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د.سەعید تۆفیق

چییەتی زمان و فەلسەفەی تەئویل 

عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ 
لە عەرەبییەوە كردوویە بە كوردی و پەراوێزی بۆ داناوە

2٠1٧ سلێمانی
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د.سەعید تۆفیق

چییەتی زمان و فەلسەفەی تەئویل)1( 

عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ 
لە عەرەبییەوە كردوویە بە كوردی و پەراوێزی بۆ داناوە

5

هەیە،  بنچینەی  دوو  عەرەبیدا  زمانی  لە  وشەیە  ئەو  تأویل   -1  
یەكەمیان دەڵێت لە وشەی )أول( وەرگیراوە، بە مانای گەڕانەوە بۆ 
یەكەمین واتا ... دووەمیان پێیوایە لە وشەی )أیالة( وەرگیراوە، كە مانای 
)سیاسة( دەگەیەنێت، سیاسەتیش واتە هونەری گونجاندنی كۆمەڵێك 
یەكەی خاوەن سەربەخۆیی ... بەو مانایەش چەمكی )تأویل( بەیەكەوە 
بەستنەوە و گونجاندنی بابەتی دەق و بابەتی دیكەی دەرەوەی دەق، 
یان گونجاندنیەتی لەگەڵ ئەزموونی دیكە لە دەرەوەی دەقدا ... بەاڵم لە 
بری وشەی )ماهیة-  الجوهر  - essence( عەرەبی لە ناونیشانی ئەو 
كتێبەدا من وشەی )چییەتی و جەوهەر(م بە پێی ناوكۆیی ڕستەكان 
لە بری  بەكارهێناوە، جەوهەریش هەر وشەیەكی عەرەبییەو دەشێ  
ماهیەت بە كار بهێنرێت، ڕەنگە هەندێ  لە وەرگێڕان وشەی چییەتی 
كوردییە...  وشەیەكی  كە  لەوەی  بزانن  باشتر  بە  ماهییەت  بری  لە 

)وەرگێری كوردی(.
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وەردەگرم،  خۆم  بوونی  رەسەنێتی  لە  چێژ  تاكێك  وەكو  من 
چونكە لە ئاكامی سەربەستییەكەمەوە هاتۆتە ئاراوە. 

                                         »محەمەد كەمال«

رۆشنبیری  خودی  راستەقینە  رۆشنبیری  سەرسەختی  دوژمنی 
ساختە یان خۆفرۆشە، كە هەمیشە بەرگری لە ئایدۆلۆژیا دەكات.

                                             »سارتەر«

نەگوتن ئەگەری گوتنە. دەشێ  كەسێك قسان بكات - بەبێ  ئەوەی 
لێی ببڕێتەوە قسان بكات - بەاڵم هەموو ئەو كاتەش هیچ نەڵێت، 
كەسێكی دیكە بە بێ  دەنگی بمێنێتەوە و بە هیچ جۆرێك قسان 

نەكات، بەاڵم زۆر شت بڵێت.
                                             »هایدگەر«
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دكتۆر سەعید تۆفیق

دكتۆر سەعید تۆفیق ساڵی 1954 لە قاهیرە لە دایكبووە، 
فەلسەفەی  وانەبێژی  قاهیرە  زانكۆی  ئەدەبی  بەشی  لە 
هاوچەرخ و جوانناسییە. لە زۆربەی نوسینەكانیدا لە ژێر 
تەئویل  فەلسەفەی  بە  درێژە  فینۆمینۆلۆجیاوە  ئاراستەی 
دەدات، لە لێكۆڵینەوە)2( تیۆری و پراكتییەكانیدا هەوڵدەدات 
ئەو ئاراستەیە لە واقیعی رۆشنبیریی عەرەبی جێگیر بكات)3(،  
بە تایبەتی لە بواری ئەدەب و رەخنەی هونەریدا. لە ساڵی 
1982  تێزی ماجیستێرەكەی لە بارەی )میتافیزیكای هونەر 
كردووە،  قاهیرە  زانكۆی  بە  پێشكەش  شوبنهاوەر(  الی 
بەاڵم تێزی دكتۆراكەی لە بارەی )ئاراستەی فینۆمینۆلۆجی 
 1987 ساڵی  لە  ئیستێتیكیدا()4(  شارەزایی  راڤەكردنی  لە 
پلەی یەكەمی بااڵی لە كۆلیژی ئاداب- زانكۆی قاهیرە لە 

فەلسەفە بە دەست هێناوە. 
هۆسرلە،  سااڵنەی  نوسەری  تۆفیق  سەعید  دكتور 
2 - وشەی )لێكۆڵینەوە( لە بری وشەی )دراسة( عەرەبی بەكارهێناوە. 

وەرگێڕی كوردی.
3- هەندێك لە نوسەران لە بەرانبەر وشەی )واقیع( وشەی )داكەوت، 

یان  كەتوار( بەكار دەهێنن... - وەرگێری كوردی.
بەكار  عەرەبی  )تفسیر (  وشەی  بری  لە  )راڤەكردن(  وشەی   -  4

هێناوە. وەرگێڕی كوردی.
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-هۆسرل بە دامەزرێنەری فینۆمینۆلۆجیا دەژمێردرێت-)5(  
پێشكەش  بارەوە  لەو  لێكۆڵینەوەیەك  ساڵێك  هەموو  ئەو 
فینۆمینۆلۆجیاوە(  بارەی  لە  هۆسرل،  سااڵنەی  )كتێبی  بە 
دەكات. جگە لەوەش بۆ زێتر پێشخستنی فینۆمینۆلۆجیا لە 
فەیلەسوفی  هەردوو  بۆ  خۆی  بایەخی  فەلسەفەدا  بواری 
و  گواستۆتەوە  ریكۆر  پۆل  دواتر  و  گادامێر  ناوبانگ  بە 
لە  رەنگدانەوەی  و  تەئویل  فەلسەفەی  بەرەو  لەوێشەوە 
تایبەتی  بە  و  هایدگەر  الی  ئەدەبی  لێكۆلێنەوەی  بواری 
گادامێر، هەنگاوی جیدی ناوە و كۆمەڵێك وتاری بە زمانی 
ئینگلیزی لەو رووەوە چاپ و باڵوكردۆتەوە... دكتور سەعید 
بە  گادامێر(  جۆرج  )هانز  نرخەكەی  بە  زۆر  كتێبە  تۆفیق 
ناوی  )دەركەوتنی جوانی- تەجەلی ئەلجەمیل( تەرجەمەی 
زمانی عەرەبی كردووە و راڤە و لێكدانەوە)6( ی بۆ كردووە، 
ئەو كتێبە لە قاهیرە، لەالیەن دەستەی بااڵی رۆشنبیریی، 
پرۆژەی نەتەوەیی بۆ تەرجەمەكردن، لە ساڵی 1997 چاپ و 
باڵو بۆتەوە، هەر لە سەرەتای حەفتاكانەوە سەرنوسەری 
لەوە دەیان كتێب و  المعاصر( بووە، جگە  )الفكر  گۆڤاری 
شارەزایی  لە  پیرۆز  و  جوان  لەوانە:  هەیە  لێكۆڵینەوەی 
گۆڤاری  قاهیرە،  لە  ئەمریكی  )زانكۆی  ئایین  هونەرو 

5- فینۆمینۆلۆجیای )هۆسرل E. Husserl 1859-1938( یەكێك لە 
تێزە بەناوبانگەكانی كردەی درككردنە لە رێگای )ئاگایی بێگەرد(ەوە 
ئەویش پەیوەستە بە چەمكی ئیپۆكییەوە واتە وەستان لە حوكمدان و 
خۆ نەبەستنەوە بە تێڕوانینی پێشترەوە، یان وەرگرتنی شتەكان وەك 

چۆن بۆ ئاگایی تاك دەردەكەون، بەكار دەهێنێت. وەرگێڕی كوردی.
 )Analysis( عەرەبی و )6- وشەی )لێكدانەوە( لە بری وشەی )شرع

ئینگلیزی بەكارهێناوە. وەرگێڕی كوردی.
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تەئویلكردنی  و  داهێنان   )2004 ساڵی   23 ژمارە  هەزار، 
گۆڤاری  رۆشنبیریی،  بااڵی  دەستەی  )قاهیرە:  كەلەپور 
فەلسەفەو سەردەم، ساڵی 2004( زمان و ناسنامە )قاهیرە: 
دەستەی بااڵی رۆشنبیریی، گۆڤاری فەلسەفە و سەردەم، 
لەبارەی  سەرەتایی  سەرنجی  كۆمەڵێك   )2007 ساڵی 
لۆگۆس،  گۆڤاری  فەلسەفییەوە(  دەقی  تەرجەمەكردنی 
زانكۆی  بە  تایبەت  تەرجەمەی  و  بێگانەكان  زمانە  بنكەی 
قاهیرە، ژمارە 4 ساڵی 2008( پەیوەندی دیالۆگئامێزی نێوان 
ئەدەب و واقیع )لە دووتوێی كارەكانی كۆنگرەی ئەدیبانی 
لە  گشتی  پێشەكیەكی   )2007 ساڵی  میسر،  هەرێمەكانی 
بارەی مانای هونەر و زانستی جوانییەوە )قاهیرە: دەستەی 
بااڵی رۆشنبیریی، مەوسوعەی هونەری شێوەكاری، بەشی 
كارەكانی  )باڵوكراوەی  تابلۆ  و  قەسیدە   )2008 یەكەم 
كۆنگرەی نێودەوڵەتی دووەم - بۆ شیعر، دەستەی بااڵی 
رۆشنبیریی 2009( هونەر وەك دنیابینی: دنیابینی هایدگەر 
گۆڤاری  ئەدەب،  و  هونەر  بۆ  نیشتمانی  دەستەی  )كوێت: 
دنیای فیكر، 2010( فینۆمینۆلۆجیاو هونەری بیۆگرافیا )لە 
دووتوێی كارەكانی كۆنگرەی فانتازیاو داهێنانی هونەری: 
لێكۆڵینەوە لە فینۆمینۆلۆجیای وێنە، تونس 2010( سەرەڕای 
كۆمەڵێك توێژینەوە)7(  و وتاری رەخنەیی كە لە ساڵنامە 

رۆشنبیرییەكان و كتێبەكاندا باڵوكراوەتەوە.

7 - وشەی )توێژینەوە(م لە بری وشەی )بحث( عەرەبی بەكارهێناوە. 
وەرگێڕی كوردی.
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پێشەكی
گونجاو  یەكەوە  بە  توێژینەوەی  سێ   لە  كتێبە  ئەو 
پێكهاتووە، كە پانتاییەكی بە پیتی فیكری فڕەنسی هاوچەرخ  
رۆشنبیریی  لە  پانتاییە  ئەو  بەاڵم  دەداتەوە،  رەنگ  تێیدا 

فەلسەفی ئێستای ئێمەدا فەرامۆش كراوە.
و  »زمان  ناونیشانی  یەكەم  توێژینەوەی  كتێبەدا  لەو 
بیركردنەوەی شیعریی الی هایدگەر«)8( ی لەخۆگرتووە، 
ئەو بوارە لە فیكر و فەلسەفە نەك هەر پشتگوێ  خراوە، 
بەڵكو دووچاری بەدحاڵی بوون و بەد نیازیش بۆتەوە. لە 
بیركردنەوەی توێژەرانی فەلسەفی زانكۆكانماندا )فەلسەفەی 
هاوچەرخە  فەلسەفییە  لێكۆڵینەوە  لەو  تەنها  زمان()9( 

كتێبێكی سەربەخۆ  لە  لە ساڵی 1998  یەكەمجار  وتارە  ئەو   -  8
باڵوكردنەوە(  و  چاپ  رۆشنبیریی  )دەزگای  لە  ناونیشان  هەمان  بە 
سااڵنەی  ژمارەی  یەكەم  لە  پێشەكی  بەبێ   پاشان  باڵوكراوەتەوە، 
گۆڤاری )فەلسەفە و سەردەم( كە دەستەی بااڵی رۆشنبیریی دەری 
 2000 ساڵی  و  دواییە  لەو  باڵوكراوەتەوە.   1999 ساڵی  لە  دەكرد 
بارەی  لە  جعفر(  عبدالسالم  )صفا ء  دكتۆر  جیدی  لێكۆڵینەوەیەكی 

»چەمكی ئۆنتۆلۆجی زمان الی هایدگەر« كەوتە بەر چاوانەوە.
9- فەلسەفەی زمان بە دوای سروشتی زمان و پەیوەندی زمان 
بە جیهاندا دەگەڕێت، لە وێناكردنی زمان بۆ جیهان دەكۆڵێتەوە، بە 
وێناكردنی فەلسەفەكاران بۆ زمان دەڕوانێ ، فەلسەفەی زمان پرسیار 
لەوە دەكات زمان چۆن نوێنەرایەتی دنیا دەكات، پەیوەندی ناونان بە 
ناوەوە چییە، چۆن لە لۆجیكی تێگەیشتنی بیركردنەوە نزیك دەبینەوە، 
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باوانەدا خۆی دەبینێتەوە، كە نوێنەرایەتی زمان لە دنیای 
ئەنگلۆساكسۆنی و بە تایبەتی لە فەلسەفەی شیكارخوازیدا 
مامۆستا  بۆ  باوەش  بیركردنەوە  شێوە  ئەو  دەكات. 
پێشەنگەكانی زانكۆكانمان دەگەڕێتەوە، ئەوانەی گرنگی بە 
فەلسەفەی زمان دەدەن، هەر ئەوانیشن كە بیركردنەوەیان 
بەرەو  قوتابیەكانیشیان  پاشان  بردووە،  ئاراستەیەدا  بەو 

ئەو ئاراستە پاڵ ناوە. 
بەاڵم لە دەرەوەی ئەو ئاراستە و ئەو بایەخە، پانتاییەكی 
بە پیت و بەرفرەوان لە فەلسەفەی زمانەوانی بەجێ  ماوە، 
وەك: لێكۆڵینەوەی زمانەوانی لە فەلسەفەی دیاردەگەراییدا، 
فەلسەفەی تەئویل، فەلسەفەی مارتن هایدگەر بە شێوەیەكی 
تایبەتی. بۆیە كاتێك مامۆستایەك لە مامۆستا بەرێزەكانمان-
بوو،  ئەمین-   عوسمان  دكتۆر  بوو  خوالێخۆش  ئەویش 
هەوڵیدا لە رێگای تەرجەمەكردن و نوسینی پێشەكیەك بۆ 
چییەتی شیعر،  و  )هیلدرین  بارەی  لە  هایدگەر  لێچەرێكی 
یان ماهیەتی شیعر( لەو پانتاییە نزیك بێتەوە، هەڵبەتە ئەو 
كتێبێك  دووتوێی  لە  خۆی  كە  هەوڵێكە  یەكەمین  هەوڵە 
بەرجەستە  شیعر«  و  فەلسەفە  بارەی  »لە  ناونیشانی  بە 
كردووە، ئەو هەوڵەی دكتۆر عوسمان ئەمین سەركەوتوو 
لە  جیاواز  رێبازێكی  لە  پەیڕەوی  ئەوەی  سەرەرای  بوو، 
رێبازی ئەنگلۆساكسۆنی دەكرد، كەچی سەركەوتنی تەواوی 

ئایا زمانێك هەیە لە دەرەوەی بیركردنەوە، تێگەیشتن چییە، قسە چۆن 
دەگاتە ئەویدیكە، پەیوەندی نێوان قسەكەر بە ئەویدیكەوە چییە، مانا 
چییە، ئایا مانا لە سەری قسەكەران دایە یان لە زماندا، زمانی بێ  مانا 

بێ  بنەما بوونی هەیە؟ وەرگێڕی كوردی.
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بە دەست هێنا، بەاڵم هۆكاری سەرەكی پەردەپۆشكردنی 
ئەو هەوڵە سەرەتاییە، ئەوە بوو كە باسمان كرد، ئەوە بوو 
كە پانتاییەكە تەواو خاڵی بوو، لە لێكۆڵینەوەیەكی بە پیت و 
جیدی،  یان پانتاییەكی نوێ  بۆ فەلسەفەی زمان  بوونی 
نەبوو، تاكو زەوییەكی پتەو بۆ ئەو بوارە پێكبهێنی و بشێ  
لێكۆڵینەوەی دیكەی لەسەر دابمەزرێنرێت. بۆ گەواهیدانی 
پەردەپۆشكردنی ئەو هەوڵە، ئەوە بەسە كە دكتۆر عوسمان 
ئەمین فیكری هایدگەر بەو شێوەیە پەسن)10( دەكات و دەڵێ  
»چیا دەهەژێنی و وەك مشك دەزێ « بە دڵنیاییەوە ئەوە 
وەسفێكە هێزی دەرككردن دەردەخات و دكتۆر عوسمان 

ئەمین خۆی دانی پێدادەنێت. 
لەو رووەوە وتاری »زمان و بیركردنەوەی شیعریی الی 
هایدگەر« هەوڵێكە بۆ نزیكبوونەوە لە فیكری هایدگەری 
دواكەوتوو - واتە ئەوەی ئێمە درەنگ پێی ئاشنای بووین- 
ئەو  بۆ  ئەوەی  بوون.  و  فیكر  ئەركی  و  زمان  بارەی  لە 
تەنها  پێوەنام، هەر  پاڵی  ئاراستەی كردم و  لێكۆڵینەوەیە 
و  پێنەگەیشتوو  و  هەڵەئامێز  تێگەیشتنی  راستكردنەوەی 
پاڵنەری  بەڵكو  هایدگەر،  فیكری  لە  نەبوو  بەشداریكردن 
بەهێز و گرنگ، بە راستی خۆشەویستی من بوو بۆ ئەو 
فیكرە، كە بشێ  لە میانی لێكۆڵینەوەكانی پێشوو رێگای بۆ 
خۆش بكرێ  و گومانی لەسەر كەم بكرێتەوە و لەسەرەخۆ 
لێكۆڵینەوەیەدا هیچ ناخوازم،  لەو  دروست ببێ ، بۆیە من 
تەنها ئەوە نەبێ ، كە بمانخاتە سەر رێگایەك بشێ  لە فیكری 

10 - وشەی پەسن لە بری وشەی وەسف لە هەندێ  شوێن بە كار 
هێناوە. وەرگێری كوردی.
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هایدگەر )كە لەو دواییە بە ئێمە گەیشتووە( نزیكمان بكاتەوەو 
لە رێگای جۆرێك لە تێگەیشتنی نزیك و سۆزئامێزانە، كە 
ئێمە بۆ هایدگەر بەدوایدا دەگەڕێین، بەرەو ئەو فیكرەمان 

بەرێت و لەو فیكرە ئاگادارمان بكاتەوە.
ماهیەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ  هایدگەر  هەوڵی  بێگومان 
فینۆمینۆلۆجییەوە،  هیرمینۆتیكای  بواری  دەكەوێتە  زمان 
لە ماهیەتی زمان وەك ئەوەی كە  تێگەیشتن  هەوڵێكە بۆ 
دیاردەیەكی هاوژیانییە، دوور لە میتۆدی توێژینەوەی باو، 
كە وەك بابەتێك لە زمان دەكۆڵێتەوە وەك ئەوەی بكەوێتە 
هەر  بێت،  بابەتێك  ئەوەی  وەك  ئێمەوە،  ژیانی  دەرەوەی 
تەنها لە نێوان بابەتەكاندا بشێ  كردەی توێكاری و شیكاری 
نێو  لە  –نەك  بگەیەنین  ئەنجام  بە  بۆ  هەڵوەشانەوەی  و 
ژیان-.)11(  ئەو هەوڵەی هایدگەر كاریگەرییەكی زۆری لە 
ناوەوەی فیكری فەلسەفی هاوچەرخ و دەرەوەی ئەو فیكرە 
هەر  ناشێ   هایدگەر  هەوڵی  بڵێن  دەكرێ   لەالیەك  هەبوو: 
لێبكەین، كە لە  تەنها وەك تیۆرەیەك لە تیۆرەكان چاوی 
چوارچێوەی فەلسەفەی زماندا دەخولێتەوە، بەڵكو بۆخۆی 
فەلسەفەیە، یان رێبازێكی فەلسەفییە و هەوڵدەدات ماهیەتی 

زمانی  )منهج(ی  وشەی  بری  لە   )Method )میتۆد-  وشەی   -11   
بە  لمعالجة موضوع...  (  )طریقە  مانای  بە  كە  بەكارهێنراوە  عەرەبی 
كار دێت و لە زمانی عەرەبی كۆمەڵێك وشەی دیكەی وەك )طریقة، 
أسلوب, مقاربة ( بۆ هەمان مانا بە كار دێت و لە زمانی كوردیدا وشەی 
)رێباز، سیستم، رێچكە، رێگا...(ی بۆ بە كار دەهێنن، بەاڵم هەندێك لە 
نوسەرانی كورد بە تایبەتی ئەكادیمییەكان پێیانوایە چەمكی میتۆد ئەو 
سیحرەیە كە ئەكادیمیەت دەسەپێنێت، نەك رێچكەیەك بێت بۆ گەیشتن 

بە مەبەست و چارەسەركردنی بابەت؟!... وەرگێڕی كوردی
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زمان لەسەر بنەمای )فیكر و بوون()12( دابمەزرێنێ ، بۆیە 
كار بۆ تێكشــاندنی دیدی تەقلیدییانەمان)13(  بۆ زمــان و 
ئەركی بیركردنەوە و سروشتی گوتاری فەلسەفی دەكات. 
ئیتر لێرەدا كاریگەری هایدگەر بۆ رێبازە سەرەكیەكان لە 
كۆمەڵێك  و  دەبێتەوە  درێژ  هەنووكەدا  فەلسەفی  فیكری 
پۆل  گادامێر،  جۆرج  هانز  وەك:  بەناوبانگی  فەیلەسوفی 
رێبازە  ئەو  نوێنەرایەتی  ئەوانیدیكە  دریدا..  جاك  ریكۆر، 
لە دەرەوەی فەلسەفەدا كاریگەری هایدگەر  دەكەن. بەاڵم 
تیۆری  بە  پەیوەست  رێبازی  كۆمەڵێك  سەر  دەكەوێتە 

ئەدەبی و رەخنەی ئەدەبییەوە.
تەئویلی  )یان  فەلسەفی  هیرمینۆتیكای  رێبازی  رەنگە 
فەلسەفی( كە گادامێر نوێنەرایەتی دەكات، یەكێك لە رێبازە 
فەلسەفەی  بە  كە  بێت،  هاوچەرخەكان  هەرە  فەلسەفییە 
ئەو  دووەمی  وتاری  بایەخی  لێرەوە  كاریگەرە.  هایدگەر 
كتێبە دەردەكەوێت، كە ناونیشانی »بنەماكان)14(  و ئاسۆی 
هیرمینۆتیكای فەلسەفی الی گادامێر«)15(  لەخۆ دەگرێ ، 
ئەو وتارە وێنەیەكی سادەكراوە و كورتەیەك لە پرۆسەی 
دەكات،  پێشكەش  فەیلەسوفە  ئەو  الی  فەلسەفی  تەئویلی 
كە ئەمڕۆ بە پیری فەیلەسوفانی هاوچەرخ دەژمێردرێت، 

  12- بنەما، پرنسیب، دەستوری بنچینەیی: Principal. - وەرگێری 
كوردی.

 13 - تەقلیدی، سونەتگەرا )traditional( باو... وەرگێری كوردی.
 14- وشەی )بنەماكان( لە بری وشەی )منطلقات- الجمع المٶنث لكلمة 

منطلق - انطالق( عەرەبی بەكارهێناوە. وەرگێڕی كوردی. 
 15- ئەو وتارە بۆ یەكەمجار لە گۆڤاری كلیەی ئاداب- زانكۆی قاهیرە، 

بەرگی 55 ژمارە 4 ئۆكتۆبەری 1995ز باڵو كراوەتەوە.
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لە  بەشداری  و  دیووە  زەمەنی  لە  سەدەی  یەك  چونكە 
ناوبراو  زەمەنی  دووەمی  نیوەی  رووخساری  پێكهێنانی 
كردووە. ئەمڕۆ فەلسەفەی تەئویل نوێنەرایەتی رێبازێكی 
بنەڕەتی و بەرفرەوان لە فەلسەفەی هاوچەرخ دەكات، كە 
كۆمەڵێك  بەڵكو  ناكرێتەوە،  كورت  گادامێر  لە  تەنها  هەر 
فەیلەسوفی بە ناوبانگی دیكەش بەشداری تێدا دەكەن. لە 
راستیدا ئەو رێبازە بە پلەی یەكەم بە تەئویلكردنی دەقەوە 
بەاڵم  هتد،  ئەدەبی...  و  ئایینی  و  فەلسەفی  دەقی  بەندە: 
لەگەڵ ئەوەش درێژ دەبێتەوە بۆ تەئویلكردنی هەموو ئەو 
شتانەی كە قابیلی تێگەیشتن و بیرلێكردنەوەن: وەك رەمزو 
لە  تەئویل  هەندێ   لەبەر  هونەرییەكان.  دیاردە  ئەفسانەو 
فەلسەفەی هاوچەرخدا بۆتە »مۆدە« وەك گادامێر دەڵێت 
هەموو رێبازەكان دەیانەوێ  چەشنی )هیرمینۆتیكا( خۆیان 

پەسن بكەن. 
لە  پێویست  داواكارییەكی  بۆتە  هیرمینۆتیكا  بێگومان 
ژیانی فیكری و مەعریفیمان، كە بە هۆی پەیوەستبوون و 
پارچە پارچەبوونی مەعریفە تێیدا و دوور كەوتنەوەی نێوان 
رۆشنبیریی ئەمڕۆ و دوێنێ ، ملمالنێی نێوان رۆشنبیرییەكانو 
بیروباوەڕە شەعبییەكان، ئەوە و سەرەڕای ئەو شتانەی لە 
بارەی سوودەكانی جیهانگیری و هۆكارە تەكنۆلۆژییەكانەوە 
دەیڵێن كە كار بۆ لەیەكنزیككردنەوەی كلتورەكان دەكات، 
ژێر  داپۆشراوی  یان  ساختە  پەیمانی  كۆمەڵێك  وێڕای 
پەردەی ئایدیۆلۆجی یان سیاسی، كەچی هیرمینۆتیكا بۆتە 
خێوەتێك لەیەك دوورەكان بەیەكەوە كۆ دەكاتەوە. هەروەها 
ئامرازەكانی هیرمینۆتیكا لە ناو رۆشنبیریی ئیسالمی سەدەی 
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كەسانێك  ئەمڕۆش  هەتا  و  نەبووە  نەناسراو  ناوەڕاستدا 
بەكاریان دەهێنن، ئەو ئامرازانەش ئامرازی دیاریكراون كەم 
فروفێڵ لەخۆ دەگرن، ئەوانەن كە بە لێكدانەوەی دیاردەكانی 
بە  ئێستا  كە  ئەوەی  بۆیە  بەندن.  هاوچەرخمانەوە  ژیانی 
ئەركی لێكدانەوە )Analysis( رادەبێتەوە پێویستە سەرەڕای 
فەلسەفە، خۆی بە مەعریفەیەكی بەرفرەوانی بواری زانستە 
مرۆییە هاوچەرخەكانی وەك: زانستەكانی زمان و مێژوو و 
ئەنترۆپۆلۆجیا و سۆسیۆلۆجیا و ســایكۆلۆجیــا، پــڕ چــەك 

بكات. 
لەبەر بایەخی ئەو رێبازە لە فیكری فەلسەفی هاوچەرخدا، 
ئیزافە كردووە، كە  ئەو كتێبە وتاری سێیەمم  بۆ  دەبینین 
پارادیمێك لە چەمكی هیرمینۆتیكا لە بوارێك لە بوارەكان، 
ئەو  دەكات.  پێشكەش  ئەدەبییە  دەقی  بواری  ئەویش  كە 
وتارە كە ناونیشانی »هیرمینۆتیكای دەقی ئەدەبی لە نێوان 
هایدیگەر و گادامێر«ی لە خۆداهەڵگرتووە، تەرجەمەكردنە 
لەگەڵ هەندێك لە دەستكاری بۆ وتاری باڵوكراوەی ساڵی 
بارەی  لە  )كتێبی سااڵنەی هۆسرلی  1998 »هۆسرلیانە« 
The Phenom- ناونیشانی  ژێر  لە  )یینۆمینۆلۆجیاوە( 
 enological Motives of Heideggers and Gadamers
 Hermeneutics of the Literary Text Husserliana, vol,

)L11

لە  تێگەیشتن  بۆ  پارادیمە  ئەو  وەرگرتنی  دەبینن  وەك 
تەئویل لەو شێوەیەدا خۆی دەبینێتەوە، كە هایدگەر و گادامێر 
نوێنەرایەتی دەكەن، چونكە ئەوە بەرەو تەواو كردنی هەر 
لە  پێشوومان دەكەنەوە،  بەیەكەوە گونجاوی  دوو وتاری 
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هەمان كاتتدا بەرەو ئەوەمان دەبەن، كە هاوپەیوەستبوونێكی 
پتەو لە نێوان فەلسەفەی زمان و فەلسەفەی تەئویل بوونی 
هەیە، وەك ئەوەی ئەو دوو فەیلەسوفە نوێنەرایەتی دەكەن.
داوا لە خوا دەكەم ئەو كتێبە ئەوەی من دەیخوازم بە 

جێی بهێنێ .
          سەعید تۆفیق
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)1(
زمان و بیركردنەوەی شیعریی

 الی هایدگەر)16( 
 

یەكێك  بە   1976-1889 Martin Heidegger مارتن  هایدگەر،   -16  
ئەگەرچی وەك  دێتە ژماردن،  ئەڵمانیا  بەناوبانگەكانی  فەیلەسوفە  لە 
فەیلەسوفێكی وجودی ناوی دەركردووە، بەاڵم ئەو خۆی بە وجودی 

نازانێت، بەڵكو خۆی بە فەیلەسوفی زانستی وجود لە قەڵەم دەدات.  
                                                      وەرگێری كوردی.
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هەموو  بیركردنەوەیەكی رامانئامێز دەكرێ  شیعر بێ  و هەموو 
شیعرێكیش جۆرێك بێ  لە بیركردنەوە

                                      »مارتن هایدگەر«
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لە زمانی هایدگەرەوە بۆ فیكری هایدگەر
 چەند سەرنجێكی سەرەتاییانە لە بارەی 

زمان و بیركردنەوەی هایدگەر )17(

پرسی  كۆمەڵێك  لێكۆڵینەوەیە  ئەو  ناونیشانی  دەشێ  
رەوا بوڕوژێنێ ، لە بارەی ئەوەی كە مەبەست چییە: ئایا 
مەبەست ئەوەیە دەست بۆ ئەو گوتانەی هایدگەر لەبارەی 
زمان و بیركردنەوەی شیعریی بەرین، یان مەبەست دەست 
بردنە بۆ زمانی هایدگەر و شێوازی تایبەتی ئەو لە بارەی 
ئەو بیركردنەوەیەی كە بە شیعرییەت)18(  ناوزەد كراوە؟ 
رەنگە ئەو كۆمەڵە پرسیارە بە دەوری ئیشكالیەتی میتۆدیدا 
بكەین:  فۆرمەلەی  دەكرێ   شێوەیە  بەو  كە  بخولێتەوە، 
گوتەكانی هایدگەر لە بارەی زمان و بیركردنەوە، خۆی لە 

زمان و شێوازێكی تایبەتی بیركردنەوەدا دەبینێتەوە؟ 

  17- لە سەرەتادا حەز دەكەم سوپاسی خۆم ئاراستەی ئەو هاوڕێ  و 
دكتۆرانە بكەم: حسن طلب، انور مغیث، مجدی عبدالحافظ، كە لە كاتی 
دیالۆگدا كۆمەڵێك سەرنجی بە پێزیان لە بارەی هەندێ  بیركردنەوەی 
بنەڕەتی ئەو لێكۆڵینەوەیە پێ  بەخشیم، هەر ئەو سەرنجانە بوو، كە لە 
كاتی دەستبردن بۆ ئەو بیركردنەوانە كۆمەڵێك تێڕامانیان ال دروست 

كردم. سەعید تۆفیق. 
  18- جان كۆهین لە پێناسەی شیعرییەتدا دەڵێت: زانستی شێوازی 
الولی  محمد  ت:  الشعریة،  اللغة  بنیة  كوهین،  جان  بڕوانە:  شیعرییە. 

ومحمد العمری، دار توبقال للنشر، 1986، ص11. وەرگێری كوردی.
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لەگەڵ ئەوەشدا ئەو پرسیارانە - بە هەموو رووەكانیانەوە 
دوورمان  هایدگەر  هەڵوێستی  لە  سەرەتاوە،  لە  هەر   -
دەخەنەوە، چونكە جۆرێك لە دوالیزمییەت یان جیابوونەوە لە 
نێوان زمانی هایدیگەر و شێوازەكەی لە بارەی بیركردنەوە، 
و  زمان  بارەی  لە  هایدگەر  فیكری  نێوان  لە  هەروەها 
لە  هایدگەر  لە راستیدا گوتەكانی  بیركردنەوە، دەسەپێنێ . 
بارەی زمان و بیركردنەوەی شیعریی هەر تەنها قسەكردن 
نییە، لە بارەی مەسەلەیەك لە مەسەلە فەلسەفییەكان، بەڵكو 
بۆخۆی خستنەرووی مەسەلەیەكی فەلسەفییە، واتە خۆی 
لەسەر دووبارە خستنەرووی گوتاری فەلسەفی بەرجەستە 
دەكات، بەو مانایەی كە )زمان( و )شێوازێك لە بیركردنەوە( 
دەنوێنن. لێرەوە دەتوانین بڵێین ناشێ  دوور لەو تێزانە لە 
زمانی هایدگەر و شێوازی بیركردنەوەی هایدگەر بگەین، 
و  زمان  بارەی  لە  ئەو  فەلسەفەییەكانی  تەوەرە  دوا  كە 
پەیوەندی زمان بە شیعر و بیركردنەوە پێكدەهێنێ . بەبێ  
نموونە -  بۆ  هایدگەر-  زمانی  بۆ  تێگەیشتنمان  ئەوەش 
دەمێنێتەوە-  )دەرەكییانە(  دنیاییانە  تێگەیشتنێكی  وەك 
مەبەستمە بڵێم تێگەیشتنێك دەبێ ، كە عەبەسیانە هەوڵدەدا 
لە رێگای كۆمەڵێك میتۆد و ئامرازی تەقلیدییەوە لەو زمانە 
بكۆڵێتەوەو شی بكاتەوە) كە هایدگەر هەوڵی دەدات لێیان 

دوور بكەوێتەوە(. 
تەگەرەكانی - وەك زمان و فیكر - كە بەر لە تێگەیشتن 
لە هایدگەر دەگرن، بۆ تەواوی ئەو رێگا و میتۆدە تەقلیدییانە 
تێگەیشتن  بۆ  گشتی  شێوەیەكی  بە  ئێمە  كە  دەگەڕێنەوە، 
شێوازە  ئەو  بۆ  هەروەها  دەهێنین،  كاریان  بە  زمان  لە 
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)بۆماوەیانەش( دەگەڕێتەوە، كە ئێمە زمانی گوتاری فەلسەفی 
پێدەخوێنینەوە، بەو مانایەی كە گوتارێكە هەوڵی وردەكاریو 
نێودژییەوە،  و  تەمومژی  لە  دوورە  و  دەدا  روونبینی 
هەروەها زمانی لۆجیك)19( بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ كۆمەڵێك 
یان  دێت،  بەكار  مەسەالنە  بەو  پەیوەست  ی  )چەمك()20( 
كۆمەڵێك وێناكردنی ئەبستراك... هەڵبەتە بەكارهێنانی ئەو 
لەگەڵ  تەواوی  بە  فەلسەفی  زمانی  بۆ  ئاساییە  شێوازە 
و  دەكەوێتەوە  دژ  هایدگەر  فەلسەفی  گوتاری  شێوازی 
لە بەدحاڵیبوونمان دەبات، جاچ ئەوەی كە  بەرەو جۆرێك 
بە )ناوكۆیی- سیاق-كۆنتێكستی( تێزە زمانییەكانەوە بەندە، 
یان بە كۆنتێكستەكانی دیكەوە. لێرەدا دەشێ  ئەو نموونە یەی 
لە  كە  روو،  بخەمە  هایدگەر  دەستەواژەكانی  لە  خوارەوە 

نوسیندا كۆمەڵێك كۆنتێكستی جۆراوجۆر دەنوێنێن: 

»ئێمە عەدەم دەناسین«

»ماهیەتی حەقیقەت بۆخۆی حەقیقەتی ماهیەتە«

»شتگەرایی شت ئەو شێوازەیە كە دەبێ  بە شت« 

  Logic -19: لۆجیك یان لۆژیك: كە لە وشەی لۆگۆس هاتووە، زێتر 
پەیوەستە بە بیركردنەوە یان بیرسا، نەك گوتنەوە وەك لە وشەی 
ژیربێژی هاتووە، وشەی مەنتیق، لە نوتقەوەیە، بەاڵم من بۆ ئەوەی 
دووچاری ئەو ئیشكالە نەبم وشەكەم وەك خۆی بەكارهێناوە، ئینجا 
لۆجیك واتە زانستی بیركردنەوەی ماقووڵ. - مەبەست لێرەدا ئەوەیە 
كە زمانی لۆجیك ناتوانێ  زمانی گوتاری فەلسەفی هایدگەر بێت، چونكە 
زمانی گوتاری فەلسەفی هایدگەر سەر بە  تەمومژی و نێودژییە و 

دوورە لە زمانی باو و لۆجیك... - وەرگێڕی كوردی.
20- وشەی )مفهوم -  فكرة عامة - concept( لە زمانی كوردی وشەی 
چەمك یان تێگەیشتن و )تێگە(یشی بۆ بەكار دەهێنن. وەرگێڕی كوردی.
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تەقلیدی  فەلســەفی  گوتــاری  ئاســایی  زمانی  هەڵبەتە 
نابێت،  حاڵی  هایدگەر  دەستەواژانەی  لەو  )ترادیشناڵ( 
نەك هەر خوێنەر، یان وەرگری ئاسایی، بەڵكو بە نسبەت 
تەقلیدی  گوتاری  بە  پشت  كە  فەیلەسوفانەی  لەو  هەندێ  
دەبەستن و بەشداری تێدا دەكەن، هەمان شتە. كەچی ئەوان 
لەوێوە دێنو زمانی هایدگەر دادگایی دەكەن، وەك ئەوەی 
قسەیەكی بەتاڵ و بێ  مانا بێت، یان تێكەڵەیەكی فیكری زیاد 
لە پێویست تەمومژاوی بێت و هیچ ئەرگۆمێنتێكی بۆ ئەو 

تەمومژییە بە دەستەوە نەبێت.)21(
بەرەو  نموونە -   بۆ   - لۆجیكخوازەكان  پۆزەتیفیزمە 
هەمان مەسەلە دەچن و وا تەماشای هەندێ  لە مەسەلە 
وشە  لەو  دەستەواژەكانیان  كە  دەكەن،  میتافیزیكیەكان 
رەسەنانە پێكهاتوون: عەدەم، ماهیەت، جەوهەر...، هەموو 
نموونە ی  راستە  دەژمێرن.  هیچ  و  مانا  بێ   بە  ئەوانەش 
ئەو دەستەواژانە هیچ ناڵێن، كە بشێ  لە رێگای دیتن، یان 
ناڵێن  پێ   شتێكمان  چۆن  وەك  بگەین،  پێی  ئەزموونەوە 
گوایە  بەاڵم  بگەین...  پێی  لۆجیكەوە  رێگای  لە  بشێ   كە 
شیكردنەوەی لۆجیكی ئەوان بۆ زمان پێمان دەڵێت ئەوە 
و  مانان  هەڵگری  كە  زانستییەكانن  مەسەلە  تەنها  هەر 
بكــرێـتــەوە:  جـیــا  یــەك  لــە  ناڕاستیان  و  راستی  دەشێ  
لە  كە  ئەزموونگەرین،  یان كۆمەڵێك مەسەلەی  ئەوانیش 
ناڕاستیان  و  راستی  بە  واقیع  بۆ  گەڕانەوەمان  رێگای 
یان  سروشتی(،  زانستی  لەوانە  )نموونە ش  دەگەین 

21- پۆزەتیفیزم- Positivism : مەبەست لە فەلسەفەی ئەرێنییە. 
                                                وەرگێڕی كوردی.
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گەڕانەوە  رێگای  لە  كە  شیكارین،  مەسەلەی  كۆمەڵێك 
بۆ بەراوردكردنی وێنەیی، یان لۆجیكی دەشێ  راستی و 
و  لۆجیك  مەسەلە  )نموونە ش  بكەینەوە  ساغ  ناڕاستیان 

بیركارییەكانن(.
و    )22(  )R. Carnap )كارناب  بنــەمــایــە  ئــەو  لەســەر 
بە  دەستەواژانە  لەو  هەندێ   گاڵتەوە  بە  هاوشێوەكانی 

ساڵی  ئاداری  18ی  لە  كارناب  رۆلدف  ئەڵمانی  بیریاری   -22   
1891 لە دایكبووە و زانكۆی فرایبۆرگ تەواو كردووە، لە ساڵی 1921 
بڕوانامەی دكتۆرای لە زانكۆی - فیینا - بە دەستهێناوە... پێناسەی بۆ 
شیكردنەوەی لۆژیكیانەی دنیا لەسەر بونیادنانێكی دیكەی تێگەیشتنی 
عەقاڵنی بوارە مەعریفییەكانی مرۆڤایەتی وەستاوە و لەوێوە هاتووە 
دووبارە چەمكە كۆنەكانی بە شێوەیەكی نوێ  پێناسە كردۆتەوە و ئەو 
پێكهاتەیەش ناكەوێتە نێو وەسفكردنی زانستیانەی واقیعی مەعریفەوە 
بەڵكو وەك دووبارە بونیادنانەوەی ئەو زانستە دەژمێردرێت. پێكهاتەی 
لۆژیكی بۆ دنیا بە پێی لۆژیك لەبەر ئەوەی لۆژیك بایەخ بە پەیوەندی 
شێوەكان دەدات نەك ناوەڕۆك بۆیە كارناب ئەو دنیایەی بۆ تۆڕێك 
لە پەیوەندی و شێوازی لۆژیكی گواستۆتەوە بۆ ئەوەی ئەو دنیایە 
بخاتە ژێر شیكردنەوەیەكی لۆژیكییەوە هەر لەوێشەوە كارناب پێیوایە 
شیكردنەوەی لۆژیكیانە بۆ دنیا لەسەر دابەشكردنی دنیا بۆ چوار ئاست 
بەو شێوەیە:  پێدەكات  دەست  بۆ سەرەوە  ژێرەوە  لە  كە  وەستاوە، 
ئاستی  و  فیزیاییەكان  بابەتە  ئاستی  و  خودی  سایكۆلۆژی  ئاستی 
رۆشنبیرییەكان  بابەتە  ئاستی  چوارەمیش  و  ئەویدیكە  سایكۆلۆژی 
هەمووشیان ئاراستەیان بەرەو سەرەوەیە هەر چەندە هەنگاو بەرەو 
دەبێتەوە.  ئەبستراكتر  چەمكەكە  ئاستی  ئەوەندە  بهاوێن  سەرەوەش 
كارناب پێیوایە زانست وێنەیەكە لە واقیع لەبەر ئەوەی واقیع خودی 
واقیعە بۆیە لە كۆتاییدا زانست پشت بە رووداوەكان دەبەستێت... بۆ 
زێتر شارەزایی بڕوانە: النظریة المنطقیة عند كارناب – تألیف: د. رشید 
الحاج صالح، الناشر دار الهیئة العامة السوریة للكتاب دمشق 2008... 
                                                   وەرگێری كوردی.
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لە  فەیلەسوفان  كە  دادەنێنن،  میتافیزیكی  ژاوەژاوی 
قسەی  كۆمەڵێ   وەك  میتافیزیكاوە  بارەی  لە  گوتەكانیان 
روون و ئاشكرا دەیخەنە روو، لەوانەش ئەو دەستەواژانەی 
كە هایدگەر لە لێكچەرە )lecture( باڵوكراوەكەی بە ناوی 
بەمجۆرە  دەدوێ .)23(  لەبارەیانەوە  چییە؟(  )میتافیزیكا 
)دەرچوونی  ناونیشانی  بە  توێژینەوەیەك  لە  كارناب 
لەسەر  زماندا(  لۆجیكیانەی  شیكردنەوەی  لە  میتافیزیكا 
لە  كە  رادەوەستێ ،  هایدگەر  لێكچەرەكەی  لە  بڕگەیەك 
نەجیب  زەكی  )دكتۆر  هەروەها  عەدەمەوەیە.  بارەی 
مەحمود()24( هەمان بڕگەی وەرگرتووە... هەندێك لەو بڕگە 
لێرەدا  ئایا  خوارەوەن«...  شێوەیەی  بەو  وەرگیراوانەش 
واتە  هەیە؟  )وجود(  بوون  نەبوونی  بۆ  تەنها  »ناشت« 

  23- میتافیزیك لە هەبووییەكی بەرز دەكۆڵێتەوە نەك لە بوون، 
بەاڵم ئۆنتۆلۆجیا لە بوون دەكۆڵێتەوە و داكۆكی لە یەكانەكی بوون 
دەكات... میتافیزیكا بە درێژایی مێژوو رووی لە دووالیەنیی بوون و 
بنەڕەتی خۆی  بە  ماتەر...(  فۆرم،  )ئایدیا،  دەكات و هەبوو  جەوهەر 
دادەنێت، بەاڵم ئۆنتۆلۆجیا بوون بە بنەڕەتی هەبووەكان دادەنێت... - 

وەرگێری كوردی.
  24- د. زەكی نەجیب محمود نوسەر و ئەكادیمی و مامۆستای 
فیێبرایەری 1905ز- 8ی سێبتمبەری 1993  لە میسر )1ی  فەلسەفە 
ز(  لە لەندەن بڕوانامەی دكتۆراری بە ناونیشانی »ئەلجەبر ئەلزاتی« 
دەستهێناوە، ئەو تێزەش لە الیەن قوتابییەكەی »ئیمام عەبدولفەتاح« 
گۆڤاری  دەرچوونی  سەرەتای  لە  هەر  كراوه ،  عەرەبی  تەرجەمەی 
»الفكر المعاصر( لە یونایەری 1965 دكتۆر زەكی نەجیب ئەو گۆڤارەی 
بەرێوەبردووە، بەاڵم لە سەرەتای حەفتاكان وەستاوە و پاشان جارێكی 
دیكە دەرچۆتەوە و دكتۆر سەعید تۆفیق بووە بە سەرنوسەری... - 

وەرگێڕی كوردی 
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تەنها وەك مەسەلەیەكی سلبی؟)25(  یان مەسەلەكە تەواو 
بوونی  ئینجا  و  هەیە  ناشتی  واتە  ئەوەیە،  پێچەوانەی  بە 
نەك  دەهێنێ ،  خۆیدا  بەدوای  )بوون(  خودی  ناشتییە  ئەو 
ناشتی؟ من پێموایە بوونی - ناشتی- پێش بوون دەكەوێ  
- نەك- پێش بوونی - نێگەتیف/سلبی- كەواتە لە كوێوە بە 
دوای - ناشتیدا - بگەڕێین؟ چۆن دەستی لێبدەین و چۆن 
مەحمود(  نەجیب  زەكی  )دكتۆر  ئینجا  بیدۆزینەوە؟...«)26( 
دەخاتە  بڕگە  ئەو  لەسەر  كورتی  بە  خۆی  سەرنجی  دوا 
روو و دەڵێ : »سەیری ئەو دەستەواژانە بكەن، بۆ ئەوەی 
هێناوە،  بەكار  ناشتی-   - وشەی  چۆن  فەیلەسوف  بزانن 
كاتێ  وشەكە سەرهەڵدەدات، دێ  راستەوخۆ دەپرسێ ؟ لە 
كوێوە بە دوای - ناشتیدا- بگەڕێین؟ چۆن دەستی لێبدەینو 
لە  میتافیزیكەكان  گیروگرفتە  بەمجۆرە  بیدۆزینەوە؟  چۆن 

بارەی - ناشت-ەوە دروست دەبن!)27( 
بە گشتی ئەو قسەكردنانەی كە دكتۆر زەكی نەجیب 
دەیخاتە  میتافیزیكییەكان  دەستەواژە  بارەی  لە  محمود 
روو، وێرای دەستەواژەكانی هایدگەر، پێشتریش لەالیەن 
)ئایەر A. Ayer ( رەنگیداوەتەوە، ئایەر پێیوایە گوتەكانی 
هایدگەر لە بارەی عەدەمەوە دەبێ  ماڵئاوایی لەو بیروڕا 
یان  وشەیەك  هەموو  پێیانوایە  كە  بكەن،  هەڵەئامێزانە 
25- وشەی سلبی عەرەبیم هەروەك خۆی بەكار هێناوەتەوە چونكە 
پێموایە لە ناوكۆییەكاندا لە وشەی )نێگەتیف( باشتر و ئاسانتر واتایەكە 

دەگەیەنێت... - وەرگێری كوردی.
26 - د. زكی نجیب محمود، موقف من میتافیزیكا )بیروت، القاهرة: 

دار الشروق، الطبعة الثانیة، سنة 1983( ، ص109-108.
 27 - هـ .س. پ. ل108.
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دەستەواژەیەك، ئەگەر لە رووی گرامەرەوە وەك بابەت 
شوێنێكی  لە  دەبێ   بێت،  رستەدا  لە  )مبتدا ء(  نیهاد  یان 
دیكەش قەوارەیەكی واقیعی هاوشێوەی گرامەری پێشوو 

بنوێنێت.)28(   
دەستەواژەیەكی  بمانەوێت  ئێمە  ئەگەر  بۆیە 
هایدگەر شی بكەینەوە: بە پێی شیكردنەوەی لۆجیكی 
ناسیووە«  عەدەممان  ئێمە   « ئەوە  پۆزەتیفیزمەكان، 
خوارەوە  بەمجۆرەی  ئەوان  شیكردنەوەكەی  بۆیە 
دەبێت: وشەی »عەدەم« بەو مانایەیە، كە بابەتێكە و 
قسەی لە بارەوە دەكرێت، یان وەك شتێكە بۆ بابەتێك 
بەاڵم  دەدەین.  بارەوە  لە  بریارێكی  و  دەیناسین  كە 
»عەدەم« بەپێی شیكردنەوەی لۆجیكی زمان-  ناوی 
بابەتێك نییە، كە لە دەرەوە هەبێت، بۆ نموونە  دارێك 
بێت، یان چیایەك بێت، یان بوونەوەرانێكی دیكە بن... 
نەبوون ناوێك نییە ئاماژە بێت بۆ بابەتێك و هەڵگری 
نییە  خەسڵەتێكیش  چۆن  وەك  بێت،  سیفەتەكانی 
بابەتێك لە خۆیدا هەڵیگرتبێت و بتوانین بەدوایدا بچین، 
بەڵكو ئەو تەنها رەتكردنەوە، یان نكۆڵیكردنێكی سلبیو 
نەفیكردنی پەیوەندی نێوان بابەت و هەڵگرەكەیەتی، بۆ 
یان  نییە«  دیار  یان  نییە،  بوونی  دەڵێن: »س  نموونە  
دەستەواژانەی  ئەو  هەموو  ئینجا  نییە«.  زەرد  س   «
ئاراستە  عەدەم  یان  هەڵگرتووە  خۆدا  لە  عەدەمیان 
پێشتر  چونكە  نییە،  پشتەوە  لە  هیچیان  دەكەن 

  28 -Alfred Ayer, Languagc, Truth and Logic (London: Vic-
tor Gollancz L T D, srcond edition, 1946), p. 43-44.
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خەڵك  بوونە،  میتافیزیكی  ژاوەژاوی  یان  وەهم،)29( 
بۆیە بڕوایان پێهەبووە چونكە وەك »لۆژیكی زمان« 

تێینەگەیشتوونە. 
هایدگەر  لەگەڵ  دەتوانین  ئەوەشدا  بەرانبەر  لە  بەاڵم 
ئەو  پێگەیشتنی  وەسیلەی  تەنها  »لۆژیك«  ئایا  بپرسین: 
هایدگەر  دێتەوە؟  هاویەك  حەقیقەت  لەگەڵ  كە  فیكرەیە 
نێوان  لە  »لۆژیك«ی  وشەی  و  دەكاتەوە  ئاگادارمان 
كە  دەركەوێت  بۆمان  ئەوەی  بۆ  داناوە،  كۆمە  دوو 
لە  نەبێت،  تەفسیر)30(  »یەك«  تەنها  نییە  هیچ  »لۆژیك« 
راڤەكردنەكانی سروشتی بیركردنەوە. لە رۆحی مرۆیی و 
بووندا بیركردنەوەی لۆژیكی دژ بە بیركردنەوەیە، چونكە 
حسابییە  بیركردنەوەیەكی  تەنها  لۆژیكی  بیركردنەوەی 
لەسەر سەرنج و پەیمانی مەوجود وەستاوە )بیركردنەوەی 
ئەوەی  وەك  و:ك(،  هەڵدەگرێت.  راڤە  یەك  تەنها  لۆژیكی 
بخرێتە  و  بێت  دیپارتمێك  یان  بێت،  )جزئی()31(  شتێكی 
بەرانبەر  لە  دیكەوە.  دیپارتمێكی  یان  جزئی  شتێكی  سەر 
ئەو بیركردنەوەیە، جۆرێكی دیكە لە بیركردنەوە هەیە، كە 
هایدگەر بە »بیركردنەوەی بنەڕەتی« ناوی بردووە، چونكە 
29- لە بری وشەی )وهم ( عەرەبی یان )ما یقع فی الذهن من الخاطر 
)ج أوهام( ( نەمتوانی وشەیەكی كوردی بدۆزمەوە بۆیە هەر وەك خۆی 

هێشتمەوە. وەرگێڕی كوردی. 
30- لە بەرانبەر ئەو وشەیە لە زمانی كوردیدا وشەی راڤە بە كار 

دەهێنرێت... وەرگێڕی كوردی
یان  )بەش(  بە  كوردی  زمانی  لە    )part )جز ء-  - وشەی   31
)پارچە( یان )پاژ(... دێت، هەندێك لە نوسەرانیش وشەی دیپارتم 
وشە  زێتر  مانا  گەیاندنی  زێتر  بۆ  من  بەاڵم  دەهێنن،  كار  بە 

عەرەبییەكەم وەك خۆی بەكار هێناوەتەوە. - وەرگێڕی كوردی.
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نییە،  هەر بە )هەبوون - ئۆنتیك - مەوجود(ەوە خەریك 
لە  )بوون- وجود(ە... وجودێك  حەقیقەتی  بەڵكو خەریكی 
هەموو مەوجودێك زێتر خەریكی وجودی مرۆڤی رەسەنە، 
ئەوە كفر كردنێكە بە سروشتی خۆی باز بە سەر هەموو 
بە  دەرك  نییە،  »لۆژیك«ێك  هیچ  و  دەدات  )حساب(ێك 

حەقیقەتەكەی بكات.)32( 
ئەو روونكردنەوە)33( هایدیگەرییانە كە لێرەدا بە شێوەیەكی 
سادە رابەرایەتیمان دەكات، بۆ تێگەیشتن لە دەستەواژەی 
»ئێمە عەدەم ناس دەكەین« زۆر پێویستە. چونكە »عەدەم« 
وجود،  وەك  هەر  تێیگەیشتووە-  هایدگەر  ئەوەی  وەك 
بیركردنەوە بێ   ئەو  لە رێگای  بۆیە  وەزیفەی خۆی هەیە، 
بەهایانەی كە دەڵێت »عەدەم« شتێكی »سلبی«یە، ناتوانین 
ئەزموونە  ئەو  هەموو  رێگای  لە  ئێمە  تێبگەین.  عەدەم  لە 
یان  دەبینەوە،  وجود  رووبەرووی  تێیدا  كە  حەقیقیانەی 
عەدەمی پەیوەست بە وجود تێیدا رووبەروومان دەبێتەوە، 
عەدەم ناس دەكەین. لە هەموو ئەو ئەزموونانەی كە ئێمە 
تێیدا رووبەرووی عەدەم دەبینەوە، دڵەڕاوكێیەكی بنەڕەتی 
تاقی دەكەینەوە، كە هایدگەر لە لێكچەرەكانی بە »میتافیزیكا 
بنەڕەتی  دڵەڕاوكێی  بەاڵم  دەكات.  وەسفی  چییە؟«)34(  

32- مارتن هایدجر، ما الفلسفة؟ - ما المیتافیزیكا؟ - هیلدرلن وماهیة 
الشعر، ترجمة، فۆاد كامل، محمود رجب، مراجعة: عبدالرحمن بدوی 
)القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، سنة 1974(، انظر: محاضرة: ما 

المیتافیزیكا؟ صفحات 133،134.
 33- وشەی )روونكردنەوە( لە بری وشەی )شرح= إیضاح( عەرەبی 

بەكارهێناوە. وەرگێڕی كوردی.
34 - نفس المصدر: انظر صفحات 112-110.
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ترسان نییە،  )35( یان هەترش چوونی باو، كە لە زۆربەی 
لە  هەمیشە  ترسان  چونكە  دەكەوین.  بەری  نموونە كاندا 
»شتێكی دیاریكراو« دەبێت. یان شتێك كە بە شێوەیەكی 
لە شێوەكان هەڕەشەمان  بە شێوەیەك  كە  یان  دیاریكراو 
»لە  هەمیشە  ترس  سروشتی  ئەوەی  لەبەر  لێدەكات. 
بەرانبەر« شتێكی دیاریكراوە و »لە پێناو« یان لەبەر شتێك 
»پابەند«ە  هەمیشە  ترساو  مرۆڤی  بۆیە  دەترسێین،  لێی 
هەترەشچوون  تووشی  لێرەوە  دەترسێت،  لێی  كە  بەوەی 
دەبێت و لە پەیوەندی لەگەڵ ئەویدیكەدا كەمتر هەست بە 
دڵنیایی دەكات. كەچی دڵەڕاوكێ  ناكەوێتە بەرانبەر ئەو شتە، 
یان ئەویدیكە. بەڵكو ئەزموونی دڵەڕاوكێ  هێمنییەكی سەیر 
ناتوانین  دڵەڕاوكێدا  ئەزموونی  لە  كێشاوە.  بەسەردا  باڵی 
بین، شتەكان  دڵتەنگ  لێدەكات  ئەوەی وامان  بڵێین كامەیە 
تا  ناوەندێك كە  هەموویانن و ئێمەش خۆمانین، دەكەوینە 
ئەندازەیەك شتەكانی تێدا ون دەبێت. بەمجۆرە لە دڵەڕاوكێدا 
ناكەوینە بەرانبەر شتێكی دیاریكراو، بەڵكو دەكەوینە بەرانبەر 
لە  رەتكردنەوە  كرداری  پێیوایە  هایدگەر  بۆیە  »ناشت«. 
كرداری )فعل( سلببیەوە یان نێگەتیفەوە هەڵنەهێجراوە بەڵكو 
»عەدەم  و  عەدەمەوەیە  كرداری  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە 

ئەسڵی سلبیاتە نەك بە پێچەوانەوە«.)36( 
بەپێی ئەو روونكردنەوە سادەیەی كە لێرە مەبەستەكەی 

35- وشەی )دڵەڕاوكێ (م لە بری وشەی )القلق(ی عەرەبی بەكار 
نیگەرانی،  )دڕدۆنگی،  وشەی  كوردی  زمانی  لە  ئەگەرچی  هێناوە، 

دوودڵی، دڵ لە دڵدان...( بەكار دەهێنرێت. - وەرگێڕی كوردی.
36- نفس المصدر: 133.
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خۆمان وەك پێویست پێخستە روو، راستە وەك پێویست 
عەدەم  »ئێمە  دەستەواژەی  لە  هایدگەرمان  مەبەستی 
ناس دەكەین« نەپێكاوە، بەاڵم دەتوانین نموونە ی دیكە 
لە ئەزموون و شارەزایی پێشكەش بكەین، كە بشێ  تێیدا 

لەگەڵ عەدەم رووبەروو ببینەوە.
بارەی  لە  روونكردنەوە  تواناماندایە  لە  چۆن  وەك 
و  چییە«  »حەقیقەت  دەستەواژەی  دوو  هەر  مانای 
»شتگەرایی شت«)37( وەك دوو نموونە ی زمانی هایدگەر 
پێشكەش بكەین. بەاڵم هەر تەنها بەو دەستەواژەیەی كە 
روونمانكردەوە بەسەی لێدەكەین، لە بەر كۆمەڵێك هۆكار، 
سادەكردنەوەی  ئێمە  كاری  كە  ئەوەیە  لەوانەش  یەكێك 
لێكدانەوەكانی هایدگەر نییە، لە میانی زمان و دەستەواژەكانی 
مەسەالنەی  لەو  مەسەلەیەك  هەموو  چونكە  هایدگەرەوە، 
وروژاندوویەتی-  خۆیدا  تایبەتەكەی  زمانە  میانی  لە  كە 
كۆمەڵێك مەسەلەن، كە ناشێ  ئابڵوقە بدرێن )سنوریان بۆ 
دابنرێت. و:ك(- چونكە راڤە و لێوردبوونەوەی زۆر لەخۆ 
دەگرن، بەو مانایەش سادەكردنەوەیان دەبێتە دەرچوون و 
ناپاكی كردن لە هایدگەر، چونكە فیكری هایدگەر لە شێواز 
و  شێواز  نابێتەوە،  جیا  هایدگەر  بیركرنەوەی  رێبازی  و 
رێبازێك كە هەمیشە بەرەو پرسیارمان دەكاتەوە و هەستی 
ناوەوەمانو  تێگەیشتنی  تێدا دەوروژێنێت و  نكۆڵیكردنمان 
و  دەكاتەوە  سەرەوژێر  بیركردنەوەمان  باوەكانی  رێگا 

37- انظر ایضاح ذالك- علی سبیل المثال- فی كنابنا: الخبرة الجمالیة، 
الجامعیة  المٶسسة  )بیروت:  الظاهراتیة  الجمال  فلسفة  فی  دراسة 
للدراسات والنشر، سنە 1992(، صفحات 92-94، صفحات 105-104.
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دەكاتەوە.  بۆ  فەزا  بەرەو   كراوەمان  هەمیشە  رێگایەكی 
سەرەڕای ئەوەش مەبەستی بنەڕەتی ئێمە ئەوەیە، كە بێین 
بكۆڵینەوە.  هایدگەر  فیكری  لە  فیكر(  و  زمان  بارەی  )لە 
لەو  هایدگەر  فیكری  دواداچوونی  بە  رێگای  لە  دەشێ  
وێناكردنە تەقلیدییانە )سونەتیانە( رزگار بین، كە لە بارەی 
زمانەوە هەیە، ئینجا دەكرێ  ئەوە بەرەو تێگەیشتن لە زمانی 
هایدگەر رابەرایەتیمان بكات. لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی بۆ ئێمە 
لە دراسەكردنی فیكری هایدگەر گرنگ دەكەوێتەوە، ئەوەیە 
كە خۆمان لە رووبەرووبوونەوەی زمانی خودی هایدگەردا 
ببینینەوە، بە هەموو كۆسپ و تەگەرە و پەنا و پێچ و شێوازە 

زۆر تایبەتییەكەیەوە. كەواتە ئێمە دەبێت چی بكەین؟ 
بیتەر ماكورمیك )Peter McCormik( كە كتێبێكی لە بارەی 
كردووە،  تەرخان  زمان  لە  تێگەیشتن  بۆ  هایدگەر  هەوڵی 
پێیوایە بەنێویەكداچوونی دەستەواژەكانی هایدگەر لەوێوە 
خۆی  هەوڵەكانی  وەسفی  ئەوەی  بۆ  هایدگەر  كە  دێت، 
بەكارهێنانی  لەسەر  سوورە  پێویست  لە  زیاد  بكات،)38( 
مەجازییانەی دەستەواژەكان.)39(  بەاڵم ئەوە بۆ ماكورمیك 
رێگا پێدراو نییە، چونكە ئەو پێیوایە لە لێكۆڵینەوەی فیكری 
هایدگەر لە بارەی زمانەوە دەبێ  دەستەواژەكانی هایدگەر بە 
شێوەیەكی لۆژیكی و زانستی شی بكەینەوە، تاكو ملكەچی 

رێنوسی  بە  وشكەم  من  عەرەبی  )وصف(ی  وشەی  لەبری   -38
كوردی )وەسف( بەكارهێناوە، هەندێ  لە نوسەران وشەی )پەسن(ی 

كوردی بۆ بەكار دەهێنن. وەرگێری كوردی.
39-peter 1. McCormick, Heidegger and the Language of the 

World: An Argurnentaive Reading of the Later Heideggers Media-
tions on Language )Universty of Otiawa paess, 1976( p. 79.



34

سەلماندن بن و ملكەچی ئەو شیكردنەوە لۆژیكییە بن، كە 
هەوڵدەدات كەشفی سنوری راستی بكات، یان هەوڵدەدات 
ئەو  رەوایەتی  یان  ناكۆكیەكان،  یان  سەلماندن،  هێزی 
گریمانانە بكات، كە هایدگەر پشتی پێدەبەستێت، چونكە ئێمە 
هیچ بەڵگەیەكمان نییە مەحكەمەی )مەجاز( بە زمانی لۆژیك 
زانستی  میتۆدی  و  لۆژیك  زمانی  بە  ناشێ   واتە  بكەین، 
فیكرێك، موحاكەمەی مەجاز بكەین، كە هەر لە سەرەتاوە 
توێژینەوەی  میتۆدەكانی  و  لۆژیك  دەرەوەی  لە  دەیەوێت 

زانستی بێت.)40( 
سەرەڕای ئەوەی لێكۆڵینەوەكەی ماكورمیك بۆ فیكری 
هایدگەر لە بارەی زمانەوە لە میانی توێكاریكردنی تێرمەكانو 
دەستەواژەكان و مەسەلەكانەوەیە و توێكارییەكی زانستیو 
یەكە،  پلە  ئەكادیمی  و  ورد  لێكۆڵینەوەیەكی  لۆژیكییە، 
هەڵنەگرتۆتەوە  ئەومان  رێبازی  ئێمە  ئەوەی  سەرەڕای 
یان كۆپیمان نەكردۆتەوە، چونكە نموونە ی ئەو شێوازە لە 
نزیكبوونەوە لە هایدگەر لە تێگەیشتنی حەقیقیانەی هایدگەر 
دوورمان دەخاتەوە، چونكە ئەو تێگەیشتنەی كە هایدگەر 
كە  نزیكەیە،  تێگەیشتنە  ئەو  بكات،  فێرمان  هەوڵدەدات 
لەسەر ئەزموونكردن و هاوژیانی و نزیكایەتی وەستاوە. 
بەمجۆرە دانانی فیكری هایدگەر لە بارەی زمانەوە لە ژێر 
میكرۆسكۆبی توێكاری زانستی و لۆژیكی ناپاكیكردنە بەو 
فیكرە، یان تەگەرە نانەوەیە بۆ نزیك بوونەوە لەو فیكرە. 

40- وەك دەزانین وشەی مەجاز عەرەبییە و لە كوردی )خوازە(ی 
لەبری بەكاردەهێنرێت، وەك چۆن هەندێك لە نوسەران هەر وشەی 

)میتافۆر-Metaphor( بەكاردەهێنن. . -وەرگێڕی كوردی.
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شیكردنەوەی  و  هەڵوەشانەوە  بۆ  هەوڵدان  لەوەش  جگە 
كاری هەر فەیلەسوفێك یان داهێنەرێكی گەورە بۆ مەسەلەو 
دەكاتەوە  روون  بۆ  ئەوەمان  جزئییەكان،  دەستەواژە 
ناكۆكییەك و  لێرەدا  لێدانێك و هەڵەیەك هەیە،  لێرەدا  كە 
بەیەكداچوونێك هەیە- چونكە هەوڵی ناوبراو بە حەقیقەتی 
رەخنەییەوە بەند نییە، چونكە رەخنەی حەقیقی هەر فیكرێك 
بە  خۆی  یەكەمدا  پلەی  لە  پێویستە  ئیبداعی  كارێكی  یان 
هەوڵی  و  بكات  خەریك  مەسەلەكەوە  ئەسڵی  و  جەوهەر 
كەشفكردنی بدات. چونكە هەر چەندە لە رێگای شیكردنەوەی 
زانستی وردەوە - وەك ئەوەی ماكورمیك پێی هەڵساوە- 
بە دوای جزئیاتی كاری ئیبداعیدا بچین، ئەوە ئێمە ناگەینە 
مەعریفەی جزئیەكانەوە یان ناتوانین بگەینە دەرئەنجامێكی 
بیركارییانە لە رێگای جۆرێك لە جۆرەكانی لە لەخۆگرتنی 

جزئێك بۆ گەیشتن بە جزئێكی دیكە.
پێیــوایــە   )41()Walter Biemel( بیمیــل  والتێــر  لێــرەوە 
فیكرو  و  زمان  بارەی  لە  هایدگەر  فیكری  كورتكردنەوە 
بەاڵم  ئاسانە،  رێگایەكی  جزئییەكان  مەسەلە  بۆ  شیعر 
هایدگەر  لەگەڵ  دێباتەكردن  لە  جگە  ئەوە  چونكە  هەڵەیە، 
بە زمانی وێناكردنێك كە لە فیكری میتافیزیكی تیۆرییەوە 
بڕوای  بە  لێرەدا  بۆیە  نییە.)42(  چیدیكە  ماوەتەوە،  بۆمان 

41- Walter Biemel, Martin Heidegger, An Jllustrated Study, 
translated by: J.L. Mehia )London: Routledge and Kegsun Paul, 
1977( p. 152.
42- وشەى ميتافيزيك يان )ميتافيزيك-  Metaphysics( لە زمانى 
بۆ  سروشت(ى  ميتا  سروشت،  بان   - سروشت  )ئەوديو  كوردى 

بەكاردەهێنرێت. - وەرگێڕى كوردى.
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بیمیل ئەسڵیترین شێواز بۆ قسەكردن لە هایدگەر ئەوەیە، 
كە هەوڵبدەین لە گۆشەكانی خوێنەرەوە بگەینە هایدگەر... 
هەوڵبدەین خوێنەران لەسەر خوێندنەوەی دەقە ئەسڵییەكانی 
هایدگەر  لە  دەتوانین  رۆحە  بەو  هەر  هانبدەین.  هایدگەر 

نزیك بكەوینەوە.
هایدگەردا  خودی  لەگەڵ  مامەڵە  پێویستە  لێرەدا  بۆیە 
بكەین، وەك چۆن مامەڵە لەگەڵ دەقێكی ئەدەبی داهێنەرانەدا 
دەكەین، دەقێك كە بەرەو شارەزایی رابەرایەتیمان دەكات. 
بە هەمان شێوەش دەشێ  هایدگەر یارمەتیمان بدات، كاتێك 
هەوڵدەدات بەرەو شارەزایی زمان رابەرایەتیمان بكات و 

لەومان نزیك دەكاتەوە.

شارەزایی زمان )43( 
لە  هایدگەر  بانگەشەكانی  لە  هەوڵبدەین  سەرەتا  دەبێ  
لە سەرەتاوە  هەر  بۆیە  تێبگەین.  زمان  شارەزایی  بارەی 
باشتر وایە لە وشەی )بانگەشە( دوور بكەوینەوە، چونكە 
كۆمەڵێك  زمانەوە  دەرەوەی  لە  هایدگەر  ئەوەیە  وەك 
راپۆرتمان لە بارەی زمانەوە پێشكەش بكات، وەك ئەوەی 
زمان بابەتێك بێت بشێ  لە میانی ستراتیژیەتێكی پێشینەو 
بخرێتە  ئامادەكراوەوە  پێشتر  میتۆدی  ئامرازی  كۆمەڵێك 
ژێر توێژینەوەی زانستی و میتۆدییەوە. بەاڵم هایدگەر بۆ 
خۆی لە سەرەتای لێكچەرەكانی لە بارەی سروشتی زمان 
)The Nature of Language( سوورە لەسەر ئەوەی جەخت 

43- لە بری وشەی )خبرة( كە دەكاتە )تجربة  - experience( وشەی 
كوردی )شارەزای(یم بەكار هێناوە. وەرگێڕی كوردی.
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لەوە بكاتەوە، كە شێوازی نزیك بوونەوە لە زمان شێوازێكە 
هەوڵدەدات )رووبەروو رامانبكێشێتە نێو زمانەوە، تاكو لە 
بناڵێنین(.  زمانەوە  شارەزایی  دەست  بە  بشێ   زماندا  نێو 
بەمجۆرە چەمكی شارەزایی الی هایدگەر مۆركێكی سلبی 
وەرگرتووە، وەك ئەوەی ئێمە فێڵمان لێكرابێت، لەوەی كە 
روودەدات، لەبری ئەوەی خودی شارەزایی ملكەچی ئێمە 
بێت، ئێمەین ملكەچی شارەزایی دەبین: چونكە ئەگەر شتێك 
دوور  ئێمەوە  لە  ماوەیەك  دەبێ   واتە  بێت،  ئێمە  ملكەچی 
بمێنێتەوە و بێتە بابەتێك بۆ ئەوەی لە دەرەوە لێكۆڵینەوەی 
بەسەردا  خۆمانی  دەسەاڵتی  و  بدەین  ئەنجام  بارەوە  لە 
بسەپێنین یان ئابڵوقەی بدەین، واتە بە چوارچێوە بۆ دانانی 
بۆمان  بارەی شتێكەوە  لە  كە شارەزایی  بەاڵم  هەڵبسین. 
هەتا  یان  كەسێك  یان  شتێك  تەنها  با  ئەوە  جا  دەدوێت، 
ئەگەر خودی خوداش بێت، ئەوە بەو مانایەیە كە ئەو شتە 
بۆ ئێمە بابەت نییە، بەڵكو ئێمە دەبینە پاشكۆی ئەو، ئەویش 
هەموومان وەردەگرێت و بە سەرماندا زاڵ دەبێت، دەورمان 
دەگرێت لەبری ئەوەی ئێمە دەوری بگرین. لێرەوە هایدگەر 
بەو مانایە لە شارەزایی زمان تێدەگات، كە ملكەچی خۆمان 
بین،  زمان  ملكەچی  و  بین  بەشدار  زمان  دنیای  لە  و  بین 
بەمجۆرە دەشێ  شارەزایی باسی گۆڕانكاریمان بۆ بكات.)44( 
بۆیە كاتێك باسی شارەزایی زمان الی هایدگەر دەكەین، 
دەبێ  ئەوە بزانین كە ئەو چەمكە مۆركێكی سلبی هەیە، بەاڵم 
بە مانای سلبیاتی خود لە پرۆسەی تێگەیشتن نا، بەڵكو واتە 

44- چونكە زمان لە ناوەوەمانە و ناكەوێتە دەرەوەی ئێمەوە، بەڵكو 
ئەوە ئێمەین دەكەوینە ژێر كۆنترۆڵكردنی زمانەوە... وەرگێڕی كوردی.
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خود ئامادەیە دەرفەت بۆ حەقیقەتی شتێك برەخسێنێت و 
رێگای بۆ خۆش بكات. لێرەدا رۆڵی خود بە رۆڵی سۆفییەك 
دەچێت، كە بە كۆشش و خۆتەرخانكردن هەڵدەستێت، تا 
توانای كەشفكردنی تێدا دەردەكەوێتو بۆ كەشفكردن ئامادە 
دەبێت. لەسەر هەمان شت، بۆ تەماشاكردنی شارەزایی زمان 
پێویستت بەوە هەیە خۆت لە رێبازە باوەكانمان البدەیت، تا 

بتوانیت حەقیقەتەكەیمان بۆ كەشف بكەیت.  
زمان،  شارەزایی  ژانوژوارەكانی  پێیوایە  هایدگەر  لێرە 
واتە خۆ رزگاركردن لە شێوازە سلبییەكانمان، كە ئامانجی 
لە بارەی زمانەوە، هەڵبەتە لە  كۆكردنەوەی زانیارییەكانە 
حیسابی.. یان  ئاماریی  بیركردنەوەی  لە  جۆرێك  رێگای 
و  زمانزانەكان  الیەن  لە  هەمیشە  كە  زانیارییانە  ئەو   )45(
زمانەوانەكان، سایكۆلۆجەكان و  فەیلەسوفانی شیكارخواز 
بەرەو زیاد بوون دەچێت، هەموو ئەو لێكۆڵینەوە زانستی 
و فەلسەفییانەی كە ئامانجیان بەرهەمهێنانی ئەوەیە كە بە 
)ئەودیو زمان- Metalanguage()46( ناو دەبرێت، ئەوەش 
ئەو لێكۆڵینەوانەیە كە فەلسەفەی شیكارخواز جیای دەكاتەوە. 
بەاڵم ئەوەی- هایدگەر جەختی لێدەكاتەوە-)47(  پێویستی 
بەوە نییە )ئینتباع- impression( بەرهەم بهێنێت، بۆ ئەوەی 
لە رێگای پشكنینی زانستی و فەلسەفی زمان و زمانەكانەوە 
كۆمەڵێك حوكمی سلبی لە بارەوە بدرێت، چونكە پشكنینی 
45- مەبەست ئەوەیە كە شارەزایی زمان بە مانای كۆكردنەوەی 

زانیاری لە بارەی زمانەوە نییە... و:كوردی.
ناوی  تۆفیق  وەك سەعید  زمان(  تەفسیركردنی  )زمانی  یان   -46

دەنێت. - وەرگێڕی كوردی.
 47 - Ibi, pp.58-59.
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لەو جۆرانە تەنها پشت بە بەهانەی جزئییەوە دەبەستێت و 
بایەخی تایبەتی خۆی هەیە، »بەاڵم ئەو زانیارییە زانستی 
روودانی  و  شتێكە  زمانەوە  بارەی  لە  فەلسەفییانەی  و 
هەروەها  دیكەیە«)48(  شتێكی  ئێمە  بۆ  زمان  شارەزایی 
رزگاربوونمان  كە  ئەوەی  بگرینە  سەرنج  پێویستە  لێرەدا 
نایەت،  مانایە  بەو  زمانەوە  دیدی  لە  تەقلیدی  لە شێوازی 
فەلسەفی  و  زانستی  توێژینەوەی  شێوازەكانی  لە  خۆ  كە 
لێكۆڵینەوەی زمان دەرباز بكەین، بەڵكو بەو مانایە دێت، كە 
خۆمان لەو شێوازە تەقلیدییە دەرباز بكەین، كە زمانی پێ  
بەكار دەهێنن لە ژیانی رۆژانەماندا. ئێمە كاتێك بە زمانی 
رووداوەكان  لە  قسە  ئێمە  كەواتە  دەدوێین،  رۆژانەمان 
دەكەین: لە بارەی رووداوێك، مەسەلەیەك، لەبارەی شتێك 
كە سەرقاڵمان دەكات. بۆیە هایدگەر وای دەبینێ  كە »لە 
زمانی تازەی رۆژانەدا زمان خۆی بۆ زمان كێش ناكات، 
بەڵكو دەگەڕێتەوە، وەك ئەوەی ئێمە لێرەدا توانای ئەوەمان 
هەیە لە قسەكردندا لێكدانەوەمان هەبێت و بە زمانێكی دیكە 
مامەڵە  قسەكردنەوە  بە هۆی  ئێمە  بەمجۆرە  بكەین،  قسە 
بارەی  لە  دانوستانی  و  دەكەین  دیكەدا  شتێكی  لەگەڵ 

شتێكەوە لەگەڵدا دەكەین«.)49(  
بەاڵم ئەگەر زمان ماهیەتی یان حەقیقەتی خۆی روون 
نەكاتەوە، لە كوێ  خۆی ئاشكرا دەكات، یان بە تەعبیری 

هایدگەر »خۆی دەدوێنێت«؟!
ئەوە ئەو مەسەلەیەیە كە هایدگەر بە درێژی لە وتاری 

 48 -  Ibi, pp .59.
 49 - Jbid., loc. Cit.
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رێگایەك بەرەو زمان )The Way to Language(  قسەی 
هێنا  زمان  بۆ  »زمانی  ئەوەی  وەك  دەكات،  بارەوە  لە 
 bringing langusge as a language to بێت، وەك زمان
language«. بەاڵم هەتا ئێستا رێگا لە بەر دەممان ئاوەاڵیە، 
ئەو  ئەوەی  هەموو  بگەین.  دەستەواژەیە  لەو  ئەوەی  بۆ 
دەیەوێت ستایشی بكات قسەكردنە لەو رێگایەی كە بشێ  
رابەرایەتیمان  زمان  حەقیقەتی  یان  زمان  ماهیەتی  بەرەو 
ستایش  مانایە  ئەو  شاراوە  شێوەیەكی  بە  ئێمە  بكات، 
دەستەواژەیە  ئەو  هەوڵبدەین  ئێمە  ئەگەر  بۆیە  دەكەین. 
ملكەچی سەلماندنو شیكاری لۆژیكی بكەین، كە هەوڵدەدات 
بكات،  كەشف  سەلماندنەكەی  هێزی  یان  راستی  سنوری 
ئەوە ئێمە بە هیچ شتێك ناگەین. هایدگەر بۆ خۆی جەخت 
ئەو  چوارچێوەی  لە  ئەوەی  هەموو  كە  دەكاتەوە،  لەوە 
ئاراستە كردنە لە بارەی زمانەوە دەمانەوێ  بیڵێین »تەنها 
دەمێنێتەوە،  نەكراو  جێبەجێ   مەسەلەی  زنجیرەیەك  وەك 
كە لە رووی زانستییەوە قابیلی جێبەجێ  كردن نین. بەاڵم 
ئەگەر لەبەر رۆشنایی ئەوەی كە روویدا لەو رێگایەی كە 
پێیدادەڕۆیشتین، رێگایەكی دیكەی زمانیان پێ  گوتین، ئەوە 
دەشێ  پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ دروست بكەین، كە زمان 
تێیدا بە هەموو گروپەكانییەوە مۆدیلێكی سەیر وەردەگرێت، 
مۆدیلێك ئێمە هیچی لە بارەوە نازانین«.)50(  كەواتە هیچ 
دەربازبوونێكمان نییە، تەنها ئەوە نەبێت، كە لەگەڵ هایدگەر 

دەبێت بەرەو ئامانجی ئەو ببینەوە.
بۆیە ئێمە لێرەدا بەر لەوەی پەلە لە مەحكەمەكردنی 

 50 - Ibi, pp .111
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یەكەمجار  لەسەرمان  پێویستە  بكەین،  هایدگەر  زمانی 
كە  یەكەم  وانەی  پێدەڵێت.  چمان  بزانین  بگرین  گوێ  
لە  گوێ   بین  فێر  كە  ئەوەیە  بكات  فێرمان  هەوڵدەدات 
»زمان  كە  مانایەیە  بەو  ئەوەش  بگرین.  زمان  خودی 
ئەو  لەسەر  شتە  یەكەم  ئەوەش  دەكات«.  قسان  خۆی 
رێگایەی كە هەوڵدەدەین پێیدا بڕۆین، لە بارەی ماهیەتی 

زمانەوە بۆمان كەشف دەبێت.
»زمان قسان دەكات« چی دەگەیەنێت (Language apeakes)؟
بەپێی تێگەیشتنی كۆن- ئەوەی هایدگەر دەیبنێت- ئەوەیە 
 -ontic ،پلەی یەكەمدا ئەو )هەبوون –ئۆنتیك لە  ئێمە  كە 
مەوجود(ە مرۆییەین، كە توانای قسەكردنمان هەیە، بۆیە 
ئێمە خۆمان بە خاوەنی زمان دەزانین. بەاڵم هەبوونی توانا 
بەسەر قسەكردن هەر تەنها توانایەك نییە، لە نێوان تواناكانو 
بەهرە جۆراوجۆرەكانی مرۆڤ، چونكە ئەوانیدیكەش هەمان 
ئەو پلەیان هەیە. هەبوونی توانا بەسەر قسەكردن، مرۆڤ 

وەك مرۆڤ جیا دەكاتەوە.)51( 
ئەوەش وا دەگەیەنێت كە زمان وەك كردەی گوتن یان 
نێو  لە  مرۆڤ  مرۆڤە.  ماهیەتی  یان  جەوهەر  قسەكردن 
زمان و بە زمان دەور دراوە. ئەگەر زمان تا ئەو ئەندازەیە 
لێمانەوە نزیك بێت، كەواتە بۆ پێویستمان بەوە دەبێت بە 
كە  مانایەی  بەو  زمان  نازانین  ئایا  بڕۆین؟  زماندا  رێگای 
توانای بەسەر قسەكردندا هەیە، ماهیەتی ئێمە دیاری دەكات؟ 
ئەو مەسەلەیەش راستییەكە، پێویستی بە بەڵگەهێنانەوە و 
گومانكردن نییە. بەاڵم بۆ خۆمان دەتوانین بپرسین: ئەگەر 

 51 -  Ibi, pp .111.112
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بەسەر قسەكردندا هەیە-  توانای  كە  مانایەی  بەو  زمان- 
لە كوێ   زمان  ماهیەتی خودی  ئایا  بێت،  ماهیەتی مرۆڤ 
بڵێین ماهیەتی  خۆی حەشار داوە؟ هەڵبەتە ئێمە ناتوانین 
زمان خۆی لە كردەی ئەو گوتن یان بێژەیەدا حەشار داوە كە 
قسەی پێدەكەین، چونكە ئەوە بەو مانایە دێت كە مرۆڤ- لە 
میانی كردەی گوتن یان قسەكردندا- ماهیەتی زمان دیاری 
بكات، لە كاتێكدا كە ئێمە دەزانین پێچەوانەكەی راستە، واتە 
ئەوە زمانە كە ماهیەتی مرۆڤ دیاری دەكات، بەو مانایەی 

كە هەبوویەكە توانای بەسەر گوتن یان قسەكردندا هەیە.
بارەی  لە  لێكچەرەكانی  لە  هەمیشە  هایدگەر  بەاڵم 
»رێگایەك بەرەو زمان« دەیەوێت بۆمان بسەلمێنێت، كە 
»زمان قسان دەكات«: ئەوە ئێمە نین بە زمان قسان دەكەین، 
بەڵكو »ئەوە زمانە لە میانی ئێمەوە قسان دەكات«. ئەوەش 
وا دەگەیەنێت كە هایدگەر دەیەوێت بۆمان بسەلمێنێت كە 
ماهیەتی زمان كردەی گوتن و قسەكردنێك تەجاوز دەكات، 
كە لە میانی زمانەوە مەیسەر دەبێت، واتە ماهیەتی زمان 
تەجاوزی ئەوە دەكات كە هەر تەنها ئامرازێك بێت بۆ ئەوەی 
قسەی پێبكەین. ئێمە بە هۆی چاكەی توانای زمان بەسەر 
قسەكردنی خۆیدا، قسە دەكەین، ئەگەر زمان بۆ خۆی لە 
رێگای خۆیەوە قسە بكات، كەواتە ئەركی ئێمە چییە؟ ئەركی 
ئێمە ئەوەیە كە ملكەچی زمان بین بۆ ئەوەی قسان بكەین، 
ملكەچی زمان بین، واتە ببینە زمان، واتە بۆ ماهیەتی زمان 
خۆش  قسەكردن  یان  گوتن  كردەی  بۆ  رێگا  زمان  وەك 
بكەین. ئەوەش بەرەو هەوڵی تێگەیشتنی زمانمان دەبات بەو 
مانایەی كە گوتنە، واتە قسەكردن: قسەكردن- وەك ئەوەی 
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هایدگەر دەیبینێت- هەر دەبێت دوو قسەكەری هەبێت، بەاڵم 
وەك ئەوە نا هەر دەبێت هەموو دەردێك دەرمانی هەبێت. 
قسەكردنەوە  رێگای  لە  ئەوەوە  پێچەوانەی  بە  قسەكەران 
ئامادەیی خۆیان دەنوێنن. قسەكردنێك كە تێدا قسەكەران 
لەگەڵ ئەوانەی قسەیان لەگەڵدا دەكەن- ئەو قسەكردنەیە 
كە لە نزیكمانەوە، چونكە ئەوەی قسان دەكات بۆ ئەوەیە 
گرنگی خۆی لەو ساتەی كە قسان دەكەن بنوینێت. ئەوەش 
واتە  شتەكان،  كەسەكان،  لە  دەگرێتەوە  هاوڕێ   كۆمەڵێك 
هەموو شتێك حوكم بەسەر شتەكاندا دەدات و كەسەكان 

دیاری دەكات.)52(  
 -  )53()Merleau Ponty -ئــەوەش وەك )میــرلــۆپــۆنـتــی
هایدگەر  بە  دواییە  لەو  گومانێك  هیچ  بێ   بە  میرلۆپۆنتی 
كاریگەر بوو( دەڵێت: ئەوە دەگەیەنێت كە كردەی قسەكردنو 
شێوازی قسەكردن بۆخۆی قسەكەر بۆ حاڵەتی ئامادە یان 
دیاری كردن رادەكێشێت، »كەواتە زمان تا رادەیەكی دوور 
- لە جۆرێك لە بوون- دەكات، زێتر لەوەی هۆكار بێت، 
یان وەسیلە بێت... قسەكردنی هاوڕێیەك لە تلیفۆن، خودی 
هاوڕێیەكە لەگەڵ خۆی دەهێنێت، وەك ئەوەی لە شێوازی 

 52 - Ibi, pp .120
-1908  -Maurise Merleau Ponty میرلۆپۆنتی   )مۆریس   -53
دەبینێ ،  زمان  و  فیكر  لەنێوان  دیالیكتی  پەیوەستبوونێكی   )1961
هەتا  دایانبنێین.  لێكجیا  بابەتی  دوو  بە  حاڵەتێكدا  هیچ  لە  ناشێ   كە 
بیركردنەوەی بێدەنگیش كە ئاماژە بە ژیانی ناوەكی دەدا - لە راستیدا 
مەنەلۆگی ناوەكییە و دەكەوێتـە نێوان خود و دەروون، چونكە زمانو 
فیكر بوونێكی هاوپەیوەند و بەیەكەوە لكاو و هاوكاتی پێكــدەهێنن.  - 

وەرگێڕی كوردی.
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بانگكردنەكەدا بە تەواوی ئامادە بێت، پێمان بڵێت ماڵئاوا، 
راستەوخۆیی  لە  دەستەواژەكانی،  كۆتایی  و  سەرەتا  لە 
جێیان  بێدەنگی  بە  كە  شتانەی  ئەو  میانی  لە  قسەكردنی 

دەهێڵێت، پێمان بڵێت ماڵئاوا«)54(  
هایدگەر پێیوایە زمان لەالی قسەكەران لەپێشی پێشەوە 
و  دەكات  دیاری  ناسنامەیان  ئەوەش  وێرای  دێت،)55( 
لەپێشی  زمان  هەروەها  رایاندەكێشێت،  ئامادەبوون  بۆ 
پێشەوەی خودی كردەی گوتن و قسەكردندا دێت، گوتن 
نییە،  دەگوترێت  زمانەوە(  رێگای  )لە  ئەوەی  هاوشانی 
ئەوەی  )واتە  هەیە  گوتن  ناشگوترێت  كە  لەوەی  چونكە 
»هەموو  دەڵێت:  هایدگەر  بۆیە  لێدەكات(.  وسبەی  زمان 
دایە  ناگوتریت  كە  ئەوانەی  هەموو  لە  دەگوترێت  ئەوەی 
)نەگوتن ئەگەری گوتنە( جا چ ئەوە بێ  كە ناماقووڵە یان 
وسبەلێكراوە، شتێك كە هێشتا نەگوتراوە، یان هێشتا دەبێت 
بە مەعقولی بمێنێتەوە، واتە ئەوەی كە چوارچیوەی گوتنی 
بەالوە تەنگە. بەمجۆرە هەموو ئەوانەی لە هەموو الیەكەوە 
دەگوترێت لە دەركەوتندا وەك ئەوەیە كە لەالوە بە گوتنو 
لە  بەاڵم  نەبێت،  بەوان  سەر  و  بێت  نوسا  قسەكردنەوە 
راستیدا ئەو تەنها شتێكە كە دەبێ  قسەكردن و قسەكەران 

وەك بابەتێك سەرنجی بدەن...«)56( 
نییە كە دەگوترێت، چونكە  ئەوە  قسەكردن هاوشانی 
گوتن و قسەكردن شتێكن رێگا بۆ دەنگ و زمان خۆش 

 54 - Maurise Merleau Ponty, sigas, lranslated by Richard Mc-
Cleary )Evaoston: Northwestern University Press, 1973(, p.43. 

55-(priority)- االولویة -  االسبقیة . - وەرگێڕی كوردی.
 56 - Heidegger. Up. Cit-, p. 120.
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دەكەن، واتە رووخساری گوتنێك وەردەگرن كە لە میانی 
شتێكدا دەگوترێت. ئەوەش بەو مانایەیە كە زمان )وەك 
ئەوەی گوتنە( شتێكە زێتر لەوەی تەنها گوتن بێت: »گوتنو 
قسەكردن دوو شتی وەك یەك نین. دەشێ  كەسێك قسان 
–بەاڵم  بكات  قسان  ببڕێتەوە  لێی  ئەوەی  بەبێ   بكات- 
هەموو ئەو كاتەش هیچ نەڵێت. كەسێكی دیكە بە بێ  دەنگی 
بمێنێتەوە و بە هیچ جۆرێك قسان نەكات، بەاڵم زۆر شت 

بڵێت«)57( 
 )Sage( to say گوتن  دەگەیەنێت؟  چی  گوتن  كەواتە 
كە  بیت  شتێك  ملكەچی  واتە   )to show( دەركەوتن  واتە 
وشەكەیە  مانای  ئەوە  ببیسرێت.  و  ببینرێت  دەربكەوێت، 
)بۆیە،  )Sagan(ە.  ئەوە  كۆندا،  ئەسكەندەنافی  ئەسڵی  لە 
پەیوەست  ئەڵمانی  وشەی  دەبینین  بدەین  سەرنج  ئەگەر 
بۆ شتێك، وشەی  كردنەوە  رێگا  واتە   -  Aussage - بە 

-zeigen- واتە دەركەوتن و بەرجەستە بوون(.
دەگوترێت  كە  »ئەوەی  دەبینێت  وای  هایدگەر  لێرەوە 
شتێك نییە، لە دەنگی كەم بێت، بەڵكو ئەوەی كە دەمێنێتەوە 
نامەقووڵە )واتە وسبەلێكراوە(، ئەوەیە كە دواتر دەرناكەوێت، 

ئەوەیە بە رووخساری زیندووی خۆی ناگات«)58(   
قسەكردن،  و  گوتن  نێوان  یەكجیابوونەوەیەی  لە  ئەوە 
یان نێوان زمان وەك ئەوەی لە میانی گوتندا قسان دەكات 
)واتە گوتە- بێژە - كە رووخسارێكی دەنگی وەردەگرێت( و 
زمان كە لە میانی گوتنی نامــەقــووڵ قســان دەكــات )واتــە 

 57 - Ibi, p.112
 58 - Ibid., loc.cit
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لە میانی گوتنی وسبەلێكراو(- ئەو جیابوونەوەیە )گادامێر 
Gadamer()59(  لە وتار لە بارەی »وێنەی بێدەنگ« جەختی 
لێدەكاتەوە، بە راستی دەزانم ئەو پەرەگرافەی بۆ دیالۆگ 

)dialogue()60(  لێوەرگرم:
»كاتێك دەڵێین كەسێك بێدەنگە- specchles، مەبەستمان 
ئەوە نییە كە هیچی بۆ قسان نییە. بەڵكو شتەكە بە پێچەوانەی 
ئەوەوەیە، خۆی لە راستیدا ئەو بێدەنگییە جۆرێكە لە گوتن. 
لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی - Stumm - واتە بێدەنگ دەبینین، 
كە پەیوەندییەكی پتەوی بە وشەی - stammlen - )واتە 
لە قسەكردندا زمانی تەتەڵە دەكات یان دەگیرێت(. هەڵبەتە 
بۆ  هیچی  كە  نییە،  مانایە  بەو  تەتەڵەكەر  زمانی  شڵەژانی 
قسان پێنییە، بە پێچەوانەی ئەوەوە دەیەوێت لە هەمان كاتدا 
زۆر شت بڵێت، بەاڵم ناتوانێت بۆ ئەو سامانە فشارهێنەرە 
كۆمەڵێك وشەی وا بدۆزێتەوە كە ئەو شتانەی لە مێشكیدا 
خوڵدەخواتەوە پێی دەربڕێت. بۆ نموونە ، كاتێك ئێمە دەڵێین 
كەسێك رەنگە الڵ بێت یان بێدەنگی باڵی بەسەردا كێشاوە 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  بە سادەیی  زۆر  ئەوە   ،)Verstummt(
59- هانز جۆرج گادامێر فەیلەسوفی ئەڵمانی لە 11 فێبرابەری ساڵی 
1900 دوای كۆچكردنی )دیكارت( بە 350 ساڵ لەدایكبووە، لەدایكبوونی 
ئەو رێكەوتی هەمان ساڵی كۆچی دوایی فەیلەسوفی بەناوبانگ نیتشە 
دەكات.. هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا بووە، دواتر هەر لە ساڵی 1953 
وەك سەرنوسەری گۆڤاری فەلسەفە كاری كردووە، لەساڵی 2002 

كۆچی دوایی كردووە. - وەرگێڕی كوردی.
60- وشەی دیالۆگ - dialogue لە بری وشەی عەرەبی )محاورة ( 
بەكارهێناوە، چونكە زێتر گوزارشت لە )  تبادل ا را ء وأفكار (  دەكات، 
كە وشەی گفتوگۆ ناتوانێ  شوێنی بگرێتەوە كە زێتر مەبەست تێیدا 

)محادثة،  مناقشة ( دەگەیەنێت. وەرگێڕی كوردی.
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وازی لە گوتن هێنا بێت. كاتێك بۆ دۆزینەوەی كۆمەڵێك 
وشە، كە بۆ دەربڕین لەو مەبەستە تووشی شڵەژان دەبێت، 
كەواتە ئەوەی دەیەوێت بیڵێت بە شێوەیەكی تایبەتی لێمانەوە 
نزیك بۆتەوە، بەو مانایەی كە شتێكە ئەوەی لە سەرمانە 
ئەوەیە كە بەدوایدا بگەڕێین، ئەوەی لە سەرمانە ئەوەیە كە 

وشەی نوێی بۆ بدۆزینەوە«)61( 
خۆی  دەیڵێین،  كە  گوتنەی  لەو  تەنها  قسەكردن  ئەگەر 
بە  واتە  ناگوترێت،  كە  بێت  گوتنەشدا  لەو  و  نەبینێتەوە 
پەردەپۆشكراوی مابێتەوە وەك ئەوەی نهێنی بێت و قابیلی 
كە  وایە  مانای  ئەوە  نەبێت،  كردن  بەیان  یان  دەركەوتن 
جەوهەر یان ماهیەتی زمان الی هایدگەر تەنها لە گوتراوی 
بەمجۆرە كاتێك هایدگەر  لە قساندایە.  بەڵكو  نییە،  دەنگیدا 
قسان  زمان  كە  مانایەیە  بەو  دەكات،  قسان  زمان  دەڵێت 
دەكات وەك ئەوەی گوتن بێت، واتە وەك ئەوەی دەگوترێت. 
لە پرۆسەی گوتنیشدا دەبینین شتێك هەیە ئامادەیە و شتێك 
هەیە نائامادەیە، دەردەكەوێت و ون دەبێت. دەشێ  تێگەیشتن 
لەو پرۆسەیە بەرەو رێگایەكمان ببات بۆ تێگەیشتنی حەقیقەتی 
زمان »یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی زمانیش ئەوەیە كە خۆی 
لە شێوازێكدا حەشار داوە، كە رێگا بە گوتنی ئەو خەڵكانە 

دەدات، كە گوێی بۆ دەگرن تا پێی بگەن«)62( 
لێرەدا دەشێ  لێكۆڵەری شارەزا لە هایدگەر، راستەوخۆ 
دەرك بەو پەیوەندییە بە هێزەی نێوان گوتن كە پێش زمان 
61- هانز- جیورج جادامیر، تجلی الجمیل، تحریر: روبرت برناسكونی، 
ترجمة ودراسة وشرح: د. سعید توفیق )القاهرة: المجلس االعلی للثقافة، 

المشروع القومی للترجمة، سنة 1997(، صفحات 190-189.
 62 - Heidegger, op- cit,. 126
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دەكەوێت و تێگەیشتنی مانای حەقیقی بكات: بەاڵم لە بیرمان 
نەچێت حەقیقەت لە مانا ئەسڵییەكەیدا واتە كردەی كەشف 
حەقیقەت  كەواتە  شتێك.  لەسەر  الدان  پەردە  یان  كردن 
ئەو  ناوەوەی  لە  پەردە،  نەپۆشینی  واتە  كەشفكردنە، 
نەپۆشینی پەردەیەشدا پۆشین باڵو دەبێتەوە. ئەو پۆشینەش 
هەردووكیشیان  نكۆڵیكردن،  یان  رەتكردنەوەیە،  یان 
بەیەكەوە حەقیقەتی سالب یان نا حەقیقەت پێكدەهێنن. ئەو 
حەقیقەتە سالبە یان ناحەقیقەتە بۆ روودانی حەقیقەتێك كە 
خۆی لە كەشفكردندا دەبینێتەوە وەك مەرجێك دادەنرێت. 
هەمان  لە  كە  دەدات،  روو  شێوەیە  ئەو  لەسەر  حەقیقەت 
ناشێ   مرۆڤ  چونكە  دەكرێت.  »پەردەپۆش«  تێدا  كاتدا 
كە  مانایەیە  بەو  ئەوەش  بێت،  شتێك  هەموو  لە  ئاگای 
شتێك  مرۆییدا  ئاگامەندی)63(  كراوەكەی  بوارە  لە  لێرەدا 
بەاڵم  دەمێنێتەوە،  دانەپۆشراو  یان  نەشاراوە  بە  هەیە، 
ئەوە  بۆیە  داپۆشراوە،  دیكە شاراوە و  بوارەكانی  هەموو 
كرانەوەی بواری ئاگامەندییە كە كەشفكردن و شاردنەوەی 
كە  مەرجێك  میتافیزیكی  مەرجێكی  وەك  روودەدات،  تێدا 
دەكەوێتە پێش روودانی حەقیقەت. بە هەمان شێوە دەشێ  
بڵێین تێگەیشتنی حەقیقەتی زمان داوای كرانەوەی بواری 
ئاگامەندی دەكات، بۆ تێگەیشتن لە زمان، بەو مانایەی كە 
گوتنێكە ئەوەی كە دەردەكەوێت و ئەوەی كە دەرناكەوێت 
 63- لێرەدا زاراوەی ئاگامەندی لە بری وشەی )شعور(ی عەرەبی 
بەكار هاتووە شعور زێتر پەیوەندی بە سایكۆلۆجیاوە هەیە، خودی 
بابەتەكەش لە بنەڕەتدا بۆ هۆسرل دەگەڕێتەوە، بەاڵم وەك دەزانین 
بیركردنەوە  ناوەوەی  جیهانی  واتای  بە  زاراوەیە  ئەو  هوسرل 
بەكاردەهێنێت، نەك وەك بابەتێكی سایكۆلۆجی... - وەرگێڕی كوردی.
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لەوەوە دەستپێدەكات، گوتراو و دیار لە گوتندا، شاراوە و 
پەردەپۆشكراو لە بێدەنگیدا هەر لەوەوەیە.

لەسەر ئەو بنەمایە دەشێ  لەو پەسنە بگەین، كە هایدگەر 
بۆ پرۆسەی گوتن یان زمان وەك ئەوەی گوتنە دەیخاتە 
پێكهاتووە:  لە دوو رەگ  روو، ئەوەش وەك ئەوەی دیكە 
گوتنێك كە لە دەربڕینی دەنگیدا تەعبیر لە خۆی دەكات )واتە 
قسەكردن(، و گوتنێك كە لە بێدەنگیدا یان لە پەردەپۆشیندا 
بۆمان  دەیەوێت  هایدگەر  لێرەدا  دەكات.  خۆی  لە  تەعبیر 
روون بكاتەوە كە چۆن گوتن لە بێدەنگیدا بە ئەسڵی خۆی 

دەگات:
قسەكردن، هەر قسەكردنێك بێت، وەك ئەوەی كە كردەی 
دەربڕینی دەنگییە )vocalization(، شارەزاییە بۆ ماوەیەكی 
پێناسەیەكی  بە  پێویستی  و  دەمێنێتەوە  بەردەوام  زۆر 
گونجاو هەیە، پێناسەیەك كە لە شوێنی خۆیدا بێت، چونكە 
 phonetic-(  راڤەكردنی فیسیۆلۆجیانەی دەنگی- بیستراو
acoustic physiologicl explanation( بۆ دەنگەكانی زمان، 
لە  ئەسڵی  كە  نازانن  شارەزاییەوە  بارەی  لە  شتێك  هیچ 
بێدەنگیدا پەناداوە، هەر تەنها كەمێك دەزانن، لە چۆنیەتی 
)واتە  زمانە  دەنگی  كە  ئەوەی  بێدەنگی وەك  پێدانی  رێگا 
زمان  دەنگی  وەك  كە  دەدرێت  بێدەنگی  بە  رێگا  چۆن 
دەربكەوێت. و:ك(. ئەوە ئەو شارازاییە لە زمان كە دەوری 
ناگرین یان لێی ورد نابینەوە، چونكە بۆ تێگەیشتنی لە زمان 
لەسەر رێگایەكی تەقلیدیی دەڕۆین، لێكۆڵینەوە زانستیەكان 
پشت بەو رێگا تەقلیدییە دەبەستێت و ئەویش هەر تەنها لە 
رووكاری زماندا دەمێنێتەوە- ئەو شارەزاییەی كە هایدگەر 
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لە رێگایەوە هوشیارمان دەكاتەوە بەرەو ئەوەی خوارەوە 
پێشڕەویمان دەكات:

»قسەكردن )speaking( دەشێ  وەك كردەی دەربڕینی 
كە  بكەین،  پێناسەی  بیركردنەوە   )pronunciation( دەنگی 
قسەكردن  بەاڵم  دی.  دێتە  گوتنەوە  ئەندامەكانی  هۆی  بە 
لە هەمان كاتدا گوێگرتنیشە )listening(. وەك راهاتووین 
كەسێك  دادەنێین:  یەك  لەبەرانبەر  گوێگرتن  و  قسەكردن 
قسان دەكات، ئەویدیكە گوێ  دەگرێت. بەاڵم گوێگرتن پێش 
دەگرێت-دەوری  بۆ  گوێی  بەڵكو  و  ناكەوێت  قسەكردن 
دەگرێت، وەك چۆن لە دیالۆگدا روودەدات، دەورە گرتنی 
قسەكردن و گوێگرتن مانای زۆر لەوە بەرفرەوانتری هەیە. 
چونكە قسەكردن بۆخۆی گوێگرتنیشە. قسەكردن گوێگرتنە 
لێرەدا  كەواتە  بەمجۆرە  پێدەكەن.  قسەی  زمانەی  لەو 
گوێگرتن هەر لە ساتەوەختی قسەكردندا نییە بەڵكو پێش 
قسەكردنیش هەیە. ئەو گوێگرتنەی زمان لە پێش هەموو 
شێوەكانی گوێگرتن دێت، كە دەیانناسین..... ئێمە قسان لە 
زمان ناكەین- بەڵكو ئێمە قسان لە رێگای زمان دەكەین. 
ئەوە  بكەین، چونكە هەمیشە  ئەوە  تەنها  ئێمە رەنگە هەر 
نین كە گوێ  لە زمان دەگرین. لێرەدا ئەوانە كێن گوێ  لەو 
دەگرن. ئێمە گوێ  لە زمانێك دەگرین كە قسان دەكات«)64( 
هەموو  بۆ  كێشە  كۆمەڵێك  پێشوو  دەقی  بێگومان 
ماكورمیك(  )بیتەر  لێرەدا  بۆیە  دەوڕوژێنێت،  توێژەرەكان 
هایدگەر  هەڵوێستی  بارەی  لە  پرسیار  كۆمەڵێك 
دەوڕوژێنێت: ئەگەر گوێگرتن پێشینە و ئەولەوییەتی بەسەر 

  64 - Ibid., pp.121-124.
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قساندا هەبێت، كەواتە بابەتی بیستن یان گوێگرتن كامەیە؟ 
هایدگەر وەاڵمان دەداتەوە بەوەی كە گوێگرتن گوێگرتنە لە 
قسەكردنی زمان، هەر چەندە ئێمەش ببیسین »زمان قسان 
دەكات« بە قسەی هایدگەر. بەاڵم بە چ مانایە دەشێ  زمان 
قسان بكات؟ هایدگەر وەاڵمان دەداتەوە كە زمان لە میانی 
ئەگەر قسەكردنی  بەاڵم  دەكات.  قسان  دەرخستنی شتێك 
ئێمە دووبارەكردنەوەی قسەی ئەو زمانە بێت، كە گوێمان 
لێگرتووە یان گوێ  بیستی بووین و پاشان قسەمان پێكرد 
لێرەدا  سەختییەكە  كەواتە  كردبێت،  گۆیی  زارمان  و  بێت 
چ  لە  و  دانراوە  چۆن  گوێگرتنە  ئەو  بزانین  كە  ئەوەیە، 

پێكهاتووە؟)65( 
قسان  »زمان  كە  ئەوەیە  هایدگەر  هەڵوێستی  لێرەدا 
 : دەرخستن«)66(  هۆی  بە  واتە  گوتن،  هۆی  بە  دەكات 
هایدگەر  الی  كە  دەرخستنە«  گوتن  مانایەش  »بەو 
ماهیەتی زمانە )واتە ماهیەتی زمان لەو پڕشنگە دایە كە 
دەیخاتە سەر شتێك و لەو رێگایەوە ئەو شتە كەشف 
دەبێت. و:ك( پاشان ئەوەی مانای گوێگرتن و قسەكردن 
پێكەوە پشتی پێدەبەستن، ئەوەیە كە هەمیشە گوتن لە 
نەگوتندا خۆی دەبینێتەوە نەك تەنها لەوەی دەگوترێت. 
توانای خودی زمان  لە  واتە  لە گوتنی زمان،  گوێگرتن 
پێدەدات  رێگامان  دەرخستندا،  و  قسەكردن  بەسەر 
خۆی  ئەندازەی  بە  گوێگرتنەش  ئەو  بكەین.  قسان  كە 
كە  نەبن  ئەوانە  تەنها  نییەتی،  كەسێك  هەموو  توانایە 

 65 - See, Pctcr McCormick, op. cit., pp.110-111.
 66 - Heidegger, op. cit,. p. 24.
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گوێ  لە قسەی زمان دەگرن، بەمجۆرە گوێگرتن مانای 
كە  شێوەیەی  بەو  بگرین  زمان  لە  گوێ   »كە  ئەوەیە: 
ملكەچی زمان بین كە قسەی خۆیمان بۆ بكات، هەموو 
دەرككردنێك و وێناكردنێك ســەرەتا خۆی لەو كردەیەدا 

هەڵدەگرێتەوە«)67( 
ئێستا هەموو ئەوەی لێرەدا پێشكەشمان كرد، رێگامان 
بۆ خۆش دەكات، لەو دەستەواژەیەی هایدگەر بگەین كە 
كە  بەوەی  دەگەیەنێت،  بەرەو زمان«  مانای »رێگایەك 

»كێشكردنی زمانە بەو مانایەی زمانە لە نێو زماندا« 
تێیدا  جاران  سێ   زمانی  وشەی  كە  دەستەواژەیە  ئەو 
بەسەردا  لۆژیكی  شیكردنەوەی  ئەگەر  بۆتەوە،  دووبارە 
لەبەر  بەاڵم  دەكەوێتەوە،  مانا  بێ   ئەوە  بكەین،  جێبەجێ  
وشەی  ئەوە  تێگەیشتووین  لێی  ئێمە  ئەوەی  رۆشنایی 
زمان لە هەر جارێكدا دەاللەتی تایبەتی خۆی هەیە: كەواتە 
دەستەواژە » كێشكردنی زمان - واتە دەرخستنی ماهیەتی 
زمانthe essence of language - بەو مانایەی زمانە - 
لە  واتە  ناو زماندا -  لە   saying مانایەی گوتنە بەو  واتە 

  )68(.»sounded وشەی گوتراودا
كەواتە هایدگەر هەوڵدەدات زمان ئازاد بكات، بۆ ئەوەی 
لە میانی ئەو ئازادییە تایبەتییەی كە زمان قسەی پێدەگات، 
بە زمان بگەین و »ئەوەش بە مەبەستی خۆیەوە بەندە« 
كە  دەستەواژەیەی  لەو   )Novalis )نڤالیس  قسەی  بە 
هایدگەر لە سەرەتای وتارەكەی خۆی »رێگایەك بەرەو 

 67 - Ibid.,loc, cit.
 68 - Ibid,. p.120.  
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بەندە  بە مەبەستی خۆیەوە  زمان« وەریگرتووە. زمان 
بەو مانایە نایەت كە زمان سەرسامە بە خۆی، بەڵكو بەو 
مانایەیە كە رێگا بۆ زمان وااڵ بكەین، تا هەموو ئەوانە 

ئازاد بكات، كە دەشێ  لە میانی زمانەوە بیانخاتە روو.
هایدگەر  ئەوەی  رێگای  لە  زمان  شارەزایی  بەمجۆرە 
ناگات،  ئێمە  بە  دەبات  ناوی  زەمان«)69(  و  »وجود  لە 
 calculative( ئاماركارییە تەمسیلییە بیركردنەوە  واتە بەو 
representative thinking( بە ئێمە ناگات، كە لەسەر كردەی 
framing )Ge-Stell( گرتنی  چوارچێوە  لە  لەخۆگرتن، 
ئەوانەوە وەستاوە، كە لە میانی تەكنۆلۆجیای مۆدێرنەوە 
ئامادەیە: ئەو ئامرازە تەكنۆلۆجیانەی كە رۆژانە بە تەواوی 
لە  دەزانین  وا  پێدەكەین،  مامەڵەی  و  دەبینەوە  نزیك  لێی 
رێگای زاڵبوونی بەسەر سروشتدا هاوكاریمان دەكات بۆ 
ئەوەی لە سروشت بگەین، لە كاتێكدا ئەو تەنها سیستمێك 
ئینجا  دەكات،  پێشكەش  سروشتمان  لە  پێكهاتەیەك  یان 
لەسەر  كار  و  دەشارێتەوە  لێ   حەقیقەتی شتەكانمان  ئەو 

لەخۆگرتن و لە چوارچێوەگرتنی شتەكان دەكات.
و  چوارچێوەگرتن  لە  كردەی  شێوە  هەمان  لەسەر 
زانیارییەكان  بۆ  دەكات  گوتن  لە  وا  زمان،  لەخۆگرتنی 
بگۆڕێت. لە چوارچێوەگرتن و لەخۆگرتن- بەپێی تیۆری 
زانیارییەكان- هەوڵدەدات تا زمان لە میانی بیركردنەوەی 
ئاماركاریی تەمسیلییەوە تەنها رێگا بە شێوەیەك لە گوتن 

69 -Hedegger, being and taime, trans, Josn Maquarrie and 
Edward Robinson )New York: Harper and Raw Publishers, 1961(, 
pp.100-110.
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داڕشتنەوە  كردەی  میانی  لە  زمان  مانایەش  بەو  بدات، 
چوارچێوە  لە  )Formalization(ەوە  فۆرمالیزەیشن  یان 
لە  هوشیاری  هایدگەر  كە  ئەوەیە  ئەوەش  دەگرێت. 
زمان  تەماشای  ناكرێ   مانایە  بەو  دەدات،  بارەیەوە 
بكەین وەك ئەوەی بابەتێكە و لە پێشمانەوە دانراوە و 
زاڵبین،  بەسەریدا  و  بدەین  بەسەردا  حوكمی  دەتوانین 
لە بری ئەوەی لە دەرەوەی زمان سەیری زمان بكەین، 
جا بابەتی تەماشاكردنەكەمان هەر چ بێت، پێویستە وا 
تەماشای بكەین وەك ئەوەی بۆخۆی بابەتی دیتن بێت... 
»بۆ ئەوەی ئەوە بین كە هەین، كەواتە وەك هەبوویی 
مرۆیی پێویستە وەك پەیوەست بە بوونی زمان و لە نێو 

زماندا بمێنینەوە«. 
لێرەوە بۆمان روون دەبێتەوە كە پەیوەستبوونێكی نزیك 
زماندا  نێوان  لە  و  مرۆیی  هەبوویی  وەك  ئێمە  نێوان  لە 
هەیە، بەاڵم ناكرێت لەو پەیوەستبوونە بگەین- وەك ئەوەی 
)ریتشــاردســۆن Richardson( دەیبینێــت- )70(  بــەو مــانــا 
تەقلیدییەی كە وەك )هەبوویەكی قسە دەرخەر( لە مرۆڤ 
دەگات. راستە هەبوویی مرۆیی تاكە هەبووییەكە كە قسان 
بوونە سەپاندووە،  ئەو  بەسەر  زمان خۆی  و  دەردەخات 
چونكە ئەگەر »بوون لێرە نەبێت« واتە بوونی مرۆیی لە 
هەبوون بگات بەو مانایەی كە هەبووە، ئینجا لە بوون بگات، 
ئەوە بە نسبەت ئەو بوونە مرۆییە رووبەرووبوونەوە لەگەڵ 
هەبوونەكان مەحاڵ دەكەوێتەوە. كەواتە بوونی مرۆیی بۆیە 

70 - Willium I. Richardson, Heidgger through Phenomenology 
to Thougt )Netherland; Martinus Nijhoff, the Hague, 1967.( p. 295.
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فەرزە تا لە هەبووەكان و ناونانەكانیان بگات. بەاڵم چۆن 
لە هەبووەكان بگات، ئەگەر نەتوانێت  ئەوەی بۆ دێت، كە 
بەسەر گوتن و زماندا زاڵ بێت؟ ئەگەر ئەو هەبووە مرۆییە 
توانای گوتنی نەبێت، ئەوە هەموو هەبوونەكان بەو مانایەی 
كە هەبوونن وەك شتێكی داخراو لە پێشەوە دەمێننەوە. بۆیە 
ریتشاردسۆن دەڵێت: »بوون لێرە - Da-sein وەك ئەوە 
دەردەكەوێت، كە خودی زمانی بۆخۆی داهێنابێت، بەاڵم لە 
راستیدا هەر تەنها خۆی لە زمان و لەگەڵ زماندا كەشف 
كردووە، چونكە زمان بە نێو بوونی مرۆیی تێدەپەڕێت«)71( 
لە  زمان  شارەزایی  بۆ  هایدگەر  دیدی  لێرەدا  بێگومان 
پەیوەستبوونە نزیكەكەی بە بوونی مرۆیی و بە بوون خۆی 
- دیدێكە لێوردبوونەوەی زێتر دەوێت لەوەی ئێمە هەستی 
پێدەكەین، چونكە رێگای بەرەو زمان هەتا ئێستا كراوەیە و 
درێژ دەبێتەوە، ئێمەش هەر دەبێت تێیدا چاودێری هایدگەر 

بكەین تا ئامانجەكەی:
دیدی پێشووی هایدگەر لە بەرانبەر عەقڵی ئێمە دەرگا 
لە كۆمەڵێك شارەزایی دەكاتەوە و بە شێوەیەكی شاراوە 
لە  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  ئەگەرچی  دەكات،  ستایشیان 
روو،  نایانخاتە  ئەوانیدیكە  بەرانبەر  لە  یان  ئێمە  بەرانبەر 
رەنگە لەبەر ئەوە بێت كە حاشا هەڵنەگرن: ئایا بە راستی 
دەشێ  وێنای بوونی خۆمان بكەین بە شێوەیەك كە بكەوێتە 
دەشێ   ئایا  پێدەكەین؟!  قسەی  كە  زمانەی  ئەو  دەرەوەی 
بە تایبەتی وێنای گۆرانبێژیك لە گۆرانیبێژە گەورەكانمان 
بكەین كە بە زمانێكی دیكە دەم بكاتەوە )واتە دەشێ  وێنای 

 71 - Ibid.,loc, cit
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بە  نموونە   بۆ  كە  بكەین  عەبدولوەهاب  یان  كلسوم  ئوم 
زمانی هیندی گۆرانی بڵێن(؟ ئایا لێرەدا زمان ئەو نیشتمانە 
نییە، كە تێیدا نیشتەجێین و رووخسار و شێوازی خۆمان لە 
بوونی وەرگرتووە؟ بەاڵم بۆچی بە شێوەیەكی هەڕەمەكی 
ئایا  هەڵبژاردووە؟  نموونە   وەك  گوتنمان  گۆرانی  حاڵەتی 
بە  شیعر  گۆرانی-  كە  نییە  مانایە  بەو  ناواخندا  لە  ئەوە 
دەكرێت،  تێدا كەشف  زمانی  بوونی  كە  حاڵەتێكە  گشتی- 

ئینجا بوونی ئێمە و ئاگامەندی ئێمە بە بوون خۆی؟
لە  و  دەدات  سەرنجی  ریتشاردسۆن  وەك  ئەوە- 
هەمان ناوكۆییدا ئاماژەی بۆ دەكات- ئەوەیە كە هایدگەر 
لە »سەرەتایەك بۆ میتافیزیكا« تەعبیری لێدەكات، كاتێك 
دەڵێت ئەو زمانەی كە هەبووی مرۆیی قسانی پێدەكات، 
پەیوەستبوونێكی لە پێشینەی بە بوونەوە هەیە، ئەوەش 
بنەڕەتیانەی شیعریی- لە »پرۆسیسەكردنێكی  جۆرێكە 
 Urdichtung( - primordial( »الممارسة الشعریة االصلیة
poetizing - كە سەرتاپای خەڵكی تێیدا بوون لە گۆرانیدا 
بە  مرۆیی  هەبووی  شارەزایی  بەمجۆرە  دەبیننەوە. 
بوون بە باشترین شێوە لە شیعردا بەرجەستە دەبێت، 
یۆنانییەكان  الی  بوون  بە  بنەڕەتییەش  شارەزاییە  ئەو 
لێرەوە  دەبێت.  بەرجەستە  هۆمیرۆسدا  شیعری  لە 
ریتشاردسۆن دەپرسێت: پەیوەندی نێوان هۆمیرۆس )كە 
وەك تاكە كەسێك گریمانە دەكرێت( لەگەڵ گەلی یۆنانی 
)كە كۆمەڵێكن لە مرۆڤ(  لە پرۆسەی روودانی » بوون 
لێرە - دازاین« كە لەسەر دەركەوتنی زمانی یۆنان كار 

دەكات، چییە؟



57

ئەگەر لێرەدا ریتشاردسۆن وەاڵمێكی كورتمان پێشكەش 
بكات، ئەوە ئێمە پێمانوایە ناشێ  ئەو مەسەلەیە بە تەواوی 
بەمجۆرە روون بكرێتەوە، تەنها ئەو كاتە بە تەواوی روون 
دەبێتەوە، كە شارەزایی زمان یەكەمجار لە شیعردا كورت 

كەینەوە.)72( 

زمان و شیعر
(شارەزایی زمان لە شیعردا)

هەموو ئەوەی ئێستا لە بارەی شارەزایی زمان دەیزانین، 
ماهیەتی  تێیدا كەشفی  ئەوە شارەزاییە: زمان  كە  ئەوەیە، 
خۆی دەكات، بەو مانایەی كە ئەوە زمانە قسان دەكات و 
ئەوە ئێمەین لە دووتوێی زمانەوە قسان دەكەین، ئەو قسە 
روونكردنەوەیە،  و  گوتن  تەنها  هەر  راستیدا  لە  كردنەش 
واتە ئاشكراكردن و دەرخستنە، دواتریش، كاتێك ئێمە زمان 
دەدوێنین، خۆمان وەك كۆمەڵێك هەبوویی مرۆیی دەبینین، 

نەك هەر ئەوەندەش بەڵكو خودی بوون دەبینین.)73( 
بە  یان  دەركەوتن،  وەك  كوێ   لە  دەبێ   ئێمە  بەاڵم 
زمان  شارەزاییەی  بەو  دیارە  و  روون  كە  شێوەیەك 
دەبێت،  ئاشكرا  بۆمان  زمان  حەقیقەتی  كوێ   لە  بگەین؟ 
یان دەردەكەوێت ... بەو مانایەی كە گوتن و دەركەوتنە... 
بەو مانایەی كە دەركەوتنی جەوهەری ئێمەیە، دەركەوتنی 

كە  بهێنینەوە  بارەوە  لەو  هایدگەر  جوانی  گوتەیەكی  دەشێ    -72
دەڵێت: »هیچ شتێك لە دەرەوەی شیعر بوونی نییە«-وەرگێڕی كوردی.
73- زمان الی هایدگەر بەهایەكی وجودی گەورەی هەیە و بوون 
بكاتەوە.. وەرگێڕی  ئەوەی خۆی رووناك  بۆ  نێو زمانەوە  دەكەوێتە 

كوردی.
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ناوەوەی ئێمەیە، دەركەوتنی ئەو بوونەیە كە دەوری داوین، 
وەك چۆن زمان دەوری داوین؟ وەاڵمی هایدگەر ئەوەیە: 
لە شیعر و بیركردنەوەی شیعرییدا. بەو مانایەش دەتوانین 
بپرسین: بۆچی و لە بەرچی حەقیقەت یان ماهیەتی زمان 
لە شیعردایە، یان لە شیعردا بەجێدەهێنرێت؟ یەكێكی دیكە 
دەپرسێت: چۆن شارەزایی شیعریی، دەتوانێت شارەزایی 

زمانمان بۆ رۆشن بكاتەوە؟
بۆمان  وەك  زمان-  شارەزایی  موعاناتەكانی  و  كێشە 
بگرین  زمان  خودی  لە  گوێ   كە  ئەوەیە  بۆوە-  روون 
دەوری  زمان  بوونی  كە  ئەوەبین  قسەكردندا،  كاتی  لە 
داوین... لە ئامادەیی خودی زماندا. ئەوەش ناشێ  ئەو كاتە 
رووبدات، كە بە زمانی رۆژانە دەدوێین، بەڵكو ئەو كاتە 
روودەدات كە »خودی زمان بۆ زمان كێش دەكەین«: ئێمە 
لە زمانی رۆژانەدا بە هۆی زمانەوە لە بارەی شتەكانەوە 
دەدوێین، جاچ لە بارەی كۆمەڵێك رووداوەوە بدوێین، یان 
لە بارەی یەك رووداو، یان پرسیارەوە، یان مەسەلەیەك 
كە شوێنی بایەخپێدانمانە. بەاڵم لەو بەكارهێنانەی زماندا 
ناشێ  خودی زمان بۆ زمان كێش بكەین، واتە سروشتی 
زمانمان بۆ كەشف ناكرێت بەو مانایەی كە ئامادەییەكی 
ئێمەی  دەوری  كە  ئامادەییەك  هەیە،  خۆی  بە  تایبەت 
پێبگرێت، بەڵكو كاتێك ئێمە )بەو شێوەیە( زمان دەدوێنین، 
زمان  سەیرە  دەكات.  پاشەكشە  زمان  سروشتی  ئەوە 
خودی زمان بدوێنێت، لە كاتێكدا ئێمە نەتوانین وشەیەكی 
گونجاو بۆ ئەو شتە ببینینەوە كە سەرقاڵی كردووین، كە 
رایگرتووین، یان نەتوانین وشەیەكی گونجاو بۆ ئەو شتە 
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بە  ئەوەی  هەموو  كاتێك  دەدات...  هانمان  كە  ببینینەوە 
ئەوەی  بەبێ   بەبێ  دەنگی وەالی دەنێین،  خەیاڵماندا دێت 
بێ   بە  بهێنین،  دەست  بە  بۆ  دروستی  بیركردنەوەیەكی 
بە  هەست  تێیدا  كە  بڕۆین  ساتەوەختانێكدا  بە  ئەوەی 
ئامادەیی خودی زمان بكەین، لە دوورەوە و بە شێوەیەكی 
گوزەركەرانە دەستی لێبدەین. شارەزاییەك كە تێیدا شتێك 
لە شتەكان بە نەگوتراوی و نەویستراوی دەمێنێتەوە بۆ 
رێگای  كە  یان شارەزاییەك  پێدەدات،  رێگای  كە  زمانێك 
شارەزایی  شارەزاییە،  ئەو  لێدەگرێت،  گونجاوی  وشەی 

شیعر و شاعیرە.)74( 
هاوەڵی  كە  فیكرییەی  و  ئاگامەندی  حاڵەتە  ئەو  رەنگە 
بارەیەوە  لە  هایدگەر  لێرەدا  و  دەكات  زمان  شارەزایی 
دەدوێت، لەو حاڵەتە ئاگایی و فیكریی عەقڵییە نزیك بێت، كە 
74- توانای زمان لە ماهیەتی خۆیدایە« چییەتی رەسەنی زمانیش 
ناونانە، كەواتە ناونان توانای ئەسڵی زمانە نەك توانای شاعیر... هە موو 
شیعرێكی گەورە شتێك لە زمانی لەخۆگرتووە كە لە زمانی ئاسایی 
شاراوەیە، زمانی ئاسایی ئەو زمانەیە كە خۆی لە وەزیفەی گەیاندن 
خۆی  جەوهەری  گەیاندندا  لە  ئاسایی  زمانی  واتە  دەكاتەوە،  كورت 
لە جەوهەری خۆی  تەعبیر  یان  كەشف دەكات، بەاڵم شیعر گوزارە 
لە  قەسیدە گوزارە  ئەسڵی  ئەوەیە كە وەك  كاتتدا  لە هەمان  دەكات، 
ماهیەتی خۆی بكات، قەسیدەیەكی بێدەنگ لە خستنە رووی بوون...  
كەواتە شیعر وا لە زمان دەكات توانای ناونانی بەسەر شتەكانەوە بۆ 
بگەڕێتەوە، بانگی ئامادەبوونی دەكات، ئامادەبوونی زمانیش لەناوناندایە. 
دامەزراندنی  هێزی  شیعرەوە  هۆی  بە  زمان  بڵێم  دەمەوێت  لێرەوە 
قەسیدەیەكی سەرەتاییانەی  لە  زمانیش جگە  دەگەڕێتەوە.  بۆ  بوونی 
گەلێكی خاوەن مێژوو )هەڵبەتە مێژووییەكی رەسەن( شتێكی دیكە نییە. 
ئەوەش دەمانگەیەنەتە ئەو دەرئەنجامەی كە الی هایدگەر قەسیدەی 

رەسەن بە سەرچاوەی شیعر دادەنرێت... - وەرگێڕی كوردی.
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)ئەبو نەواس()75(  لەو دێرە شیعرییانەی خوارەوە وەسفیان 
دەكات:

اخذ نفسی بتألیف شی ء       واحد فی اللفظ شتی المعانی

قائم فی اوهم حتی اذا ما    رمته رمــــت معمی المـــــــكان

فكأنی تابع حسن شی ء       من أمامی لیس بالمستبان. )76( 

ئەبو نەواس لێرە لە كۆمەڵێك ناوكۆیی جیاوازدا قسان 
لە شارەزایی زمان دەكات، جارێك لە ئەزموونی ئەوینێك 
كردووە،  خۆی  دوای  وێڵی  ئەویندارەكەی  كە  دەدوێت، 
ئەویندارەكە بە خەیاڵی خۆی وا گومان دەكات و وای بە 
زەیندا دێت، كە ئەو ئەوینەی بە دەست هێناوە و بەو ئەوینە 
گەیشتووە و بینیویەتی لە بەرانبەری وەك وێنەیەكی جوان، 
خۆشی پێبەخشیوە و ئینجا لە دەستی رای كردووە، بەاڵم 
رووخساری بۆ روون نەبۆتەوە، وەك ئەوەی تێر سەیری 
ئەلمەعروفی  هانی  ئەلحەسەنی  علی  كوڕی  نەواس(  )ئەبو   -75
باشوری  )خوزستان(ی  واڵتی  )ئەهواز(ی  لە شاری  ئەلنەواسە،  ئەبو 
خۆرئاوای )ئێران( لە ساڵی 145ك بەرانبەر 762ز لەدایكبووە و باوكی 
ناوی  و  بووە  فارس  دایكی  بەاڵم  بووە،  )دیمەشق(  شاری  خەڵكی 
)جولبان( بووە. دەڵێن باوكی یەكێك بووە لە سەربازەكانی )مەروانی 
كوڕی محەمەد- دوایین جێنشینی بەنی ئومەییە( لە شاری دیمەشق.  
لەساڵی 195ك كۆچی دوایی كردووە، یەكێك بووە لە شاعیر و ئەدیبە 
بەناوبانگەكانی عەرەب. ئەبو نەواس لەگەڵ هەر یەك لە )بەشار بن بەرد 
و موسلم بن وەلید و هتد(  شۆڕشێكیان بەسەر دابونەریتی هونەری 
شیعری كۆن داهێناوە و لە ئاستی واژە و ئاستی ماناوە تازەگەریان 
لە قەسیدەی عەرەبیدا كردووە.. بۆ زێتر شارەزایی بڕوانە:- موسوعة 
دار  االول،  الجز ء  الروضان،  عبد عون  إعداد  العباسی،  العصر  شعرا ء 

اسامة، االردن- عمان، ط1، ص50، 51. وەرگێڕی كوردی
76 - دیوان أبی نواس، تحقیق: احمد عبدالحمید الغزالی )بیروت: دار 

الكتاب العربی، بدون تاریخ(، ص 18.



61

نەكردبێ ، وەك ئەوەی چاو و فیكری كوێراییان داهاتبێتو 
لە  ئەوەی  وەك  كردبێت،  یەك  ئاوێتەی  مانای شتەكانیان 
مەبەستیان  نیوەی  زاراوەكان  و  زمان  نوسیندا  حاڵەتی 
كەچی  هەستەكانی...  پێی  قوولە  نەگەیشتبنە  گەیاندبێت، 
بەاڵم  گەیشتووین،  گونجاو  تێرمی  و  وشە  بە  پێمانوابێت 
لە  لێرە  ئێمە  ئەوەی  بۆمان دەردەكەوێت  دیارە هەر زوو 
بە  تەنها  دەكەین، شتێكە  بەرجەستەی  میانی وشەیەكەوە 
وشەیەك پەسن ناكرێت، چونكە هەڵگری كۆمەڵێك مانای 

جۆراوجۆرە.)77( 
ئەزموونە  لەو  زماندا  لەگەڵ  شاعیر  ئەزموونی  كەواتە 
شاعیر  ئەزموونێكە  كە  مانایەی  بەو  نزیكە،  ئەویندارەوە 
تێیدا هەست بە ئامادەبوونی زمان دەكات، كاتێ  وشەكانی 
ئامادەیی  بە  تێیدا هەست  رادەكەن، شاعیر  لێی  بەردەوام 
بۆ  و  دەپشكنێت  وشەكان  بەردەوام  كاتێ   دەكات،  زمان 
هێنانە گۆ دوایان دەكەوێت، ئەوەش ئەو كاتەیە، كە شاعیر 

ملكەچی زمان دەبێت تا قسانی پێبكات.
چییە؟  )شیعر(  شارەزایی  لە  مەبەست  لێرەدا  بەاڵم 
دوو  بە  )شیعر(ی  وشەی  هایدگەر  كە  دەزانین  ئێمە 
یان  بەرفرەوانەكەی  مانا  بە  شیعر  بەكارهێناوە:  مانا 
مانا  بە  شیعر   .)poetry( شیعرییەتەكەی  جەوهەرییەكەی، 
بەرتەسكەكەی كە ئاماژەیە بە »رێكخستن یان هۆنینەوەی 
بەمجۆرە    )78(.)poesy( قەسیدە«  یان »هونەری  شیعر« 
عەرەبی  )مصطلح(ی  وشەی  بری  لە   .Term  : تێرم  وشەی   -77
)زاراوە(م  كوردی  وشەی  شوێنیش  هەندێك  لە  و  بەكارهێنراوە 

بەكارهێناوە.. - وەرگێڕی كوردی.
78 - مەبەست هۆنینەوەیە، یان رێكخستنی وشەیە بە مانا سادەكەی 

شیعر... - وەرگێڕی كوردی.
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دەدەوێت،  شیعری  شارەزایی  بارەی  لە  هایدگەر  كاتێك 
ئەوە لە پلەی یەكەمدا مەبەستی شارەزاییە لە بیركردنەوەی 
شیعریی –poetic thinking- كە لە هەموو هونەرێكدا وەك 
كردەی  واتە  رەسەنیش  بیركردنەوەیەكی  هەموو  یەكە، 
كەواتە  »كرانەوە«،  بۆ  بوون  دەرخستنی  و  كێشكردن 
جەوهەرییەكەی  بەرفرەوانە  مانا  بە  هونەرێك)79(  هەموو 
شیعرە )poetry(، یان دەبێت بە شیعر )poesy(، وەك چۆن 
هەموو هونەرێك زمانە، بە مانا جەوهەرییە بەرفرەوانەكەی 
بۆ  نییە  وەسیلەیەك  تەنها  هەر  تێیدا  زمان  كە  زمان، 
گەیاندن، بەڵكو كردەی كەشفكردن و دەرخستنە، لە میانی 
پەردەپۆشكردن و پەردەپۆشنەكردندا، لێرەوە هونەری هەر 
گەلێك زمانی خودی ئەو گەلە كەشف دەكات- زمانی هەر 
دەركەوتنەكانی  و  خۆی  دنیای  لە  گوزارشتكردنە  گەلێك 
خۆی-. هونەریش بۆخۆی شیعرە، بەو مانا بەرفرەوانەی كە 
جەوهەر، یان ماهیەتی زمان و شیعری تێدا جێبەجێ  دەبێت.
واتە  بەرتەسكەكەی-  مانا  بە  شیعر  ئەوەدا،  لەگەڵ 
قەسیدە  رێكخستنی  هونەری  یان  شیعر  هۆنینەوەی 
پلەی  لە  كە  دەبینێت،  لەوەدا  )poesy(- هونەرێكە خۆشی 
یەكەم  ئەو  دەبینێتەوە،  دیكەدا خۆی  یەكەمی هونەرەكانی 
پۆلینكردنە  بە  پەیوەندی  نیمچە  یان  پەیوەندی  بوونەیشی 
هەرەمیەكەی هونەرە باوەكانی سەدەی نۆزدەوە نییە، كە بە 
پێی نۆرم یان پرەنسیبی میتافیزیكی فەیلەسوفان دیاردەكانی 

79 - هایدگەر هونەر لە بەر رۆشنایی بەهای جوانیدا پێناسە ناكات، 
چونكە هونەر الی ئەو باسی جوانی ناكات بەڵكو دەیەوێت راستی بوون 

دەربخات.... وەرگێڕی كوردی.
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بوونیان راڤە دەكرد و هونەرێكیان لە هونەرەكان بەسەر 
ئەویدیكەدا بە باشتر دادەنا. 

لێرەدا هایدگەر مەبەستیەتی دەشێ  بەمجۆرەی  ئەوەی 
خوارەوە بە سادەیی فۆرمەلەی بكەینەوە: ئەویش ئەوەیە، 
هونەرەكاندا  هەموو  لە  یان جەوهەری شیعر  ماهیەت  كە 
لە جەوهەری خۆیدا  ئەوەی زمان  لەبەر  جێبەجێ  دەبێت، 
بیركــردنەوەی  پرۆسیسەكردنی  یــان  ممارەســەكردنی 
كە  شیعر  خودی  كەواتە   ،-poetic thinking– شیعرییە 
قەسیدە(  یان  هۆنینەوە  )هونەری  ناوەندێك  وەك  زمان 
هەموو  بەسەر  یەكەمبوونەی  لەو  ئەوە  دەهێنێت،  كار  بە 
هونەرەكانی دیكەدا خۆشی وەردەگرێت، لێرەوەیە هایدگەر 
 )poesy( دەڵێت: »هونەری قەسیدە یان هۆنینەوەی قەسیدە
لە زماندا روودەدات، چونكە زمان سروشتی ئەسڵی شیعر 

دەپارێزێت«)80( 
ئایا شیعر وەك ئەوەی هونەری قەسیدەیە، هەر  بەاڵم 
كە  مانایەی  بەو  دەپارێزێت،  بۆ  شیعرمان  ماهیەتی  تەنها 
بیركردنەوەیەكی  یان   )poetizing( ممارەسەكردنی شیعرە 
شیعرییە )poetic thinking(، وەك هایدگەر لە لێكچەرەكانی 
لە بارەی ئەسڵی كاری هونەری بۆمان روون دەكاتەوە؟! 
لەبارەی  هایدگەر  لێكچەرەكانی  میانی  لە  ئێمە  راستە  ئایا 
»رێگایەك بەرەو زمان« بۆمان روون دەبێتەوە كە شیعر 
بۆ  زمانمان  ماهیەتی  قەسیدەیە،  هونەری  ئەوەی  وەك 
دەپارێزێت، وەك ئەوەی كە هونەرێكە زمان بە چڕی، بوونی 

80 - Heidegger, »the Origin of the Work of Art, in Poetry, Lan-
guae and Thought, trans. Albert Hofstadter )Uarper and Row 
Publishers, 1975(, p.74.
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خۆی تێدا ئاشكرا و روون دەكاتەوە. بەاڵم لەوە گرنگترو 
دوورتر چییە، هەڵبەتە ئەوەیە كە شیعر لێرەیە-)81(  وەك 
خودی  شارەزایی  دەشێ   قەسیدەیە-  هونەری  كە  ئەوەی 
زمانمان بۆ كەشف بكات... شارەزایی ئەو زمانەی كە تێیدا 
حەقیقەت یان ماهیەتی زمان كەشف دەكات. لێرەدا لەبەر 
ئەوەی شیعر هونەری قەسیدەیە، بۆیە هەر تەنها هونەرێك 
نییە لە زماندا روو بدات، دەشێ  ئامادەیی و چڕی زمانیشی 
لە  هونەرێكە  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك  دەربكەوێت،  بە  تێدا 

خودی زمان وەرگیراوە.)82( 

81 - چونكە شیعر دامەزرێنەری بوونە، هونەرمەندان وشاعیرانیش 
پارێزەری بوونن هەر بە هۆی شیعرەوەش زمان لە بە خاوەنبوونی 
هولدرلین  وەك  دەچێت،  بوون  كەشفكردنی  بەرەو  هەبوونەوە 
دەڵێت ئەوەی دەمێنێتەوە شاعیران دایدەمەزرێنن. شیعر هەر بوون 
دانامەزرینێت بەڵكو مێژووش دادەمەزرێنێت، دواجار شیعر زەوییەكە 
ناتوانێ   مرۆڤ  دەڵێت  هایدگەر  بۆیە  ئارامی،  و  بوون  نیشتەجێ   بۆ 
نەبێت، كەواتە شیعر  لە رێگای شیعرەوە  تەنها  لەسەر زەوی بژیت 

لێرەیە... - وەرگێڕی كوردی.
82 - شیعر كردنەوەی ئاسۆیەكە بەسەر بووندا، بەو قسەیە هایدگەر 
پێیوایە ئەسڵی زمان شیعرە و شیعریش بە مانا بەرفرەوانەكەی هونەرە... 
لێرەدا هایدگەر وشەی شیعر بە مانا بەرفرەوانەكەی بۆ دەاللەتكردن 
لە هونەر بە كاردەهێنێت، بەو مانایەش شیعر هەر تەنها تایبەت نییە بە 
شاعیرانەوە، بەڵكو هەموو هونەرمەندێك وەك پێویست حەقی بەسەر 
لە  واز  و  بوونە  حەقیقەتی  كەشفكردنی  هونەریش  هەیە.  شیعرەوە 
بوون دەهێنێ  هەبێت و شاردنەوە بۆ داپۆشین دەگۆڕێت.  جەوهەری 
هونەریش ئەوەیە كە بوون دەركەوێت، حەقیقەتیش دەدرەوشێتەوە، 
ئەگەر ماهیەتی هونەر  واز هێنان بێت لە بوون بۆ ئەوەی وەك چۆن 
كە  نییە  مانایە  بەو  ئەوە  بدرەوشێتەوە،  و حەقیقەتیش  هەبێت  هەیە 
هونەر لەگەڵ واقیع و الساییكردنەوەی واقیع دێتەوە. چونكە ناشێ  لە 
دەرەوەی هونەر بە دوای حەقیقەتی هونەریدا بگەڕێین، واتە لە واقیعدا، 
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لە  جۆرێك  ممارەسەی  بابەت،  وەك  شیعر  مانایە  بەو 
واتە  دەكات،  )فینۆمینۆلۆجی(  دیاردەگەرایی  تێگەیشتنی 
دەبێتەوە،  ورد  زمان  خودی  ئەزموونی  لە  شاعیر  كاتێك 
لەسەر  كە  بەجێدەهێنێت،  دیاردەگەرایی  لە  جۆرێك  ئەوە 

پەرچەكرداری لێوردبوونەوەوە )reflection( رسكاوە.
تێگەیشتنی  دەتوانن  بۆخۆیان  شاعیرەكان  بەمجۆرە 
راستیدا شاعیر  »لە  بكەن،  دیاری  بۆ  زمانمان  شارەزایی 
-بە شێوازی تایبەتی خۆی، كە شێوازی شیعرییە- بۆخۆی 
كە  دەبێت،  تێیدا شپڕزە  كە  ئەو حاڵەتەی  بگاتە  دەتوانێت 
بە  دادەنێت -كە  ئەو زمانە  لەگەڵ  تێیدا زمانی شارەزایی 
دەستییەوە گیری خواردووە-)83( . لەنێوان ئەو شاعیرانەی 
جۆرج  )ستیفان  شاعیر  پێدەبەستێت  پشتیان  هایدگەر  كە 
بە  لیریكی  نیمچە  قەسیدەیەكی  كە  Stefan George(ە، 
ناونیشانی )وشەكان( هەیە، قەسیدەی ناوبراو لە )حەوت( 

دێر پێكهاتووە و بەو شێوەیەی خوارەوەیە:
المعجزة أو الحلم من االقاصی

جلبتها الی شاطی ء بالدی
وانتظرت الهە القدر المتحممة بنور الفجر

حتی اكتشفت االسم داخل غدیرعا...
عندئژ تبدی لی الحلم قریبا ساطعا

فهو یزدهر ویشرق االن أمامی دائما...

چونكە حەقیقەتی هونەر لە ناو هونەردایە، واتە لە ئامادەییو كرانەوەی 
دنیای  كە  دنیایەك  بۆ  خۆنیشاندانە  و  دەركەوتن  هونەر  هونەردایە. 
خۆیەتی، خۆنیشاندانە بۆ حەقیقەتێك كە حەقیقەتی خۆیەتی. كەواتە 

هونەر شوانی بوون و پاسەوانی بوونە.... - وەرگێڕی كوردی.
83 - Heidegger, on the Way to Languae,p, 59.
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وذات یوم عدت من إبحاری السعید
مصطحبا معی الدر المكنون

وفتشت إلهە القدر طویال، پم أنبأت:
»لیس مثل هذا الدر یكتنف«.

وما هی إال أن تالشی الدر من بین یدی
ولم یعد الكنز یزین بلدی...

فتولیت وقلت متحسرا:

عندما تبطل الكلمە فال شیء یمكن أن یكون

بارەی  لە  لێكچەرەكەی  لە  قەسیدەیەی  ئەو  هایدگەر 
هەیە،  وتارێكی  هەروەها  زمان«وەرگرتووە،  »سروشتی 
هەڵگرتووە.  )وشەكان(ی  قەسیدەكە  ناونیشانی  هەمان  كە 
بەاڵم لە هەردوو حاڵەتدا لێكدانەوەی ناوەڕۆكی قەسیدەكەی 
پشتگوێ  خستووە و بە درێژی لەسەر دوا دێری قەسیدەكە 
وەستاوە، دوا دێری قەسیدەكە وەستانێكە بەرەو كرۆكی 
لێوردبوونەكەیمان دەبات، كە توانای زمانە بەسەر ناوناندا، 
لەگەڵ  هەبووەكاندا.  ناونانی  بەسەر  زمانە  توانای  واتە 
راڤەكردنی  لەسەر  یەكەمجار  وایە  باشتر  لێرەدا  ئەوەشدا 

ناوەڕۆكی قەسیدەكە بوەستین:
لە سێ  دێری یەكەمی قەسیدەكەدا حاڵەتێك لە گەشبینی 
بااڵی بەسەر قەسیدەكەدا كێشاوە، كە شاعیر تێیدا شانازی 
بە توانا سەرسامەكەرەكەی خۆی دەكات، لەوەی توانیویەتی 
كۆمەڵێك شتی سەیر و نائاسایی بە دەست بهێنێت، وەك 
ئەوەی خەون و پەرچووی بۆ نیشتمانەكەی دابین كردبێت، 
شتی  كۆمەڵێك  كە  دەچێت  جادوگەرێك  لە  لێرە  ئەو 
سەرسامكەرانەی  توانای  ئاراوە.  هێنابێتە  سەرسامكەری 
پاڵپشتی خواوەندی توانا )Norn( نەبێت، كامل  شاعیر بە 
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شتانەی  بەو  ناو  توانایە  خواوەندی  ئەوە  چونكە  نابێت! 
شاعیر دەبەخشێت، كە دایهێناون، بەمجۆرەش ئەو شتانەی 
ئامادەییەكی بە هێز و پڕشنگداریان هەیە.  كە دایهێناون، 
دەست  بە  شاعیرە  ئەوە  دوای  دێرەكەی  سێ   لە  بەاڵم 
شارەزاییەكی دیكەوە دەناڵێنێت و ئەو گەشبینیەی پێشووی 
ون دەبێت: شیعر بە هۆی ئەو توانا دەگمەنەیەوە رێگا بە 
جەوهەرە بە نرخەكەی خۆی دەدات،)84( ئەو جەوهەرەی 
كە وا لە هەبووەكان و شتەكان دەكات دەربكەون و بكەونە 
بەر چاو، نەك كۆمەڵێك خەونی دوور، كە پێویستیان بە 
ناونان هەبێت، بەڵكو ئەوان خۆیان توانان بەسەر ناوناندا، 
یان ئەو ناوەن كە ناویان پێدەنرێت! بەاڵم كاتێك شاعیر 
خۆی دەخاتە پاڵ خواوەندی توانا بۆ ئەوەی ناوێكی پێبدات، 
ئەو جارە پێشبینی ئەوە دەكات، كە ئەوە ناونان نییە، چونكە 
وەك شتەكانی دیكە نییە، بەڵكو ئەوە گەوهەرێكی بە نرخە، 
ئەو  ونبوونی  لەگەڵ  هەڵسەنگاندنەكانەوە.  لەسەرووی 
وشەیەی كە شیاوی ئەو گەوهەرە بە نرخەیە، سامانەكە 
ون دەبێت و شاعیر ناتوانێت بیپارێزێت. لێرەوە و-لەوەی 
بیمیل سەرنجی دەدات-)85( شێوازێكی نوێ  بۆ بوونی وشە 
كە  نابەخشرێت،  شتێك  بە  ناو  وەك  وشە  دەردەكەوێت: 
پێشتر هەیە، یان ئامادەیە، بەڵكو -بە پێچەوانەوەی ئەوەوە- 

ئەو ئامادەیی بە بینراو دەبەخشێت.
بۆیە قەســیدەكە بەو دێرە شــیعرە تەواو دەبێت كــە 

دەڵێت:

84 - جەوهەری شیعر، زمانە.... وەرگێڕی كوردی.
85 -Walter biemel.Martin Heidegger: An Jllustrsted Study, p. 154.
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So I renounced and sadly say: 
Where word breaks off no thing may be.

فتولیت وقلت متحسرا:

عندما تبطل الكلمة فال شی ء یمكن أن یكون

هایدگەر بە شێوەیەكی تایبەتی لە نیوەی دووەمی ئەو 
دێرە دەوەستێت، تا بۆمان روونبكاتەوە كە ئەو نیوە دێرە 
جەخت لەوە دەكاتەوە، كە ئەوە وشەیە خودی زمان بەرەو 
زمان كێش دەكات و شتێكمان لە بارەی پەیوەندی نێوان 
شێوەیەكی  بە  كاتێك  پێدەڵێت.)86(  شتەكان(  و  )وشەكان 
كتوپڕ شتێك كۆتایی دێت، ئەوە مانای وایە كە داپۆشین و 
لەناوچوونێك روویداوە، داپۆشینیش واتە دوور كەوتنەوەو 
بە  هەست  كاتێك  هەروەها  شتەكان،  لە  شتێك  ونكردنی 
ونبوونی وشە دەكەین، ئەوە لێرەدا شتێك نامێنێتەوە. ئەوە 
ئەو وشەیەیە كە )لە شارەزاییماندا( ناو لە شتە پێدراوەكە 

دەنێت.)87(  
لێرەدا  شاعیر  كە  ئەوەی  دەبینێت  وای  هایدگەر  بۆیە 
فێری بووە وازهێنانە لە دیدە سادەكەی پێشووی، ئەوەی 
كە بە پەیوەندی وشە و شتەوە بەند بوو.)88( بۆیە، شاعیر 
دەڵێت: كاتێك وشە كۆتایی دێت هیچ شتێك توانای بوونی 
نییە. هایدگەر ئا لێرەدا لەالی دەستەواژەی » دەشێ  ببێ  
– may be« دەوەستێت، بۆ ئەوەی بۆمان روون بكاتەوە 

86 - واتە ئەگەر ئەوە زمان بێ  پڕشنگ بخاتە سەر بوون و كەشفی 
رێگای  لە  بوونیان  دەرەوەی  لە  بوونەوەران  ناونانی  بكات.  بوون 

داهێنەری زمانەوەیە. وەرگێڕی كوردی.
86 - Heidegger, op. cit., p.60-61.
88 -Ibid., p., 65.
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كە شــاعیر وشــەی )دەكرێ  - is( بە كار ناهێنێت، بەڵكو 
»دەشــێ  ببێ  – may be« بەكار دەهێنێت، دەســتەواژەی 
»دەشێ  ببێ  – may be« تەعبیر لە گۆڕان دەكات، گۆڕینی 
شێوازە تەقلیدییەكە بۆ تەماشاكردن، ئەوەی شاعیر فێری 
ببوو، لێرەدا شاعیر دەڵێت: لەمەودوا پێویست ناكات كاتێك 
لەو  شتێك  تەماشای  دەكەین  وشە  ونبوونی  بە  هەست 
شتانە بكەین، كە هەیە. بەاڵم وشەی )دەكرێ ( - بە تەنها- 
واتە دید و تێگەیشتنی چەسپاو بۆ شتەكان و ئەوەی كە لە 
بارەیەوە دەزانرێت: بەاڵم لێرەدا شاعیر دەیەوێت گومان لە 
دیدی تەقلیدیی بۆ تەماشاكردنی شتەكان بكات، لە میانی 
ئەو  میانی  لە  یان  شتەكان،  و  وشەكان  نێوان  پەیوەندی 
شارەزاییەی كە زمانی پێیدا تێپەڕیووە، ئەو شارەزاییەی كە 
لێیەوە فێری ئەوە بووین، كە تەنها وشەیە بتوانێت »شت« 

بەو شێوەیەی كە هەیە، بخاتەروو.)89( 
بێگومان لێرەدا ئەو راڤەكردنەی هایدگەر تێكەڵ بە شتێك 
لە تەمومژی بووە، بە گەڕانەوەمان بۆ كۆمەڵێك سەرچاوەی 
و  فەلسەفی  سەرچاوە  لە  هەندێك  لەوانەش  جۆراوجۆر 
میتۆلۆجی و ئایینییەكان هەوڵدەدەین ئەو تەمومژییە رۆناك 

بكەینەوە:
)جیاوازی( یان )وەك یەك نەبوون- difference( لە نێوان 
شتێك  »هیچ  و  ببێ «  ناشێ   شتێك  »هیچ  دەستەواژەی 
نابێ « چییە، كە لێرەدا هایدگەر دەیەوێت جەختی لێبكاتەوە. 
بە دەستەواژەیەكی دیكە: بۆچی شاعیر دەستەواژەی یەكەم 
ئێمە  با  ناهێنێت؟  كار  بە  دووەم  هی  و  دەهێنێت  كار  بە 

89 - Ibid., p,63.
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لە خۆمان بپرسین چی »دەبێ «؟ وەاڵمەكە زۆر ئاساییە: 
بەاڵم  »دەبێ«،  شتە  ئەوە  شتەكانە:  خودی  دەبێ   ئەوەی 
»وشەكان« ئێمە وەك ئەوە وەسفیان ناكەین، كە »دەبێ «. 
چونكە جەوهەری بە نرخ لە قەسیدەی ستیڤان جۆرج خودی 
وشەیەك  یان  ناوێك  ناتوانێت  توانا  خواوەندی  وشەیە، 
وشە  بۆ  وشە  ناشێ   چونكە  بدۆزێتەوە،  قەسیدەكەی  بۆ 
بدۆزرێتەوە. بۆیە شاعیر وشە نادۆزێتەوە/ جەوهەرەكە لە 
لەگەڵ  ببێت.  لێرە  ناشێ   شتێك  هیچ  بۆیە  دەستدایە،  نێو 
ئەوەشدا وشە مافی هەڵبژاردنی خۆی و یەكەمبوونی خۆی 
بەسەر تەواوی شتەكاندا هەیە، لەوێوە كە هەر ئەوە، ناو لە 
شتەكان دەنێت و لە دووتوێی ئەو ناونانەوە وایان لێدەكات 
ئامادە بن، یان بوونیان )being( هەبێت، بەمجۆرەش بوونی 
هەبێت.  وشەدا  بەسەر  پێشینەی  لە  ئامادەیی  ناشێ   شت 
ئەوە مانای ئەوەیە كە شت »ناشێ  ببێ  « یان لە دەرەوەی 

وشەوە »هیچ شتێك ناشێ  ببێ ».
ئەگەر وشەش ئەوە نەبێت، ئەوەی كە بوون دەبەخشێت، 
یان بوون بە شت )it gives( دەدات، -وەك بیمیل ئاگادارمان 
دەكاتەوە - ئەوە پێویست ناكات لەو قسانە تێبگەین، بەو 
مانایەش هەموو ئەوەی لێرەدایە ئەوەیە، كە وشە شت بە 
الهوتی(  )زانستی   -theology تیۆلۆجی-  وێناكردنی  پێی 
دەخاتەوە، وەك چۆن خوا بیركردنەوە خەلق دەكات-. بۆیە 
لێرەدا پێویستە چەمكی دەرخستن یان ئاشكراكردن بخەینە 
چەمكەوە  لەو  چونكە  عەقڵمانەوە،  یان  مێشكمانەوە  ناو 
ئەوەی  بەبێ   دەربكەون،  دەتوانن  بوونەوەرەكان  هەموو 

خەلق كرابن.
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پێویست بەوە ناكات لەوەی هایدگەر لە بارەی پەیوەندی 
نزیكایەتی نێوان )وشە( لەالیەك و )شت( لەالیەكی دیكە، یان 
پێویست بەوە ناكات لەوەی لە بارەی پەیوەندی نزیكایەتی 
نێوان )بوون( و )هەبوون( دەیڵێت تووشی واقوڕمان بینو 
میتۆلۆجیا( )ئەفسانە-  چونكە  بزانین،  ریسوا  بە  خۆمان 
دەكاتەوە،  وێنا  بۆ  پەیوەندییەمان  ئەو  بۆخۆی هەمان  ش 
ئاشكرا  بوون  ناشێ   پەیوەندییە  ئەو  بێ   بە  مانایەش  بەو 
تەنها  بیناسین  ناشێ   دواتریش  دەربكەوێت،  یان  بكرێت، 
لێرەدا  دەشێ   پێبەخشراوە.  كە  نەبێت،  ناوێكەوە  میانی  لە 
بەرەو ئەفسانەیەك لە ئەفسانەكان بچین، كە بە بیروباوەڕی 
)میسری(یە كۆنەكانی سەردەمی فیرعەونەوە بەندە، هەڵبەتە 
ئێمە وای بۆ دەچین كە زۆر لێمانەوە دوورە، لە كاتێكدا هەتا 
ناسراوە  ئەوەی  دەژی.  لەگەڵماندا  بیروباوەڕە  ئەو  ئێستا 
ئەوەیە كە فیرعەونەكان بڕوایان بە نەمری رۆحەوە هەبووە، 
رۆحیش كاتێك لە جەستە جیا دەبێتەوە بۆ الی خوا بەرز 
دەبێتەوە و بە كۆمەڵێك قۆناغی حیسابیدا دەڕوات، كاتێك 
بەو قۆناغانەدا تێپەڕی و تەحقیقی لەگەڵ كرا و رزگاری بوو، 
دیسان بەرەو جەستە دەگەڕێتەوە، واتە بە چاو بەرجەستەی 
دەكاتەوە. بۆیە ئەگەر فیرعەون ویستی سزای حوكمكراوێك 
رەوانە  بۆ  سزای  كەسێك  هەر  مردنی  دوای  یان  بدات، 
بكات، ئەوە بۆ ئەو سزایە پشت بەو كاولكارییە نابەستێت، 
كە ئەو كەسە دوای خۆی بەجێیهێشتووە، بەڵكو ئەوەندە 
مەیتی  كە  بسڕێتەوە،  تابوتە  ئەو  لەسەر  ناوی  كە  بەسە، 
ئەوی لە خۆدا هەڵگرتووە، چونكە ئەگەر رۆحەكەش دوای 
خۆی  جەستەكەی  ناتوانێت  ئەوە  گەڕایەوە،  رزگاربوونی 
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بناسێتەوە، بۆیە بە سەرگەردانی دەمێنێتەوە، بەبێ  ئەوەی 
هەرگیز چاوی پێبكەوێتەوە. ئەو بیروباوەڕە ئەفسانەییە لە 
كەلەپوری ئێمەدا )میسرییەكان( ماوەتەوە، لە زمانی گشتیدا 
رەنگی داوەتەوە: كاتێك كەسێك دەیەوێت بە تووڕەییەوە 
ناوت  خوا  »ئەی  دەڵێت:  پێی  بكات،  بانگ  دیكە  كەسێكی 
رەشكاتەوە«)90( یان دەڵێت: »ئینشاللە خوا ناوێكت پێ  رەوا 
دەبینێ »، لێرەدا پاڕانەوەكە بۆ ئەوەیە كە ئەو كەسە قابیلی 
بێگومان  دەستداوە.  لە  خۆی  ناوی  یان  نییە،  ناوێك  هیچ 
كەسی سادە و ئاسایی كاتێك ئەو دەستەواژانەی لە زار 
)توانای  فەلسەفی  مانای  بارەی  لە  شتێك  هیچ  دەر،  دێتە 
هەتا  نییە،  مێشكدا  لە  هایدگەر(  الی  ناونان  لەسەر  زمان 
بیروباوەڕەی  ئەو  كە  ئەفسانەییەی  بنەما  ئەو  بارەی  لە 
هەڵگرتووە، ئەو بیروباوەڕەی كە ئەو دەریدەبڕێت، یان دێتە 
دڵنیاییەوە مانای هەموو  بە  لەگەڵ ئەوەشدا  سەر زاری... 
دەستەواژەكانی لەو شێوەیە، دەزانێت: ئەو دەزانێ  كە بە 
توڕەییەوە دوعا لە یەكێك بكات، كە ناوی لە بووندا رەش 
بێتەوە، یان ون بێت، دوعای لە ناوچوونی ئەو كەسە، نەك 
بەو مانایەی كە »بمرێت، )چونكە كەسانێك هەن دەمرن و 
ناویان لە بووندا دەمێنێتەوە، یان بوونیان بە شێوەیەك لە 
شێوەكان هەیە( بەڵكو بەو مانایەیە كە بوونی ببێتە بوونێك 

كەس نەیناسێتەوە، واتە ئەو و عەدەم وەك یەك بن.
لەو جۆرە هەیە و  نموونە ی  قورئانیدا  دەقی  لە  لێرە 
دەقەكە بۆمان روون دەكاتەوە كە یەكێك لە بەخششەكانی 

90 - هەمان ئیدیۆم لە كلتور و زمانی كوردیشدا هەیە، واتە هەتا بە 
نەناسی بمێنێتەوە... وەرگێڕی كوردی.
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خودا بۆ مرۆڤ ئەوەیە، كە مەعریفەی پێداوە، بۆ ئەوەی 
بتوانێت لەسەر زەوی نیشتەجێ  ببێت، ئەو مەعریفەیەش 
ئەوەیە كە شتەكان لە رێگای ناوەكانیانەوە ناس بكات، 
ئەو مەعریفەیە، لە دەرەوەی مەالیكەكانەوە، خوا تایبەتی 
كردووە بە مرۆڤەوە. خودای زانا لە كتێبی حەكیمدا دەڵێت: 

تێیدا  زمان  دەبینین  بدەین،  ئایەتانە  لەو  ئەگەر سەرنج 
پێویستی بە تەئویلە: خوا دەفەرمووێت: }وعلم ادم االسما ء 
ثم عرضهم الله علی المالئكة...{ ئەوە وامان لێدەكات بپرسین 
ئەی خودا چی بە مەالیكەكان داوە: ناوی پێداون یان ئەو 
شت و بابەتانەی كە ناویان هەیە؟ وەك دیارە ئەوەی خوا 
تەفسیری  لە  وەك  داوە خودی شتەكانە،  مەالیكەكانی  بە 
)كۆمەڵەی زانایانی هاوچەرخ(دا هاتووە)91(، ئەو تەفسیرە 
پشت بە پێشبینی دەبەستێت، چونكە ماقوول نییە خوا ناو بە 
مەالیكەكان بدات و پاشان پرسیاری ناوەكانیان لێبكاتەوە: 
چونكە ناو ناوێكی دیكەی نییە، وەك چۆن وشە وشەیەكی 
دی نییە، وەك ئەوەی خواوەندی توانای ستیڤان جۆرج لە 
كەواتە  رایدەگەیەنێت.  وشەكانەوە  بارەی  لە  قەسیدەكەیدا 
ناو بۆ شتێكە كە هەیە، نەبوونی مەعریفەش بەو ناوە واتە 
بەو  لێرەدا  ئەوەش  هەیە،  كە  بەوەی  مەعریفە  نەبوونی 

للشٶون  االعلی  )المجلس  الكریم  القران  تفسیر  فی  المنتخب   -91
اإلسالمیة، لجنة القران والسنة، الطبعە الثامنة عشر، سنة 1995( ص10.
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وەك  ناو  ئێمەدا  مەعریفەی  چوارچێوەی  لە  كە  مانایەیە 
بەدیلی ئەو شتە یان ئەو بوونە دەردەكەوێت. لێرەوە ئێمە 
لە  كلها...{  االسما ء  ادم  }وعلم  فەرموودەیە:  ئەو  پێمانوایە 

هەمان كاتدا واتە: وعلم ادم االشیا ء كلها.
روو،  خستمانە  لێرەدا  ئەوەی  هەموو  بنەمای  لەسەر 
زمان  توانای  بۆ  هایدگەر  تێگەیشتنی  لە  زێتر  دەتوانین 
لە  ناو  زمان  دەزانین  ئێمە  ببینەوە.  نزیك  ناوناندا  بەسەر 
هەبووەكان دەنێت، چونكە لێرەدا كە وشە ون دەبێت، ئەو 
وشەیەی كە شتی پێ  ناو دەنرێت، هیچ شتێك بوونی نییە... 

كەواتە لێرەدا ئەوەی ))ناونان((ـە چییە؟ 
تێگەیشتنی تەقلیدیانە - وەك ئەوەی هایدگەر بۆ ئێمەی 
لەسەر  بخاتەروو،  )ناونان(  مانای  روون كردەوە- دەشێ  
ئەو بنەمایەی كە وشە »شتێك ناو دەنێت«. بەاڵم ناو چییە؟ 
ناو ئەوەیە، كە نیشانەیەكی نوسراو و دەنگی، كۆدێك... بۆ 
ئایا  چییە؟   )sign( ئاماژە  نیشانە-  بەاڵم  دابنێیت.  شتێك 
شتێكی ئاماژەییە، یان عەالمەتێكە یان تێلنیشانە یان هەموو 
ئەوانە و شتێكی دیكەیە لە تەك ئەوانەدا. لێرە ئێمە دەبێت 
ئەو تێگەیشتنە تەقلیدییە »بۆ ناو« بەو مانایەی كە دانانە، 
دانانی نیشانەیە بۆ شتێك... دوور بخەینەوە. بەڵكو دەبێت وا 
تێیبگەین وەك ئەوەی پێشتر لە مەبەستی دەستەواژەكانەوە 
هاتووە: »بە ناوی خاوەنی«ییەوە تێیبگەین، یان »بە ناوی 
فەرمانی  »بە  یان  داهێناوە«  زەمەنی  كە  خوایەی  ئەو 
)خودا(« تێیبگەین. تێرمی ))ناو(( و ))وشە(( لە قەسیدەكەی 
ستیڤان جۆرج بە شێوەیەكی زۆر جیاواز و قووڵ لە چەمكی 
لێی  پێویستە  ئەوەی  رەنگیداوەتەوە.  ئاماژە«دا  »نیشانە- 
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دڵنیابینەوە لەوەی هایدگەر دەیبینێت ئەوەیە كە »هیچ شتێك 
نییە، كاتێك وشە-واتە ناو- ون دەبێت«.)92(

لۆژیكییەكانی  شیكردنەوە  الی  نامەوێت  لێرەدا 
جیاوازی  هایدگەر  پێیوایە  كە  بوەستم،  ماكۆرمیك 
بنەمایەی  ئەو  لەسەر  ناكات،  )ناو(  و  )وشە(  نێوان  لە 
ئەو  نموونە   )بۆ  نییە،  هیچ شتێك  ناوی  هەیە  كە وشە 
وشەیەی كە كەفالەتی »سی وسێ » دەكات()93(. هەڵبەتە 
نموونە ی ئەو شیكردنەوە لۆژیكیانە تێگەیشتنی هایدگەر 
دەشوێنێت: چونكە وشە الی هایدگەر هەموو وشەیەك 
ناگرێتەوە، بەڵكو تەنها ئەو وشانە دەگرێتەوە كە ناو بە 
یان  ناونان،  پرۆسەی  بە  كە  ئەوەی  واتە  دەدەن،  شت 
دەرخستنی هەبوو هەڵدەستێت...  ئەو وشەیەی كە وامان 
لێدەكات بچینە قوواڵیی و بە دەست ئەزموونی زمانەوە 
بەرز و  لە زمانی شیعر: زمانە  تەنها  ئەوەی  بتلێینەوە، 
گەورەكانی پێشوو جێبەجێ  دەبێت. لێرەدا ریتشاردسۆن 
هەمیشە  كە  بكەینەوە  لەوە  جەخت  »دەبێ   دەڵێت: 
ماهیەتی زمان، یان چییەتی زمان بە نسبەت هایدگەرەوە 
نابێ  لە رووی دەنگ و ماناوە بەدوایدا بگەڕێین، بەڵكو 
بە  ئاشكراكردن  و  گوتن  ناسنامەی  رووی  لە  دەبێ  
دوایدا بگەڕێین، ئەو وێناكردنەش كاتێك ئاشكرا دەبێت، 
كە هایدگەر راڤەی ئەوەمان بۆ دەكات، كە چۆن لە ناو 
دەرخستن،  كە  مانایەی  بەو  گەیشتووین،  ناونانەوە  و 
ئاشكراكردن و نمایانكردنی بوونە لە بوارێكی كـراوەدا، 

92 - Heidegger, op. cit., p,62.
93 -Peter McCormick, Heidegger, and the languagc of world, p.19. 
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دەكات،  تێـدا كەشف  هـەبـوون خـۆی  كـە  بـەو جـۆرەی 
وەك ئەوەی هەیە«)94(.  

كەواتە هەموو وشەیەك توانای ناونانی نییە، تەنها ئەو 
وشانە نەبێت كە ئەوە دەڵێن كە مانای هەبوون دەردەخەن 
ئەو  »تەنها  دەڵێت:  هایدگەر  بۆیە  دەكەن،  ئاشكرای  یان 
لە  ناو  كاتەی كە وشەیەكی گونجاو و شیاو وەك بوون 
شتێك دەنێت، ئەو كاتە شتێك دەبێت... بەاڵم ئایا ئەوە بە 
هەمان ئەو مانایە دێت، كە لێرەدا بوون هەیە و ئەو وشە 
بە  لە كوێ   گونجاوی خۆی  دەریدەبڕێت؟ وشە  گونجاوە 
بەاڵم  ناڵێت.  هیچ  بارەیەوە  لەو  شاعیر  دەهێنێت؟  دەست 
ناوەڕۆكی دوایین دێر لە پلەی یەكەمدا ئەو دەستەواژەیە 
لەخۆ دەگرێت: كە بوونی هەر شتێك، بوونە لە نێو وشەدا، 
بۆیە ئەو دەستەواژەیە ئەو گوتەیەش راست دەكاتەوە كە 

دەڵێت: زمان ماڵی بوونە«)95(.
لێرەدا قسەی هایدگەر بەرەو الیەكی دیكە و دوایین ال 
دەمانگوازێتەوە ئەویش لەبارەی لێوردبوونەوەیەتی لە زمان، 
كە پەیوەندی بە پێدراوی زمان- و دواتر شیعرەوە هەیە، 
لەوێدا هایدگەر ماهیەتی زمان- لە فیكردا بەجێ  دەهێنێت. 

***

زمان/ شیعر/ بیركردنەوە
(زمان وەك بنەمای فیكر و بیركردنەوەی شیعریی)

كەشفی  زمان  كە  كردەوە  لەوە  جەختمان  پێش  لەمەو 

94 -Ricbardson, Heidegger from Phenomenuology to Thought,  
      p. 496. 
95 - Heidegger, op. cit., p,63.
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)هەبوون- مەوجود( دەكات، بە مرۆڤیشەوە وەك هەبوو، 
هایدگەر  بەاڵم  داوە.  دەوری  زمان  كە  هەبووییەك  وەك 
دەیەوێت لەوەش زێتر بڕوات بۆ ئەوەی دڵنیامان بكاتەوە، 
بوونی خۆیشی كەشف دەكات.  كاتدا زمان  لە هەمان  كە 
ئەوەش الی هایدگەر وا دەگەیەنێت كە پەیوەندی )زمان( بە 
هەبوونەوە، وەك پەیوەندی بوونی )مرۆ(یە بە هەبوونەوە. 
هەبوونی  شارەزایی  كە  راناگەیەنێت  پێمان  هایدگەر  یان 
مرۆیی بە بوونەوە بە باشترین شێوە لە شیعردا دەردەكەوێت، 
هەروەها شارەزایی رەسەن بە بوونەوە الی یۆنانییەكان لە 
شیعری هۆمیرۆس دەردەكەوێت.)96( ئەوە ئەو شتەیە كە 
ریتشاردسۆن بانگەشەی بۆ دەكات، وەك لە پێشەوە – لە 
بارەی پرسیاركردن لە پەیوەندی نێوان هۆمیرۆس )كە وەك 
تاكە كەسێك گریمانە دەكرێت( و تەواوی گەلی یۆنانی )كە 
وەك كۆمەڵێك لە مرۆڤ( ئاماژەمان بۆ كرد، ئەوەی بەو 
شارەزاییە رەسەنەی بوونەوەش بەندە، ئەوەیە كە لە رێگای 
لەو  ئێمە  ئێستا  بێگومان  دەكرێت.  یۆنانیدا كەشف  زمانی 
بابەتەدا لە پێداویستی ئەو وەاڵمەی ریتشاردسۆن دەگەین، 
كە لە بارەی پرسەكانی پێشووەوە پێشكەشی كردبوو، كە 
دەڵێت: »زمانی شاعیری رەسەن، بوون لەسەر ئەو شێوە 
رەسەنە كەشف دەكات، كە لە نوسینەكان )و دواتر زمان(ی 
تایبەت بە بیریارێكی رەسەن كەشفی دەكات، ئینجا شیعر، 
مرۆڤەو  ماڵەش  ئەو  پاسەوانی  بوونە  حەقیقی  ماڵی  زمان   -96
بە  دەتوانێ   زمان  چونكە  جەوهەرە،  زمانیش  و  زمانە  جەوهەری 
جەوهەری بوون و زانینی نەزانراوەكانمان بگەیەنێت. بۆ زێتر شارەزایی 
بڕوانە: انطولوجیا اللغة عند مارتن هیدجر، ط1، منشورات االختالف، 

الجزائر، 2008 ص63، 31. وەرگێڕی كوردی.
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بەو مانایەی كە فەلسەفەیە، بەو مانایەی كە بوارێكی رەوا بۆ 
پرسیاركردن لە بارەی بوون دەسازێنێت، پاشان شاعیران 
)پیندار  لەوانەش:  ئەوانەی هایدگەر بە رەسەن دایاندەنێت 
Pindar و سۆفۆكلێس Sophocles و هۆمیرۆس Homer و 
هولدرلین Holderlin... هتد(، هەموو ئەوانەش لەالی هایدگەر 
لەوانەش:  هەیانە،  بیریاران  كە  هەیە،  رەوایەتیان  هەمان 
)پارمیندس Parmendis و هیراكلیتس Heraclitus... هتد..(
بابەتی  لە  بۆچی  كە  دەكاتەوە  بۆمان روون  ئەوەش   )97(
توێژینەوەكەمان ناڕوانین، تا بزانین جیاوازییەكە لە كوێوە 

هاتووە: لەالی شاعیران، یان فەیلەسوفانەوە..«)98(.
نێوان هەر سێ   نزیكەی  پەیوەندییە  ئەو  لێرەوە دەشێ  
الیەنەكەی: زمان و شیعر و بیركردنەوەمان بۆ روون بێتەوە، 
كە  بكات،  كەشف  بۆ  ئەوەمان  پەیوەندییەش  ئەو  دەشێ  
ئەگەر بنەمای تێگەیشتنی ئێمە خۆی لە پەیوەندی بە هێزی 
نێوان خودی زمان و خودی بوون حەشار دابێت، ئەوە ئەو 
دووانە فیكری هایدگەری-ئەو دواییانەی- وەك یەك بابەت 
زمانەوە  میانی  لە  بۆخۆی  بوون  كەواتە  كردوە.  سەقاڵ 
بیركردنەوەی  و  شیعر  میانی  لە  ئینجا  دەكرێت،  كەشف 
دیاری  بوون  ئەنتۆلۆژییەتی  )رەسەن(دا  بوونی  لە  هایدگەر   -97
دەكات. بەاڵم بوونی )نارەسەن( ون دەبێت.. بوونی رەسەن لە كۆتایی 
و مردن ناترسێت، بەاڵم بوونی ناڕەسەن بوونێكی ترسنۆكە، هەر لەبەر 
هەندێ  خۆی تەسلیمی ئەوانیدیكە كردووە و سازش لەگەڵ دەسەاڵتی 
داگیركەردا دەكات. ئەگەرچی بوونی رەسەن لە ژیان دوودڵ و نیگەرانە، 
بەاڵم لەبەر ئەوەی خۆی خاوەنی پرۆژەو بەهاكانی بوونی خۆیەتی، 
دووچاری  لەسەری  بڕیاردان  و  پرۆژەكەی  هەڵبژاردنی  پێش  بۆیە 

دوودڵی نیگەرانی زۆر دەبێت.... وەرگێڕی كوردی. 
98 - Ricbardson, op. cit., pp, 295-296. 
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)شـیعریی( كە دەكەوێتە ژێر جێكەوتەی پرســی بــوونــەوە:
فیكر  پرسیاری  نێوان  لە  هێز  بە  پەیوەندییەكی  كەواتە 
)پرسیاری فەلسەفە( كە هەر بۆ خۆیشی پرسیاری بوونە 
–ئەو  هایدگەری  فیكری  لە  زمان  مەسەلەی  و  لەالیەك 
دواییانەدا- لەالیەكی دیكەوە دەبینرێت. ئەوەش ئەو هۆیەیە 
شــێوەیە  بەو  هایدگەر  بڵێت-)99(  لێدەكات  وا  گادامێر  كە 
مەسەلەكان قووڵ دەكاتەوە بۆ ئەوەی بە بنەما شاراوەكەی 
زمان بگات و بۆمان روون بكاتەوە كە پەیوەندی ئاسایی 
نێوان زمان و ئەوەی زمان ئاماژەی بۆ دەكات، مەسەلەیەكی 
تەمومژاوییە: چونكە زمان لێرە نییە و بوون لێرەیە، فیكر 
لێرە نییە، ئەو شتەی فیكر دەیبنێت لێرەیە )خەونبین لێرە 
هەر  نەك  لێرەیە(.  دەبینرێت  خەوندا  لە  شتەی  ئەو  نییە، 
هێندە بەڵكو ئەو زمانەی هایدگەر لە بەكارهێنانەكانیدا پشتی 
شتەكانەوە  ناو  دەچێتە  تۆبزی  بە  زمانێكە  پێدەبەستێت 
كاریگەری  كە  دەكات،  وەرگر  لە  وا  تێپەڕە(،  )زمانێكی 
پرسیارەكانی خۆی لە بارەی بوونەوە بەسەرەوە بمێنێتەوە 
و هەمیشە لێیەوە نزیك بێت. زمانی تێپەڕ ئەوەی هایدگەر 
كە  ئەو شتەیە  دەدات،  كردنی  لەسەر  قسە  هەوڵی  لێرەدا 
دەبەستێتەوە.  شاعیرانەوە  زمانی  بە  بیركردنەوە  زمانی 
نییە، كە هایدگەر  كرۆكی مەسەلەكەش پەیوەندی بەوەوە 
دەهێنێت-  كار  بە  شیعریی  شێوەیەكی  بە  دەستەواژەكان 
بۆ ئەوەی زمانی تێگەیشتن جیدیی و بە پیت بێت- بەڵكو 
زمانی شیعرییەوە  و  بیركردنەوە  زمانی  نێوان  لە  ئەوەی 

 99- Hans - Georg Gadamer. Heideggers, ways, translated by 
John W. Stanlcy )State University of New York Press. 1994(, p. 
66-67.
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)dichterisch( هاوبەشە، ئەوەیە كە لێرەدا هەر چەند بیروڕا 
یان ئاماژە بوونی هەبێت، لە بەرانبەر ئەوەدا شتێك نەبێت 
ئاماژەی بۆ بكرێت، چونكە  بڕیار بدات یان شتێك نەبێت 
بۆ  ئاماژەی  و  دەدرێت  لەسەر  بڕیاری  لێرەدا((  ))ئەوەی 
بوونی  دیكەدا  زمانی  وێنەیەكی  هیچ  لە  ناشێ   دەكرێت، 

هەبێت.
لێرەدا ئەوەی گادامێر دەیەوێت جەختی لێبكاتەوە، ئەوەیە 
كە هەر یەك لە شیعر و بیركردنەوە، بوون بەرەو »ماڵی 
زمان« كێش دەكەن، چونكە زمان ماڵی یان شوێنی بوونە 
)the house of  being( وەك هەمیشە هایدگەر دووبارەی 
دەكاتەوە. لێرەوە نزیكایەتیەك دەكەوێتە نێوان زمانی شاعیرو 
زمانی بیریار... پرسیاری بوون، كە بیریار دەیخاتەڕوو، لە 
)زمانی بیركردنەوە(دا ئامادەیی هەیە، بەاڵم پرسیاری بوون، 
كە شیعر بەرجەستەی دەكات، لە )زمانی شیعر(دا ئامادەیە، 
وەك گوتنێك، كە بوون یان بوونی هەبوون كەشف دەكات. 
و خودی  دەستەواژەكان  لە  دەشێ   بنەمایەیە  ئەو  لەسەر 
زمانی هایدگەر تێبگەین، كەواتە لێرەوە فیكر بەو مانایەی 
لە  دەورورژێنێت،  بوون  پرسیاری  و  بیركردنەوەیە  كە 
خودی زماندا خۆی دەنوێنێ . هەروەها فیكر - وەك گادامێر 
دەیبنێت)100( - وەك بینراوێك لە خودی كردەی قسەكردندا 
روون  شێوە  باشترین  بە  دەشێ   ئەوەش  دەردەكەوێت. 
وەك  دەبینەوە،  ورد  فیكری  بزاڤێكی  لە  كاتێك  بكەینەوە، 
لێرەدا هایدگەر  لەگەڵ خۆیدا.  دیالۆگێكی بیركردنەوەئامێز 
بیركردنەوەیە.  لە  شێوە  ئەو  جیدی  نموونە یەكی  بۆخۆی 

 100 - Ibid., p. 65.
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بەمجۆرە وەك گادامێر دەڵێت- ئەو شێوازەی كە پانتایی 
خوێندنەوە و لێكچەرەكانی هایدگەر لێیەوە نزیك دەبێتەوەو 
بە  تێكەڵ  تووڕەیی-   وەك  زێتر  كە   - جیدییەتەی  ئەو 
مۆركی وروژان دەبێت، ئەوە ئەو سروشتە جیاكەرەوەیە 
كە شێوازی هایدگەر لە خستنەڕووی فیكر - وەك جۆرێك 
لە سەركێشی- دەخاتە روو، شێوازی هایدگەر شێوازێكە 
وەك پڕشنگێك سەیری دەرەوەی پەنجەرە دەكات، بەاڵم 
بە رێزەوە بە بەر چاوی ئامادەبوواندا تێدەپەڕێت، شێوازی 
چیینەكانی خۆی  بەرزترین  بە  دەنگی  شێوازێكە  هایدگەر 
بۆ  لێدەكاتەوە  بیری  لە وروژاندن- مرۆڤ  پڕە  و  دەگات 
و  دەكات  گۆی  هایدگەر  زمانەی  ئەو  كە  تێبگات،  ئەوەی 
دەینوسێت مەسەلەیەكە نابێت پشتگوێی بخەین- پێویستە 
هایدگەر خۆی  ئاوا مرۆڤ وەریبگرێت، وەك چۆن  چۆنە 
پێشكەشی دەكات. چونكە لەو شێوازەدا دەردەكەوێت، كە 
فیكر لێرەیە - there - da . ئێمە لێرەدا بە زانست قەرداری 
هایدگەرین و سوپاسگوزاری هایدگەرین، نەك هەر هێندە 
شتێكی  هەیە،  گرنگ  شتێكی  بە  بڕوای  كەسێكە  چونكە 
گرنگیشی هەیە پێمانیبڵێت، لەبەر ئەوەی لەو سەردەمە پڕ لە 
كێشەیەدا زۆر بە گەرمی بەرەو ئاراستەیەكی ژمێرییاریو 
بۆ  شتێكمان  لێرەدا  ئەوەی  بۆ  دەكاتەوە،  حیسابیمان 
جێبهێڵێت.. شتێك لە پێناو دامەزراندنی پارادیمێكی نوێ  لە 

بیركردنەوە بۆ هەمووان.
بە  و  قووڵی  سەرەڕای  گادامێر  پێشووەكانی  سەرنجە 
بیڵێت،  دەیەوێت  هایدگەر  ئەوەی  هەموو  كەچی  پیتییان، 
لە  جەخت  هایدگەر  كاتێك  تایبەتی  بە  نایانخاتەڕوو، 
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نزیكایەتی نێوان شیعر و بیركردنەوە دەكات و لەو بارەوە 
بیركردنەوەیەكی  »هەمــوو  كــە:  دەكاتەوە  روون  بۆمان 
لێوردبوونەئامێز شیعرە و هەموو شیعرێك بۆخۆی جۆرێكە 

لە بیركردنەوە«)101(
هایدگەر دەریدەخات كە هەر یەك لە شیعر و بیركردنەوە 
-بە هۆی گوتن، یان زمانی گوتن - سەر بە یەكن، زمان 
لێرەدا  دەرخستن.  خۆ  و  ئاشكراكردن  واتە  گوتنیش  یان 
هەر دەبێت بە لێوردبوونەوە بگەین بۆ ئەوەی بزانین شیعر 
كە  وردبینەوە،   لەوە  لەوەی  بەر  بیركردنەوەیەكە،  چۆن 

بیركردنەوە چۆن شیعرێكە:
)وشــەكان(  جــۆرج  ســتیڤان  قەســیدەكــەی  بــۆ  لێــرە 
دەگەڕێینەوەو لەگەڵ هایدگەر دەپرسین: یان هیچ شاعیرێك 
لێرەدا نییە »بیر« لە زمان بكاتەوە؟ یان شارەزایی زمان، كە 
شاعیر لە بارەیەوە دەدوێت - یان بە دەستییەوە دەناڵێنێت- 
نییە؟ ئەوە  لە زمان، بوونی  لە بیركردنەوە  وەك جۆرێك 
لێدەكاتەوە)102(.  جەختی  هایدگەر  كە  شتەیە،  ئەو  هەموو 
بێگومان -ئێمەش لێرەدا- لە بەرانبەر بیركردنەوەداین، بەاڵم 
بێ   بە  واتە  فەلسەفە،  بێ   و  زانست  بێ   بیركردنەوەیەكی 
بەكارهێنانی زمانی چەمكەكان و وێناكردنە ئەبستراكەكان، 
بەمجۆرە لێرەدا ستیڤان جۆرج لە میانی شیعرەوە بیر لە 
زمان دەكاتەوە، وەك ئەوەی لە كۆتاییدا لە ئەركی شیعر 
بگات- كە بیركردنەوەیە، وەك ئەوەی لە كۆتاییدا بیر لەو 
دەمێنێتەوە  ئەوەی  »بەاڵم  بكاتەوە:  هیلدرلین  گوتەیەی 

شاعیرەكان دایدەمەزرێنن«.
 101 - Heidegger, op. cit,. p. 136.
 102 - Ibid., p. 61
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یان  فیكرە  چییە؟  دایدەمەزرێنن،  شاعیران  ئەوەی  ئایا 
فیكركردنەوەیە... شاعیران بیر لە چی دەكەنەوە؟ لە بوون؟! 
لەسەر چ شێوەیەك )بوون( دادەمەزرێنن؟ بەاڵم ئایا لێرەدا 
لە  ئێمە  ئەوەی  ترسی  نییە...  شتەدا  ئەو  گوتنی  لە  ترس 
سەیری  دەگوترێت(  ئێمە  بۆ  لەوەی  )واتە  قەسیدەیەكدا 
شیعرێك  سەیری  ئێمە  دواییشدا  لە  بكەین،  بیركردنەوە 

بكەین كە دەمانجولێنێت؟
ئەگەر دەستەواژەكەی گادامێر بۆ ئەو مەبەستە بەكار 
بهێنین، ئەوە هەموو ئەو پرسیارانەی بە مێشكی هایدگەردا 
دێت و دەچێت، لە شێوەیەك لە )دیالۆگ لەگەڵ خۆكردنی 
بكاتەوە.  خۆی  ئاراستەی  كە  دەگات،  بیركردنەوەئامێزدا( 
ریتشاردسۆن پێمان دەڵێت »لێرەدا هایدگەر  گیروگرفتەكە 

دەبینێت و بە ئەنقەست بە كراوەیی جێیدەهێلێت«)103(.
لێوردبوونەوە  بە  دەتوانین  ئێمە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئەوەی  بۆ  بچینەوە،  هایدگەردا  پێشووی  پەرتوباڵوەكانی 
نیازەكانی لە یەكتر جیا بكەینەوە. لێرەدا پێویستە سەرنج لە 

سێ  مەسەلەی بنەڕەتی بدەین:
مەسەلەی یەكەم كە پێویستە سەرنجی بدەین ئەوەیە، كە 
هایدگەر كاتێك لە بارەی شیعرەوە دەدوێت وەك ئەوەی 
بیركردنەوەیە، ئەوە هەموو شیعرێك ناگرێتەوە، بەڵكو قسە 
كارە شیعرییە  كە  دەكات،  بەرزی شیعریی  »ئاستێكی  لە 
گەورەكانی پێجیا دەكرێتەوە، ئەو كارانەی دەنگدانەوەیان لە 

نێو بواری بیركردنەوەدا بە دەست هێناوە«)104( 

 103 - Ricbardson, op. cit., p, 482.
 104 - Heidegger, op. cit,. p. 69.
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بەاڵم چۆن دەتوانین كارە شیعرییە گەورەكان لە كارە 
ناكات،  پرسیارە  ئەو  هایدگەر  بكەینەوە؟  جیا  ئاساییەكان 
ئاشكرایە  ئەوەی  قسەكانیدایە.  نێو  لە  وەاڵمەكەی  بەاڵم 
ئەوەیە كە كارە شیعرییە گەورەكان ئەوانەن، كە بە بواری 
بیركردنەوەوە بەندن، واتە ئەوانەن كە سەر بەو شاعیرانەن 
مل بۆ زمان كەچ دەكەن بۆ ئەوەی لە نێویاندا قسان بكات، 
تاكو شتێكمان پێ  بڵێن، واتە شتێكمان لە بارەی حەقیقەتی 
بوون بۆ بەرجەستە بكەن، كە لەهەبووندا دەردەكەوێت.)105( 
بە سوود وەرگرتن لەوەوە شیعری ئاسایی الی هایدگەر- 
ئەگەرچی ئەوەشی بە راشكاوانە نەگوتبێت- ئەو شیعرەیە 
كە پەیوەندییەكی نزیكی بە بیركردنەوە و پاشان بە بوونەوە 
نییە. ئەوەش حاڵەتێك لە شیعری لیریكی ئەبستراك دەخاتە 
مێشكمانەوە، كە شاعیر تێیدا بە هەموو هەستەكانی خۆی و 
حاڵەتە خودییەكانی خۆی گۆرانی تێدا دەڵێت، ئەوانەی كە 
هەر یەك لە هیگل و شوبنهاوەر بە نزمترین پلەی شیعری 
لە  نكۆڵی  كە  ناكات،  حەقیقەتێك  لە  قسە  چونكە  دادەنێن، 
دەگاتە  شوبنهاوەر)106(  هەتا  دەكات،  خود  سنورەكانی 
ئەوەی بڵێت داهێنانی شیعری لیریكی پێویستی بە داهێنەری 
پێگەیشتوو نییە، بۆ ئەوەی بتوانێت شیعری لیریكی جوان 
دابهێنێت، بەڵگەشی ئەوەیە كە لەو رووەوە كۆمەڵێك شیعری 

 Stephane  1898-1842 ماالرمێ   )ستیڤن  گوتەكەی  ئەوە   -105
Mallarme(ی بیر خستمەوە، كە دەڵێت: زمان قسان دەكات نەك نوسەر، 
نوسین گەیشتنە بەو پنتەی كە زمان دێتەگۆ نەك من. - وەرگێڕی كوردی.

106 - Arthur Schopenhauer, The World as Will and Idea, trans-
lated by R.B. Haldane and J. Kemp.)London: Kegan Psul. 1983(, 
vol. I., pp. 221 f.
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دەگمەن هەن كەسانێكی نادیار دایاناون، كەسانێك كە هیچ 
سروودە  ئەو  هەموو  نموونە ش:  بۆ  نەبووە،  ناوبانگیان 
نیشتمانیانــە و هەمــوو ئــەو گۆرانییــە ئەڤینیانەی كــە لــە 

ژمار نـایـەن.
مەسەلەی دووەم كە پێویستە سەرنجی بدەین ئەوەیە، كە 
هایدگەر كاتێك لە بارەی شیعرەوە دەدوێت، ئەوە ئەو بە 
ئیستێتیكاوە  لە چوارچێوەی  وردەكەیەوە  و  مۆدێرن  مانا 
قسە ناكات، واتە ئەو قسە لە جوانییەكانی شیعر ناكات، واتە 
بەو شێوەیە قسە لە شیعر ناكات، كە شێوەیەكی ئەدەبی 
تایبەتمەندی  فۆرمدا  لە  چ  و  شێواز  لە  چ  و  زمانەوانییە 
تەواوی  لە  كە  هەیە،)107(  خۆی  جیاوازی  ئیستێتیكی 
مامۆستا  وەك  چونكە  دەبێتەوە.  جیا  دیكە  هونەرەكانی 
)كاڵڤن چیراج Calvin Schrag( دەڵێت: » لە كاتی نوسینی 
قەسیدەدا هیچ خواوەندێك، یان توانایەكی ئیستێتیكی تایبەت 
بیركردنەوەی  ئەوە  بەڵكو  پێببەخشێت.  سرووشمان  نییە، 
بنەڕەتییە، كە كردەی نوسین لە كاتی وروژاندنی پرسیار لە 
بارەی بوون و جێكەوتەی بوون بەجێدەهێنێت.)108(  لەسەر 
چوارچێوەیەكی  لە  هایدگەر  بڵێین  دەتوانین  بنەمایە  ئەو 
بڵێین  دەتوانین  یان  دەكات،  لە شیعر  قسە  ئۆنتۆلۆژییەوە 

عەرەبی  زمانی  )شكل (ی  بری وشەی  لە  )form(مم  107- وشەی 
بەكارهێناوە، كە لە زمانی كوردی وشەی )شێوە، روخسار(ی بۆ بەكار 

دەهێنن... - وەرگێڕی كوردی.
108 - Calvin O. Schrag, The Transvaluation of Aesthetics and 

the Work of Art, in Thninking ahout Bcing: Aspccts of Hcideggers 
Thouht, edited by Robert W, Shahan and J.N. Mohanty )N0rrnan: 
University of Oklahoma Press, 1984(, p. 119.
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ئەو قسە لە »ئۆنتۆلۆژیای شیعر« دەكات. بێگومان كاتێك 
بارەی  لە  دواییەیدا  ئەو  كارەكانی  زۆربەی  لە  هایدگەر 
شیعرەوە دەدوێت فێرمان دەكات قاچمان بە زەوییەوە بێت 
دێت،  مانایە  بەو  ئەوەش  بین«  نیشتەجێ   »لەسەر زەوی 
لە  دەبێتەوە، چۆن  نزیك  لە زەوی  بێت چۆن  فێر  مرۆڤ 
سروشت و لە لۆگۆس )Logos( یان وشە نزیك دەبێتەوە، 
پاشان  و  هەبووەكان  و  لە حەقیقەتی شتەكان  واتە چۆن 
نزیك  دەردەكەوێت،  هەبووانەوە  لەو  كە  بوون  خودی  لە 
دەبێتەوە. بوونی ئەو هەبووانەش لە میانی وشەی شیعرییەوە 
بەجێدەهێنرێت، واتە لە وشەیەكەوە كە لە میانی جۆرێك لە 
بیركردنەوەی شیعری - poetic thinking- كەشف دەكرێت، 
كەواتە دەكرێ  مرۆڤ تەنها بە رێگای شیعرییەوە لە زەوی 
لە دوا دێرە  ئەو گوزارشتەیە كە  بێت، ئەوەش  نیشتەجێ  

قەسیدەیەكی هیلدرلین رەنگیداوەتەوە.
مەسەلەی سێیەم كە پێویستە سەرنجی بدەین ئەوەیە، كە 
 »poetic thinking -تێگەیشتن لە »بیركردنەوەی شیعریی
بیركردنەوەی  سروشتی  دەنێت  ناوی  هایدگەر  وەك  یان 
شیعریی، یان بیركردنەوەیەكی شیعرییانە، ئەوەیە كە مانای 
  neighbourhood دراوسێیانە  ئینجا  و   nearness نزیك 
ئەوە  بەاڵم  دابمەزرێنێت،  بیركردنەوە  و  شیعر  نێوان  لە 
دراوسێ  بوون نییە كە هۆی نزیكییە، بەڵكو ئەوە نزیكییە كە 
هۆی دراوسێییە. كەواتە ئایا ئەوە چییە وا دەكات شیعرو 
پاشان  خۆیەتی.  بوون  ئەوە  بن؟  یەك  نزیك  بیركردنەوە 
و  هەموو شاعیران  دەشێ   ئەركێكە  بوون  لە  بیركردنەوە 
لەگەڵ  دراوسێیانەی  پەیوەندی  و  هەڵبستن  پێی  بیریاران 
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دابنێنن. نەك هەر هێندە بەڵكو شاعیرەكان دەتوانن یارمەتی 
بیریاران بدەن، كاتێك نەیانتوانی هەست بە سەرچاوەكانی 
بوون بكەن. لێرەدا رەنگە مرۆڤ لە خودی هایدگەر بپرسێت: 
ئەو  ئایا  ناكەین؟  فەرامۆش  شیعر  ئەركی  كارە  بەو  ئایا 
وێناكردنە ترسێك لەسەر چێژی ئێمە لە زمانی شیعرییو 
سیحری قەسیدە دروست ناكات؟ بەاڵم لە راستیدا هایدگەر 
لێرەدا ئەو »ترسە« تەواو بە پێچەوانەی ئەوەوە لێكدەداتەوە. 
لە  دەگرێت،و  شاعیر  دەوری  شیعر«  لێرەدا  كە  راستە 
پێبكات-  یاری  و  بكات  سەرسامی  زمان  بە  توانایدایە 
پاشان دووچاری بەدحاڵیبوونی بكات- بە شێوەیەك كە لە 
ئەركی بنەڕەتی خۆی كە فیكر و سەرقاڵبوونە بە بوون و 
بایەخدانە بە حەقیقەت دووری بخاتەوە. سەرەڕای بێ  بەری 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ترسەی  بوونی ئەركی شاعیر، بەاڵم 
لەخۆدا هەڵگرتووە، بۆیە لێرەوە دەبێ  تێبگەین-وەك چۆن 
ئەوە هەڵوێستی  پێیوایە)109( -   Clenn Gray جلین گرای
هۆی  بە  واتە  شیعر-  بۆ  بوو  ئەفالتوون  ئەویندارانەی 
دەیەوێت  ئەفالتوون  شیعر-  بە  زۆرییەوە  پەیوەستبوونی 
خودی خۆی لە دژی سیحری شیعر بە هێز بكات... سیحری 
لێرەوە  بخاتەوە،  دوورمان  حەقیقەت  لە  دەشێ   كە  زمان 
وێنەگرتنی ئەفالتوون بۆ ئەو جەنگە دێرینە خەیاڵكراوەی 
نێوان فەلسەفە و شیعر، بە دڵنیاییەوە وێنەگرتنی جەنگێكە 
سەرەڕای  چونكە  خولدەخوات،  نێویدا  بە  ئەفالتوون  كە 

 109 - J. Clenn Gray, »Poetis and Thinker; Their Kinderd Roks 
in the Philosphy of Martin Heidegger, in Phenomenology  and 
Hxistentislism, edited by Edwrd lee and Maurice Mandejbsum 
)John Hopkios Press 1967(, pp. 108-109.
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خۆشەویستی ئەو بۆ شیعر و شاعیران، بەاڵم پێیوایە ئەوان 
ناتوانن حەقیقەت جیا بكەنەوە یان راستی و هەڵە لە یەكتر جیا 
بكەنەوە. بەمجۆرە هەڵوێستی ئەفالتوونی لەگەڵ ئەو پەندە 
یۆنانییە یەكدەگرێتەوە كە ئەرستۆ لە كتێبی »میتافیزیكا« 
بیرمان دەخاتەوە و دەڵێت: »شاعیرەكان درۆی زۆرمان بۆ 

.Bards tells many a Lie »دەكەن
ئەوەی ئاشكرایە، ئەوەیە كە جیاوازی نێوان هایدگەر و 
ئەفالتوون، لە تێگەیشتنی هەر یەكەیان بۆ مانای حەقیقەتو 
بوون خۆی حەشار داوە )پێش ئەوەش لە خودی زماندایە(. 
حەقیقەت الی هایدگەر مەسەلەیەكی سەربەخۆیەو ناكەوێنە 
حەقیقەت-  درۆوە:  و  راستی  یان  هەڵە  و  راستی  میانی 
لەســەر   - روونمانكــردەوە  هایــدگــەر  الی  پێشــتر  وەك 
پەردەپۆشكردن و پەردەپۆشنەكردنی بەیەكەوە رادەبێتەوە، 
واتە لەسەر ئەو بوونەی كە كەشف دەكرێت و لە هەمان 
مۆركە  ئەو  دەكرێت.  پەردەپۆش  هەبوونەكاندا  لە  كاتتدا 
جیاكارەی حەقیقەتیش بە شێوەیەكی زۆر باش لە زمانی 
لێكۆڵینەوەكەی  لە  گادامێر  وەك  دەدات،  روو  شیعردا 
»بەشداربوونی شیعر لە بەدواداگەڕانی حەقیقەت«دا)110( 

بۆمانی روون دەكاتەوە.
لە راستیدا ئەو نیزیكایەتییەی لە نێوان ئەركی شیعر و ئەركی 
بیركردنەوەدایەـ وامان لێدەكات بۆ خودی چەمكی فەلسەفە 
بیركردنەوە،  لە  جۆرێكە  شیعر  ئەوەی  لەبەر  بگەڕێینەوە: 
بۆیە فەلسەفەی راستی جۆرێكە لە بیركردنەوەی شیعریی 
كە لە میانی زمان و پرسی بوون و بایەخدان بە حەقیقەت 

110- بڕوانە گادامێر، تەجەلی ئەلجەمیل، ل 224 و دواتر.
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فەلسەفەیە  دروستبوونی  ئەسڵی  ئەوەش  دێت.  بەرهەم 
ئەو  سوكراتدا،  بەسەر  سوكرات،  پێش  فەیلەسوفانی  الی 
بە  فەلسەفە  بەاڵم  بەجێدەهێنرا،  فیكر  وەك  فەلسەفە  كاتە 
شێوەیەكی دروست بۆ بەجێهێنانی فیكر نەگەڕایەوە، بەڵكو 
هەر لە سەرچاوە ئەسڵییەكەیەوە لێی جیابۆوە. فەلسەفە لە 
ئەسڵدا وەك فەیلەسوفانی پێش سوكرات، بەسەر سوكراتدا 
كانت،  و  هراكلیتس  و  پامێندس  لەوانەش:  بەجێیانهێناوە، 
بایەخی بە بیركردنەوە داوە، یان ئەركی بیركردنەوە بووە: 
ئەوانیش ئەركی بیركردنەوەیان بەجێهێناوە و ئێمەیان فێری 
ئەوە كردووە، بەر لەوەی فەلسەفە بەسەر خۆیدا دابەش 
بێت بۆ میتافیزیكا و ئەخالق –ئاكار- و ئەوانیدیكە،)111( بەر 
لەوەی بیریاران ببنە فەیلەسووف، واتە ببنە ئەو كەسانەی 
دەزانن بە شێوەیەكی پیشەیی بیر بكەنەوە. بێگومان ئەركی 
فەیلەسووف وەك - جلین گرای - )112(  روونی دەكاتەوە، 
یان  لە وشەی خلق  ئاكار،  واتە رەوشت،  ئەخالق   111- وشەی 
 )ethical( خلق واتە خوو: چاك یان خراپ هاتووە، ئەخالق بە مانای
لە فەرهەنگی فەلسەفەدا بە  ئاكار دێت،  )ethic( واتە رەوشت و  یان 
ئەوانەی  هەموو  واتە  ئەخالقی،  یان  رەوشتی  واتە  دێت،   )Morality(
پەیوەندییان بە رەوشتەوە هەیە وەكو ویژدان و ئاكار، یان بڕیاری 
رەوشتی، بەرانبەر نارەوشتی، یان نائەخالقی... دكتۆر محەمەد كەمال 
بەهای ئاكار و بەهای رەوشت لە یەكجیا دەكاتەوە و پێیوایە رەوشت ئەو 
بەهایەیە كە لە دەرەوەدا دەزگایەك بەسەر تاكدا دەیسەپێنێت، بۆ نمونە 
بەهای ئایینی یان بەهای خێزانی... واتە تاك خۆی هەڵینەبژاردووە، بەاڵم 
ئاكار لە ئاكامی هەڵبژاردنی سەربەستانەوە پەیدا دەبێت، پەیوەندی بە 
هەڵبژاردنی تاكە كەسەوە هەیە. بڕوانە: نیشتمانی فەلسەفە، گەشتێك 
لەگەڵ دكتۆر محەمەد كەمال، ئا: هەرێم عوسمان، چاپخانەی تاران، چ 

1، 2014، ل 32-33.... - وەرگێڕی كوردی.
  112 - Glenn Gray, op cit., pp. 97-98.
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فەزلو زەرورەتی خۆی الی هایدگەر هەیە، بەاڵم لێرەدا هیچ 
زەمانەتێك نییە، كە ئەوانەی فەلسەفە ناسن، بە راستی بزانن 
فەلسەفە  ئەوان  پێش سوكرات،  چییە: چونكە  بیركردنەوە 

ناس نەبوون، بەاڵم بیركردنەوەیان بەجێدەهێنا.
ئەو جیابوونەوەیەی بەسەر فەلسەفە هاتووە، ئەو حاڵەتەی 
ئەسڵییەكەیەوە  سەرچاوە  لەنێوان  و  خۆی  لەنێوان  كە 
روویداوە وای كردووە میراتێكی دوورودرێژ لە وێناكردنی 
فەلسەفی زاڵ بێت - وەك ئەوەی كە مۆدێكی مەعریفییەو 
هەوڵی  و  كەشفكردن  هەوڵی  میتۆددا  رۆشنایی  ژێر  لە 
سەدەی  لەگەڵ  بەاڵم  دەدات-.  سروشتناسی  و  دنیاناسی 
نوێ  زانستە سروشتییەكان بوونە ئەو پارادیمەی، كە باڵی 
پێی  بە  كە  پێوانەیەك  بوونە  و  كێشا،  فەلسەفەدا  بەسەر 
ئەو بتوانین حوكم بەسەر بەهای هێزی فەلسەفیدا بدەین، 
بەو  شیعر  تایبەتی  بە  ئەدەب  و  هونەر  رۆڵی  هەروەها 
پێیەی كە كۆمەڵێك بواری ئەبستراكی مەعریفەن گەڕایەوە 
دواوە. بۆیە جیلین گرای)113( وای دەبینێت كە فەلسەفەی 
تایبەتی  بە شێوەیەكی  هایدگەر  فەلسەفەی  بوونگەرایی و 
كاریان لەسەر گۆڕینی ئەو تەقلیدە ئەنگلۆساكسۆنییە باوەی 
كە  ئەڵمانیا  لە  جگە  هەڵبەتە  كردووە،  ئەمریكا  و  ئەوروپا 
ژیانەوە  فەلسەفەی  بە  ئەوانەی  فەیلەسوفانی  لێهاتوویی 
پەیوەستن، وەك شوبنهاوەر و نیتشە و هردر ولسنگ تا 
دەگەینە ئەوەی ئێرە و ئەو نزیكایەتیەی نێوان فەلسەفە و 

شیعر.
بێگومان لێرەدا هایدگەر بە شێوەیەكی تایبەتی قەرداری 

113 - Ibid., p. 93 f.
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فەیلەسوفی  تەنها  هەر  نیتشە  گشتی  بە  بەاڵم  نیتشەیە، 
ژیانێكی درەوشاوە و نزیك لە فەلسەفەی سەر بە شیعر 
و هونەر نەبوو، بەڵكو خودی فەلسەفەكەی گوزارشتی لە 
جۆرێك لە بیركردنەوەی شیعریی دەكرد. هەروەها دەشێ  
فەلسەفەی )گاستۆن باشالر Gaston Bachlard()114(  وەك 
وێنەیەكی دیكەی مۆدێرنی بیركردنەوەی فەلسەفی دابنێین، 
كە مەبەستی بیركردنەوەكەی بە شێوەیەكی ئاگامەندییانە 
بەرهەمهێنانی فەلسەفە بە مانا ئەكادیمییەكەی نییە، بەڵكو 
بیركردنەوەیەكی شیعرییە. بێگومان فەلسەفەی هایدگەریش 
بارەی بوون و  لە  فەلسەفەكەی  تایبەتی  بە  هەمان شتە- 
زەمان- نموونە یەكی باشی ئەو جۆرەیە لە فەلسەفاندن یان 

لە بیركردنەوە.
 بەاڵم ئەوەش بەو مانایە نایەت كە ئێمە بمانەوێت هەر 
یەك لە فەلسەفە و شیعر وەك یەك شت كۆتایی پێبهێنین، 
خودی هایدگەر جەخت لەوە دەكاتەوە كە بۆشاییەك لە 
چیای  دوو  لەسەر  چونكە  هەیە،  شیعردا   و  فەلسەفە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نیشتەجێن،  جیاوە  یەكتری  لە 
پەیوەندییەكی - خزمایەتی- شاراوەیان لە نێواندا هەیە، 
ئەویش ئەوەیە كە هەردووكیان لە خزمەت زماندان)115(  

بەاڵم چۆن ئەوە وەك دوایین شت تێبگەین؟
بیركردنەوەی  لە  جۆرێكە  بەاڵم  نییە،  شیعر  فەلسەفە 
بەجێدەهێنرێت،  زماندا  لە  بیركردنەوەیەكە  واتە  شیعریی، 

114- گاستۆن باشالر 1884-1962 - وەرگێڕی كوردی.
115- هایدگەر، فەلسەفە چییە؟ میتافیزیكا چییە؟ هیلدرلین و ماهیەتی 

شیعر، الپەڕەكان 73-72.
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و  كەشفكردن  لە  جەوهەرەكەی  بیركردنەوەیەكە  یان 
بەاڵم  دەبێت.  جێبەجێ   هەبووندا  و  بوون  دەرخستنی 
فەلسەفە بەو مانایە جۆرێك نییە لە بیركردنەوەی عەقاڵنی، 
»فەلسەفە  وتاری  لە  هایدگەر  لەگەڵ  دەتوانین  چونكە 
چییە؟« بپرسین: »عەقڵ چییە؟ لە كوێیە، كێ  بڕیار لەسەر 
ماهیەتی یان چییەتی عەقڵ دەدات؟ ئایا خودی عەقڵ حوكم 
بەسەر فەلسەفەدا دەسەپێنێت... لەگەڵ ئەوەدا ئێمە چونكە 
تایبەتمەندی فەلسەفە وەك شتێكی مەعقول- جێی گومان، 
دادەنێین... بۆیە دەكەوینە نێو هەمان ئەو كایە گوماناوییەی، 
كە دەبێ  فەلسەفە سەر بە »نامەعقول« بێت، بەاڵم ئەگەر 
كەسێك بیەوێت فەلسەفە وەك شتێكی نامەعقول وەربگرێت، 
ئەوە دەبێت بۆ دیاریكردنی ئەو نامەعقولییە پێوانەیەكی لە 
مەعقول هەبێت، نەك هەر هێندە بەڵكو پێویستە بە شێوەیەك 
خۆی  پێشوو  وەك  نوێوە  لە  و  بگەڕێتەوە  شێوەكان  لە 
تەسلیمی ماهیەتی عەقڵ بكات، وەك ئەوەی شتێك بێ  خۆی 

خۆی ئاشكرا بكات«)116(.
بگەین  هایدگەر  لە  راستی  بە  ئەوەی  بۆ  ئێمە  كەواتە 
پێویستە تەجاوزی چەمكی عەقڵ و ناعەقڵ  یان بە عەقڵبوون 
تەجاوزیان  پێویستە  بكەین...  بەیەكەوە  ناعەقڵبوون  بە  و 
بكەین بۆ ئەوەی تێگەیشتنەكەمان لە تێگەیشتنێكی نزیك و 
دۆستانە بێت، واتە تێگەیشتنێك بێت نزیك لە شتەكان یان 
هەبووەكان بۆ ئەوەی بانگی حەقیقەت و بوون ببیسێت، كە 

لە میانی زمانەوە لە هەبووەكانەوە بەرز دەبێتەوە.
بەمجۆرە خۆمان دەبینین بۆ هەمان سەرەتا گەڕاوینەتەوە 

116- هـ . س. پ. ل53.
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كە لێیەوە دەستمان پێكردووە: چونكە تێگەیشتنی حەقیقەتی 
زمان و شیعر الی هایدگەر لە تێگەیشتنمان بۆ حەقیقەتی 
فەلسەفە یان بیركردنەوە جیا نابێتەوە. لە هەموو ئەوانەشدا 
گوتاری  چەمكی  خودی  فۆرمەلەكردنی  بۆ  هایدگەر 
پێویستە  ئێمە  راستیدا  لە  كەواتە  دەگەڕێتەوە.  فەلسەفی 
بكەین،  هایدگەر  پرسیارەكانی  یان  تێزەكان  لەگەڵ  مامەڵە 
ئەو تێز و پرسیارانەی لە نێو ئەو توێژینەوەیەدان، ئەوانەی 
دەیانەوێت بە شێوەیەكی دیكەی جیاواز و ئازادانە و دوور 
پێشتر  كە  رێگرییانەی  لەو  دوور  و  الساییكردنەوە  لە 
دووبارە  دەیانەوێت  كە  ئەوانەی  بیربكەینەوە...  هەبوون، 
چاو بەو تێگەیشتنە تەقلیدییەدا بخشێنینەوە، كە بۆ زمانو 
ئامرازو  وەك  نەك  زمان  هەبوون:  بیركردنەوە  و  شیعر 
گۆ  فیكر  و  شیعر  كە  ئەوەی  وەك  زمان  بەڵكو  بابەت، 
دەكات. شیعریش نەك وەك ئەوەی پێكهاتەیەكی زمانەوانی 
یان وێنەیەكی ئیستێتیكییە و زمان بەكار دەهێنێت، بەڵكو 
وەك  بەجێدەهێنرێت  تێدا  زمانی  جەوهەری  كە  شیعرێك 
كە  نا  فیكرێك  دەرخستن.  و  كەشف  واتە  گوتنە،  ئەوەی 
خودی  لە  خۆی  كە  فیكرێك  بەڵكو  دەكات،  لۆژیكخوازی 
زماندا حەشار داوە و ممارەسەی بیركردنەوەی شیعریی 
دەكات. هایدگەر لەو بانگەشەیەیدا هیچ لۆژیكێكی تایبەتیمان 
ئاراستەمان  رێگایەك  بەرەو  بەڵكو   ، ناسەپێنێت  بەسەردا 

دەكات و لەوێ  وازمان لێدەهێنێت.
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)2(
بنەماكان و ئاسۆی هیرمینۆتیكای فەلسەفی 

الی گادامێر
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سەرەتایەك لە سەرچاوەكانی فیكری گادامێر و 
بەرەوپێشچوونەكانی

و  بوو   )Paul Natorb ناتورب  )پۆل  قوتابی  گادامێر 
رۆدلف  و   )Martin Heidegge( هایدگەر  مارتن  پاشان 
بۆلتمان )Rudlof Bultmann(.  لە ساڵی 1922 تێزی نامەی 
دكتۆراكەی بە ناونیشانی » دیالۆگ- شیعر الی ئەفالتوون- 
Dislgue Poetry of Plsto« بە سەرپەرشتی پۆل ناتورب 
ئامادە كرد، دواتر لێكۆڵینەوەیەكی زمانەوانی بە سەرپەرشتی 
لە  گادامێر  نوسی.   »Paul Fridlander فریدلیندر  »پۆل 
ئەفالتوونو  خوێندنەوەی  دووبارە  فێری  فریدلیندر  پۆل 
فەلسەفەكەی  بایەخدانی  سێنتەری  بە  چاوخشانەوە 
ئەفسانەكانیدا   و  وشەكان  لە  خۆی  كە  بوو،  ئەفالتوون 
حەشار داوە، لەسەر ئەو بنەمایەی كە زمان الی ئەو هەر 
تەنها »ئامراز«ی گوزارشتكردن لە فیكر نییە، بەڵكو بۆخۆی 
بۆیە  بێتەوە.  جیا  لێی  ناتوانێت  فیكر  و  تەواوە  دنیایەكی 
وەرگێڕی ئەو )بایۆگرافییە- سیرە زاتییە(ی گادامێر لە بارەی 
»سااڵنی قوتابی بوون« نوسیویەتی، جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە تۆخترین خاڵی هاوبەش لەو نوسینانەی كە گادامێر لە 
سااڵنی بیستەكان و سییەكان باڵوی كردوونەتەوە، هەوڵی 
خۆ نزیك كردنەوەیە لە فیۆلۆجی و شیعر، وەك مەسەلەیەكی 
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فەلسەفی، نەك فەلسەفە نواندن وەك تێرم. ئەوە و سەرەڕای 
كتێبە  لە  گادامێر  هیرمینۆتیكای  رووخساری  ئەوەی 
 Wahrheit میتۆد  و  ناونیشانی »حەقیقەت  كە  گەورەكەی 
und Methode Truth and Method«ی هەڵگرتووە و ساڵی 
1960 دەرچووە، بە دیاریكراوی دەردەكەوێت، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا دەتوانین بڵێین ئەوە نۆبەرەی فیكری گادامێرە - 
لە بیستەكانی ئەو سەردەمە- كە شان بە شانی ئامراز و 
باگكراوەندە فیكرییەكانی توانیویەتی ئاراستە بنەڕەتییەكانی 
فەلسەفە هیرمینۆتیكیەكەی خۆی لەسەر بونیاد بنێت، كە لە 
لێكۆڵینەوەكانی لە بارەی زمان و پابەندبوونی مەعریفیانەی 
ئەفسانە  و  هونەر  و  فەلسەفە  و  كەلەپور  و  كلتور  بە 
یۆنانییەكاندا دەبینێتەوە، هەمیشە ئەوانەش بە شێوەیەك لە 
شێوەكان لە هەوڵە جیدییەكانیدا دیارە و دەبینین كە چۆن 
بنچینە  بۆ  خۆرئاوایی  كلتوری  نێو  زاراوەكانی  و  چەمك 
دەگێڕێتەوە،  سەرەتاییەكانی  سەرچاوە  و  یۆنانییەكەی 
ئەوەش بۆ خۆی ئاراستەیەكە لە بیركردنەوە، ئەو ئاراستە 
لە بیركردنەوەش بە شێوەیەكی زۆر بە هێز الی هایدگەر 

بەر چاو دەكەوێت.
بێگومان لێرەدا كۆمەڵێك سەرچاوەی جۆراوجۆری دیكە 
شێوازی  و  گادامێر  فیكری  بەسەر  كارگەرییان  كە  هەن، 
فەلسەفەنواندنیدا هەیە... لەوانەش ئەو مەسەالنەی كە هیگل 
لە بارەی حەقیقەت و رۆڵی مێژوو لە هونەر... دەكەوێتە ژێر 
كاریگەرییانەوە، گادامێر دێ  بە شێوەیەكی بەرفرەوان چاوی 
پێدادەخشێنێتەوە - ئەگەرچی بە تەواوی تێزەكانی هیگل لەو 
شلیرماخەر   « لە  یەك  هەر  بەاڵم   - تێدەپەڕێنێت  بارەوە 
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 1911-1833 »دیلتا  و   »Shleiermacher  1834  -1768
هیرمینۆتیكای  بەسەر  روونیان  كاریگەری  Dilthey«ی 
گادامێرەوە هەیە و زۆر سوودی لە چەمكە بنەڕەتییەكانی 
ئەوانیشی  هەمان شێوە،  بە  ئەگەرچی  وەرگرتووە،  ئەوان 

تەجاوز كردووە. 
قووڵ  بە شێوەیەكی  كە  ئەو سەرچاوانەی  گرنگترین 
شەپۆلی  بۆ  كردبێت،  گادامێر  فەلسەفەی  لە  كاری 
هۆسرل  دوای  ئەوانەی  و  هۆسرل  فینۆمینۆلۆجیای 
لەوانە  هەندێك  لەگەڵ  هەتا  دەگەڕێتەوە،  كەوتوون، 
 »Nicolai Hartmann هارتمان  نیكۆالی   « نموونە   بۆ 
ئەوەی  بەاڵم  دەكات.  دروست  پیت  بە  پەیوەندییەكی 
گەورەترین  هایدگەر  كە  ئەوەیە،  نییە  گومان  جێگای 
ئەندازەیەك  بە  هەبووە،  گادامێرەوە  بەسەر  كاریگەری 
فینۆمینۆلۆجیای  مۆركی  فەلسەفەكەی  بڵێین  دەشێ   كە 
گادامێر  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك  هەڵگرتووە،  هایدگەری 
خۆی سەر بە هایدگەر پەسن دەكات، بە دڵنیاییەوە ئەو 
بەو  تێدایە،  راستی  لە  زۆری  بەشێكی  وەسفكردنەشی 
مانایەش لە سەرەتایی بیستەكاندا عەقڵی گادامێر بە قووڵی 
خۆی لە دووتوێی لێكچەرەكانی هایدگەر لە »ماربۆرگ 
Marburg« دروست دەكات، هەر لەو كاتیشەوە سەرسام 
ئەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  دەمێنێتەوە.  هایدگەر،  بە 
توێژەران  لە  هەندێك  چونكە  الیەنەیە  یەك  وەسفكردنە 
الی  فەلسەفی  هیرمینۆتیكای  پێیانوایە   )Ibid. pp. ix-ix(
گادامێر هەر تەنها هەڵقواڵوی فیكری هایدگەر نییە، یان 
هەر تەنها فەلسەفە نییە، چونكە پرنسیبەكانی وەك چۆن 
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بۆ فەلسەفە دەگەڕێتەوە،)117( بۆ فیلۆلۆجیاش دەگەڕێتەوە، 
وەك چۆن بە خۆشەویستی مەعریفەوە ئاراستە كراوە، بە 
دەشێ   لێرەدا  كراوە،  ئاراستە  زمانیشەوە  خۆشەویستی 
بڵێین لە بنەڕەتدا بەشداریكردنی هایدگەر لە بیركردنەوەی 
بەو  هەڵگرتووە،  لەخۆدا  سلبی)118(  مۆركێكی  گادامێردا 
یارمەتی  هایدگەرە  بەشداریكردنی  »ئەوە  كە  مانایەی 
گادامێری الو دەدات، كە لە تەقلیدی  فەلسەفی خۆرئاوایی 

.)Ibid. pp. x( »باو دوور بكەوێتەوە
ئەگەرچی من دان بەوەدا دەنێم كە فیكری گادامێر هەر 
تەنها دووبارەكردنەوەی فیكری هایدگەر و لێكدانەوەی ئەو 
فیكرە نییە، بەڵكو فیكرێكە رەسەنایەتی تایبەت بە خۆی هەیە 
و سروشتێكی جیاوازی خۆی هەیە، -بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا- 
ئێمە دەتوانین كۆمەڵێك خاڵی جەوهەری لە فیكری گادامێر 

بدۆزینەوە، كە جەخت لە پرنسیبە هایدگەرییەكە دەكاتەوە:
پشت  گادامێر  فیكری  كە  تەوەرەییانەی  مەسەلە  لەو 
دوالیزمی  تەجاوزكردنی  دەبەستێت:  هایدگەر  فیكری  بە 
تەقلیدییانەی خود و بابەتە لە تیۆری مەعریفەدا: گادامێر ئەو 
بیركردنەوەیەی لە هایدگەر و هەندێك لە فینۆمینۆلۆجییەكانی 
دیكە وەرگرتووە- هۆسرل و تا دەگاتە »بوونی مرۆڤایەتی 
جیاكارانەی  تایبەتمەندییەكی  كە  مانایەی  بەو  دنیادا«  لە 
  : )مبادئ  بەرانبەر وشەی  لە   )principles( پرنسیب  117- وشەی 
قواعد ( عەرەبی بەكارهێنراوە، وەك چۆن دەشێ  وشەی )بنەما(ش بۆ 

هەمان مەبەست بەكار بهێنرێت... - وەرگێڕی كوردی.
118- سلبی یان نێگەتیف: چونكە هەموو الدانێك لە سێنترالیزمی 
فیكرو  لە  الدان  مانای  بە  خۆرئاوایی  سونەتگەرایی  و  خۆرئاوایی 

بیركردنەوە بووە... - وەرگێڕی كوردی.
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شێوازی بوونی مرۆڤە، وەك بوونێك كە دەچێتە نێو دنیاوە 
و لەو ئاگامەندییەش جیا نابێتەوە، كە لە بارەی ئەو شتانەوە 

هەیەتی كە لە دنیای خۆیدا بوونیان هەیە.
لە  خۆی  بوو،  فێر  هایدگەرەوە  لە  گادامێر  چۆن  وەك 
رزگار  خۆرئاوایی  بیركردنەوەی  تەقلیدییانەی  شێوازی 
بكات، ئەو بیركردنەوەیەی كە میتافیزیكای زاڵ كردبوو، بۆیە 
گادامێر پێیوایە كاتێك هایدگەر دەگاتە ئەوەی بڵێت »هیگل 
تەواوی میتافیزیكای خۆرئاوایی لەخۆ گرتووە« ئەو تەنها 
ئاماژە بە واقیعێكی مێژوویی نادات، بەڵكو لە هەمان كاتتدا 
قسە لە ئەركێك دەكات، كە كەوتۆتە سەر شانمان ئەویش 
دەرچوون  مانای  بە  نەك  میتافیزیكایە«،  »تەجاوزكردنی 
بە  بەڵكو  خۆلێالدانی،  و  پشتگوێخستن  و  میتافیزیكا  لە 
هەڵوێستانەی  ئەو  و  قەیرانەكانی  تەجاوزكردنی  مانای 
لەوێوە  بەمجۆرە  پێهاتووە،  لەگەڵ هیگل كۆتایی  كە  دێت، 
ئەو  تا  بمێنینەوە  لەگەڵی  ئەوەی  وەك  پێدەكەین  دەست 
بە  دەبێت  كە  ئەو شتەیە  ئەوە  دەكەین،  تەجاوزی  كاتەی 
لەگەڵ  تایبەت  بە شێوەیەكی  دەبێ   بیكەین،  هیگل  نسبەت 
لەگەڵ   .)Gadamer, 1976, pp.100-101( بمێنینەوە  هیگل 
ئەوەشدا دەبێ  سەرنج لەوە بدەین، كە تەجاوزكردنی فیكری 
تەجاوزكردنی  تەنها  هەر  گادامێر  نسبەت  بە  خۆرئاوایی 
هەمان  بە  بەڵكو  بەس،  و  نییە  خۆرئاوایی  میتافیزیكای 
شێوەی تەجاوزكردنی ئاگامەندیی مێژوویی و ئاگامەندیی 
ئیستێتیكییە، وەك الی هایدگەر دەبینرێت، چونكە هەر لە 
دروستبوونی زانستی جوانی لە سەدەی مۆدێرن و لەسەر 
و  A.Baungarten(ەوە  باومگارتن  )ئەلیسكەندەر  دەستی 
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هەتا ئەو دواییەش وێناكردنی تەقلیدییانەی ئەو زانستە باڵی 
بەسەر فیكری خۆرئاوادا گرتبوو.

ئەگەر هایدگەر یەكێك بێت لەوانەی كە گادامێر سەرەتا 
فیۆلۆجیاكانی فەلسەفەی لێوە فێر بووبێت و بە تایبەتی لە 
رێگای ئەو چەمكە فەلسەفیانەی كە بۆ بنچینە یۆنانییە بە 
پیتەكە دەگەڕێتەوە، وەك كەمێك لەمەوپێش باسمان كرد، 
ئەوە گادامێر رەنگە لەوەش زێتر لە هایدگەر فێر بووبێت، 
لەوانەش خۆشەویستی بۆ فەلسەفە و كەشفكردنی مەزنی 
گادامێر  یۆنانییە... هەڵبەتە نوسینەكانی  فەلسەفەی  خودی 
پرن لەو وانانەی كە لە هایدگەرەوە فێری بووە، رەنگە ئەوە 
بەس بێت كە گادامێر لە یادەوەرییەكانی لە بارەی سااڵنی 
قوتابی بوونی بۆمان دەگێڕێتەوە و دەڵێت هایدگەر لە پایزی 
ساڵی 1923 بە بۆنەی چوونی وەك مامۆستایەكی گەنج بۆ 
ماربۆرگ كۆمەڵێك لە هاوڕێ  و قوتابیانی بۆ ئاهەنگێك لە 
ماڵەكەی خۆی لە دارستانی رەش لە فرایبۆرگ بانگهێشت 
كرد »ئاگرێكی گەورەی لە ئاگردانەكە كردبۆوە« هایدگەر 
كاریگەری  زۆر  كە  قسەكانی  و  كردوو  قسان  بە  دەستی 
بەسەرمانەوە هەبوو گوتی: »ئاگاتان لە ئاگری شەو بێت: 
 Gadamer,( »پاشان كەمێك خۆی سوڕاند و گوتی:»یۆنان

 )119(.)1985, pp. 47-48
سەرەڕای ئەوەی سەرچاوەیەكی زۆر و بە پلەیەكی 
جۆراوجۆر- بەشداری و كاریگەرییان بەسەر فەلسەفەی 
گادامێرەوە هەبووە، كە بە هیرمینۆتیكای فەلسەفی )یان 

119- مەبەست ئەوەیە كە ئاگاداری سەرچاوەی فەلسەفە بن كە لە 
یۆنانەوە بڵێسەكەی دەبینین... وەرگێڕی كوردی.
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 )Philosophical Hermeneutics فەلسەفی  تەئویلی  بە 
لە  لێرەدا  دەتوانین  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  ناسراوە، 
هیرمینۆتیكای  ئەوە  كە  بكەینەوە،  كورتیان  گوتەیەكدا 
تایبەتمەندەی  و  جیاواز  خەسڵەتە  بەو  هەر  گادامێرییە 
خۆیەوە دەمێنێتەوە: چونكە نە وەك رێبازێكی فەلسەفی 
دروست بووە و نە وەك تیۆرێكی فەلسەفی خۆی لە هیچ 
بوارێكی فەلسەفاندندا دەنوێنێ ، بەڵكو وەك شێوازێك لە 
بیركردنەوەی ئازاد دروست بووە و دەكەوێتە دەرەوەی 
رێبازەكانەوە و بە دژی مەیلەكانی فێرخوازی و یەقینە 
بابەتی  حەقیقەتی  بوونی  بانگەشەی  دۆگماییەكان 
 »truth for us دەكات، حەقیقەتێك كە »بە نسبەت ئێمە
هەمیشە وەك حەقیقەتی مرۆیی دەمێنێتەوە، نەك وەك 
 .»truth- as- suchخۆیدایە خودی  لە  كە  »حەقیقەتێك 
ئازادە یەكێك بێت لە جیاكارییەكانی  رەنگە ئەو مۆركە 
كە  مانایەی  بەو  حەقیقەت  بەرانبەر  لە  گادامێر  فیكری 
سەر بە ناوەڕۆكی هیچ یەكێك لە رێبازە فەلسەفییەكان 
شەپۆلە  و  رێباز  زۆربەی  نێو  لە  گادامێرە  ئەوە  نییە، 
فەلسەفییە هاوچەرخەكاندا زەمانەتی ئەو بیركردنەوەیە 
دەكات. لێرەوە هەندێ  لە توێژەران بۆ ئەوە دەچن بڵێن 
ماربۆرگ  لە  بیستەكان  لە  هیرمینۆتیكایەی  »ئەو  كە 
بە  پەیوەندی  رەخنەیی  تیۆرێكی  وەك  پێكرد-  دەستی 
نزیكایەتی و بە نێویەكداچوونەوە هەیە- دەرمانە، نەك 
لە  جۆرێكە  فەلسەفییە،  دۆگماخوازی  بە  دژ  فەلسەفە، 
دیالكتیكی سلبی و لە پلەی یەكەمدا ئامانجی تواندنەوەی 
بە  زوو  كە  هەڵوێستانەیە  ئەو  سەختەكانو  هەڵوێستە 
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زوو دەیانبەستێت، لە بەرانبەر ئەوەشدا تیۆری رەخنەیی 
قوتابخانەی  هاوچەرخەكانی  یەكەمەكانو  بیریارە  الی 
لە عەیبە  بە تەواوی خۆیان  نەیانتوانی بوو  فرانكفۆرت 

.)Ibid., p. xvii( »دۆگماییەكان رزگار بكەن
گادامێر توانی سنورەكانی هیرمینۆتیكای فەلسەفی )یان 
تەئویلی فەلسەفی( بۆ چارەسەری دیاردەی هونەر و ئەخالقو 
سیاسەت و مێژوو درێژ بكاتەوە، پێویستە چەمكی دەست 
بۆ بردنی ئەو دیاردانەش لەسەر تێگەیشتنی رووخساری 
ئەو هیرمینۆتیكا فەلسەفییە و چۆنیەتی بەرەوپێشچوون و 

گەاڵڵەكردنییەوە بونیاد بنرێت.    

بنەماكانی هیرمینۆتیكای فەلسەفی
1- هیرمینۆتیكا وەك ئاراستەیەك لە راڤەكردن:

شەپۆلە  لە  یەكێك  وەك  هیرمینۆتیكا  ئێستا  بێگومان 
بنەڕەتی و باوەكانی فەلسەفەی هاوچەرخ خۆی دەنوێنێ . 
یان  شەپۆلە  ئەو  كە  نییە،  لەوەدا  گومان  چۆن  وەك 
نێو  لە  هاوچەرخەكەیدا  وێنە  لە  فەلسەفییە  رێبازە  ئەو 
فەلسەفەی ئەڵمانیا لە دایك بووە، سەرەتا شلیرماخەر و 
دیلتای و پاشان هایدگەر و هەتا دەگاتە گادامێر و ئینجا 
 Jurgen( هابرماس  یۆرگین  هاوچەرخەكان  نێوان  لە 
 )Paul Ricour( ریكۆر  پۆل  فڕەنسا  لە  و    )Habermas
- لە ناوە درەوشاوەكانی ئەو شەپۆلە دادەنرێن-. راستە 
فیكری  بنەمای  فەلسەفییە وەك  رێبازە  یان  ئەو شەپۆلە 
لە فەلسەفەی ئەڵمانییەوە نزیكە، نەك فەلسەفەی فڕەنسی، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا توانیوویەتی شوێنێكی بااڵ لە فیكری 
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فەلسەفی هاوچەرخ بۆ خۆی داگیر بكات، رەنگە ئەوەش بۆ 
نەرمی و باڵوی ئاسۆكانی بگەڕێتەوە، كە وەك تێرم رێگای 
داوە سنورەكانی فەلسەفە تێپەڕێنێت و بگاتە ئەوەی كە 
 »Geisteswissenschaften لە ئەڵمانیا بە »زانستی رۆح
و  مرۆیی  زانستە  تەواوی  رۆح  )زانستی  دەبەن-  ناوی 
زانستە كۆمەاڵیەتییەكان دەگرێتەوە(- ئەوەش ئەو پانتاییە 
دەبینێتەوە،  تێدا  خۆی  بایەخی  گادامێر  كە  بەرفرەوانەیە 
وەك چۆن پێشتر دیلتای خۆی تێدا دەبینییەوە، هەروەها 
لەبەر ئەوەی زۆرێك لە ناوە درەوشاوەكانی ئەو شەپۆلە 
یەكگرتووەكانی  واڵتە  سەردانی  بەردەوام  هاوچەرخە 
ئەمریكایان دەكرد، بۆیە ئەوە بووە هۆی ئەوەی كۆمەڵێك 
نوێنەری نوێ  بۆ ئەو شەپۆلە لەوێش دەربكەون، لەوانەش 

.Richard Rorty ریتشارد رۆرتی
زاراوەی هیرمینۆتیكا )Hermeneutics( كە بە پاشگری 
-ics- كۆتایی دێت، لە بنەڕەتدا ئاماژە بە جۆرێك لە زانست، یان 
كایەی مەعریفی دەكات، كە لەسەر كۆمەڵێك رێسا وەستاوە 
وەك  تەواوی  بە  دەباتو  بەڕێوە  دەقەكان  راڤەكردنی  و 
زاراوەكانی پێشتر بۆ ئاماژەكردنی سیستمێك یان كایەیەكی 
مەعریفی دیاریكراو لەوانەش: )زانستی لۆژیك- Logic( یان 
)زانستی فیزیا- Physics( بە كاری دەهێنین. هەڵبەتە هەندێك 
لە توێژەران پێیانوایە ئێستا هیرمینۆتیكا بۆتە قوتابخانەیەكی 
فەلسەفی و دەاللەت لە ئاراستەیەكی فیكری دەكات، نەك 
كایەیەكی مەعریفی )Grondin, pp. 42-43(. ئەگەر قوتابخانە 
پێشتر  لە  كە  وەك  بكرێن،  دیاری   )ism( بە  فیكرییەكان 
 existentialism  یان )پۆزەتیفیزم(   positivism :دەمانگوت
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)بونیادگەرایی(....هتد،   structucturalism یان )بوونگەرایی( 
ئەوە ئەمڕۆ ئێمە دەتوانین قسە لە هیرمینۆتیكای هاوچەرخ 
–Comtemporary hermeneuticism- بكەین، بەو مانایەی 
خۆی  توانایدایە  لە  هیرمینۆتیكا  سەدەیەدا  لەو  ئێستا  كە 
وەك تیۆرێكی فەلسەفی دابمەزرێنێت و ئاراستەی فیكری 
بخاتەوە لەوێشەوە وا سەیری راڤەكردن بكات وەك ئەوەی 
گیروگرفتێكی سەر بە زانست و ئاراستە مەعریفیەكان بێت، 
مەعریفی  پێداویستییەكی  وەك  راڤەكردن  كە  ئاراستەیەك 
رۆڵی تێدا دەبینێت. بەمجۆرە فەیلەسوفانی زانست و مەعریفە 
لەوانەش: كارل پۆپەر )Karl Popper( و مێژوونوسی زانستی 
لەوانەش: تۆماس كۆن )Thomas S. Kun(،  فێریان كردین، 
كە چۆن هەمیشە وەك راڤەكردن سەیری تیۆری زانستی 
بكەین، راڤەكردنێك كە لە رووی پێداویستی توێژینەوە و 
سیاقی مێژووییەوە خوێندنەوە بۆ واقیع دەكات و هەر تەنها 
تەنها  ناگەڕێتەوە، كە  یان زانستێك  بۆ بوارێكی مەعریفی 
دەبینێتەوە  رووداوەكاندا  وەسفكردنی  سنوری  لە  خۆی 
وەك ئەوەی پۆزەتیفیزمەكان و الیەنگرانی بەشداربوو لە 
پێشبینكردن )حدس،intuition( بڕوایان پێی هەیە، واتە ئەوان 
بە  و  رێكبخات  رووداوانە  ئەو  زانست  دەبێ   كە  پێیانوایە 

وێنەوە دایانبڕژێتەوە - بە كورتی-  واتە راڤەیان بكاتەوە.
بە راستی ئێمە لەمڕۆدا لەگەڵ هەموو ئەوانە هاوكۆكین 
ئاراستەیەكی  و  فیكری  داواكارییەكی  وەك  راڤەكردن  كە 
مەعریفی گشتی سەیر دەكەن، نەك لەبەر ئەوەی كە زانست 
دەمانخاتە سەر زەرورەتی راڤەكردن، بەڵكو - پێش هەموو 
سەردەمێكی  بۆتە  سەردەمەكەمان  ئەوەی  لەبەر  شت- 
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فەلسەفی  فیكری  لە  هیرمینۆتیكا  رەنگە  نائاشنا،  و  ئاڵۆز 
بۆ  بەرباڵوییەمان  و  پێشكەوتن  ئەو  هۆی  هاوچەرخماندا 
راڤە بكاتەوە، دەشێ  ئەمڕۆ لەگەڵ گادامێر بڵێین هیرمینۆتیكا 
وەك  دەیەوێت  راڤەكردنێك  هەموو  و  »مۆدە«  بۆتە 
 .)Gadamer, 185 ,p177( هیرمینۆتیكا خۆی وەسف بكات
لەبەر ئەو هۆیەیە كە پێویستە هەوڵبدەین بە ئاگامەندییەوە 
لە مانای هیرمینۆتیكا تێبگەین، وەك ئەوەی كە راڤەكردنە، 
نەك لە میانی وێناكردنە گشتییەكانی راڤەكردنمانەوە، بۆیە 
راڤەكردنێك  بەرەو  هاوچەرخەكان  فیكرییە  ئاراستە  دەبێ  
بێت كە راڤە بكرێت یان گرنگی هیرمینۆتیكامان بە بەڵگەوە 
هاوچەرخدا  فیكری  لە  شوێنگەكەی  و  بسەلمێنرێت  بۆ 
هەمیشە  كە  پرسیارەی  ئەو  چونكە  بكرێت،  دەستنیشان 
لێرەدا دەمێنێتەوە ئەوەیە: مانای راڤەكردن چییە؟ هەروەها 
ئێمە پێویستە بە ئاگامەندییەوە هەوڵی بەكارهێنانی زاراوەی 
بۆ  بدەین،  هیرمینۆتیكی«  »قوتابخانەی  یان  هیرمینۆتیكا 
بكەین،  هیرمینۆتیكا  پەسنی  گشتی  شێوەیەكی  بە  ئەوەی 
یان هیرمینۆتیكای فەلسەفی هاوچەرخ الی گادامێر بە شێوە 
تایبەتییەكەی خۆی پەسن بكەین. لە راستیدا ئەو ئاراستە 
فەلسەفییە هاوچەرخە بۆ كایەیەكی زانستی یان مەعریفی 
لە  دەاللەت  راستەوخۆ  بەڵكو  ناگەڕێتەوە،  راڤەكردن  لە 
پێشتر  بەاڵم  دەكات،  مەعریفی  یان  فیكری  ئاراستەیەكی 
مەیلێكی  رووبەرووی  هیرمینۆتیكا  تێرمی  بەكارهێنانی 
گرنگترین  كاتێكدا  لە  دەكردینەوە،  راڤەكردنی  لە  ئایینی 
تایبەتمەندییەكانی هیرمینۆتیكای فەلسەفی هاوچەرخ-وەك 
گادامێر بۆمان روون دەكاتەوە- ئەوەیە كە خۆی لەو مەیلە 
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ئایینییە و تەواوەی راڤەكردن )واتە ئەو مەیلە ئایینییەی كە 
پێیوایە ئەو راڤەكردنە دوا راڤەكردن و تەواوی راڤەكردنەكان 

لەخۆ دەگرێت.. و:ك( دوور بخاتەوە.
قوتابخانەی  بە  بنەڕەتدا سەر  لە  هیرمینۆتیكا  زاراوەی 
لە  زاراوەیە  ئەو   ،)theology )الهوتی-  تیۆلۆگییە 
زانستە  لەو  دەاللەتی  دروستبوونیدا  یەكەم  سەرەتای 
-كۆمەڵێك  میانی  لە  كە  دەكرد،  مەعریفییە  سیستمە  یان 
پیرۆزی  پرەنسیبەوە- پرۆسەی راڤەكردنی كتێبی  رێساو 
 -  exegesis  - ئایینیانەی  دەقە  ئەو  یان   -Scripture-
لە  هەبوو،  ماناكانیاندا  لە  تەمومژییەك  كە  دەبرد،  بەرێوە 
بەرانبەریاندا هەستمان بە نامۆبوون)120( دەكرد، ئەو دەقە 
ئایینیانە پێویستیان بە تێگەیشتن و راڤەكردن هەبوو، تاكو 
بەاڵم  بێتەوە.  گونجاو  و  رێك  ئیماندا  لەگەڵ  ماناكانیان 
هەموو  بوو،  بەرفرەوان  هیرمینۆتیكییە  بوارە  ئەو  دواتر 
مانای  راڤەكردنی  داوای  كە  گرتەوە،  دیكەی  دیاردەیەكی 
هەر  مانای  بەرانبەر  لە  كە  نامۆبوونێك  هەڵبەتە  دەكرد، 
دەقێكی ئایینی هەستی پێدەكەین، دەشێ  بە هەمان شێوە 
لە  كە  پێبكەین،  هەستی  دیكەشدا  مانایەكی  بەرانبەر  لە 
لەگەڵ  ناتوانین  و  دەبێتەوە  رووبەروومان  هەڵوێستێكدا 
دنیای خۆمانی بگونجێنین یان تێكەاڵوی بین. ئەو نامۆبوونە 
- وەك بۆ هەندێك لە توێژەران دەركەوتووە- دەشێ  بۆ 
نموونە  كاتێك روو بدات، كە دەكەوینە دیالۆگەوە یان كاتێك 

120- لە هەندێ  شوێندا لە بری وشەی )نامۆ( وشەی )نائاشانام( 
نزیكە... وەرگێڕی  )تغریب(ی عەرەبیەوە  لە وشەی  كە  بەكارهێناوە، 

كوردی.
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رووبەرووی كارێكی هونەری رادەوەستین، یان كاتێك لە 
رووداوێكی مێژوویی ورد دەبینەوە، ئا لەو كاتانەدا بایەخی 
راڤەكردن - هیرمینۆتیكا- دەست پێدەكات: »لە هەموو ئەو 
حاڵەتانەشدا پێویستە بۆ بڕینی ئەو كەلێنانەی كە دەكەوێتە 
نێوان دنیای باو و ئەوەی كە ئێمە تێیكەوتووین پشت بە 
فاكتەری هیرمینۆتیكی ببەستین، یان ئەو مانا نائاشنایەی 
كە نكۆڵی لەوە دەكات خۆی بە دەست دنیای ئێمەوە بدات« 

.)Linge, 1976, pp.xii(
هەڵبەتە هەموو ئەو جوانییە بۆ شلیرماخەر دەگەڕێتەوە، 
یان  الهوتییەكە،  چوارچێوە  پشت  لە  بوو  ئەو  چونكە 
ئاینییەكانەوە، بۆ  گیروگرفتە جزئییەكانی راڤەكردنی دەقە 
یەكەمجار كاری لەسەر بەرفرەوانكردنی دەاللەتەكانی ئەو 
تێرمە كرد و وای كرد ئەو تێرمە لە پاڵ راڤەكردنی دەقە 
وەك  راڤەكردن  زانستەكانی  و  بێتەوە  درێژ  ئاینییەكان، 
هەتا  مانایە  بەو  بگرێتەوە،  مێژووش  و  یاسا  و  فیۆلۆجیا 
سەدەی نۆزدە هیرمینۆتیكا، یان هونەری راڤەكردن خەریكی 
ئەو چوار سیستمە بوو. بۆیە بەشداریكردنی شلیرماخەر 
ژماردن،  دێتە  هیرمینۆتیكا  دامەزراندنی  هەوڵی  یەكەم  بە 
الی شلیرماخەر هیرمینۆتیكا چاالكییەكی گشتی راڤەكردنەو 
لەگەڵ ئەوەشدا  )تێگەیشتن( وەستاوە.)121( بەاڵم  لەسەر  
پلەی  لە  كە  بوو،  ئاینییەكان  دەقە  راڤەكردنی  هەر  ئەوە 
121- تێگەیشتن وەك تیۆر لەالیەن »شلیرماخەر  دیاری كراوە و 
دەكەوێتە سەدەی هەڤدەمەوە. شلیرماخەر هەڵوێستێكی كالسیكیانەی 
زمانەوانی  ناوەندێكی  لە  دەق  پێیوایە  هەیە،  هیرمینۆتیكا  بەرانبەر 
لەرووی  كەواتە  دەگوازێتەوە.  خوێنەر  بۆ  دانەر  فیكری  پێكهاتووەو 
زمانەوانییەوە ئاماژە بە زمان... لەرووی دەروونیەوە ئاماژە بە خودی 
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بۆیە  دەكرد،  سەرقاڵ  خۆیەوە  بە  شلیرماخەری  یەكەمدا 
گادامێر سەرەڕای ئەوەی لە دامەزراندنی هیرمینۆتیكا وەك 
بە شلیرماخەرەوە  راڤەكردن شانازی  بۆ  تیۆرێكی گشتی 
دەكات، بەاڵم ئەو پێیوایە » بایەخدان بە الهوتیەت بە ئاشكرا 
شلیرماخەری بەالی خۆیدا بردووە، ئەو وای لە هیرمینۆتیكا 
راڤەكردن-  هونەری  لە  گشتی  تیۆرێكی  وەك   - كردووە 
كارا  پیرۆزدا  كتێبی  راڤەكردنی  بە  تایبەت  كاری  لە  تەنها 

.»Gadamer, 1966, p.7«بێت
هیرمینۆتیكای  میانی  لە  داوە  هەوڵی  دیلتای  بەاڵم 
میتۆدییەوە دەست بۆ بنەما میتۆدی و پراكتیكیەكان بەرێتو 
زانستە  و  مرۆییەكان  زانستە  سەربەخۆیی  و  جیاوازی 
سروشتیەكان بخاتە روو...)122(  بەو مانایەش دیلتای كاری 
كردووە،  شلیرماخەر  هیرمینۆتیكای  بەرەوپێشبردنی  بۆ 

داهێنەر دەكات. الی شلیرماخر پەیوەندی ئەو دووانە پەیوەندییەكی 
جەدەلییە. هەروەها هەر چەندە دەق وەك زەمەن لێمان دوور كەوێتەوە 
تەمومژاوی خۆی نیشان دەدات و دووچاری بەدحاڵیبوونمان دەكات... 

- وەرگێڕی كوردی.
ساڵ  سەد  و  مێژووگەرییە  قوتابخانەی  بە  سەر  دیلتای   -122
بەر لــە »فــوكــۆ« جیاوازی كــردووە لەنێوان »زانستی سروشتی« 
راڤەكردن  بە  پشت  و  دەكات  هەستییەكان  فاكتە  چارەسەری  كە 
ناوەكییەكان  مانا  چارەسەری  كە  مرۆیی«  »زانستی  دەبەستێتو 
دەكات و بە تێگەیشتنەوە بەندە... زانستە سروشتییەكان، لەسەرنجدانی 
شتەكان »بابەتەكان« دەاللەتی بونیادەكانی خۆی هەڵدەنێ ،  زانستە 
مرۆییەكان دەاللەتەكانیان لە تێگەیشتنی تەعبیرەكان، یان بەبابەتكراوە 
عەقڵی رۆحییەكان دایە. یەكەمیان زانستێكی فیزیاییە، بەاڵم دووەمیان 
رێگای  لە  هەڵدەقووڵێ .  عەقڵییەوە  ژیانی  لە  دیاریكراوە  كردەگەلێكی 
وەرگێڕی   - پێبكەین...  دەركی  دەبێ   بەڵكو  نایناسین،  بەڵگەهێنانەوە 

كوردی.
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بۆ ئەوەی بیكاتە میتۆدێكی گشتی بۆ زانستە مرۆییەكان، 
لە  خۆی  بتوانێ   میتۆدییەكانی  ئامرازە  بە  لەوێوە  تاكو 
هێندەش  هەر  نەك  بكاتەوە،  جیا  سروشتییەكان  زانستە 
ئاراستە  لە  نێوانیان  جیاوازییەی  ئەو  داوە  هەوڵی  بەڵكو 
بابەتەكانیشیاندا  نیازخوازی  لە  واتە  مەعریفییەكانیشیاندا، 

بخاتە روو.
دیكــەی  رەهەنــدێكی  هایدگــەر  لەگــەڵ  هیرمینۆتیكــا 
هایدگەر  وەرگرت:  ئۆنتۆلۆجی  یان  فینۆمینۆلۆجی 
كەشفكردنی  رێگای  لە  فینۆمینۆلۆجیای  هیرمینۆتیكای 
مرۆییەوە  بوونی  دیارەكانی  مانا  یان  حەقیقەت 
)hermeneutics of Dasein( چەسپاند، بەاڵم لەبەر ئەوەی 
حەقیقەت یان مانای دیاردەكان راستەوخۆ بە ئێمە ناگات، 
راڤە  دەبێ   هەندێ   لەبەر  نییە،  ئامادە  پێدراوێكی  یان 
بكرێتەوە، واتە وەك چاالكییەكی هیرمینۆتیكی  پێویستی بە 
 »alethia -راڤەكردن هەیە، - بە حەقیقەت دەڵێن »ئەلیشیا
الدان«  »پەردە  واتای  حەرفییەكەی  مانا  بە  وشەیە  ئەو 
دەگەیەنێت-، لێرەدا راڤەكردن واتە رێگادان بە حەقیقەت بۆ 
ئەوەی بدوێت یان لە رێگای پەردەپۆشین و پەردەنەپۆشین 
بە كردەی كەشفكردن رابێتەوە. راڤەكار ملكەچی حەقیقەتێك 
دەبێت كە بەو شێوەیە كەشف بكرێت، بەو شێوەیە كردەی 
سیاقە  ئەو  و  خۆی  دنیای  -وەك  حەقیقەت  تێگەیشتنی 
تێیدا ژیاوە- بەجێدەهێنێت، واتە ئەو كاتە  مێژووییەی كە 
بە رەهەندە ئۆنتۆلۆجیەكەی كردەی تێگەیشتنەوە پەیوەست 
هیرمینۆتیكا  سەرەكی  گۆڕانی  خاڵی  وەك  كە  دەبێت، 
هێزەوە  بە  كە  خاڵەشە  ئەو  هەر  دەكرێت،  بۆ  حسابی 
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بەاڵم  دەكاتەوە.  درێژ  گادامێر  الی  بۆ  خۆی  كاریگەری 
رەهەندی ئۆنتۆلۆجی كردەی تێگەیشتن –وەك الی گادامێر 
دەردەكەوێت - واتە هەموو ئەو راڤەكردنەی كە پشت بە 
بنەمایەك لە تێگەیشتنی بوون دەبەستێت، تێگەیشتنێك كە 
وەك پێشوو لەسەر لێوردبوونەوەی ناوەكی هەڵوێستێكی 
شێوەیەكی  بە  كە  هەڵوێستێك  وەستاوە،  دیاریكراوەوە 
تووندەوە بە رابردووی راڤەكار و داهاتووییەوە بەندە، بەو 
مانایەش هەموو راڤەكردنێك- بە راڤەكردنی زانستیشەوە- 
پەیوەستە بە هەڵوێستێكی دیاریكراوەوە كە راڤەكار خۆی 
تێدا دەبینێتەوە، كەواتە راڤەكار بەالی كەمی مەحكومە بە 
ژێر  دەكەوێتە  واتە  خۆیەوە،  بوونی  ئۆنتۆلۆجی  مەرجی 
حوكمی زەمانی خۆیەوە، بۆیە هەموو دەرككردنێك بۆ مانا 
دەرككردنێكی سنوردارە و دەكەوێتە دووتوێی هەڵوێستێكی 
مێژوویی مرۆڤێكی دیاریكراوەوە و پێشتر بیری لێكراوەتەوە. 
بە شێوەیەكی گشتی - وەك چۆن پێشتر وامان بە خەیاڵدا 
هات- دەشێ  بڵێین كە گادامێر لە هیرمینۆتیكای فینۆمینۆلۆجی 
لە هەمان كاتدا  بنەمایەكی بۆ خۆسەپاندن و  هایدگەرەوە 
بۆ تەجاوزكردن دۆزیوەتەوە، نەك وەك شێوە بیركردنەوە 
تەقلیدییەكەی میتافیزیكای خۆرئاوایی، بەڵكو بە هەمان شێوە 
بیركردنەوەی هیرمینۆتیكای بابەتیانەی كالسیزم پێشینانی 
لە  كردووە.  تەجاوز  ئەڵمانی(یشی  )واتە كالسیزمی  خۆی 
الیەك  لە  دەبینین  گادامێر  میتۆد«دا  و  »حەقیقەت  كتێبی 
یەقین  لە  ئەو جۆرە  فیكرەی حەقیقەتی رەها و  لە  نكۆڵی 
دەكات، كە بە سودفە دەستمان بەسەردا گرتووە، لە الیەكی 
دیكە نكۆڵی لە دەستبەسەرداگرتنی ئەو میتۆدە دەكات، كە 
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بە پێی بنەماكانی، حەقیقەتێك دادەمەزرێنێت، حەقیقەتێك لە 
جۆری ئەو یەقینەی كە هیچ ئەرگۆمێنتێكی قبول نییە. بەو 
مانایەش میتۆد الی گادامێر تاكە هۆكاری نزیكبوونەوە لە 
حەقیقەت نییە، وەك چۆن حەقیقەتی رەها و یەقینی بوونی 
نییە، كە بشێ  لە دووتوێی ئامرازە میتۆدییەكانیەوە خۆی 
لە  ئێمە  و  بێت  ئەوەی حەقیقەت سامانێك  بنوێنێت، وەك 
میانی نەخشەیەكی پشت پێبەستراوەوە دەستمان بەسەردا 
بارەی  لە  »وتاری  خاوەنی  دیكارت  چۆن  وەك  گرتبێت، 
لێدەكاتەوە، دیكارت رێساكانی میتۆد -  بیری  میتۆدەوە« 
نێو  لە  حەقیقەت  دوای  بە  گەڕان  و  عەقڵ  رێبەری  وەك 

زانستدا- دادەرێژێتەوە.
لێرە الی گادامێر میتۆد، واتە میتۆدی زانستە نوێیەكان، 
مێژووگەرا  لە خودی  و  دەدات  بابەتگەرایی  بۆ  هەوڵ  كە 
دەست  بە  بابەت  ئەوەی  ئامانجی  بە  دەكەوێتەوە،  دوور 
لە  خود  كە  رێسا،  و  ئامراز  كۆمەڵێك  میانی  لە  بهێنێت، 
رێسای  نواندنی  لە  حاڵەتێك  وەك  هەوڵدەدات  رێگایانەوە 
گشتی لە بابەت بگات، یان لە خودی دیاردە بگات و دەست 
بەسەر بابەتدا بگرێت. لێرەدا خود یان ئاگامەندی نایەوێت 
لە دنیا بگات، بەڵكو دەیەوێت دنیا بگۆڕێت یان دووبارە لە 
وێنەیەكی بەخەیاڵكراودا خەلقی بكاتەوە، كەواتە تێگەیشتنی 
حەقیقی لە واقیعی بوونی ئێمەوە دەستپێدەكات، لە دنیایەكدا 
پێشینەی  شارەزایی  یەكەمین  دووتوێی  لە  تێیدا  خود  كە 
لە بارەی بیركردنەوەی میتۆدییەوە نایەوێت لە بابەت یان 
ئاگامەندی ئەو دنیایەی كە تێیدا دەژین، جیا بێتەوە. لەسەر 
ئەو بنەمایە میتۆد حاڵەتێك لە جیابوونەوە یان دوالیزمی لە 
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نێوان خود و بابەت دروست دەكات و وا لە خود دەكات كە 
لە دنیای ئەو دوور بكەوێتەوە، یان دەیەوێت لە دەرەوە، لە 
میانی كۆمەڵێك ئامراز و رێسای میتۆدییەوە سەیری خود 
بكات، بەو مانایە میتۆد دەیەوێت لە دوتووێی ئەو كۆمەڵە 

رێسا و ئامرازەیەوە خۆی بەسەر خوددا بسەپێنێت.
عەقڵی  لە  كە  شێوەیەی  بەو  میتۆدە  چەمكی  ئەوە 
هەڵقــواڵوەو   )Descartes( دیكــارت  و   )Bacon( بیكــۆن 
خۆرئاوادا  فیكری  لــە  خۆیشی  باوەی  شــێوە  بەو  هەر 
ماوەتــەوە - گادامێر پێیوایــە -  هیرمینۆتیكای كالسیك 
زانستییە  تیۆرە  لە  نەیتوانیوە  دیلتای  شلیرماخەرو  الی 
مرۆییەكەیدا بە تەواوی لە كاریگەری ئەو چەمكە رزگاری 
هەوڵی  دیلتای  بێگومان   .)Gadamer, 1967, p.26f( بێت 
داوە ئەوە بخاتە روو كە میتۆدی ئەو زانستەی دووایی بە 
كەڵكی ئەوە نایەت لێكۆڵینەوە لە بارەی دیاردە مرۆییەكان 
بكات، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دیلتای وەك ئەوەی گادامێر 
دەیبینێت »رێگای بە خۆی داوە بە قووڵی بكەوێتە ژێر 
نموونەی ئەو زانستە سروشتییەوە، هەتا ئەو كاتەی كە 
میتۆدی  سەربەخۆیی  بۆ  ئەرگۆمێنت  دەدات  هەوڵیش 

.).Gadamer, 172, p.8( »زانستە مرۆییەكان بهێنێتەوە
كەواتە ئەوەی گادامێر رەتی دەكاتەوە ئەو بڕوابوونەیە 
زانستە  لە  دیاردەكان  حەقیقەتی  دەشێ   پێیوایە  كە 
و  میتۆد  بەرەوپێشچوونی  كردەی  میانی  لە  مرۆییەكاندا 
ئامرازە میتۆدییەكاندا شی بكرێتەوە، بەاڵم دیاردەكان یان 
بەرهەمە رۆحییەكانی كەلەپور و مێژوو و هونەر مل بۆ 
میتۆد كەچ ناكەن، چونكە لە شارەزایی راستەوخۆی خۆمان 
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و پێش میتۆد و فیكری وێناكراوەوە بە دەستمان هێناوە 
لە  بەر  پێشوو  مەعریفەی  میانی  لە  واتە  پێماندراوە،  یان 
مەعریفەی وێناكردن، بۆیە پێویستە ئێمە لە میانی شارەزایی 
خۆمانەوە تێیبگەین، چونكە سەر بە سیاقی ئەو دنیایەیە كە 
ئێمە تێیدا دەژین، ئیتر لێرەوە دەشێ  بڵێین كە بە شێوەیەكی 
گشتی میتۆد و مەعریفەی وێناكردن، دنیای شتەكانیان لە 
ئێمە داپۆشیوە، -شتەكانی خۆمان لێ  پەردەپۆش دەكەن- 
ئەو دنیایەی كە وەك ماڵی خۆمانە یان كە تێدا هەست بە 
 -Being at thome in the world - ئاشنایی و خۆیی دەكەین
:« هونەر و مێژوو- هەروەك خودی سروشت- بۆ دنیای 
خۆیانەوە  خودی  لە  ئەوانەی  یان  ئاشكرا،  و  روون  شتە 
هەموو  ناگەڕێتەوە،   )selbstverstandlich( تێیاندەگەین 
دەخەنەوە،  بیر  هاوژیانی-مان  –دنیای  فیكرەی  ئەوانەش 
وەك ئەوەی لە دوایین كتێبەكانی هۆسرل دەیبینین، وەك 
بیر  شتەكان-مان  خودی  بۆ  –گەڕانەوە  فیكرەی  چۆن 
دەخەنەوە، وەك لە خاڵی دەستپێكی پرۆژەی فینۆمینۆلۆجی 
هۆسرل و لە نوسینەكانی هایدگەر -لە بارەی مانای شتدا- 
دەیبینین، ئەو دنیایەی كە گادامێر پێیوایە ئیتر چیدی وەك 
چونكە  ناكات،  دروست  ئێمەدا  لەگەڵ  ئاشنایی  دنیایەك 
چیدیكە لە سروشتی شتەكانی ناگەین: شتەكانی بۆ خۆیان 
سروشتی تایبەت بە خۆیان هەیە، كە بۆ ئەوەی خۆمانی 
وێناكردنەكانی  نەك  تێیانبگەین،  دەبێ   بگونجێنین  لەگەڵ 
ئامرازی  وەك  هەر  تەنها  و  بسەپێنین  بەسەردا  خۆمانی 

 )Gadamer, 1960,p.70 f( بەكارهێنان سەیری بكەین
وێناكردنی  لە  گادامێر  بیركردنەوەی  تەوەری  لێرەوە 
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گشتی-  بە  مەعریفە  تیۆری  و  میتۆد-  كە  ئەوەیە  میتۆد، 
خود  نائاشنابوون/نامۆبوونی  بەرانبەر  لە  پەرچەكردارە 
ئەو  تەجاوزكردنی  بۆ  وهەوڵدانە   -fremdheit- دنیا  لە 
ئەسڵەوە  لەو  هیرمینۆتیكا  شێوەش  هەمان  بە  نامۆبوونە. 
بەرانبەر  پەرچەكردارن  هەردووكیان  كەواتە  هەڵقواڵوە، 
بە نامۆبوون، بەاڵم لێرە لەو پەرچەكردارەدا جیاوازییەكی 
جەوهەری لە نێوانیاندا هەیە: چونكە كاتێك هیرمینۆتیكا لە 
میانی كردەی راڤەكردن و تێگەیشتنەوە هەوڵی بەجێهێنانی 
نامۆبوون  میتۆد  ئەوە  دەدات،  دنیا  و  مرۆڤ  ئاشنایی 
میانی  لە  ئەوەی  وەك  دەداتەوە  وەاڵم  نامۆبوون  بە 
بابەتدا  و  خود  نێوان  لەتبوونی  دوو  یان  لێكجیابوونەوە 

.)Wcinsheimer, 1986,p. 15( خۆی بنوێنێت
سەرەڕای ئەوەی هیرمینۆتیكای فەلسەفی الی گادامێر-
فینۆمینۆلۆجییەوە  هیرمینۆتیكای  لە  خۆی  رەسەنایەتی 
زۆر  رادەیــەكی  تــا  توانیویەتی  و  وەرگرتووە-)123( 
تەجاوزی هیرمینۆتیكای كالسیزمی شلیرماخەر و دیلتای 
بكات، بەاڵم خاڵی دەستپێكی گادامێر لە دیدە ئەسڵییەكەی 
هیرمینۆتیكا  شلیرماخەریش  هەڵقواڵوە،  شلیرماخەرەوە 
وەك چاالكییەكی گشتی وەسف دەكات »كە سەرەتا یان 

 123-  هایدگەر دەگاتە ئەوەی میتۆدی دیاردەگەریی ))فینۆمینۆلۆژی(( 
لەسەر ئەو بنەمایە كار دەكات، كە شتەكان فەرامۆش بكرێن، تا خۆیان 
چۆنن ئاوەها دەركەون  و دیار بن، بێ  ئەوەی گوتەكانمان بەسەریاندا 
دەركیان  دەكەین  و  شتەكان  بۆ  ئاماژە  نین،  ئێمە  ئەوە  بسەپێنین، 
دەكەن،  ئاشكرا  ئێمە  بۆ  خۆیان  شتەكانن  خودی  بەڵكو  پێدەكەین، 
بنەچەی راستەقینەی تێگەیشتنی دروست ئەوەیە ئێمە تەسلیمی هێزی 

شتەكان بین، تا خۆیان بۆ ئێمە ئاشكرا بكەن... - وەرگێڕی كوردی.
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یەكەمجار وەك پێویست تێگەیشتن بە گیروگرفتی گشتی و 
بنەڕەتی خۆی دادەنێت، هەر لەوێشەوە بنەمایەكی تیۆری 

.)Wiehl, 1990, p. 36( گشتی بۆ هیرمینۆتیكا دادەهێنێت
ئەگەر پەیوەندییەكی زەروری )تێگەیشتن( بە راڤەكردنەوە 
زەرورییە  پەیوەندییە  لەو  بوون  حاڵی  ئەوە  ببەستێتەوە، 
دەشێ  وەك كلیلی بنەڕەتی حاڵی بوون لە )هیرمینۆتیكای 

گادامێر( دەستی یارمەتیمان بۆ درێژ بكات.

2- تێگەیشتن و راڤەكردن:
هیرمینۆتیكای  كە  هەیە،  بنەڕەتی  فیكرەیەكی  لێرەدا 
گادامێری كەشفی دەكات، ئەویش ئەوەیە كە ئێمە لە میانی 
راڤەكردنەوە دوایین تێگەیشتنی مرۆییمان بۆ كەشف دەبێت، 
بەاڵم ئەوە ئەو تێگەیشتنە نییە، كە دەگاتە سنوری یەقین 
تێگەیشتنە –گادامێرییە- هەمیشە  ئەو  یان كەمال، چونكە 
وەك تێگەیشتنێكی كراوە دەمێنێتەوە، وەك تێگەیشتنێك كە 
بەرەو باشتر ناسینی دنیامان دەبات، بۆیە )كاسلین رایت( 
راڤەكردن«دا)124(   »ڤێستقاڵەكانی  كتێبی  نمایانكردنی  لە 
راڤەكارێك-  وەك   - مرۆیی  تێگەیشتنی  دەڵێت: »سەرەتا 

رەوانبێژییەوە  رووی  لە  كتێبە  ئەو  ناونیشانی  بێگومان   -124
تەورییە ئامێزە و بە چەمكی بنەڕەتی نوسینەكانی گادامێرەوە بەندە، بە 
تایبەتی وتارەكانی پێشتری گادامێر لە بواری هیرمینۆتیكای هونەرەوە: 
لەوانەش »دەركەوتنی جوانی« و »سروشتی ئاهەنگسازی لە شانۆدا« 
و »شارەزایی ئیستێتیكی و شارەزایی ئایینی«... لەو وتارانە و ئەوانی 
دیكەشدا گادامێر چەمكی ڤێستیقاڵ یان ئاهەنگسازی بۆ ئاماژەكردن بە 
شارەزایی كۆ بەكارهێناوە، شارەزاییەك كە هەموو تێیدا یەكدەگرن، 
لەوێوە لە میانی ئەو شارەزاییە هاوبەشەوە نامۆییمان تێدەپەرێنین. بە 
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كۆتایی  راڤەكردن  كۆمەڵێك  بە  پاشان  و  دەستپێدەكات 
دێت، كە هەمیشە بە سەر راڤەكردنەكانی دواتر بە كراوەیی 
كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  دیارە  وەك  ئەوەش  دەمێنێتەوە، 
مەحكومە  -یان  بەندە  مێژووەوە  بە  مرۆیی  تێگەیشتنی 
دەمێنێتەوە«  شێوەیە  بەو  هەتایەش  هەتا  مێژووەوە-  بە 

.)Wright, 1990,p. 2(
بەو مانایە ئێمە لە رێگای راڤەكردنە جیاوازەكان و بەپێی 
سیاقە جۆراوجۆرەكانی رۆشنبیریی و مێژوویی كە راڤەكار 
خۆی تێدا دەبینێتەوە لە دوایین تێگەیشتنی مرۆیی دەگەین. 
لێرەدا دەبینین هیرمینۆتیكا لە كۆی ئەو راڤەكردنانەی كە 
لە  واز  دەگرێتەوە،  خۆی  فەلسەفیەكانی  پرۆژە  زۆربەی 
بەدواداگەڕانی یەقین یان كەمال دەهێنێت. ئەگەر تێگەیشتن 
بە كۆمەڵێك راڤەكردن دەستپێبكات و بە كۆمەڵێك راڤەكردن 
كۆتایی بێت، كەواتە هەر بەمجۆرەش نوێنەرایەتی بابەتی 
رەنگە  لێرەدا  بەاڵم  دەكات،  ئامانجەكەی  و  راڤەكردن 
بە  راڤەكردن  و  تێگەیشتن  بابەتی  بارەی  لە  پرسیارێك 
مێشكماندا گوزەر بكات، ئەویش ئەوەیە: راڤەكردنی چ و 
تێگەیشتنی چی؟ وەاڵمەكەشی ئەوەیە: هەموو شتێك و هەر 
شتێك. بەو مانایەش راڤەكردن، یان چاالكی هیرمینۆتیكی 
دەست بۆ هەموو بابەتێك دەبات، كە قابیلی تێگەیشتن یان 
بیرلێكردنەوە بێت، ئەوە مانای گشتی هیرمینۆتیكایە وەك 
گادامێر تێیگەیشــتووە. هەر لەو بارەشەوە گادامێــر دەڵێت:

هەمان شێوە كتێبی »ڤێستفاڵەكانی راڤەكردن...« جۆرێكە لە ڤێستفاڵ 
یان ڤێستفاڵی گادامێری كە لە میانی بەشداریكردنی كۆ و یەكگرتنیان 
بە چەپكێ  وتارەوە هەوڵدەدەن تێبگەن و راڤەی ئەو بەرهەمە فیكرییەی 

بواری راڤەكردن یان هیرمینۆتیكا بكەن. 
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سنوری  لە  تەنها  هەر  هیرمینۆتیكا  خودی  بواری   «
دیاریكراوی زانستەكانی هیرمینۆتیكای تایبەت بە هونەر و 
مێژوو نامێنێتەوە، هەر تەنها لە چوارچێوەی مامەڵەكردن 
لەگەڵ دەقەكان گیر ناخوات، وەك چۆن هەر تەنها لە بواری 
خۆی  هونەر-  پاشكۆی  -وەك  هونەر  خودی  شارەزایی 
نانوێنێت. بە گشتی بوونی گیروگرفتەكانی هیرمینۆتیكا كە 
شلێرماخەر پێشتر دەركی پێكردبوو، مەسەلەیەكە بە هەموو 
ئەو شتانەوە پەیوەستە كە قابیلی بیرلێكردنەوەن، واتە بە 
هەموو شتێك و هەر شتێك كە قابیلی ئەوە بێت هەبووە 
رێكبكەون،  لەسەری  و  بیگەنێ   بدەن  هەوڵ  مرۆییەكان 
بەاڵم كاتێك بە هۆی ئەو زمانە جۆراوجۆرانەی كە قسەیان 
پێدەكەین، گەیشتن بەو لەیەكحاڵیبوونە مەحاڵ دەكەوێتەوە، 
ئەوە مانای وایە هێشتا هیرمینۆتیكا كۆتایی بە ئەركی خۆی 
نەهێناوە. لێرەوەیە هیرمینۆتیكا بە هەموو تواناییەوە ئەركی 
خۆی دەسەپێنێت، واتە ئەركی خۆی لە داهێنانی زمانێكی 

.)Gadamer. 1985, p. 180( »هاوبەشدا دەبینێتەوە
زمانی  لە  كە  دەكاتەوە  روون  بۆمان  گادامێر  لێرەوە 
ناوەكی  مانای  نێوان  لە  تووند  پەیوەندیەكی  ئینگلیزییدا 
لێكحاڵیبوون  )یان  تێگەیشتن  وشەكانی  لە  وشەیەك  هەر 
كە  هەیە،   )agreement )رێككەوتن  و   )understanding
زمانی  لە  نموونە  بۆ  بكەینەوە.  جیا  یەكتریان  لە  ناتوانین 
رێگای  لە  یان  زمان  رێگای  لە  ئێمە  دەڵێین،  ئینگلیزی 
یان  بگەین«  تێگەیشتن  بە   « هەوڵدەدەین  قسەكردنەوە 
تێگەیشتنو  »بە رێككەوتن بگەین«. بەاڵم واپێدەچێت ئەو 
»بە  كاتێك  بێت  مەحاڵ  و  قوڕس  شتێكی  رێككەوتنە 
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كۆمەڵێك زمانی دیكەی جیاواز« قسان دەكەین و پاشان 
سەیری شتەكان دەكەین و بە شێوەیەكی جیاواز راڤەیان 
هەوڵدانە  هیرمینۆتیكا  ئەركی  لێرە  بەمجۆرە  دەكەینەوە، 
بە  گەیشتن  بۆ  واتە  هاوبەشە،  زمانە  بەو  گەیشتن  بۆ 
رێككەوتن، ئینجا تێگەیشتن، » كەواتە توانای گەیشتن بە 
ناشێ   شتێكە  بیركەرەوەكان  هەبووە  نێوان  لە  رێككەوتن 
هەرگیز نكۆڵی لێبكەین« )Ibid, loc, cit.(. ئەو پرۆسەیە بۆ 
دەردەكەوێت،  زمان  خودی  فێربوونی  حاڵەتی  لە  نموونە 
منداڵێك  كە  دەردەكەوێت  كاتێك  حاڵەتە  ئەو  چۆن  وەك 
فێری زمان دەبێت، یان كاتێك مرۆڤێكی پێگەیشتوو فێری 
هەر  تێگەیشتن  دەبینین  لێرەدا  دەكرێت،  بێگانە  زمانێكی 
تەنها نزیككردنەوەی زمان نییە لە تێگەیشتن، بەڵكو مانای 
فێربوون ئەوەیە كە لە میانی ئەو نزیكبوونەوەیە لە زمان 
شارەزایی شیاو لەو زمانەدا بە دەست بهێنیت، كەواتە بە 
مەعریفە  دەستهێنانی  بە  بۆ  شێوازێكە  چوون  زماندا  نێو 
لە بارەی دنیاوە. ئەوەش لەگەڵ شارەزایی »فێربوون«ی 
زمان راست نایەتەوە، بەڵكو »هەموو شارەزاییەك خودی 
خۆی لە میانی گەیشتنمان بە شێوەیەكی باش و بەردەوام 

).Ibid., p. 181( »بە مەعریفەی دنیا بەجێدەهێنێت
لە راستیدا ئەوەی لەمەوپێش بۆمان روون بۆوە ئەوەیە 
كە ئەسڵی گیروگرفتی تێگەیشتن لە دووتوێی گیروگرفتی 
راڤەكردندایە، گیروگرفتی تێگەیشتن لە شیانە هەمیشەییەكانی 
بەاڵم  دەستپێدەكات.  جیاوازییەكانیەوە  و  راڤەكردن  فرە 
بشێ   تێگەیشتن  گیروگرفتی  كە  نییە،  مانایە  بەو  ئەوەش 
لە رێگای یەك راڤەكردنی بابەتیانەوە چارەسەر بكەین و 
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هەڵبەتە  دابنێین،  راڤەكردنی  دوایین  بە  ئەو چارەسەرەش 
ئەوە ئەو وێناكردنەیە، كە هیرمینۆتیكا دژی دەوەستێ  و 
رێگا  راڤەكردنەوە  خودی  پرۆسەی  دووتوێی  لە  لەوێوە 
بۆ فرە راڤەكردن دەكاتەوە. بەاڵم ئایا ئەوە بەو مانایەیە، 
بەرەو مەیلێكی رێژەگەریی رابەرایەتیمان  كە هیرمینۆتیكا 

دەكات؟!
فرە  بۆ  رێگاخۆشكردن  هۆی  بە  هیرمینۆتیكا  رەنگە 
راڤەكردن بەرەو مەیلێكی رێژەگەریی رابەرایەتیمان بكات، 
كە  راڤەكردنانەی  ئەو  هەموو  دەبینین  وەك  نموونە  بۆ 
لەگەڵ دەقەكان دەكرێت ملكەچی هیچ رێسایەكی پێوانەیی 
جرۆدن(  )جین  توێژەر  ژنە  وەك   - حەقیقەت  بەاڵم  نییە، 
ئەوەیە  روو،  دەخاتە  بۆمان   )Grondin, 1990, pp. 461(
كە هیرمینۆتیكا هەر یەك لە رێژەگەرایی و رەهاگەرایی و 

بابەتگەرایی رەها تێدەپەڕێنێت.
مانای  بە   )absolute relativism( رەهاش  رێژەگەرایی 
یەكسان بوون لەگەڵ هەموو بیروڕاكان دێت، وەك بەهاش 
كە  ئەوەی  وەك  لێدەكات  نكۆڵی  هیرمینۆتیكا  كە  ئەوەیە 
شتێك بێت هەرگیز بوونی نەبێت، چونكە لێرەدا هەمیشە 
هۆكار یان بەڵگەیەك هەیە- جا چ بە سیاقەوە پەیوەست 
بێت یان بە الیەنی پرۆسەكەوە- بەرەو ئەوەمان دەبات، 
كەواتە  باشترە.  دیكە  بیروڕایەی  لەو  بیروڕایە  ئەو  كە 
رێژەگەرایی  لە  كە  ساویلكەیەی  مانا  بەو  هیرمینۆتیكا 
مانا  بە  زێتر  بەڵكو  نییە،  رێژەیی  دەبینرێت  رەهاوە 
نكۆلێكردنی  قووڵەكەیەوە رێژەییە، واتە وەك ئەوەی كە 
یان  زەمان  مەسەلەی  تەجاوزی  و  رەهایە  حەقیقەتی 
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بەرەو  و  نازەمان  بەرەو  و  دەكات   )atemporal( كاتی 
دەرەوەی كات دەچێت، ئەوە هەمان شتە كە هایدگەر لە 
میتافیزیكای تەقلیدی خۆرئاوا رەخنەی لێدەگرت، چونكە بە 
رای هایدگەر زەمەنی فەرامۆش كردبوو، دواتریش بوونی 
حەقیقەتێكی  رێژەیی  حەقیقەتی  كەواتە  كردبوو:  لەبیر 
زەمانییە، واتە لە دەرەوەی زەمان و مەكان، لە دەرەوەی 
ئەو شارەزاییەی كە مرۆڤ بە دەستییەوە دەناڵێنێت، و لە 
لێرەدا  مانایەش  ناژی، »بەو  مرۆیی  هەبوونی  دەرەوەی 
مرۆڤ  ئەگەر  نییە،  بوونی  خۆیدا  خودی  لە  حەقیقەت 
پێیوابێت كە حەقیقەت سەربەخۆیە و دەكەوێتە دەرەوەی 
ئەو  مرۆییەوە،  هەبووی  چاوەڕوانییەكانی  و  پرسیار 
رۆشناییەی كە حەقیقەت بەرەو خۆی رادەكێشێت وەك 
تەمومژی دروست دەبێت،  لە  بنەمایەك  لەسەر  پێویست 
واتە لەسەر بنەمایەك لە كۆتایی لە سنورێكی دیاریكراو، 

.)Ibid., p. 48( »لە دوا رێگامان بۆ گەڕان
ئەگەر حەقیقەت ئاماژەكردن نەبێت بە ماناكانی یەقینو 
تەقلیدی  میتافیزیكای  لە  وەك  جاویدانی  و  رەهایی 
خۆرئاواییدا بینیمان، ئایا ئەوە بەو مانایەیە كە هیرمینۆتیكای 
دەگرێت،  لەخۆ  بابەتگەرایی  چەمكی  هەمان  گادامێریش 
دەكرد؟  سەیری  ئامانج  وەك  كالسیزم  هیرمینۆتیكای  كە 
هەرگیز  گادامێری  هیرمینۆتیكای  كە  بڵێین  دەشێ   لێرەدا 
 absolute( بابەتگەرایی رەتناكاتەوە، بەڵكو بابەتگەرایی رەها
بابەتگەراییەی  objectivism( رەتدەكاتەوە، واتە ئەو مەیلە 
مەیلە  ئەو  خۆرئاواییدایە،  تەقلیدیی  میتافیزیكای  لە  كە 
نازەمەنی  لە  جۆرێك  بە  پەی  پێیوایە  كە  بابەتگەراییەی 
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)atemporality(، یان  حەقیقەتی رەها دەبات، ئەوەش بەو 
مانایە دێت كە رێژەگەرایی رەها و بابەتگەرایی رەها بەو مانا 
تەقلیدییەی كە لە میتافیزیكای خۆرئاواییدایە، لە خۆی دوور 
دەخاتەوە، لە راستیدا ئەوە ئەو وانە بە سوود و قووڵەیە 
كە گادامێر لە هایدگەرەوە سوودی لێبینیووە. بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا هیرمینۆتیكای گادامێریی بە دڵنیاییەوە وەك چۆن 
تێگەیشتن و رێككەوتنی  لە  هەوڵدەدات بەردەوام جۆرێك 
شیاو بەجێبهێنێت، هەر لە درێژەی ئەو هەوڵەشییەوە دەیەوێت 
جۆرێك لە بابەتگەرایی بەجێبهێنێت، بەاڵم ئەو بابەتگەراییە 
خۆی  كە  نییە،  بابەتگەرایی  لە  جۆرە  لەو  دڵنیاییەوە  »بە 
وەك دووبارە بەرهەمهێنانەوەی فۆتۆگرافیانەی واقیع یان 
مانای دەق دەنوێنێ » )Ibid., p. 53(. بۆ نموونە ئەو جۆرە لە 
)بابەتگەرایی ساویلكە( بە تەواوی رۆڵی چاالكانەی راڤەكار 
لە پرۆسەی تێگەیشتن فەرامۆش دەكات، ئەو تێگەیشتنەی كە 
لەمیانی كۆی ئەو پرسیار و پێشبینیانەوە سەرچاوە دەگرێت 
كە راڤەكار دەیخاتە روو، ئەو پرسیار و پێشبینیانەی كە بە 
حوكمەكانی  و   )preconceptions( پێشوو  وێناكردنەكانی 
هیرمینۆتیكی  ئەركی  گادامێر  الی  بەندە.  پێشووەوە 
لە حوكمە پێشینە  جیاكردنەوەی حوكمە پێشینە رەواكانە 
ناڕەواكان، چونكە حوكمە پێشینە رەواكان )كە لە ناوەوەی 
بارودۆخی مێژوویی راڤەكارەوە هەڵقواڵوە( رێگا بۆ چاالكی 
هیرمینۆتیكی دەكەنەوە، بابەتگەرایی تێكناشكێنن، بەڵكو وای 
لێدەكەن شیاو بكەوێتەوە. ئەوەش ئەوەمان بیر دەخاتەوە 
كە هایدگەر جەختی لێدەكردەوە، ئەویش ئەوە بوو كە گرنگ 
ئەوەیە هیرمینۆتیكا هەرگیز لە رۆڵی خۆی كە تێگەیشتنو 
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لە دەرگا راستەكەیەوە بۆی  بەڵكو  راڤەكردنە دەرنەچێت، 
بچێتە ژوورەوە. رۆڵی هیرمینۆتیكا واتە »هەر راڤەكردنێك 
لەوەی  بەر  پێویستە  بكات،  خۆش  تێگەیشتن  بۆ  رێگا 
 Heidegger, 1962,( )125(»بمانەوێ  راڤەی بكەین، تێیبگەین
p. 194(، ئەوەش رۆڵێكە هەرگیز لێی دەرباز نابین. بەاڵم 
رۆڵی  كە  بدەین،  لەوە  سەرنج  پێویستە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
و  راڤەكردن  لەوەی  بەر  بەوەیە  پێویستی  هیرمینۆتیكا 
ئەوانەی  هەموو  پێشتر  پێویستە  جێبهێنێت  بە  تێگەیشتن 
لە رێگای ئاگامەندییەوە ال ناسراو بێت، لێرەدا ئاگامەندیی 
پێشینە بەو مانایە نییە، كە راڤەكار گوتە تایبەتییەكانی خۆی 
بسەپێنێتە سەر ئەوەی دەیەوێت- راڤەی بكات، بەڵكو بەو 
مانایەیە كە كەموكوڕی لە ئاگامەندیی پێشینە وەك بابەتێك 
بۆ بەدواداگەڕان و پرسیار كردن، هەر لە سەرەتاوە دەبێتە 
تەگەرە بۆ خودی ئەو پرسیاركردنە )بڕوانە: سەعید تۆفیق، 

1992، ل 128-124( 
پێشینەكان  حوكمە  و  بیروڕا  لە  ناتوانین  ئەوەی  لەبەر 
دەربازمان بێت، بۆیە قابیلی هەڵەین و ئینجا كەواتە لێرەدا 
لێرەدا ئەركی چاالكی  نییە،  هیچ بۆچوونێكی رەها بوونی 
رێگای  لە  ئەو حوكمانە،  بەرانبەر  لە  دەشێ   هیرمینۆتیكی 
دیالۆگەوە كەفالەتی جۆرێك لە رەوایەتیمان بۆ بكات. چونكە 
لە بەرانبەر  دیالۆگ )dialogue( یان دیالۆگكردن هەمیشە 
پرۆسەی تێگەیشتن و راڤەكردنی هیرمینۆتیكای گادامێرییدا 
پێویستە  بۆیە  دەنوێنێت،  خۆی  كراوە  ئاسۆیەكی  وەك 
ئێمە لەسەر ماناكانی دیالۆگكردن و بایەخی دیالۆگ وەك 
- لێرەدا هایدگەر تێگەیشتن پێش راڤەكردن دەخات... - وەرگێڕی كوردی.
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رەگەزێكی پێویست و تەواوكەری چاالكییە هیرمینۆتیكییەكە 
بوەستین.

3- هونەری دیالۆگكردن:
لە مەوپێش دوایین تێگەیشتنی مرۆیی یان سنورەكانی 
تێگەیشتنی مرۆییمان بۆ روونبۆوە، كە قابیلی ستایش بوو 
- یان پێویست بوو ستایش بكرێت- ئەویش وازهێنان بوو 
لە پەیبردن بە یەقین و كەمال. هەروەها لەو راڤەكردنانەی 
بینیمان، هەندێك  فەلسەفییەكاندا  پرۆژە  لە  لە هەندێك  كە 
رەها  و  كۆتایئامێز  و  گشتگیرانە  راڤەكردنێكی  دەیانەوێت 
لەخۆ  شتێك  هەموو  كە  راڤەكردنێك  بكەن،  پێشكەش 
بگرێت. هەڵبەتە بایەخی دیالۆگ لە پرۆسەی تێگەیشتن و 
راڤەكردندا لێرەوە دەردەكەوێت، كە هەموو ئەو هەڵوێستانە 
»سەرەڕای  دەڵێت:  رایت(  )كاسلین  بۆیە  تێدەپەڕێنێت، 
ئەوەی تێگەیشتنی مرۆیی لە راڤەكردنەوە دەستپێدەكات و 
بە راڤەكردن كۆتایی دێت، بەاڵم ئەوەی الی گادامێر كۆتایی 
پرۆژانە  ئەو  هەموو  شوێنی  دیالۆگ  دیالۆگكردنە،  نایەت 
دوایین  تەجاوزكردنی  بەرەو  كە  دەگرێتەوە  ئەوانیدیكە  و 

.)Wirght, 1990, p. 20( »تێگەیشتنی مرۆیی دەڕۆن
لەسەر  دیالۆگ  كاتتدا  هەمان  لە  ئەوەش  سەرەڕای 
بە  دژ  و  دەكات  كار  مرۆیی  تێگەیشتنی  دابینكردنی 
لە  جۆرێك  كەفالەتی  رێژەگەرییە،  ساویلكانەی  تێوەگالنی 
رەوایی حوكمەكانمان و وێناكردنە پێشینەكانمان دەكات، كە 
پرۆسەی تێگەیشتن و راڤەكردنی لەسەر دامەزراوە، »بەو 
هەمیشە  بیروڕا  سەرنەكەوتنی  یان  هەڵەكردن  مانایەش 
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پێویستی بە  بوونی كەسێكی دیكە دەبێت، كە بۆ منی بخاتە 
روو. چونكە هەر چەندە بزانین كە ئێمەمانان سنوردارینو 
ئاگامەندیی  بەاڵم  مێژووەوە،  سێنتەری  كەوتووینەتە 
هیرمینۆتیكی هەر بۆ رەخنە و دیالۆگكردنی كراوە بانگمان 
دەكاتەوە. كەواتە لە میانی ئەو ناوەندەی بەیەكگەیشتنەوە 
بكەینــەوە«  تــاقی  پێشــوومان  وێناكردنــەكانی  دەتوانیــن 

.)Gadamer, 1990, p.57(
الیەنگرانی  بڵێین  دەتوانین  گشتی  شێوەیەكی  بە 
هیرمینۆتیكای هاوچەرخ هاوڕان لەسەر ئەوەی كە مەسەلەی 
)بابەتگەریی و حەقیقەت(  بارەی  لە  توێژینەوە  لە  دیالۆگ 
بكەین،  ئەوە  ستایشی  مەرجێك  بە  هەیە،  خۆی  بایەخی 
هەمیشە  حەقیقەت  و  بابەتگەریی  مەسەلەی  لە  لێرەدا  كە 
یارمەتیمان  نابات،  ئەرشمێدیمان  خاڵی  بەرەو  دیالۆگ 
بەڵكو  رابكەین،  كۆتاییەكان  و  سنورەكان  لە  كە  نادات 
رێگای تێگەیشتنێكمان بۆ خۆش دەكات، باشتر بێت لەوەی 

دەمانەوێت راڤەی بكەین.
و  تێگەیشتن  پێناو  لە  هەوڵێكە  دیالۆگكردن  كەواتە 
ئاگامەندییان  باش  زۆر  پێشینانان  ناوەستێ ،  راڤەكردن 
هەبووە،  دیالۆگكردن  هونەری  زەرورەتی  و  گرنگی  لە 
خۆیان  فەلسەفی  و  فیكر  ئەوان  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك 
لەسەر ئەو هونەر بونیاد نابوو. بۆیە پێویستە ئێمەش لە 
نوێوە فێری ئەو هونەرە بین، چونكە ئەو هونەرە لە دنیای 
شاری  دنیای  دەبێت،  ئاوا  خەریكە  هاوچەرخدا  ئێمەی 
و  زانستی  پێشكەوتنی  میكانیزمی  لەسەر  خەریكە  نوێ  
تكنۆلۆجیا وەستاوە، كە مرۆڤ تێیدا بەرەو گۆشەگیرێكی 
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كۆنسیومەر)126( بەركاری ئامرازەكان دەچێت و هەموو 
ئەو زانیارییانە وەردەگرێ  یان كۆدەكاتەوە كە بە لێشاو 
مرۆڤی  دەگەن،  پێی  میدیا  و  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە 
هاوچەرخ بەرەو جۆرێك لە خۆدواندن و خۆدواندنی یەك 
الیەنانە )monological( هەنگاو دەنێت، واتە دیالۆگكردنی 
بە  سەردەمە  لەو  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك  الیەنانە.  یەك 
پیشەسازیبووە پرۆسەی فێركردن و رۆشنبیری هەموو 
رێورەسمەكانی هونەری دیالۆگكردنی فەرامۆش كردووە، 
ئێستاش  هەتا  كە  هەیە  بەوە  بڕوای  گادامێر  ئەگەرچی 
ئەو رێورەسمە لەسەر ئاستە بەرزەكانی رۆشنبیریی و 
هۆكارێكە  ئەوەش  ماوەتەوە.  زیندوویی  بە  رۆشنبیران 
 Misgeled, 1990,( وەك توێژەران بۆمانی روون دەكەنەوە-
p. 161f( كە بۆ گادامێر دەبێتە شوێنی بایەخ، لەبەرانبەر 
پیشەسازیبوون،  بە  سەردەمی  لە  فێركردن  پرۆسەی 
لە  مرۆیی  تێگەیشتنی  كە  فێركردنێكە  لە  مەبەست 
یان  هەڵدەگرێتەوە،  ئامادەكراوەوە  پێشتر  چوارچێوەی 
ئێستا  نموونە  بۆ  دیاریكراو،  مەبەستی  بۆ  فێركردنێكە 
كۆمەڵناسی تەنها وەك بەشێك یان دیپارتیمێكی شێوازی 
رێكخستنی كۆمەاڵیەتی چاو لێدەكەن، تەنها لە هونەری 
رێكخستنی كارگێری كورتی دەكەنەوە، ئیتر لە بەرانبەر 
دیالۆگكردنەوە  هونەری  رێورەسمەكانی  لە  و  ئەوەوە 
بەرۆشنبیرییكردنو  پرۆسەی  بۆ  خۆی  بایەخی  گادامێر 

وشەی  كوردیدا  زمانی  لە   )consumer( مستهلك  وشەی   -126
بەرخۆر یان بەركار... هتد بۆ بەكار دەهێنن، من پێم باش بوو وشە 

ئینگلیزییەكە یاداشت بكەم... - وەرگێڕی كوردی.
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سەرچاوە  هونەرەكانەوە  لە  كە  رۆحی  مەعریفەی   -
دەگرێت- دەگوازێتەوە.

بەاڵم  قسەكردنە،  و  گوتن  بنەمای  دیالۆگ  بێگومان 
لەگەڵ ئەوەشدا هەموو گوتن و قسەكردنێك دیالۆگكردن 
نییە، لێرەوە دەشێ  لە مانا و خەسڵەتەكانی دیالۆگ الی 
گادامێر باشتر تێبگەین- بڕوانە هەمان توێژەری پێشوو 

)Ibid., p. 165 ff(
هاوڕێیان،  نێوان   )conversation( دەمەتەقێكردنی 
دەمەتەقێ  كردنە لە نێوان كەسانێك كە شتێكی هاوبەش 
كۆیان دەكاتەوە و حەزی لێدەكەن و توانایان بەسەریدا 
هەموو  لە  حاڵەتەدا  لەو  دیالۆگ  چونكە  دەشكێت، 
دیالۆگكردن  یان  دەكات،  رزگارمان  سەرئێشەكان)127( 
دنیایەكی هاوبەشمان بۆ دادەمەزرێنێت. دنیای هاوبەش 
واتە بەجێهێنانی هاوژیانی )solidarity( و بەیەكەوەبوون، 
واتە سەرقاڵبوون بە تێگەیشتنی هاوبەش و بەجێهێنانی 

تێگەیشتنی هاوبەش لە بارەی شتەكانەوە.
هونەری دەمەتەقێكردن یان دیالۆگكردن شێوەیەكە لە 
شێوەكانی بەیەكگەیشتن، بەو مانایەش دیالۆگكردن تەواو 
لەگەڵ هەموو ئەو پرۆسانە دژ دەكەوێتەوە، كە تێیدا گوتن 
خۆی بەسەر تێگەیشتنی مرۆییدا دەسەپێنێت، یان كە لە 
وەك  هەڵنەقواڵوە،  تێگەیشتنەوە  خودی  پرۆسەی  میانی 
چۆن دژ بە هەموو ئەو قسەكردنانەشە، كە پێشتر سەرەتاو 

كە  فەردییانەیە  و  دەروونی  بوونە  لەو سەرقاڵی  مەبەست   -127
هەناسەكانی ژیان و هاوژیانی و لەگەڵ ئەویدیكەبوون تەنگ دەكات... 

- وەرگێڕی كوردی.
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كۆتاییان زانراوە، هەموو قسەكردنێكی بێ  هارمۆنی، كە 
جیاوازی نێوان دیالۆگكەرانی لەسەر لەناوبردنی نیازپاكی 
وەستاوە... كەواتە هەموو دیالۆگكردنێك كە تێیدا لەناوبردنی 
ناسنامەی ئەویدیكە لەسەر وسبەلێكردنی بۆچوونەكانییەوە 
ئاڵوگۆڕكردنی  دەرەوەی  دەكەوێتە  دەگرێت،  سەرچاوە 
بیروڕا و دەرەوەی یاری ناسنامە و جیاوازی، بەمجۆرەش 
هاوبەشی  و  یەكگەیشتن  لە  بۆ  هێزێك  نابێتە  دیالۆگ 

یەكتری كردن. 
ونبوونی  لەسەر  گادامێر  الی  دیالۆگكردن  هونەری 
واتــە  وەســتاوە،  ســتراتیژی  و  ئامرازیی  بیركردنەوەی 
بیركردنەوەیەكە كە بە پێی مەبەست و پاڵنەری دیاریكراو 
كاریان  بە  یان  دەگۆڕێت  وشەكان  دەمەتەقێكردن  كاتی 
دەهێنێت: بۆ نموونە - ئەگەر پێیوابێت - پاڵنەرێكی شاراوە 
دەدوێیت،  راشكاوانەش  بەاڵم  و  قسەكانتەوەیە  پشــت  لە 
ئەرگۆمێنتەكە  من  لەگەڵ  قسەكردنت  كاتی  لە  ئەوەی  بێ  
بشاریتەوە، ئەوە منیش ئاراستەیەكی ستراتیژی لە بەرانبەرت 
پەیڕەو دەكەم و ئەو راستبێژییەی كە لە دیالۆگكردندا هەیە، 
رۆژانەی  ژیانی  لە  شتە  ئەو  هەڵبەتە  دەكەمەوە،  بەتاڵی 
هێندە  هەر  نەك  هەیە،  بوونی  باوەكەی  شێوە  بە  خەڵكی 
یارییەكی ستراتیژی  زێتر وەك  راشكاویش  بەڵكو خودی 
سەیر دەكرێت. ئەگەر بە بێ  ئەوەی ئاگادارم بكەیتەوە و پێم 
بڵێیت چۆن قسەكانم راڤە دەكەیت، هەوڵبدەیت مەبەستەكەم 
بخەمڵێنیتو مانای دیاریكراوی پێببەخشیت، ئەوە دیسان تۆ 
بەو كارەت مامەڵەیەكی ستراتیژی دەكەیت، بەاڵم بێ  ئەوەی 
بشێ  هیچ شتێك لە یەكتر نزیكمان بكاتەوە و دیالۆگەكەمان 
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بەشداریكردنێكی  هیچ  و  هاوگونجانێك  و  هۆگری  هیچ 
نێو  دەكەوینە  بەمجۆرەش  ببینێت،  خۆیەوە  بە  لەخۆوە 
دیالۆگ،  نەك   )negotiation( بەدوایەكداگەڕان  پرۆسەی 
بەدوایەكداگەڕان بەو مانایە دێت، كە هەر یەك لە ئێمە بە 
ئاگامەندییەوە دەمەتەقێ  لەسەر پاڵنەر و شتی تایبەتی خۆی 
دەكات، بە بێ  ئەوەی ئەو پاڵنەرە الی ئەویدیكە ئاشكرا بێت.  
لەسەر ئەو بنەمایە دەشێ  لە گرنگی گادامێر بۆ هونەرو 
كە  لەوێوە  تێبگەین،  شیعر  بۆ  ئەو  تایبەتی  خۆشەویستی 
تێدا  دیالۆگی  كە  بنەڕەتیانەی  پانتاییە  لەو  یەكێكە  شیعر 
دەردەكەوێت، چونكە جەوهەری شیعر- وەك ئەوەی گادامێر 
دەبینێتەوە،  زماندا  لە  خۆی  وەرگرتووە-  هایدگەری  لە 
چییەتی زمانیش لە دیالۆگدا. كەواتە هەمیشە شیعر وەك 
دیالۆگێكی گەرم دەمێنێتەوە، دیالۆگێك كە خۆی لە دەست 
بەسەرداگرتنی بەرهەمە رۆشنبیریی و تەكنۆلۆژییەكان و 
بەكارهێنانی ئامراز و تێرمەكانی زماندا دەبینێتەوە، هەمیشە 
هونەر بە شێوەیەكی گشتی شتێكمان پێدەڵێت كە پێویستە 
بنەمایەك  چ  لەسەر  ئێمە  كەواتە  لێبگرین.  گوێی  فێربین 
لە  گوێ   و  بین  فێر  گادامێری  هیرمینۆتیكای  لە  دەتوانین 

هونەر بگرین و دیالۆگی لەگەڵ بكەین، و تێیبگەین؟
و  ئێمە  نێوان  چارەسەری  مۆدێرن  ئاگامەندی 
مێژوویی  رۆڵی  كردووە، وەك چۆن  هونەری  تێگەیشتنی 
حەقیقەتە  ئەو  بەالی  ئێمە  سەرنجی  مەسەلەیەدا  لەو 
لەوێشەوە  هەر  و  دەڵێت  پێمانی  هونەر  كە  دەكات،  كێش 
لە  روو  هونەردا  بواری  لە  ئێمە  گرنگپێدانی  ئاراستەی 
حەقیقەت  ئەوەی  وەك  مەعریفەیە،  لە  دوور  و  جوانییە 
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تەنها لە رێگای مەعریفەی وێنەییەوە بە دەست بێت، یان 
لە رێگای نموونەی میتۆدی زانستە سروشتیەكانەوە. ئەوە 
فیكرەی سەرەكییە لە كتێبی )حەقیقەت و میتۆد( لەوێوەش 
نموونەیەكمان لەسەر قەیرانی زانستە مرۆییەكان پێشكەش 
دەكات، جگە لەوەش بە شێوەیەكی ئەكتیفانە بەشداری لە 
 Gadamer, 1975, pp.( دەكات  قەیرانە  ئەو  جێگیركردنی 
هونەر  كە  بڵێین  دەتوانین  بۆیە   )38-39 and Passim
چاالكی  رووەكانی  لە  روو  یەك  ئەگەرچی  گادامێر  الی 
هیرمینۆتیكی دەنوێنێ ، بەاڵم لە هەمان كاتتدا نوێنەرایەتی 
بوارێكی بە پیت و گرنگی ئەو چاالكییە دەكات، بەمجۆرە 
هونەر پارادیمێك لە نائاشنابوونی ئاگامەندیی ئیستێتیكی و 
ئاگامەندیی مێژوویی بەیەكەوە پێشكەش دەكات، بەاڵم كاتێك 
ئاگامەندیی لە میانی تایبەتمەندی ئیستێتیكییەوە تەماشای 
هونەر دەكات، ئەوە رۆڵی ئەو مێژووە فەرامۆش دەكات، 
كە لە رابردوودا پێی هەڵساوە، هەروەها ئەو حەقیقەتەی كە 
پێمان دەڵێت و دەیەوێت هەتا ئێستاش پێمانی بڵێت. لێرەدا 
ئەركی هیرمینۆتیكا خۆی لە تەجاوزكردنی ئەو نائاشناییەدا 
دەبینێتەوە، ئێمە لە ماهیەتی هونەر و رۆڵە مێژووییەكەی 
بووە.  ئێمە  دنیای  تێكەاڵوی  هونەر  و  گەیشتووین  هونەر 
هەموو  چارەسەری  هونەر  هیرمینۆتیكای  لەوێشەوە  هەر 
ئەو بوارە بە پیتانەی شارەزایی هیرمینۆتیكی دەكات، كە 
وەك پارادیمێك خۆی دەنوێنێ ، پارادیمێك كە لە میانییەوە 
 )continuation( دەشێ  چەمكی بەردەوامی و بەیەكگەیشتنی
شارەزایی  لەوێشەوە  هەر  و  بكرێت  پراكتیزە  مێژوویی 
هیرمینۆتیكی كەلەپور بە نسبەت ئێمە و ئامادەیی كەلەپور 
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باو دەخاتە روو، بەمجۆرە  ئێمەدا وەك شتێكی  لە دنیای 
بە نسبەت ئێمەوە ئەوەی ئاسۆی بابەت كێش دەكات، دیار 
تێدا دەژین.  ئێمەی  نەبێت كە  دنیایە  بەو  تێكەڵ  نییە هەتا 
ئەو ئەركەش كە جێگای بایەخی هیرمینۆتیكای گادامێرییە 
 fusion od -ئەوەیە كە گادامێر بە )ئاوێتەبوونی ئاسۆكان

horizons( ناوی دەبات.
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)3(

هیرمینۆتیكای دەقی ئەدەبی
لە نێوان هایدگەر و گادامێردا
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قەیرانی تازەگەری: قەیرانی فۆرم و میتۆد

گژ  بە  ئێمەدا  عەرەبیی  رۆشنبیریی  واقیعی  لە 
یەكداچوونێكی تووند و دەمەتەقێیەكی بێ  كەڵك لە بارەی 
چەمك و تایبەتمەندییەكانی فۆرم لە هەر یەك لە الیەنەكانی 
هونەری و ئەدەبیدا لەنێوان الیەنگرانی تازەگەری)128(  و 
نــێــوان  كێشــەی  دەبینــرێــت.  سونەتگەراییدا  الیەنگرانی 
فۆرم  بارەی  لە  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  الیەنە  دوو  ئەو 
الیەنە  دوو  ئەو  گەیشتووە.  ترۆپك  بە  شیعریدا  دەقی  لە 
الیەكیشەوە  هەموو  لە  و  هەمیشە  یەكداچووە،  گژ  بە 
بارەوە  لەو  حەقیقەتێك  هیچ  نەیانتوانیوە  چونكە  دۆڕاون، 
لەو دوو الیەنە  یەكێك  بهێنن، وەك چۆن هیچ  بە دەست 
لە بەرانبەر ئەدەبدا نەیانتوانیوە تەجاوزی بە دۆگمابوونی 
خۆیان بكەن )بە شێوەیەكی تایبەتی ئەوە بۆ درێژكراوەی 
هونەر  بەرانبەر  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوان  هەڵوێستی  هەمان 
خانەی  دەخەنە  تەقلیدییەكان  و  دێن  تازەگەران  هەیانە(: 
ئەوان  پێیانوایە  كۆنەپەرستانەوە،  و  دواكەوتووەكان 
ئازاددا ناشكێ  و  ئیبداع و دەقی كراوەی  توانایان بەسەر 
دەكەونە دووتوێی نۆرم و فۆرمە تەقلیدییەكانەوە، بەاڵم - 
128- وشەی تازەگەری لە بری وشەی )الحداثة( عەرەبی بەكارهێناوە. 

وەرگێڕی كوردی.
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لە رووییەكی دیكەوە- هەمیشە تازەگەران لەسەر ئاستی 
ئەدیبانێك  و  شاعیر  گشتی  بە  چونكە  دۆڕاون،  ئیبداعی 
بانگەشەكردنی  لە  خۆیان  و  دەكەن  ریزەكانیان  دزەی 
ئازادبوون لە فۆڕمە تەقلیدییەكاندا دەبیننەوە، كە لە بنەڕەتدا 
ئەو فۆڕمە تەقلیدییانە بۆ ئەوان پەردەیەكە و خۆیانیان لە 
پشت شاردۆتەوە، چونكە هەرگیز توانای ئەوەیان نییە، كە 
بۆچوونی خۆیان بۆ دنیا و ژیان و بوونی مرۆیی دەربڕن. 
چونكە  دۆڕاون،  بەگژیەكداچوو  الیەنی  هەردوو  هەمیشە 
دەكەونە نێو قەیران و شەڕێكی ناحەقیقییەوە و لە بیریان 
دەچێ  لە كۆتاییدا فۆڕم چ بۆ هونەرمەند چ بۆ ئەدیب جگە 
لە شێوازێك بۆ تەماشاكردنی دنیا شتێكی دیكە نییە: بەو 
مانایەش رێساكانی دید و بۆچوون یان فۆڕمی هونەری-
فێرمان دەكات-   )129()Merleau ponty( وەك میرلۆپۆنتی 
تەنها كۆمەڵێك شێوازن بۆ دیتنی دنیا، بەاڵم خودی دنیا 
لە هیچ یەكێك لەو فۆرمانەدا جێگیر نابێت، وەك چۆن لە 
كەواتە  بگرێت:  لەخۆ  یاسایەك  هیچ  نییە  ئەودا  سروشتی 
هونەرمەند  هۆكارێكە  بەڵكو  نییە،  ئامانج  بۆخۆی  شێواز 
یان ئەدیب لە میانی هەوڵی كارەكانیدا بۆ كەشفكردنی ئەو 

دنیایەی كە تێیدا دەژی بەكاری دەهێنێت.
لێرەدا ئامانجی ئێمە چوونە ناو ئەو هەموو دیباتە تایبەتەو 
دەمەتەقێیە رۆشنبیرییە نییە، لەسەر حیسابی گروپێك لە 

129 - Maurice Merleau-Ponty, Sings, translated by Richard Mo-
Cleary Evanston; Nothwestern University Press, 1973, pp, 49 ff
انظر ایضا كتابنا: الخبرة الجمالیة: دراسة فی فلسفة الجمال الظاهراتیة. 
)بیروت: المٶسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سنة 1992( 

ص 220 وما بعدها.
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لەسەر  ئێمە  ئامانجی  بەڵكو  دیكەدا،  گروپەكەی  بەرانبەر 
كەشفكردنی  تەنها  رەخنەییەوە  و  ئەدەبی  تیۆری  ئاستی 
پشت  دەكەوێتە  كە  كراوەیە،  كپ  مەعریفییە  قەیرانە  ئەو 
خاڵی  ئێمە  بۆ  ئەوەش  تازەگەرییەوە،  هەڵوێستەكانی 
هیرمینۆتیكی  هەڵوێستی  تێگەیشتنی  بەرەو  دەستپێكە 
هاوچەرخ، لە بارەی دەقی ئەدەبییەوە: بێگومان هەڵوێستی 
تازەگەری لەسەر ئاستی ئیبداعی رەنگە كۆمەڵێك فۆرمی 
نوێ  بۆ تەعبیركردن بخاتە روو، تاكو هەوڵبدات لە فۆرمە 
تەقلیدییەكە رزگاری ببێت، بەاڵم لەسەر ئاستی تیۆرییەوە  
تەلزگەی راستەقینە)130(  بۆ هەڵوێستی تازەگەریی ئەوەیە، 
لە وێناكردنی چەمكی ئەو )فۆرم(انەوە حەشار  كە خۆی 
داوە، وەك ئەوەی كە ئامانج و چوارچێوەیەكی رەهای بە 
دەست هێنا بێت، هەر لەوێشەوە هەڵوێستی تازەگەرییانەی 
خۆی دەخاتە دووتوێی هەمان ئەو تەلەزگەیەی كە دەیەوێت 
ئەوەش  تێبخات.  جۆراوجۆرەكانی  تەقلیدییە  هەڵوێستە 
تازەگەریی  هەڵوێستی  دواجاردا  لە  كە  دێت،  مانایە  بەو 
وەك واقیعێك یان داكەوتێك لە فێڵەكانی چەمكی )فۆرمی 
خۆی  كە  دەمێنێتەوە،  هونەری(  )وێنەی  یان  ئیستێتیكی( 

وەك دوا پێوانەی هونەری و ئەدەبی دەنوێنێ .
تازەگەری  تیۆری  ئاراستەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ هەموو 
ئەدەبی، ئەو تازەگەرییەی كە لە واقیعی رۆشنبیریی ئێمەدا 
)فۆرمی  لەگەڵ  مامەڵە  كە  ئاراستانەن  ئەو  هەمان  باڵوە، 
دەمێننەوە،  فروفێل  وەك  تەنها  بۆیە  دەكەن،  هونەری(دا 

رووی  بە  دەرگاكان  لێرەوە  راســتی  بە  دیكە  مانایەكی  بە   -130
تازەگەرییەوە دادەخرێن... - وەرگێڕی كوردی.
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و  بونیادگەری  دەتوانین  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  لەوانەش 
سیمیۆتیكا...)131( وەك نموونە وەربگرین، كەواتە لە دیدی 
لە  بەشێك  هونەری(  )فۆرمی  چەمكی  ئاراستانەوە،  ئەو 
دەگرێت،  خۆ  لە  بونیاد  مەسەلەی  بە  بایەخپێدان  شوێن 
یان ئاراستەی توێژینەوە، كە زانستی دەق یان ئەوەی بە 
)ئەنالیزەكردنی گوتار discourse analysis( ناوی دەبرێت، 
لە زۆربەی حاڵەتەكانیشدا هەموو ئەو لێكۆڵینەوانە لە دیدێكی 
بونیادگەری یان سیمیۆلۆژییەوە)132(  دەنوسرێن، لەسەر 
هەموو  بە  دەق  بونیادنانی  زانستی   « كە  بنەمایەی  ئەو 
ئاستە جیاوازەكانییەوە وەك ئەركێك خۆی لە وەسفكردنی 
دەبینێتەوە،  بونیاددا  دەرەكیەكانی  و  ناوەكی  پەیوەندییە 
فۆرمەكانی  جیاوازەكانی  دیاردە  لێكدانەوەی  چۆن  وەك 
بەیەكگەیشتن و بەكارهێنانی زمانیش لەخۆ دەگرێت، وەك 
بۆ  شیكردنەوەیان  جۆراوجۆرەكانەوە  زانستە  لە  ئەوەی 
دەكرێت«)133(  لێرەدا شیكردنەوەی بونیادگەری وەك تاكە 

)semiotic( واتە زانستی هێما، بەكارهێنانی ئەو  131- سیمیۆتیك 
دەستەواژەیە بۆ بواری لێكۆڵینەوە لە هێماكان لە بری دەستەواژەی 
ساندرس  )شارل  ئەمریكی  زمانەوانی  بە  پەیوەندی  )سیمیۆلۆژیا( 

پێرس(ەوە هەیە... - وەرگێڕی كوردی.
132- سیمیۆلۆژیا )semiology( واتە زانستی هێماكان، ئەو زانستە 
لەو هێمایانە دەكۆڵێتەوە كە لە ژیاندا بە كار دێن و بە دوو شێوە، یەكەم: 
لێكۆڵینەوە لە چییەتی هێما و دیاریكردنی پێكهاتەی هێما و مەرجەكانی 
یەكێك لەو زمانەوانەی كە لەو بوارەدا كاری كردووە )پێرس(ە. دووەم، 
لێكۆڵینەوە لە ئەركی هێما لە بواری گەیاندنی زانیارییدا ئەوەش زێتر 

بەالی سوسێردایە... -وەرگێڕی كوردی.
سلسلة  )الكویت:  النص  وعلم  الخطاب  بالغة  فضل،  صالح   -133
عالم المعرفة، المجلس الوطنی للثقافە والفنون واالدب، العدد 164، سنة 

1992( ص 274.
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شێوازی نزیكبوونەوە لە دەق و ئامانجی هەموو زانستەكانو 
ئاراستە مەعریفییە جۆراوجۆرەكان تەماشا دەكرێت. 

لە  لێكۆڵینەوە  میانی  لە  سیمیۆتیكا  شێوەش  هەمان  بە 
بونیادە گشتییەكانی دەقە ئەدەبییەكانەوە لە دەقی ئەدەبی 
لە  بێت  ناوكۆییەك  ئەدەبی  دەقی  ئەوەی  وەك  دەگات، 
بە  ئاماژە  و  خۆیدا  بەسەر  داخراو  نیشانەی  كۆمەڵێك 
لە دەرەوەی خۆی نەكات، جا چ ئەو شتە واقیعی  شتێك 
كۆمەاڵیەتی بێت، یان بە شێوەیەكی گشتی بوونی مرۆیی 
بێت. بەاڵم سیمیۆتیكا-یان زانستی ئاماژەكان- )134( دێت 
دراسەی ئاماژە زارەكییەكان وەك بەشێك لە ناو سیستمی 
ئاماژەكان دەكات، بۆیە ئەوە ئەو زانستەیە، كە دەست بۆ 
درێژ  نازارەكییەكان  و  زارەكی  ئاماژەییە  دەاللەتە  هەموو 
دەكات، وەك: مۆدەكان و نازناوەكان و ناونیشانەكان... لە 
كۆتایشدا دەیەوێت بە رێسایەكی گشتی بگات، بۆ ئەوەی 
پەیوەندی نێوان ئاماژەكان و رەگەزەكانیان و رەمزەكانیان و 
دەاللەتەكانیان رێكبخات. ئەو وێناكردنە سیمیۆتیكییەی زمان 
كە بە شێوەیەكی گشتی بە دیدی بونیادگەرییەوە لكاوە، لە 
كۆتاییدا هەنگاو بەرەو ونبونی ناسنامەی زمان و دواتریش 
هەنگاو بەرەو ونبونی ناسنامەی خودی دەقی ئەدەبی دەنێت 
و لە ناوكۆییەك لە هێما رەمزییەكان كورتی دەكاتەوە و 
كاری  یان  دەق  تایبەتمەندییەكانی  تەواوی  بەسەر  دەست 
ئەدەبی و تواناكانی تەعبیركردنی لە بارەی واقیعی ژیانی 
دیكە  كورتكراوەیەكی  دەبێتە  ئیتر  دەگرێت،  مرۆڤایەتیەوە 

 )sign =134- وشەی )ئاماژەكان( لە بری وشەی )عالمات- عالمة 
بەكارهێناوە. وەرگێڕی كوردی.
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لە ناو ناوكۆییەكی رەمزیدا. ئەو قەیرانەش زۆر بە جوانی 
دەستی  خوارەوەدا  دەقەی  لەو  عیاد(ەوە  )شكری  لەالیەن 
راستەوخۆش  ناوبراو  دەقی  ئەگەرچی  بۆیە  و  براوە  بۆ 
پێویستی  بە  بەاڵم  نییە،  ئێمەوە  بابەتەكەی  بە  پەیوەندی 

دەزانم وەری بگرم:
»لەگەڵ ئەوەی بابەتی سیمیۆتیكا، رێكخەری هەموو 
ئەو ئاماژانەیە، كە لە رووی كۆمەاڵیەتییەوە ناسراون- 
شتێك لە بارەی گەڕانەوەی رەخنە بۆ ئاسۆی دەاللەتە 
كۆمەاڵیەتییەكان دەخاتە روو، بەو مانایەش سیمیۆتیكا 
رێكخستنە  لەو  خۆرئاوادا(  دنیای  لە  كەمی  )بەالی 
دەڕوانێت، وەك ئەوەی بۆخۆی واقیع بێت، ئینجا هێما 
راڤە ناكرێت تەنها بە هێمای وەك خۆی نەبێت. بەمجۆرە 
سیمیۆتیكا رەخنە بە »هەڵوەشانەوەگەری« دەسپێرێت، 
نابینێت،  »دەق«دا  لە  شتێ   هیچ  هەڵوەشانەوەگەریش 
تەنها وەك ناسراو نەبێت... تەنها كراسێك لە تۆڕێكی بی 
كۆتایی لە ئاماژە یان دڵۆپێك لە دەریای ئاماژەكانەوە 
دەق  چەمكی  بەمجۆرە  ناكات.  ناس  سنور  كە  نەبێت 
لەالیان بەرفرەوان دەبێت و بە هەموو ژانرێكی ئەدەبی 
لە  بەكارهێنانە  نزیكترین  ئەوەش  »دەق«،  دەگوترێت 
رووی ئابورییەوە، یان لە رووی ئەدەبییەوە بە گشتی و 
الی زۆربەی ئەوانەی سنوری نێوان ژانرە ئەدەبیەكان 
دەروخێنن و هەندێكجاریش مانایەكی لەوە بەرفرەوانتری 
لێ  داوا دەكەن، ئەگەر رێكخەری ئاماژەكان بە هەموو 
بەو  نەك  بەاڵم  ژیان  یان  بگرێت،  لەخۆ  جۆرەكانییەوە 
بەو  بەڵكو  بوون،  دەرەوەی  دەكەوێتە  كە  مانایەی 
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مانایەی كە سیتمێكە پەیوەستە بە ئاماژەكانــەوە«)135(  
كە  ئەوەیە،  پێیگەیشتووین  ئەوەی  كورتی  بە  لێرەدا 
و  ئەدەبی  بواری  لە  باو  تازەگەریی  ئاراستەكانی  دەشێ  
رەخنەییدا بە )نائاشنابوونی دەق لە فۆرمێكی ئەبستراك(دا 
ناو بەرین، دواتریش ونبوونی ناسنامە و تایبەتمەندییەكانی 
دەقی ئەدەبی و ونبوونی رەهەندە ئۆنتۆلۆجییەكانی و رۆڵی 
مێژوویی، كەچی- لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا- هەتا ئێستاش 
نوسینگەلێك دەبینین، كە بە گەرمییەوە بانگەشەی سیمیۆتیكا 
فیكرەی  لە  جەخت  لێكۆڵینەوە  ئامانجی  وەك  و  دەكات 
فۆرمو ئاماژە ئەبستراكەكان دەكاتەوە، بە بێ  ئەوەی ئاوڕ 
لە حەقیقەتی ئەو قەیرانە بداتەوە كە لە پشت ئەوانەوەیە، 
ئەگەر بە راشكاوانە لە سیمیۆتیكا بدوێین، ئەوە »سیمیۆتیكا 
هەڵدەستێت،  ئاماژەكان  نێوان  بەستنەوەی  بەیەكەوە  بە 
وەك چۆن فەیلەسوف چەمكەكان بە یەكەوە دەبەستێتەوە، 
بەاڵم  پێدەكات،  دەست  ناوەڕۆكەوە  لە  فەلسەفە  هەڵبەتە 
سیمیۆتیكا وەك ئەوەی مرۆڤ تێیگەیشتووە، لە فۆرمەوە 
دەست پێدەكات، فەلسەفە دەیەوێت كلیلی ژیان بە دەست 
بوون  هێلكارییەكانی  تەنها  هەر  سیمیۆتیكا  بەاڵم  بهێنێت، 

دەكێشێت«)136( 
***

تایبەتمەندییە گشتیەكان، یان بە گشتاندنێك كە لە بواری 

135- شكری عیاد، دائرة االبداع: مقدمة فی اصول النقد )القاهرة: دار 
الیاس العصریة، سنة 1986(، ص 122.

الی  مدخل  والثقافة:  واالدب  اللغة  فی  المعلومات  أنظمة   -136
سیمیوطیقا، اشراف سیزا فاسم و نصر ابو زید )القاهرة: دار الیاس 

العصریة، سنة 1988(، انظر مقدمة فریال جبوری غزول، ص 14.
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تیۆریزەكردنی ئەدەبییەوە ئاراستەكانی تازەگەری بەرهەم 
پرنسیبەكانی  بە  بایەخدان  میانی  لە  دەیەوێت  و  هێناوە 
تیۆری گشتی و پەیوەندییە ئەبستراكەكانی فۆرمەوە، خۆی 
وەك مۆركێكی زانستی بخاتەوە، هەموو ئەو تایبەتمەندییانە 
لەسەر ئاستی تیۆری ئەدەبی و رەخنەییەوە بەرەو وێنەیەكی 
دیكەی قەیرانەكانی تازەگەرییمان دەكەنەوە: ئەویش قەیرانی 
میتۆدە، كەواتە قەیرانی فۆرم وەك زەرورەت بەرەو قەیرانی 
قەیرانی  لە  مەبەستمان  ئێمە  دەكات.  رابەرایەتیمان  میتۆد 
بۆ  »چوارچێوەدانان  میانی  لە  كە  پرۆسەیەیە  ئەو  میتۆد 
دەق« دێتە دی: چوارچێوەدانان بۆ دەق واتە دەق بخرێتە 
دووتوێی كۆمەڵێك پرنسیب و رێسای گشتییەوە، بخرێتە 
بونیادی  سەر  بە  دەست  دەیەوێت  كە  تیۆرێك  دووتوێی 
گشتی دەقە ئەدەبییەكاندا بگرێت و خەفەیان بكات، ئەو دەقە 
ئەدەبییانەی كە دەیانەوێت لە ناوەوە بیانپشكنیت. بەمجۆرە 
دەق ملكەچی كۆمەڵێك رێسا دەكرێت كە یاری فۆرم و بە 

فۆرمبوون یان بونیادی زمانەوانی بەرێوەی دەبات.
پرۆسەی »چوارچێوەدانان بۆ دەق« بە هەمان شێوە لە 
نوسینەكانی ئەو بازنەیەش دەبینرێت، كە بانگەشە لە بارەی 
ئاوڕ  ئەوەی  بێ   بە  دەكات،  بونیادگەرییەوە  و  سیمیۆتیكا 
لە قەیرانی خودی ئەو میتۆدانە بدەنەوە، دەبینین هەمیشە 
دیاردەیەك  وەك  سیمیۆتیكا  كە  دەكەنەوە  لەوە  جەخت 
یان بابەتێكی ئەزموونگەریی لە دەقی ئەدەبی دەكۆڵێتەوە 
»ملكەچی كۆمەڵێك رێسای گشتی دەكات، هەر ئەو رێسا 
گشتیانەش بەیەكداچوون و یەكتربڕینەكانی دەقی ئەدەبی 
لەگەڵ ناوكۆییەكانی دیكەدا بەرێوە دەبەن. بە مانایەكی دیكە 
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ئامانجی دراسەكردنی بونیادی گشتی دەقە ئەدەبییەكانە- لە 
میانی وێناكردنێكی گشتی رووت بۆ ئەو بونیادە شاراوانەی 
كە دەكەونە پشت فۆرمەلەكردنی دەقی ئەدەبییەوە، ئینجا لە 
میانی پراكتیزەكردنی ئەو وێناكردنە بەسەر دەقی ئەدەبی 
ئەو  بەجێهێنانی  دەشێ   ئەدەبییەوە،  دەقی  كۆمەڵێك  یان 
هێلكارییەش بەرەو مەعریفەیەكی میكانیزمی فۆرمەلەكردنی 
ئەو  هەمان  بەرێت«)137(  رابردوومان  ئەدەبییەكانی  دەقە 
باڵوانەدا  و  باو  لێكۆڵینەوە  لەو  میتۆدییەش  وێناكردنە 
دەقی  بۆ  دەست  بونیادگەرانەوە  دیدێكی  لە  كە  دەبینین 
ئەدەبی دەبەن، لێرەدا هەمیشە پێناسەیەك بۆ زانستی دەق 
بونیادە  دراسەكردنی  زانستێكە  كە:  مانایەی  بەو  دەكەن، 
وردو درشتەكانی دەق بە ئامانجی خۆی دادەنێت- هەڵبەتە 
دەقە ئەدەبیەكانیش- واتە لە یەكە بونیادییە گشتیەكانی دەقو 
جزئیانەش  دوایەكداهاتووە  بە  یەك  بونیادە  ئەو  هەموو 
دەبینرێن،  گشتیەكانەوە  بونیادە  نێوان  لە  كە  دەكۆڵێتەوە، 
بەو مانایەش هەمیشە لێرەدا كۆمەڵێك بونیادی تیۆری و 
بنەما گشتیەكانی مەعریفەی گشتگیر  ئەزموونی هەن، كە 

لەخۆ دەگرن.)138(  
وەك  ئەدەبی  دەقی  لەگەڵ  كردن  مامەڵە  بێگومان 
دەقە  وەك  هەمیشە  بشێ   كە  ئەزموونگەریی  بابەتێكی 
زمانەوانییەكان ملكەچی یاسا یان رێسا گشتیەكانی بكەین، 
پرۆسەیەكە وەك پێویست بەرەو ئەوەمان نابات كە شتێك 

137- سیزا قاسم، السیمیوتیكا: حول بعض المفاهیم واالبعاد )ضمن 
الكتاب السابق( ص 18.

138- صالح فضل، بالغە الخطاب وعلم النص، ص 253.
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لە بیر بكەین ئەویش ناسنامەی دەقی ئەدەبی و ونكردنی 
ئەو  بەڵكو  بیپشكنین،  نیازە  كە  دەقەیە  ئەو  تایبەتمەندێتی 
مەسەلەیە رێگامان پێدەدات هەموو دەقێك وەك بابەت یان 
ئەگەرچی  بكەین،  سەیر  رەخنەیی  تاقیكردنەوەی  ماددەی 
بۆ  ئامانج  لێرەدا  چونكە  نەبێت،  ئەوەندە  بەهایەكەیشی 
خودی دەقەكە ناگەڕێتەوە، بەڵكو بۆ ئەو میتۆدە یان ئەو 
پێدەخوێنرێتەوە.  دەقەكەی  كە  دەگەڕێتەوە  چوارچێوەیە 
ئاستی  لەسەر  تازەگەرییە  ئاراستەكانی  ئەوە  بەمجۆرە 
وێنەكانی  لە  وێنەیەك  جێگیركردنی  لە  بەشداری  تیۆری 

قەیرانی تازەگەری دەكات لەسەر ئاستی ئیبداعیدا. 
بۆ  چوارچێوەدانان  لەسەر  كە  میتۆد  قەیرانی  كەواتە 
وەهمی  بە  پشت  كە  میتۆدێكە  قەیرانی  رادەبێتەوە،  دەق 
و  دەشارێتەوە  دەق  كەسایەتی  و  دەبەستێت  بابەتگەرایی 
وەهمی  ئامادەكراوەوە.  چوارچێوەی  دووتوێی  دەیخاتە 
بابەتگەرایش وەهمێكە لە وەهەمەكانی مەیلی زانستی یان 
بــە  مەیلی  بدوێین:  وردتر  ئەگەر  یان  زانستی-  ئامانجی 
زانستكردنیش  بــە  مــەیلی   -  )scientism( زانســتكردن 
دەكەوێتە دووتوێی زانستە مرۆییەكان و دەیەوێت دەست 
بەسەر پارادیمەكانی زانستی سرووشتیدا بگرێت، لە كاتێكدا 
تەقلیدییانە  نموونە  لەو  وازی  زانستی سرووشتی  خودی 
هێناوە كە هەوڵی بابەتگەرایی رەها و یەقینی دەدەن، هەتا 
فەیلەسوفانی زانستە هاوچەرخەكانیش- لەوانەش )فیرابند 
دەكات  زانستی  مەعریفەی  تەماشای  وا   )P.feyerabend
وەك ئەوەی مەعریفەیەك بێت تاك نموونەیی بۆ پێوانەكردن 
قبووڵ نەبێت، هەتا فیكرەی میتۆدیش كە لەسەر پرنسیبی 
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جێگیر و یەقینی رەها وەستا بێت، ئەوە ئەو فیكرەیە بەالی 
ئەو لە جێی نەبووندایە.)139(

***
باسەكەمان،  پێشووی  ئەوانەی  هەموو  لە  دیارە  وەك 
خۆمان بەال ناوە و خۆمان بە رەخنەگرتن لە بونیادگەریو 
خەریكی  ئەوەی  بری  لە  كردووە،  سەرقاڵ  سیمیۆلۆجی 
بەرجەستەكردنی هیرمینۆتیكا و رۆڵی هیرمینۆتیكا بین، لە 
بواری رەخنە و تیۆری ئەدەبییەوە. بەاڵم لە راستیدا ئێمە 
رەخنە لە خودی بونیادگەری و سیمیۆلۆجیا ناگرین، بەڵكو 
دەمانەوێت باسی قەیرانی تازەگەری بكەین وەك چۆن لەو 
دوو ئاراستەیەدا بەرجەستە و گەاڵڵە بووە، دواجار لەوێشەوە 
 - هیرمینۆتیكا  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  گەیشتین.  بنبەست  بە 
هەوڵدەدات  و  قەیرانەیە  ئەو  ئاگاداری  دیاریكراوی-  بە 
تەجاوزی بكات، بۆیە ئەو پێشەكییەمان بە زەروری زانی 
تاكو لەوێوە لە بنەماكانی هیرمینۆتیكا و رۆڵی هیرمینۆتیكا 
لە بواری تیۆری ئەدەبی و رەخنەی ئەدەبی بگەین. ئێستاش 
كاتی ئەوەیە گوێمان لە بانگی هیرمینۆتیكا و دەنگدانەوەی 
هیرمینۆتیكا بێت لە واڵتانی عەرەبیدا، نەك هەر لە بواری 
تیۆری ئەدەبییەوە بەڵكو لە تەواوی زانستە مرۆییەكان كە 
ئێستا لە میانی میتۆدەكانەوە بە شۆڕشی پاشەكشەكردندا 
دەڕوات و دەیەوێت دووبارە چاو بە چاالكییەكانی خۆیدا 
139- انظر فی ذالك كتابنا: جدل حول عملیة علم الجمال، دراسات 
علی حدود مناهج البحث العلمی )القاهرة: دار الثقافة والتوزیع، سنة1994( 

ص 37 وما بعدها. انظر ایضا:
P. Feyerabend, Against Method )LondonVerso, 1980( p. 23 
.and passim
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بخشێنێتەوە. لە راستیدا هیرمینۆتیكای هاوچەرخ كە هایدگەر 
پشتی دەگرێت و پێشڕەوی دەكات لە حەفتاكانەوە لە دنیای 
كاتە  ئەو  ئەوەش  دەبیسرێت،  دەنگی  ئەنگلۆساكسۆنیدا 
بوو كە پڕشنگەكانی هایدگەر بۆ تەجاوزكردنی تازەگەری 
بوونە  ئاماژانەش  ئەو  هەموو  دەبریسكایەوە،  ئاسۆدا  لە 
بە  كە  رەخنەیەك  ئیلهامبەخشی  و  بنەڕەتی  سەرچاوەی 
ناوی »پۆست مۆدێرنە« یان »پۆست بونیادگەری« خۆی 
دەناساند. كەواتە زۆر لە راستی دوور ناكەوینەوە، ئەگەر 
لەگەڵ هەندێك لە توێژەران بڵێین هەموو ئەو نوسینانەی 
نوسینگەلێكن  دەنوسرێن،  هایدگەرییانە  رۆحێكی  بە  كە 
تیۆری  كەمی  بەالی  یان  خۆرئاوایی  »ئەدەبی  پێماندەڵێن 
ئەدەبی خۆرئاوایی، ئەگەر لە گیانەاڵدا نەبێت، ئەوە بەرەو 

كۆتایی دەڕوات«)140(  
 
 

 140 - Willam V. Spanos, Murtin Heidegger and the Question 
of Literure Toward a Postmodern Lttaty Grilicsm )Bloomington, 
London: Indiaua Universty Press, 1979(. P.xv.
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هیرمینۆتیكای هاوچەرخ
 ئەوەی دەكەوێتە پشت فۆرم و میتۆدەوە

تێرمی هیرمینۆتیكا )hermeneutics( لە بنەڕەتدا تێرمێكە 
سەر بە قوتابخانەی تیۆلۆجی )theology( الهوتییە، دەاللەتی 
لەو میتۆدە زانستییە دەكرد، كە ئامانجی راڤەكردنی دەقە 
بیرۆزەكان بوو، ئەو دەقانەی كە تێگەیشتنیان ئاسان نەبوو و 
وەرگر لە بەرانبەر ماناكانیدا هەستی بە نائاشنابوون دەكرد، 
لە راستیدا دەاللەتی ئەو تێرمە دواتر لەگەڵ هیرمینۆتیكای 
Shleierm-  -1768 )شلیرماخەر -تەقلیدی-   الالسیزمی 
بەرفرەوان   )Dilthey  1833-1911 )دیلتا  و   )acher1834
دەقە  تەواوی  و  ئایینیەكان  دەقە  تەجاوزی  توانی  و  بوو 
زمانەوانییەكان بكات و ببێتە زانستێكی گشتی بۆ تێگەیشتنو 
میتۆدێك بۆ راڤەكردنی هەموو دیاردەیەك لە دیاردەكانی 
هیرمینۆتیكایە  ئەو  بڵێین  دەبێ   مرۆییەكان.  زانستە 
كالسیكییە هەر لە سەرەتاوە هەوڵی داوە بە ناخی بوون و 
رۆحی مرۆییدا رۆ بچێت، پاشان لە پرۆسەی راڤەكردنی 
خودی دەقەكاندا خۆی بە تێگەیشتن لە فۆرم یان بونیادی 
یەكێك  لە  دیلتای  نەكردووە،  خەریك  داخراو  زمانەوانی 
هیرمینۆتیكا  دروستبوونی  »سەرەتای  دانراوەكانیدا  لە 
»هونەری  دەڵێت   »Entcstehung der Hermeneutik
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تێگەیشتن لە پاشماوەكانی بوونی مرۆیی دەكۆڵێتەوە، ئەو 
بوونەی لە نێو كتێبەكاندا پارێزراوە«.)141( 

میتۆد  بەندەی  وەك  هەر  هیرمینۆتیكا  ئەوەشدا  لەگەڵ 
مایەوە و دواتریش نەیتوانی خۆی لەو مەیلە بابەتگەراییەی 
بە  بەندە  كە  مەیلەی  ئەو  بكات،  رزگار  دەق  راڤەكردنی 
پارادیمی میتۆدی باو لە زانستە سروشتییە تازەگەرەكانەوە: 
زمانەوانی  ناوەندیارێكی  وەك  دەق  شلیرماخەر  لێرەوەیە 
بابەتگەرا دەبینێ ، كە لە میانی فیكری دانەرەوە بە خوێنەر 
وەك  زمانەوانییەش  ناوەندیارە  ئەو  دەگات،  راڤەكار  یان 
بابەت خۆی دەنوێنێ ، چونكە تەعبیر لە الیەنێكی هاوبەش 
تێگەیشتن  پرۆسەی  دەكات  وا  ئەو الیەنەش  دەكات، هەر 
شیاو بكەوێتەوە. بە هەمان شێوەش دیلتای سەیری نیشانە- 
ئەوەی  وەك  دەكات  زمانەوانی  sign(ی  )عالمات  ئاماژە 
رووداوە  و  ژیان  و  بێت  بابەتكردن  بە  گشتی  بنەمایەكی 
ناوەكییەكان لە دەرەوەی ئەو بوونیان نەبێت، بەمجۆرەش 
دەشێ  لە بەرهەمی شاعیرێك یان داهێنەرێكی گەورە یان 
بگەین،  حەقیقی  فەیلەسوفێكی  یان  ئایینی  عەبقەرییەكی 
ئەگەر بە راستی لە رێگای ئەو رەمز و كۆدە نیشانە- ئاماژە 
خوازە هەستیانەی كە قابیلی تێگەیشتنن گوزارشتی لە ژیان 

خۆی و رۆحی خۆی و ناوەوەی خۆی كردبێت.
بەمجۆرە دەتوانین بڵێین هیرمینۆتیكای دەقی هاوچەرخ 
بە تایبەتی الی هایدگەر و گادامێر، بۆی دەردەكەوێت كە 
و  شلیرماخەر  بابەتگەرایی  یان  كالسیك  هیرمینۆتیكای 

141- Qouted in Reiner »Wiehl: Schjemachers Hermeneutics 
in Festivals of Interpetation: Essays on Hans Gearg Gadamers 
Work, ed. by Kathleen Wright )State University Press, 1990(, p. 28.
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دیلتای نەیتوانیوە لەو شێوازە فیكرییە تەقلیدییە رزگاریان 
ببێت، كە بە شێوەیەكی بابەتگەراییانە دەیانەوێت لە دیاردە 
وجودییە مرۆییەكانی وەك هونەر و زمان و دواتر خودی 
رەخنەی  ئینجا  بكەنەوە.  راڤەی  و  تێبگەن  ئەدەبی  دەقی 
شێوازە  لە  رەخنەگرتنە  راستیدا  لە  گادامێر  و  هایدگەر 
خۆرئاوایی،  فیكری  تێگەیشتنی  و  بیركردنەوە  باوەكەی 
ئەوەی هەتا ئێستا واتە هەتا دوای هیرمینۆتیكای كالسیكو 
هاوچەرخەكانیش  ئەدەبییە  تیۆرییە  و  رەخنەیی  رێبازە 

درێژە بەخۆیان دەدەن. 
»هیــرمینــۆتیكــای  بــە  هــایــدگــەری  هیرمینــۆتیكــای 
 phenomenological فینۆمینۆلۆجی« یان »دیاردەگەرایی
hermeneutics« خۆی دەناسێنێت، فینۆمینۆلۆجییە چونكە 
خۆی بە راڤەكردنی ماهیەت یان مانای دیاردەكانی بوونی 
مرۆییەوە خەریك دەكات، كە پەیوەندییەكی سۆزدارانەی 
بە خودی دیاردە بوونییەكانەوە هەیە، لە نێوان ئەو دیاردە 
مرۆییانەش كە هایدگەر خۆی پێوە سەرقاڵ دەكات: شیعرو 
چییەتی  لە  تێگەیشتن  دووتوێی  لە  هایدگەر  و  هونەرە، 
خودی زمان، رێگایەكی بۆ گەیشتن بە ماناكانی شیعر و 
هونەر دۆزیوەتەوە. بەاڵم هیرمینۆتیكای گادامێری كە بە 
 »philosophical hermeneutics هیرمینۆتیكای فەلسەفی«
تێگەیشتن و  ئەوەی هەموو  بۆ  ناسراوە، درێژ دەبێتەوە 
راڤەكردنێك لە خۆ بگرێت، كە قابیلی حاڵیبوون و عەقڵبڕینە، 
دووبارەكردنەوەی  ئەگەرچی  گادامێری  هیرمینۆتیكای 
دەشێ   بەاڵم  نەبێت،  هایدگەریش  هیرمینۆتیكای 
ئەو  ئاسۆكانی  بەرفرەوانكردی  و  بنەماكان  درێژكراوەی 
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بێت، بەو مانایەش بۆ پاشكۆی فینۆمینۆلۆجیا دەگەڕێتەوە.
لێرەدا دوو خەسڵەتی بنەڕەتی هەیە، كە هیرمینۆتیكای 
و  دەكاتەوە  جیا  دەق  لەگەڵ  مامەڵەكردنی  لە  گادامێری 
دەبینرێت:  گادامێریدا  هیرمینۆتیكای  لە  رەنگدانەوەیان 
دەكاتو  بوون  كەشفی  دەق  كە  ئەوەیە  یەكەم  خەسڵەتی 
تەجاوزی  كە  دەگرێت  لەخۆ  مانایە  ئەو  یان  حەقیقەت 
دووەم  دەكات.  فۆرمئامێزەكەی  بونیادە  چوارچێوەی 
بەوە هەیە  پێویستی  تێگەیشتنی-  راڤەكردنی دەق- دواتر 
بەیەكەوە  بابەتگەرایی  و  خودگەرایی  چوارچێوەی  كە 
لەالی  كاتتدا  هەمان  لە  دوو خەسڵەتەش  ئەو  تێپەڕێنێت- 
هایدگەر دوو خەسڵەتی خودی زمانن، ئەوەش بەو مانایە 
دێت كە هەنگاونان بەرەو تێگەیشتنی دەق بە ناچاری خۆی 
میانی  لە  لێرە  دەبینێتەوە.  زماندا  چییەتی  تێگەیشتنی  لە 
تێگەیشتنمان لە بواری زمان بۆ ئەو دوو خەسڵەتە و دواتر 
هیرمینۆتیكای  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  دەقیش  بواری  لە 
دەقی هاوچەرخ چۆن بەیەكەوە تەجاوزی فۆرم و میتۆدی 

كردووە:

یەكەم- هیرمینۆتیكای دەق ئەوەی دەكەوێتە پشت فۆرمەوە

بایەخدانی هایدگەر بە زمان بۆ ماوەیەكی زۆر زووتر 
تێیدا  كە  بوو،  كاتە  ئەو  ئەویش  دەگەڕێتەوە،  فیكر  لە 
بەرهەمەكەی »بوون و كات- Being and Time«ی داهێنا، 
تەواوی  یان  بگرێتەوە،  هەمووی  كرد  وای  بایەخدانە  ئەو 
بوارە فیكرییەكەی هایدگەری گرتەوە، وێرای ئەو بوارەی 

كە دواتر خەریكی بوو.  
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زانستی  دنیای  لە  زمان،  لەسەر  هایدگەر  نوسینەكانی 
زمان )Linguistics( و سیمیۆتیكا و فەلسەفەی شیكردنەوەی 
بەرانبەر وێناكردنە  لە  دنیابینییەكی گاڵتەجاڕانەمان  زمان، 
چونكە  دەكات،  پێشكەش  باوەوە  زمانی  تەقلیدییەكەی 
وێناكردنی تەقلیدیی وێناكردنێكە لە رووی تیۆری میتۆدییەوە 
لە زمان دەكۆڵێتەوە و بونیادە بنەڕەتیەكانی یان قووڵەكانی 
رستەی زمانەوانی رووت دەكاتەوە، و دێت وەك رێزمان یان 
پەیوەندییەكان پارادیمێك بۆ سیستمی زمان دادەمەزرێنێت، 
كە وا دەكات قسەكردن بە زمان مەسەلەیەكی شیاو بێت. 
نموونەی ئەو وێناكردنە باوەی كە لەسەر زمان وەستاوە 
ئەوەی  و  لۆژیكیانە(  شێوەیەكی  بە  فۆرمەلەكردن  )واتە 
كە هایدگەر لە »بوون و كات« بە كردەی )چوارچێوە بۆ 
دانان(ی زمان )Ge- stell )enframing  وەسفی دەكات، یان 
بیركردنەوەی ئاماركاریی تەمسیلیانە بۆ زمان، هەموو ئەو 
وێناكردنە تەقلیدییانە، وا لە هایدگەر دەكەن بۆ رزگاربوون 
بانگمان بكات، ئەو بانگەشەیەی هایدگەر بۆ ئازادكردنی زمان 
یان رزگاركردنی زمان لە رێزمان و لۆژیك و فۆرمەلەكردنە 
بۆمان   )G. Bruns برونز  )جیرالد  وەك  زمانەوانییەكان- 
لە  بانگەشەیە، كە هایدگەر  ئەو  روونی دەكاتەوە- هەمان 
ساڵی )1959( لە وتارەكەیدا بە ناونیشانی »رێگایەك بەرەو 
 »Dcr Weg zur Sprache )The way to Language( زمان
لە  قسە  هایدگەر  لەوێدا  كاتێك  كردووە.  لەسەر  كاری 
كە  مانایەی  بەو  دەكات،  زمان  بەرەو  زمان  كێشكردنی 
 Bringing language as a language( زمانە لە نێو زماندا
زمان،  كێشكردنی  لە  نییە  قسەكردن  ئەوە   )to language
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بۆ ئەوەی سەرنجی خۆمانی بخەینە سەر و لێكۆڵینەوەی 
بكەینەوە  رووت  قووڵەكانی  بونیادە  یان  بكەین،  لەبارەوە 
)metalangusge( -یان زمانێكی راڤەكارانە-یان میتا زمان
پێش هەموو شتێك قسە  ئەو  بەڵكو  بكەین،  لێدروست  ی 
زیندوو  تێیدا  زمان  كە  دەكات،  دیاریكراو  بوارێكی  لە 
لەبری  بین،  واقیعی  بەدواداچوونیدا  لە  ئێمە  كە  دەبێتەوە، 
 - كەچی  ئێمەوە.  دوای  بكەوێتە  زمان(  )واتە  ئەو  ئەوەی 
 Dcr وەك ئەوەی بونز- دەیبینێت »رێگایەك بەرەو زمان
Weg zur Sprache )The way to Language«ی هایدگەر 
سوودی نییە،)142( چونكە جگە لە مانایەكی درێژكراوە كە 
ئاماژە بە رێگایەك دەدات بەرەو مەعریفەی زمان شتێكی 
نواندنی زمان  لە رێگایەكی دیكە بۆ  نییە، واتە جگە  دیكە 
لە میانی گرایمەر و پێكهاتەی سێنتاكسی و فۆمەلەكردنی 
بۆ  دیكەیە  ستراتیژێكی  )یان  نییە،  دیكە  شتێكی  لۆژیكی 
دەست بەسەرداگرتنی زمان(، هایدگەر دەیەوێت لە گوتاری 
»رێگایەك بەرەو زمان« لە رێگای زمانەوە لە زمان بگات، 
لە  واتە  زمانە،  بە  ئەوەی سەر  تێگەیشتنی  میانی  لە  واتە 

جەوهەرەكەی بگات؟
بنەمایەیە كە  چەمكی چییەتی زمان الی هایدگەر ئەو 
لەسەر  شیعری  تایبەتی  بە  و  ئەدەبی  دەقی  تێگەیشتنی 
بونیاد دەنرێت، نەك هەر هێندەش بەڵكو تێگەیشتنی خودی 

142 - Gerald L. bruns, »Disaperd: Heidegger and the Emanci-
pation of Language«, in Languages of the Unsayable, the play of 
Negtivity in Literature and Literary Theory, ed- by Sanford Budick 
and Wolfang Iser )New York: Columbia Univertsity Presss, 1989(, 
pp- 118-119. Ibid., pp- 133-134.
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هونەریشی لەسەر وەستاوە.)143( كاتێك هایدگەر دەڵێت: 
لە  هونەرێك  هەموو  واتە  شیعرە«  هونەر،  »سروشتی 
رێگای جەوهەرەكەیەوە بەشداری لە جەوهەری شیعریدا 
حەقیقەتیشە-)144(،  دامەزراندنی  بۆخۆی  -كە  دەكات 
كەواتە هەموو هونەرێك بە مانا جەوهەرییەكەی شیعرە، 
وەك  بەجێدەهێنێت،   )poetizing( شیعر  ماهیەتی  واتە 
ئەوەی شێوەیەك بێت لەوەی كە تیشكی حەقیقەت بكەوێتە 
سەر فۆرم )یان لە رێگای تیشكی حەقیقەتەوە فۆرم بخەیتە 
روو(. ئەگەر تیشكی حەقیقەت بكەوێتە سەر وشە، ئەوە 
ئێمە دەكەوینە بەرانبەر فۆرمێك لە فۆرمەكانی هونەر كە 
ئەویش بە مانا بەرتەسكەكەی  واتای )هۆنینەوەی شیعر 
Poesy()145( دەگەیەنێت، ئەولەویەتی ئەو فۆرمە هونەرییە 
دەخاتە  شیعر  جەوهەری  كە  نابینێتەوە  لەوەدا  خۆی 
بەشداری  هونەریش  دیكەی  فۆرمەكانی  )چونكە  روو 
لەوەشدا  خۆیان  بەڵكو  هێندەش  هەر  نەك  دەكەن(،  تێدا 
دەبیننەوە كە جەوهەری شیعرییان هەڵگرتووە و رێگاش 
خۆش دەكەن بۆ ئەوەی ئێمە لە رێگای زمان و لە میانی 
لە  شیعریش  هۆنینەوەی   ...« بناسین،  شیعر  زمانەوە 
زماندا روودەدات، چونكە ئەوە زمانە سروشتی رەسەنی 

 143 - Martin Heidegger, »The Origin of Work of Arto, in Poetry, 
Language and Thought, trans. And introd, By Albert Hofstadter 
)New York: Harper and Row Publiashers, 1975(.

 144 - Ibid., Ioc. Cit.
 145- لێرەدا مەبەســت لــە هۆنینەوەی شــیعرە نــەك شیعر چونكــە

 لە عەرەبییەكەدا نوسەر وشەی )قرض(ی بەكارهێناوە كە بە مانای
 )نظم الشعر ( دێت، ئەوەش راستەوخۆ بۆ بەكارهێنانە هایدگەرییەكە و
 .جیاوازی نێوان شیعر و هۆنینەوە دەگەڕێتەوە... - وەرگێڕی كوردی
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بە  هونەرێك  هەموو  ئەگەر  دەپارێزێت«.)146(  شیعری 
مانا جەوهەرییەكەی شیعر بێت، ئەگەر جەوهەری شیعر 
لە رێگای زمان - كە حەقیقەتی لەسەر بونیاد دەنرێت و 
كەشفی حەقیقەت دەكات- پراكتیزە بێت، یان دەربكەوێت، 
جۆرێكە  كۆتاییدا  لە  هونەرێك  هەموو  مانایە  بەو  ئەوە 
هونەری  كەواتە  كەشفكردنە،  كە  مانایەی  بەو  زمان  لە 
ئەو  »زمان«ی  كە  دەكات  كەشف  ئەوە  گەلێك  هەموو 
چۆن  كە  دەكات  كەشف  ئەوە  لێدەكات،  تەعبیری   گەلە 
ئەو گەلە بە زمانی خۆی تەعبیر لە دنیابینی خۆی دەكات، 
دەنوێنن.  مێژوویی  مۆركێكی  هونەر  و  زمان  بەمجۆرە 
هەموو ئەوانەش وامان لێدەكەن لە نوێوە پرسیار لە بارەی 

چییەتی زمانەوە بكەین.
یان  لە كەشفكردنی  هایدگەر خۆی  زمان الی  چییەتی 
دەركەوتنی بوونەوە دەبینێتەوە، زمان بوون كەشف دەكات، 
كاتێك بوونی مرۆیی و هەبوونی تاكیی )فەردی( لە میانی 
داپۆشینییەوە دەردەكەوێت، بەمجۆرە چۆن بوون لە زماندا 

كەشف دەكرێت؟  با بۆ ئەوە گوێ  لە هایدگەر بگرین:
ئامرازی  وەك  زمــان  شــەعبییەوە)147(  دیــدی  »لــە 
بەمجۆرەش  دەكرێت.  سەیر   )connection( بەیەكگەیشتن 
هاوگونجان(  )هۆگری/  و  زارەكی  ئاڵوگۆڕكردنی  رۆڵی 
هەر  زمان  خۆی  بەاڵم  كۆمینكەیشن.  واتە  دەگێڕێت، 
بۆ  نییە،  نوسراو  و  بیستراو  گوزارشتی  كۆمەڵێك  تەنها 
بەیەكگەیشتن، بەڵكو زمان بە تەنیا هەموو ئەوانە بۆ خۆی 

146 - p. 74.  Ibid., 
147 - شەعبی )popular( مەبەست لە خەڵكی ئاساییە.
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كێش دەكات- بەو مانایەش شتێكە كە دەبێت - )واتە چییەتی 
ئەگەر  بەاڵم  كراوە.  بوارێكی  بۆ   - رادەكێشێت(  شتێك 
زمان نەبێت وەك ئەوەی بۆ نموونە لە »بەرد و رووەكو 
ئاژەڵ« دایە، ئەوە لێرەدا هیچ كرانەوەیەكیش نابێت - واتە 
بۆ چییەتی شتەكە-... بۆ یەكەمجاریش لە رێگای ناونانی 
بۆ  هەبووەكان  وشەوە  لە  سەرەتا  زمان  شتەكانەوە، 

دەركەوتن رادەكێشێت«)148(.
زمان  كە  دەكاتەوە،  دووبارە  ئەوە  هەمیشە  هایدگەر 
»بوون گۆ دەكات«، ئەوەش بەو مانایە دێت كە زمان »ناو« 
لە شتەكان و هەبووە تاكەكان دەنێت و رێگا بۆ جەوهەریان 
لە  خۆیان  شێوازی  دەدات  بەوە  رێگا  یان  دەكات  خۆش 
یان جیهان خودی خۆی  بنوێنن، بەمجۆرەش دنیا  بووندا 
دەكات.  كەشف  زماندا  میانی  لە  خۆی  یان  روو،  دەخاتە 
لێرەدا كاتێك زمان بوونی هەیە، جیهانیش بوونی هەیە، الی 
هایدگەر جیهان بوارێكە یان ئەو ئاسۆیەیە كە حەقیقەتی یان 
شێوازی هەبووەكانی لە بووندا تێدا كەشف دەكرێت، بۆیە 
جیهان هەمیشە دنیایەكی مرۆییە. كەواتە زمان ماڵی مرۆڤە 
و سەر بە جیهانی مرۆڤە و هۆكاری مرۆڤە لە كەشفكردنی 
زمان  بەمجۆرە  دەژی،  تێیدا  كە  داپۆشراوەی  بوونە  ئەو 
وەك  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك  نیعمەتێكە،  یان  بەخششێكە 
)هیلدرلن Holderlin( دەڵێت »ترسناكترین نیعمەتە«. كەواتە 

148 - Ibid., p. 73.
سەرنج: ئەو دەستەواژەیەی لە نێوان ئەو دوو كەوانەیەدا هاتووە، 
و  وەرگیراوە  دەقێكی  بەڵكو  ئەسڵییەكە  دەقە  لە  نییە  بەشێك   »  «
ئیزافەیەكی راڤەكراوە بە پێی ئەو مانایانەی كە هایدگەر بۆ چییەتی 
زمان هەیەتی و دەاللەت لەو شێوازە دەكات كە ئەو لەسەری دەڕوات.
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زمان هەر تەنها هۆكارێك یان ئامرازێك نییە مرۆڤ وەك 
چۆن ئامراز بە كار بهێنێت وا بەكاری بهێنێت، زمان هەر 
تەنها ئەوە نییە كە مرۆڤ گۆی دەكات: ئەوە مرۆڤ نییە 
زمانە  ئەوە  بەڵكو  پێدەكات،  قسەی  یان  دەكات  گۆ  زمان 
زمان  ئەوەی  لەبەر  دەكات.  مرۆڤەوە »قسان«  رێگای  لە 
بوارێكە بۆ تێگەیشتن و راڤەكردن، ئەوە بەو مانایە دێت كە 

مرۆڤ لە رێگای زمانەوە حاڵی دەبێت و راڤە دەكات. 
مەبەستیەتی  هایدگەر  كە  زمانەی  ئەو  ئاشكرایە  وەك 
زمانی ئەدەبییە، بە تایبەتی شیعریی، كە لە رێگایەوە چییەتی 
زمان وەك ئەوەی لە ئەسڵدا هەیە جێبەجێ  دەبێت. بەاڵم 
زمانی لۆژیك و رەمزیی و  فەرهەنگیی ئەوە ئەو زمانەیە 
ئاماژە  نیشانە-  و  رەمز  میانی  لە  تێیدا  زمان  كە چییەتی 
یان زاراوەی ئاماژەییەوە وەك شاراوە بە كار دێت، واتە 
ئەوەی كەشفی  زمان romanticism« وەك  »خەیاڵكردنی 
جیهانێك یان شێوازێك لە شێوازەكانی بوون دەكات، تێیدا 
دەشاردرێتەوە. خەیاڵكردنی زمانیش بە مانای »داهێنان«ی 
زمان نایەت، بەڵكو واتە رێگا بە زمان  بدەین تاكو داهێنانی 
لە  راڤەكار  هەڵوێستی  مانایەش  بەو  بهێنێت.  بەجێ   خۆی 
بەرانبەر دەقدا مانای تێگەیشتنی خەیاڵی زمانە لە كەشفكردن 
بۆ  رەمزی  سروشتی  ناشێ   بەاڵم  بووندا.  دەرخستنی  و 
خودی زمان لە جیهانی نیشانەكاندا كورت بكەینەوە، یان 
لە میانی كۆمەڵێك پەیوەندی ئاڵوگۆڕئامێزدا، وەك ئەوەی 
دنیایەكی سەربەخۆ لە دنیای بوون، پێكبهێنێت. )پۆل ریكۆر 
P. Ricour( كە سەر بە رێبازی هیرمینۆتیكای فینۆمینۆلۆجیە، 
ئەو حەقیقەتەمان لە رێگای جەختكردن لەسەر شیكردنەوەی 
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دەكاتەوە،  روون  بۆ  بونیادگەرییەوە  )دەاللی(  سیمانتیكی 
چونكە كاتێك لە شیكردنەوەی سیمانتیكی یەكەی بارستایی 
دەقەكان بۆ یەكەی گەردیلەیی كورت دەكرێنەوە، ئەوە ئەو 
یەكە گەردیلەییانە دەبنە بونیادی یەكەمی دەاللەت –بناغەی 
دەاللەتەكان  بەمجۆرەش سروشتی رەمزییانەی  دەاللەت- 
پشتگوێ   )بوون(ـە  كەشفكەری  و  دەرخەر  ئەوەی  وەك 
بەرەو  سادەتریـن،  بۆ  كورتكردنەوە  »كەواتە  دەخرێت: 
و  دەبێتەوە  رەمزیەت  گشتییەكەی  وەزیفە  ناوبردنی  لە 
ئەوەش وا دەكات تەنها لە ئاستی بەرزی بینراودا نەبێت، 
دەرنەكەوێت، ئاستی بەرزی بینراویش ئەو وەزیفەیەیە كە 
رەمزییەت لەگەڵ واقیع، لەگەڵ ئەزموون، لەگەڵ دنیای بوون 
تێكەڵ دەبێت )من مەبەست و هەڵبژاردنی نێوان وشەكان بە 
كراوەیی جێدەهێڵم(. بە كورتی من هەوڵدەدەم بیسەلمێنم كە 
رێگای )شیكردنەوە( و رێگای )دانان()149( نە یەكسانن و 
نە وەك یەك دێنەوە. لە شیكردنەوەدا رەگەزە دەاللییەكان 
كەشف دەكرێن، بەر لەوەی پەیوەندییان بەوەی دەگوترێت 
دەكرێن  دەاللەتەكان كەشف  داناندا وەزیفەی  لە  بزانرێت، 
»كەشفكردن«ە)150(.  دواجاردا  لە  و  »راگەیاندن«ـە  كە 

149- مەبەست لە شیكردنەوەی دەق و داهێنانی دەقە، بە مانایەكی 
دیكە پرۆسەی شیكردنەوە و پرۆسەی نوسین دوو پرۆسەن بە مانا 
وەرگێڕی   - دێنەوە....  یەك  نە وەك  و  یەكسانن  نە  بونیادگەرییەكە 

كوردی.
150- مارتن هایدجر: ما الفلسفة؟ ما المیتافیزیقا؟ هیدرلن وماهیة 
الشعر، ترجمة/ محمود رجب وفۆاد كامل، مراجعة: عبدالرحمن بدوی، 

القاهرة: )دار الثقافە للنشر والتوزیع، سنة 1974(، ص140.
انظر ایضا: مارتن هایدجر: فی الفلسفة والشعر، ترجمة: عثمان امین، 

القاهرة: )الدار القومیة للطباعة والنشر، سنة 1963(، ص75.



160

دەنگە  ئەو  ریكۆر  پۆل  نوسینەكانی  لە  ئێمە  راستیدا  لە 
دەبینینەوە،  ئەدەبی  بارەی زمان و دەقی  لە  هایدگەرییانە 
رەخنەی  وێناكردنی  لە  ریكۆر  بەڵكو  هێندە  هەر  نەك 
ئەو  دەكەوێت،  هایدگەر  دوای  بونیادگەریش  سیمیوتیكی 
نیشانەی  لە  دنیایەك  بونیادگەرییە، زمان وەك  وێناكردنە 
داخراو بەسەر خۆیدا، یان نەسەقێك لە پەیوەندی ناوەكی 
ناوەوەیە...  بەرەو  ئاراستەكانی  كە  زمانێك  )واتە  داخراو 
و:ك( سەیر دەكات، هەڵبەتە لەو وێناكردنەدا شارەزایی زمان 
پێدەگات. بەاڵم ریكۆر وەك هایدگەر  ون دەبێت و زیانی 
پێیوایە كە » ئاستی دەنگەكانی زمان و ئاستی فەرهەنگی و 
ئاستی تایبەتی پێكهێنانی زمانەوانی... ئەو ئاستانە هەمووی 

لە زماندا الیەنی مردوون«)151(.
وەك )ماجلیوال Robert Magliola( دەیبینێت، لە راستیدا 
تەجاوزی هەڵوێستی  بارەی زمان  لە  هایدگەر  هەڵوێستی 
زاراوەگەراكان  هەڵوێستی  و   )stucuralists( بونیاگەراكان 
دەكات:  یەكەوە  بە  تەقلیدییەكان  یان   )conventionalists(
بەنسبەت بونیادگەراكان وشە گوتراوەكان یان نوسراوەكان 
یەك ئاماژە بە ئەویدی دەكات،  ئەوەش لە میانی جوتبوونی 
دەنگ و ماناوە دێت، كە بە هۆی رێسا و فەرهەنگی زمانی 
-گەل-ەوە سنوری بۆ كێشراوە.)152( لە بەرانبەر ئەوەشدا 

اشكالیة  بوصفها  المعنی  ثنائیة  »اشكالیة  ریكیر،  بول   -151
هرموطیقیة بوصفها اشكالیة سیماطنیقیە، ترجمة: فریال جبوری غزول، 
ضمن كتاب الهرمنوطیقا والتاویل )مجلة الف، العدد الثامن، ربیع سنة 

1988(، ص138.
152- وەك دەزانین الی سوسێر دوو جۆر پەیوەندیەكی ئاسۆیی 
لە نێوان توخمەكانی رستەدا هەیە، یەكەمیان: رۆنانی رستە بە شێوەی 
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یان  هێما  تەقلیدییەكان- وەك كۆمەڵێك  زاراوەگەراكان – 
سەیری  دەرەوەیە  بەرەو  ئاراستەیان  كە  كۆد  یان  رەمز 
زمان دەكەن. بەاڵم هایدگەر هەردوو ئەو هەڵوێستە تەجاوز 
دەكات، چونكە ئەو بە پێچەوانەی بونیادگەرە پاریسییەكان 
دوور  هێماییە  مۆركە  لەو  زمان  بەرفرەوانەكەی  مانا  بە 
ناكەوێتەوە، واتە پێیوانییە ئەو مانایەی كە زمان ئاماژەی بۆ 
دەكات، سەر بە دنیایەكی پێش زمان بێت، سەر بە هەمان 
پێیوانییە زمان ئەوە بێت كە  لە هەمان كاتتدا  بێت.  بوون 
رووی لە دەرەوەیە، بەڵكو ئەو پێیوایە زمان رووی لە بوونەو 
وا دەكات بوون »ئامادەیی« لە نێو وشەكانەوە هەبێت و 
بەو مانایەش زمان »دەرەوە« بۆ »ناوەوە« بۆ ماڵی زمان 
یان  بوونە«  »ماڵی  هایدگەر  الی  زمان  دەكات.  پەلكێش 
وەك )ریتشاردسۆن Richardson( لە راڤەكردنی هایدگەردا 
دەڵێت: »ئێمە ناتوانین لە هەبووەكان نزیك بكەوینەوە تەنها 
ئەو كاتە نەبێت، كە بە ماڵی زماندا گوزەر دەكەین. )بوون( 
)هەبوو(ەكان  وشانەش  بەو  »نیشتەجێیە«  وشەكاندا  لە 

ناوزەد دەكات«)153(.
بەمجۆرە الی هایدگەر دەق بۆ بونیادێكی بابەتی )داخراو 
بەسەر خۆیدا()154(  ناگەڕێتەوە، كە جگە لە پێكهاتەی بێژەیی 
)هاونشینی( كە بریتییە لە پەیوەندی رێزمانییەكانی )بكەر+تەواوكەر+كار( 
كە وشەیەك ئاماژە بە ئەویدیكە دەكات. دووەمیان: پەیوەندی ستوونی 
كە پشت بە رێكەوتن و گریمانەی فەرهەنگی )زمانی دیاریكراوە(ەوە 

دەبەستێت... - وەرگێڕی كوردی.
153 - William J. Richardson, Heidegger Though Phenomenol-

ogy to Thought )Netherland: The Hague, Martuns, Nighoff, 1976(, 
p.528.
پەیوەندی  تۆڕێك  لە  خۆی  ئەدەببوون  بونیادگەراكان  الی   -154
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شتێكی دیكە لە دەرەوەی خۆی ئاشكرا نەكات، وەك ئەوەی 
الی بونیادگەراكان هەیە! لە هەمان كاتتدا دەق هەر ئەوە 
نییە كە رووی لە دەرەوە بێت و وشەكان )لە بری هێماكان 
ناسنامەی خۆیان لە دەاللەتەكانی دەرەوە ون كردبێت()155(، 
وشەكان تەنها كۆمەڵێك ئامرازی بێژەیی نین، كە ئاماژە بە 
ناو  بۆخۆیان  وشەكان  بەڵكو  بكەن،  دەرەوە  هەبووەكانی 
لە تەواوی شتەكان و هەبووەكان دەنێن و بوون دەخەنە 

قسەكردن، یان دنیا و بوون لەودا دەردەكەون.
كەواتە وشەكان الی هایدگەر تەنها بێژە یان كۆمەڵێك 
رەمزی زاراوەیی نین، بەڵكو لە رێگای كردەی دەركەوتن و 
نیگاكردن ئاماژە دەكرێن، وەك چۆن بە گوتەی )هیراكلێتس( 
لە پەرستگای - دلفی- )كاهین presbyter()156(  لە رێگای 

زمانەوانی شاراوەدا هەڵدەگرێتەوە، بۆ ئەوەی بتوانین بونیادی قووڵی 
دەق ئاشكرا بكەین، پێویستە لە دەوروبەری دەق و مێژووی دەق و 
خاوەنی دەق و واتاكەی دوور بكەوینەوە و لە رووی زمانەوانی و 
ئاستەكانی پراگماتیك و سینتاكس و فۆنۆلۆژی و دەنگسازییەوە لە 
كۆمەڵگا  لە  قسە  نایەوێت  دەق  بونیادگەراكان  بكۆڵینەوە... الی  دەق 

بكات... - وەرگێڕی كوردی.
لە  تەواو  كە  هێمایەی  ئەو  یەكەم  هەیە،  جۆری  سێ   هێما   -155
بە  پەیوەندی  كردار  بە  كە  هێمایەی  ئەو  دووەم  دەكات،  هێمابۆكراو 
هێمابۆكراو دەكات، سێیەم ئەو هێمایەی كە هیچ پەیوەندی بە هێمابۆكراو 

نییە وەك قسەكردن و نیشانەكانی هاتوچۆ... -وەرگێڕی كوردی.
156- لە بری وشەی )الكهان( بەكار هێنراوە. )كهن ، یكهن ، مصدر 
كهانة. كهن:- شیخ القبیلة(. كەهان: جەمعی وشەی  )كاهین(ە، ئەوانە 
لە  و  بوون  كۆمەاڵیەتی  و  ئایینی  دەسەاڵتی  خاوەنی  بوون،  چینێك 
پەرستگا و ماڵی خواكان دەژیان، بانگەشەی پێشبینكردن و نهێنیزانینو 
ناویان  جادوگەر  بە  ئیسالمدا  سەردەمی  لە  دەكرد،  غەیبناسیان 

دەبردرا... - وەرگێڕی كوردی.
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دەدات.  غەیبناسی  یان  پێشبینی  بە  »ئاماژە«  »نیگا«وە 
كە  دێت  مانایە  بەو  نیگاكردنەوە  رێگای  لە  دەركەوتن 
هەمیشە شتێك بە تاریكی و داپۆشراوی یان نەگوتراویو 
وسبەلێكراوی ماوەتەوە. ئەوەش مانای قسەكەی هایدگەر 
الیــەنــە  لــە  دەگوترێت،  ئەوەی  »هەموو  دەگەیەنێت: 
جۆراوجۆرەكانی ئەوەی كە ناگوترێت، هەڵدەقووڵێت«.)157(
نەگوتراو هەر تەنها ئەوە نییە كە لە دەنگی كەمە، بەڵكو 
ئەوەیە كە لە پشت پەردە نیشتەجێ  دەبێت و بە وسبەلێكراوی 
دەمێنێتەوە، چونكە ناشێ  قسە بكات )unsayable(، ئەو بە 
بوون  ئەدەبی  دەقی  زمانی  بەمجۆرە  دەمێنێتەوە.  نهێنی 
كەشف دەكات و جیهان لە میانی ئەو پەردەپۆشكردنەی كە 
لە ناوەوەی خودی زمانی دەقی ئەدەبی نیشتەجێ  دەبێت، 

دەخاتە روو.
***

دەبێتە  گادامێر  الی  هایدیگەرییە  بانگەشە  ئەو  خودی 
بنەمایەك بۆ هیرمینۆتیكای دەقی ئەدەبی. كەواتە گادامێر 
وەك هایدگەر پێیوایە تێگەیشتن و راڤەكردنی دەقی ئەدەبی 
هەر  نەك  دەبەستێت.  زمان  خودی  تێگەیشتنی  بە  پشت 
گوتراویش.  قسەی  وەك  بەڵكو  نوسراو،  دەقێكی  وەك 
تێگەیشتنی چییەتی زمانیش واتە هیرمینۆتیكا، بە پێچەوانەی 
الیەنی  لەسەر  كە جەخت   )158()semantics( سیمۆنتیكایە 

157 - Qouted in Gerld Bcuns, »Disappeaed: Hiedegger and the 
Emancipation of Landguage«, in Landguages of the Lnsayble, p. 125.
158- ))رۆالن بارت(( لە كتێبی ))هەوڵە رەخنەییەكان1964(( دەڵێت: 
بەاڵم  زمانەوە,  بارەی  لە  زمانێكە  ااڵلفاظ (  دالالت  )علم  سیمۆنتیكا 

گوتارێك نییە لەسەر زمان.. وەرگێڕی كوردی.
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وردتر  مانایەكی  بە  یان  ئاماژەكان  بەكارهێنانی  ناوەكی 
پرۆسەی قسەكردن دەكات:

دەربڕینی  یان  گوتراو  تەنها  هەر  گادامێر  الی  زمان 
زارەكی نییە، بەڵكو دەشێ  شوێنیان بگۆڕین لەسەر بنەمای 
نێوانیاندا  لە  یەكسانی  لە  جۆریك  كە  گریمانەیەی  ئەو 
هەیە، نەك هەر هێندە بەڵكو هەردووكیان پێكهاتەی یەك 

قەوارەن.)159(   
توانا  هەبوونی  یان  دەربڕین  شێوازیی  و  زمانەوانیی   
بەسەر گوتار و ئاماژەدا، سەرنجمان بۆ جیاوازی نێوان زمانی 
زاراوەكان و زمانی زیندوو رادەكێشێت, هەر وەك چۆن 
مۆركی تاكخوازی بۆ دیاریكردنی ئەو زمانەی كە بەرگری 
لە فیكرەی جێگۆڕكێكردن دەكات )یان تەرجەمەكردن قبووڵ 
ناكات. و:ك( - وەك گادامێر دەیبینێت- مۆركێكە بە روونی لە 
حاڵەتی داهێنانی دەقی شیعرییدا دەردەكەوێت و لە شیعریی 
لیریكی بە ترۆپك دەگات، زمانی شیعریی لیریكی، زمانێكە 
تەرجەمەكردن قبووڵ ناكات، ناكەوێتە سەر زمانێكی دیكە، 
شیعرییەت  ئیتر  دیكەوە،  زمانێكی  سەر  دەكەوێتە  كاتێك 
كە  دەیسەلمێنێ   راشكاوی  بە  ئەوەش  دەدات،  دەست  لە 
بیركردنەوە لە گۆڕینی )یان تەرجەمەكردن( وەك بنەمایەك 
بۆ پێناسەكردنی چەمكی مانا لە هەر زمانێكدا كورتی دێنێت، 
ئەوەش بە شێوەیەكی گشتی بۆ زمان راست دەكەوێتەوە، با 
لە دەرەوەی زمانی بەرزی شیعریی و زمانی تاكخوازانە و 
دیاریكراویشەوە بێت: ئێمە كاتێك لە بارەی زمان وەك زمان 
قسان دەكەین، رەنگە لە گوڕینی زمان یان تەرجەمەكردنی 

159 - ,adamerG eorgGansH
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زمان و ئەو گۆڕانكارییانەی بەسەر زمان دێت، پێویستمان 
لەگەڵ  بەاڵم  هەبێت،  هەڵوێستمان  راستكردنەوەی  بە 
كە  زمانەوانییەی  دەستەواژە  ئەو  نێو خودی  لە  ئەوەشدا 
دەبینین،  مەبەستەدار  مانای  دەگرێتەوە  ئەویدیكە  شوێنی 

واتە لە هەمان مانا و مەبەست و هەڵوێست جیا نابێتەوە. 
بۆ  زمان  جێگۆڕكێی  فیكرەی  گادامێر  چۆن  وەك 
زمانێكی دیكە رەتدەكاتەوە، بە هەمان شێوەش وێناكردنی 
سیمانتیكی -ئامرازخوازانە- یان كەرستەخوازانە بۆ زمان 
كە پەیوەستە بە فیكرەی پێشووەوە قبووڵ ناكات. چونكە 
زمان بەپێی وێناكردنی سیمانتیكی - ئامرازخوازانە- وەك 
هەموو  وەك  پاشان  دەكرێت،  سەیر  بەكارهێنان  بابەتی 
مەبەستی  و  ئامانج  كۆمەڵێك  پێناو  لە  دیكە  كەرستەكانی 
چاالكی مرۆیی بەكار دەهێنرێت. لەو خاڵەوە دەڵێن »مرۆڤ 
بەسەر زمانەكەیدا زاڵە« وەك چۆن دەڵێن »مرۆڤ بەسەر 
كەرستەكانیدا زاڵە«.)160( بەاڵم لە راستیدا- ئەوەی گادامێر 
دەیبینێ  ئەوە نییە- چونكە مرۆڤ تەنها ئەو كاتە بەسەر 
زمان  ملكەچی  كاتێك  دەژی،  تێیدا  كە  زاڵە  زمانەكەیدا 
دەردەبڕێتو  خۆی  بابەتەكەی  و  دەكات  قسان  كە  دەبێت 
تێگەیشتنی  و  نوسراو  دیالۆكی  تێگەیشتنی  بۆ  ئامادەیە 
دەقەكان، لێرەدا دەقەكان ئاوێتەن بە جولەی مانا و كردەی 
وەك   - زمان  هیرمینۆتیكای  بەمجۆرە  قسەكردن.)161( 
هەر  مانادا(  دوای  بە  )گەڕانە  دەیبینێت-  گادامێر  ئەوەی 

 160 - Ibid., p p..
161- واتە كاتێك كەسێك )یان دەق( قسان دەكات، زمان دەیبات، 
چونكە هەمیشە زمان قسان دەكات!! كاتێ  )دەق( قسان دەكات، سیستمی 

زمان لە قسەكردندا بەرجەستە دەكات... وەرگێڕی كوردی.
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لەوێشەوە دەبێتە شێوازێك لە گەڕانێكی تەواو جیاواز بۆ 
فۆرمی  بە شیكردنەوەی  كە پشت  بەدواداگەڕانێك  بواری 
زمانەوانی دەق و پشكنینی بنەما سیمانتیكیەكەی دەبەستێت: 
كەواتە هەمیشە زمان مانا دەخاتە پشت دەاللەتەكانی نیاز و 
مەبەست یان مانای نیشانەئامێزیی ئاماژە زارەكییەكانەوە. 
بۆ روونكردنەوەی ئەو راستیەش گادامێر جیاوازی لە نێوان 
دوو شێوە یان دوو دەربڕین لە گوتن دەكات، كە لەوێدا 
قسەكردن بۆ دواوەی خۆی درێژ دەبێتەوە، یەكەمیان ئەو 
لەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی گوتنەوە  ناگوترێت و  گوتنەیە كە 
ئامادەیە، و دووەمیان ئەو گوتنەیە كە بە هۆی قسەكردنەوە 
)بە پێی هۆكارەكانی كردەی قسەكردن( پەردەپۆش دەكرێت.
لەگەڵ ئەوەدا ئێمە دەكرێ  سوود لەوە ببینین چونكە مانای 
قسەكردن-الی گادامێر- تەنها بە مانای كردەی دەربڕینی 
زمانەوانییەوە بەسە ناكات، یان ئاماژە زارەكییەكان، هەتا 
ئەگەر لەسەر ئاستی بەكارهێنانی ئامرازخوازانەی زمانیش 
بێت.. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چییەتی زمان الی گادامێر لە 
زمان  بۆ  ستراتیژی  ئامرازخوازانەی  بەكارهێنانی  رێگای 
دەشاردرێتەوە، لەو بەكارهێنانەش دەبینین زمان یان ئەوەتا 
لە هەموو مانایەكی كەشف كراو خاڵی دەبێتەوە و دەكەوێتە 
سەر فیكرەی تەرجەمەی وشەكان كە تەنها مانا دەسەپێنێ  
وەك چۆن لە كردەی بەیەكگەیشتن زمانەوانی دەردەكەوێت 
بە ئامانجی ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییەكان، یان ئەوەتا زمانی 
قسەكردن یان نوسراو مانای ئەو گوتنە پەردەپۆش دەكات، 
كە دەیەوێت بیڵێت یان وسبەی لێبكات. لە بەرانبەر ئەوەشدا 
ئێمە دەستەواژەكانی  لێرەدا  چییەتی زمان الی گادامێر - 
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گادامێر وەك خۆی ناخەینە روو، بەڵكو راڤەیان دەكەینەوە- 
ئەو  كردنی  كەشف  دەبینێتەوە:  كردندا  كەشف  لە  خۆی 
مانایەی كە خۆی لە پشت قسەكردن و بونیادی فۆرمئامێزی 
زاراوەیی حەشار داوە. بەاڵم پێویستە بزانین ئەو مانایەی 
كە لێرە كەشف دەكرێ  مانای لۆژیكی نییە، بەڵكو شێوازێكە 
بۆ تێگەیشتن لە دنیا و شتەكان و لە بەكارهێنانی زمانماندا 
ئامادەیی هەیە. بۆیە دەڵێین بەكارهێنانی كەرستەخوازانەی 
زمان  جەهەری  دەخات.  پشتگوێ   زمان  جەهەری  زمان، 
بەو مەبەستەی كە شێوازێكە لە تێگەیشتنی دنیا و كەشف 
كردنی دنیا، ئێمە لە رێگای زمانەوە لە دنیا دەگەین و كەشفی 
دەكەین: »ئێمە لە كۆی مەعریفەمان بە خودی خۆمان و لە 
كۆی مەعریفەمان بە دنیا، بە شێوەیەكی واقیعیانە زمانی 
خەڵكی  و  پێدەگەین  لەوێشەوە  هەر  و  دەچنین  خۆمان 
دەناسین، لە كۆتاییشدا خۆمان دەناسین، ئەو كاتە فێر دەبین 
قسان بكەین... بەاڵم فێربوونی قسەكردن مانای ئەوە نییە، 
ئەو  دیاریكردنی  بۆ  ئامادەكراو  كە زمان وەك كەرستەی 
دنیایە بە كار بهێنین، كە پێمان نائاشنا نییە، بەڵكو مانای 
وەدەستهێنانی تێگەیشتن و مەعریفەیە لە بارەی خودی دنیاو 
مانای وەدەستهێنانی شێوازێكە بۆ رووبەرووبوونەوەمان 

بەرانبەر دنیا«.)162(  
هەمان ئەو تایبەتمەندییانەی چییەتی زمان جیا دەكاتەوە، 
ئەو  بۆیە  ئەدەبیشن.  دەقی  جیاكەرەوەی  تایبەتمەندی 
لە  دەنواند  گرنگ خۆی  ئێمە  بۆ  پێشتر  كە  دەرئەنجامەی 
زمانی  ئەدەبی چییەتی  دەقی  بوو- چونكە  ئەدەبیدا  دەقی 

162 -H.G. Gadamer, »Man and Language )1966( in ibid. pp. 62-63.
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هەمیشە  و  دەڵێ   شتێ   هەمیشە  رەنگدەداتەوە-  تێدا 
مانایەك پەردەپۆش دەكات، ئەوەش شێوازێكە لە شێوازی 
مەعریفەمان بۆ تێگەیشتن لە دنیا و خەڵك و شتەكان: واتە 

شێوازێكە بۆ كەشف كردنی حەقیقەت و بوون.
ناس  بەرفرەوانەكەی  مانا  بە  ئەدەبی  دەقی  گادامێر 
لە كاری  بەرتەسكەكەی كە خۆی  مانا  بە  دەكات، نەك 
ئەدەبییەكان  دەقە  چونكە  دەبینێتەوە،  ئەدەبی  هونەری 
شتێكی  ناوەڕۆكدا  لە  زمانەوانین-  دەقی  گشتی-  بە 
دەقی  بۆ  تێگەیشتنمان  بەمجۆرە  پێدەڵێن.  هاوبەشمان 
ئەدەبی لە هەمان كاتدا تێگەیشتنی خودی زمانە و وەك 
چۆن كارێكی هونەریشە، چونكە ناشێ  یەكەمجار گرنگی 
بە جێبەجێكردنی ئەو فۆڕمە بدەین، كە دەقێك دەگرێتەوە 
بەو مانایەی كە كارێكی هونەرییە، بەڵكو دەبێ  ئەوەمان 
بێگومان  ئەوەش  پێدەڵێت)163(.  چیمان  كە  بێ   گرنگ  ال 
لێرەدا  چونكە   - لێدەكاتەوە  جەختی  گادامێر  وەك   -
جیاوازی هەیە لە نێوان زمانی شیعر و زمانی پەخشان، 
لە نێوان پەخشانە شیعرو پەخشانی ئەدەبی، هەموو ئەو 
بەدوایاندا  ئەدەبیدا  فۆڕمێكی  لە  دەشێ   جیاوازییانەش 
جۆراوجۆرە  جەوهەرییەكە  جیاوازییە  »بەاڵم  بگەڕێین، 
بڵێم لە جیاوازی ئەو  لە بابەتێكی دیكەدایە: دەمەوێ   و 
بەو  دەكەین.  بۆ  بانگەشەی  ئێمە  كە  دایە،  حەقیقەتە 
مانایەش هەموو كارێكی ئەدەبی بنەمایەكی هاوبەش و 
قووڵی هەیە، كە خۆی لە فۆڕمی ئەو زمانەدا حەشار داوە 

163 - H.G. Gadamer, Truth and Method,the ebglish translation 
)New York: continuuin, 1975(. Pp. 144-145.
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كە بایەخی چاالكیەكەی لەو ناوەڕۆكەدایە كە دەیەوێت 
گوزارەی لێبكات«)164( 

ناخاتە  جیاوازییەكە  گادامێر  كە  بزانین  دەبێ   لێرەدا 
لێكۆڵینەوەی  ئەو  بەڵكو  ئەدەبییەكانەوە،  ژانرە  دووتوێی 
تایبەتی هیرمینۆتیكیی بۆ ژانرە ئەدەبییەكانی وەك دراماو 
شیعر بە هەموو جۆرەكانی... كردووە.  ئەوەش بەسە كە 
بۆ نموونە بگەڕێینەوە بۆ وتاری »بەشداریكردنی شیعر 
لە بەدواداگەڕانی حەقیقەتدا« لەوێدا گادامێر بۆمان روون 
دەكاتەوە كە چۆن فۆڕمی زمانەوانی یارمەتی ئەو ناوەڕۆكە 
شیعرییە دەدات، كە دەیەوێت بیڵێت و خەزنی بكات: ئەگەر 
وەك  زمان  ئەگەر  بێت-واتە  زمان  وەك  زمان  چییەتی 
كردەی گەیاندنی حەقیقی لەسەر دیالۆگ وەستا بێت، نەك 
لەسەر گەیاندنی زانیاری- ئەوە دەشێ  لە میانی دیالۆگدا 
هەمیشە شتێكمان پێبڵێت، لێرەدا ئەو جۆرە تایبەتمەندییەی 
شیعردا  لە  خۆی  چڕكراوەی  وێنەی  بەرزترین  زمان 
دەبینێتەوە، كە شتێك بە ئێمە دەڵێت لە وشەكانیدا نییە »بە 
بەمجۆرە  بیگۆڕین)165(.  ناشێ   دەمێنێتەوە«   نوسراوی 
بەڵكو سڕینەوەی  ئەدەبیەكان ناسڕێتەوە،  گادامێر ژانرە 
حەقیقی لە جەوهەری ژانرە ئەدەبییەكانەوەیە، نەك هەر 
ئەدەبییەكاندایە،  كارە  خودی  یەكبوونی  لە  بەڵكو  هێندە 
ئەو  لەبیركردووە،  حەقیقەتیان  و  نائاشنان  فۆڕم  بە  كە 

 164 - Ibid.. p. 145,
165 -H.G. Gabamer, “On the Contrihution of Poctry Scarch for 

Truth” in the Rclcvancc of the Beautful and Essys. Trans by Micholas 
Walker. Ed. By Robert Bernasconi )Cambrideg University Press 1988( 
pp. 106- 109.
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حەقیقــەتەی كــە هەمــوو كــارێكی ئــەدەبی پێمانی دەڵێـت.
الی گادامێر كێشەی فۆڕمی ئیستێتیكی، كێشەی ئاگامەندیی 
كردووە،  پشتگوێ   حەقیقەتەی  ئەو  كە  نوێیە،  ئیستێتیكیی 
و  هونەری  كارێكی  هەموو  كە  حەقیقەتەیە  لەو  مەبەست 
ئەدەبی بە بێ  جیاوازی دەبێ  پێمانی بڵێت، لێرەوەیە ئەدەب 
تێی  ئێمە  واتە  نائاشنا دەبێت،  ئێمە  دنیای  بە  وەك هونەر 
دواتریش  و:ك()166(،  مۆدێرنە.  ئەدەبی  )مەبەستی  ناگەین 
ناتوانین لەگەڵیدا بكەوینە دیالۆگێكی حەقیقییەوە. خودی ئەو 
نامۆبوونە راستی ئەدەبی دوێنێ دەخاتە روو، كە حەقیقەتی 
مێژوویی خۆی لە دەقدا نیشان داوە، وەك چۆن لە ئەدەبی 
ئێستاشدا دەبینرێ ، هەڵبەتە لەو ئەدەبەی كە بە شێوەیەكی 
خودیی  تایبەتی  ئەزموونی  دووتوێی  دەكەوێتە  ئیستێتیكی 
خۆیەوە: ئەدەبی كۆن-وەك هونەرەكەیانە- دنیای ئەفسانەییو 
كەشف  تەعبیركردنیاندا  شێوازی  لە  كۆمەاڵیەتی  و  ئایینی 
دەكرێت. ئەگینا هیردۆت پێی نەدەگوتین كە »هۆمیرۆس و 

هزیۆد خواوەندییان بە یۆنان بەخشیووە«)167(.   
بەاڵم ئەو رۆڵە مێژووییەی كە ئەدەب و هونەر لە كۆندا 
پێی هەڵساون، بۆ ئێمە بە تەواوی شیاوی تێگەیشتن نیین، 
چونكە ئەدەب و هونەری ئێمەی هاوچەرخ، لە دنیای ئێمەدا، 

تێگەیشتن  بــۆ  166- الی گادامێــر هەمــوو هــەوڵ و چاالكییــەك 
ساتەوەختێكی ژیانی خودی كلتور دەگەیەنێت، بە مانایەكی دیكە هەموو 
كلتورێك تێگەیشتنێكی دیاریكراوی لەخۆدا هەڵگرتووە، لەبەر ئەوەی 
كلتور  كەواتە  هەیە،  دیاریكراوەوە  كلتوری  بە  پەیوەندی  تێگەیشتن 
اشكالیة  بروانە:  و:ك-  دەسازێنێ -  خۆی  دنیابینی  بەپێی  تێگەیشتن 

القرا ءة و الیات التٶیل، نصر حام ابوزید، المركز الثقافی العربی، ط7.
 167- Ibid, p. 105
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ئەو دنیایەی كە تێیدا دەژین، رۆڵی مێژوویی ناگێڕێت. بۆیە 
شیعرێكی  بەرەو  كاتێك  نموونە-  بۆ  هاوچەرخ-  شیعری 
واتە  دەبێت،  نامۆ  رووتدا  فۆڕمێكی  لە  و  دەچێ   نابابەتی 
مانایەی كە شتێك  بەو  كاتێك چییەتی زمان دەسڕێتەوە، 
دەڵێت و ناتوانێ  بە تەواوی لە مانایەكدا كورتی بكاتەوە، 
ئەوە بە پێی گوتەی گادامێر »تەنها هەر دەنگە دەنگە«)168( .
فۆرمدا  لە  خۆی  ئەدەبی  دەقی  ئەگەر  بەمجۆرە 
دەقێتی  مێژوویی  لە  پێویست  وەك  ئەوە  بكات،  غەرق 
دەكەوێت، وەك ئەوەی لە رێگای فۆرمی ئەدەبییەوە بێتو 
خوێنەرێكی نازەمەنی بدوێنێ . بەاڵم دەق هەر تەنها فۆرم 
ئەو جۆرە  نادوێنێ ،  تەنها خوێنەرێكی رووت  نییە، هەر 
خوێنەر  بە  گشتگیرانە  شێوەیەكی  دەق  بۆ  وێناكردنە 
دەبەخشێت، مانایەكی رەها دەخاتە پاڵ دەق، لە كاتێكدا 
دەق سروشتێكی زەمانی هەیە و رووبەرووی خوێنەرێكی 
چوارچێوەی  لە  كە  خوێنەرێك  واتە  دەبێتەوە،  زەمانی 
مێژووی  نێو  نەكەوێتە  دەشێ   كە  دەژی  مێژوویەكدا 
دەقەوە، ئەوەش رێگا بۆ فرە راڤەكردن خۆش دەكات و 
بە خوێنەر  رۆڵ  دەق  نوێنەرایەتیكردنە  و  تێگەیشتن  بۆ 
مێژووبوونی  بە  بڵێین  دەتوانین  بەمجۆرە  دەبەخشێت، 
دەق واتە: »دەق بەهۆی كەسێكەوە نوسراوە، لە بارەی 
مەحاڵە  دەیخوێنێتەوە....  چۆن  دیكە  كەسێكی  شتێكەوە، 
دووری  ئەوەی  بەبێ   دووركەوینەوە  دەق  مێژووی  لە 
پێش  دەكەونە  كە  سروشتیانەی  دیاردە  لەو  بخەینەوە 

168 - G, Gadamer. »Gompusition and Interpretation, in The Rel-
evance of the Bcautrfui…., p. 69.
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شەپۆلەكان نێو دەریا، چونكە هەتا بەردەكانیش لە رووی 
جیۆلۆجییەوە مێژووی خۆیان هەیە«)169( 

لێرەدا خۆمان لە بەرانبەر هەندێ  پرسیاردا دەبینینەوە. 
ئەو پرسیارەی كە خۆی دەسەپێنێ  لەوەوە دەستپێدەكات: 
چۆن چەمكی ناسنامە لە نێو چەمكی جیاوازیدا دەبینێتەوە، 
یان بە گوێرەی مێژووگەرایی؟ ئەگەر ناسنامەی كار یان بە 
گشتی دەقی ئەدەبی خۆی لە دووتوێی مێژووگەراییدا دیاری 
بكات، واتە لە دووتوێی ناوكۆیی مێژووییدا خۆی بنوێنێ ، 
ئەوە چۆن دەشێ  لە دووتوێی دیدێكی دیكەی ناوكۆییدا )كە 
خوێنەر یان راڤەكاری تێیدا دەژی( لەو دەقە بگەین و راڤەی 
بكەینەوە؟ ئایا ئەو كاتە ئەو راڤەكردن و تێگەیشتنە وەك 
ناسنامەی دەق یان حەقیقەتی دەق تەماشا دەكرێت؟ ئایا ئەو 
حەقیقەتەی كە دەق دەیڵێ  یان هەر كارێكی ئەدەبی دەبێتە 

حەقیقەتێكی بابەتی، تاكو بشێ  وەك مێژوو پێیبگەین؟
ئەو پرس و رایانە و شێوەكانیان كە بە كردەی راڤەكردنو 
تێگەیشتنەوە بەندن، بەرەو فیكرەی میتۆد كێشمان دەكەن، 
میتۆد  گوتەزای  هیرمینۆتیكی  كردەی  راستیدا  لە  بەاڵم 
تێدەپەڕێنێ ، و ئاراستەیەكی مەعریفییە و مۆركی شارەزایی 
هەر  نەك  دەگێڕێ ،  تێدا  رۆڵی  شارەزایی  دەگرێ ،  لەخۆ 
دەبەستێ ،  میتۆد  بە  پشت  كە  مەعریفی،  هەڵوێستێكی 
هایدگەرو گادامێر ئەو شارەزاییە بە شارەزایی هیرمینۆتیكی 
پەسن دەكەن، هەر ئەو شارەزاییەشە كە دەتوانێ  وەاڵمی 

هەموو پرسیارەكانی پێشوومان بداتەوە.

169 -  of Literature )Turonto: Univerairy of Toronto Press, 1987(. P. 
33.  Mario J. Valdcs, Phcnomenological Hcrmeneutcs and the study
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دووەم- هیرمینۆتیكای دەق ئەوەی دەكەوێتە پشت میتۆدەوە 

بنەما بنەڕەتییەكانی ئاراستەی مەعریفی لە هیرمینۆتیكادا 
وەك  كە  بەناوبانگەیە  فینۆمینۆلۆجییە)170(  پرنسیبە  ئەو 
پێویست داوامان لێدەكات لەسەر بنەمای تێپەڕاندنی دوالیزمە 
باوەكانی )خود و بابەت()171( لە شارەزایی مرۆڤانە بگەین. 
تێگەیشتنی شارەزایی- وەك هۆسرل E. Husserl  بۆمان 
روون دەكاتەوە لە فیكرەیەكی سادەوە سەرچاوە دەگرێ  
ئەویش ئەوەیە »هەموو ئاگامەندییەك ئاگامەندییە بە شتێ  
یان بابەتێك«)172( خودی تیۆرە مەعریفییە باوەكە ئەو فیكرە 
170- فینۆمینۆلۆجیا بە واقیعەوە بەندە، هۆسرل قسە لە هەڵوێستی 
رزگاركردنە  خۆ  كە  دەكات،  كەوانە(  نێو  )خستنە  یان  سروشتیانە 
هەنگاو  لەوێوە  بڕیارێك(  )پێش  و  بیر(  )پێش  هەموو  كارتێكردنی  لە 
راستەوخۆ  بیركردنەوەیە  ئەو  بەاڵم  دەنێت..  تێگەیشتن  ئاستی  بۆ 
دەكەوێتە بەر رەخنەی هایدیگەر، چونكە بەرای ئەو مەحاڵە دیاردەیەك 
دەیەوێت  هۆسرل  دابنێین..  كەوانەی  نێو  لە  و  دابڕین  دەوروبەر  لە 
بەو شێوەیەی كە دەكەوێتە  بكات،  بیركردنەوە  بابەتی  لەگەڵ  مامەڵە 
ئاگامەندانە  دەیەوێ   دەردەخات..  خۆی  كە  شێوەیەی  بەو  بەرچاو، 
بیناسێ  و ناوەڕۆكی خەسڵەتەكانی بخوێنێتەوە! گرفتی هۆسرل وەك 
خۆی  دەبێ   و  دەژی  گوماندا  لە  ئاگامەندی  كە  نییە  لەوەدا  دیكارت 
رزگار بكات، بەڵكو لەوێوە سەر هەڵدەدات كە دەبێ  لە چ رێگایەكەوە 
ئاگامەندی خۆی بگەیەنێتە بابەت و چۆن ناوەڕۆكی ئاگامەندی كەشف 
بكات؟! بەمجۆرەش ئاگامەندی دەبێ  راستەوخۆ و بێالیەنانە مامەڵەی 
لەگەڵدا بكرێت.. بە دیوەكەی دیكەش هەر ئاواش دەبێ  هەوڵی دیتنی 
)بەرز-ترانسندنتال  راستەقینەیەكی  وەك  نەك  )بەاڵم  بدرێت،  بابەت 
دیوو  لەو  شتێ   هیچ  مانایەش  بەو  جیاواز،  و   )Transcendental
فینۆمینەی فینۆمینۆلۆجیاوە بوونی نییە( لەو خاڵەشەوە بوونگەراكان لە 
هۆسرل جیا دەبنەوە، چونكە دەبێ  ئەو هەبووە واتە )مرۆڤ( بەو جۆرە 
ببینین، كە خۆی دەردەخات، ئەویش دازاینە، كە بوونێكی رووتی هەیەو 
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سادە و سەرەتاییەی پشتگوێ  خستووە و خۆی بە دیباتو 
لەسەر  چ  جا  كردووە،  خەریك  بەرهەمەوە  بێ   دیالۆگی 
حیسابی بابەت بێت یان خود. فیكرەكەش زۆر بە سادەییەوە 
ئەوەیە دنیای شتەكان یان بابەتەكان وێناكردن و ئاگامەندی 
ئێمە دایاننەهێناون، ئاگامەندی ئێمە ئەو دنیایەی دانەهێناوە: 
لە هەمان كاتتدا ئاگامەندی و دنیا هیچ یەكێك ئەویدیكەی 
دانەهێناوە، ئاگامەندی هەر تەنها رووی لە دنیای بابەتەكان 
لە  هەوڵدەدات  و  نزیكبوونەوەیە  ئامانجی  و  یان شتەكانە 
رێگای شارەزایی خۆیەوە دەركییان بكات و بیانناسێت، نەك 
ملكەچی  بێتە خاوەنیان و  یان  بگرێت،  بەسەردا  دەستیان 
لێمانیان بشارێتەوە. ئەگەرچی  ئێمەیان بكات و  تێڕوانینی 
ئەركی تێگەیشتن دەكەوێتە سەر شانی هەر یەك لە ئێمە، 
بەاڵم بە راستی ئەوە رۆحی فەلسەفەیە ئەو تێگەیشتنەمان 

بۆ دیاری بكات.
بیركردنەوەیە  ئــەو  كــە  دەردەكەوێت  وا  یەكەم  جاری 
راڤەكردنــەوە  كــردەی  و  ئــەدەبی  دەقی  بــە  پەیوەنــدی 
ئەو هەر چییەك بێت، لەسەر بوونی رادەوەستێت! بێگومان بەشێكی 
زۆری ئەو بۆچوونە لەوێوە هاتووە كە هۆسرل ئاگامەندی و بابەت 
بە تەواوكەری یەكتر دادەنێت و لەیەكیان دانابڕێت. وەرگێڕی كوردی.

171- هۆسرل ئاگامەندی و بابەت بە تەواوكەری یەكتر دادەنێت و 
لەیەكیان دانابڕێت.

172- هۆسرل ئاگامەندی بۆ )شت( دەگەڕێنێتەوە، وەك چۆن دیكارت 
ئاگامەندی و بابەتی ئاگامەندی بە دوو )شت( دادەنێت، ئەو دوو )شت(
ەش )گیان و لەش( مامەڵە لەگەڵ یەكدیدا دەكەن و بەرانبەر یەكدی 
دەوەستن، لەبەر ئەوەی ئاگامەندی )روو - لە دەرە(، تیشك دەخاتە 
)بڕوانە: د. محەمەد كەمال،  بابەتەكە و هەوڵی ناسینی دەدات..  سەر 
ئوسترالیا،2002،  كورد-  رۆشنبیریی  ناوەندی  سارتەر،  فەلسەفەی 

ل26(. وەرگێڕی كوردی.
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ئەو  ناخی  دەكەوێتە  كە  دەبینین  بەرە  بەرە  بەاڵم  نەبێت، 
رێگای  لە  ئەویش  پێوە سەرقاڵین  ئێمەی  كە  مەسەلەیەی 
دوو بنەمای بنەڕەتییەوە: تەجاوزكردنی مەیلی بابەتگەرایی 
هیرمینۆتیكاوە،  لەالیەن  دەق  راڤەكردنی  میتۆدخوازانەی 
لەالیەن  راڤەكردن  كردەی  لە  خود  رۆڵی  خستنەرووی 
دەق  و  خود  دیالۆگی  كە  واتایەی  بەو  هیرمینۆتیكاوە 

دەگەیەنێت:

1- وەهمی بابەتگەرایی ... وەهمی میتۆد
دەقی ئەدەبی- یان هەر كارێكی هونەری- وەك هەموو 
دیاردەیەك لە دیاردەكانی دنیای دەرەوە نوێنەرایەتی قەوارە 
ئێمەوە،  دەرەوەی  دەكەوێتە  و  دەكات  خۆی  بابەتییەكەی 
لە  بەاڵم  ئێمەوە،  وێناكردنەكانی  و  داهێنان  نێو  ناكەوێتە 
هەمان كاتیشدا بە تەنها هەر خۆی بە شێوەیەكی سەربەخۆ 
دابمەزرێنێ ،  بابەتیانە  حەقیقەتی  ناتوانێ   ئێمە  لە  دوور  و 
چونكە هیچ بابەتێك هەر تەنها یەك واتای نییە، تاكو ئێمە 
هەموومان لەسەری كۆك بین و پێوانەی بكەین و بیژمێرین. 
هەر یەك لە هایدگەر و گادامێر نكۆڵی لە حەقیقەتی لەو 
كە  حەقیقەتەی  ئەو  واتە  دەكەن،  زاڵە  بابەتگەراییە  جۆرە 
دنیای  بە  سەر  حەقیقەت  زەمانەوە،  دەرەوەی  دەكەوێتە 
مرۆڤایەتییە لە چركەساتێكی مێژووییدا بوونی مرۆیی تێدا 
حەقیقەتێك  گشتی  شێوەیەكی  بە  هونەر  دەبێت،  كەشف 
كەشف دەكات كە گوزارشت لە حاڵەتێك یان ساتەوەختێكی 
مێژووی دیاریكراو دەكات. ئەو حەقیقەتەی كە كاری تێدا 
كەشف دەبێت- یان بوون- هەر تەنها بابەتێكی رووت نییە، 
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نەك هەر ئەوەندە بەڵكو تەنها لە میانی چوارچێوە و گوتەزای 
رووتدا دەرك ناكرێت، كە خود بەسەر كاردا دەیسەپێنێت، 
بەڵكو ئەو كاتە كەشف دەكرێت كە خود دەكەوێتە دیالۆگ 

لەگەڵ دەنگدانەوەی رەسەنی دەق.)173( 
ئەدەبی  دەقی  خودی  تەماشای  دەبێ   شێوە  هەمان  بە 
بكەین. دەقی ئەدەبی یەك مانای نا زەمانی ناگەیەنێت، كە 
ملكەچی  یان  بكەین،  راڤەی  بابەتیانە  بە شێوەیەكی  بشێ  
بكەین.  میتۆدییەكانی  پراكتیزەكردنە  پێوانە رێساییەكان و 
نموونەی ئەو وێناكردنەی كە كردەی تێگەیشتن و راڤەكردن 
مانا دەق  فۆتۆگرافیانەی  بەرهەمهێنانەوەی  وەك دووبارە 
مەیلی  وەهمەكانی  لە  وەهمێك  لە  جگە  روو،  دەیخاتە 
بابەتگەرایی نەبێت، شتێكی دیكە نییە، بەاڵم لەگەڵ هەموو 
ئەوانەشدا هیرمینۆتیكای كالسیك ناتوانێ  لێی رزگار ببێت 
ناوزەد كردووە(،  بابەتگەرایی  بە هیرمینۆتیكای  )ئەوەشی 
هەتا شلیرماخەر پێیوایە كردەی تێگەیشتن مانای تێگەیشتنی 
ئەویدیكە دەگەیەنێت )لێرەدا ئەویدیكە واتە وشە، یان دەق( 
تێگەیشتنی  بڵێین-  باشتر  دەشێ    - شێوە  هەمان  لەسەر 

ئەویدیكەیە بۆ خودی خۆی.
وەهمی بابەتگەرایی هەمان ئەو وەهمەیە كە بە شێوەیەك 
لە شێوەكان كۆنترۆڵی رێبازە ئەدەبییە نوێیەكانی كردووە، 
ئەو رێبازانەی بابەتگەرایی لە رێگای وەسف و پێوانەی 
173- واتە تێگەیشتن لەوێوە نایەتەدی كە )خود( دەست بە سەر 
بابەتدا بگرێ  و بیخاتە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە )وەك ئەوەی حەقیقەتی 
رەها بێت( بەڵكو لە رێگای دیالۆگەوە خود بە سەر بابەتدا دەكرێتەوە، 
دەگەن!  هاوبەشی  بە  لەوێشەوە  هەر  دەكرێتەوە،  ئەویدیكە  بۆ  یان 

وەرگێڕی كوردی.
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شیكردنەوەوە دەخەنە پێشەوە. نموونەی ئەو رێبازانەی 
و  زانستی  مەسەلەیەكی  وەك  بابەتگەرایی  مەیلی  دوایی 
دەخاتە  سروشتدا  زانستی  لە  میتۆدگەرایی  پارادیمی 
پێشەوە، ئەگەرچی زانستی سروشتی بۆ خۆی وازی لەو 
پارادیمە هێناوە و بوارێكی زۆرتری بە مانا و راڤەكردن و 
كەشف كردن بەخشیوە، زێتر لەوەش بەرەو وەسفكردنی 
رووداوەكان و وەسفكردنی بابەتیانەی بێ  الیەن هەنگاوی 
جۆرە  ئەو  چونكە  ونە،  تێدا  راڤەكاری  رۆڵی  كە  ناوە، 
نابێتە زانستێك و هیچ مانایەك  لە پەسنكردن بۆ خۆی 

كەشف ناكات.
بەمجۆرە وانەی یەكەم كە بشێ  لە هیرمینۆتیكای دەقی 
ئەوەی  وەك  ببین،  فێری  هاوچەرخەوە  فینۆمینۆلۆجیای 
هایدگەر پشتگیری لێدەكات، هەوڵدانە بۆ گەیشتن بە ئازادی 
رۆشنبیریی شیكردنەوە، كە لە میانی سیستمی مەعریفییەوە 
پرۆسیسەی كردەی راڤەكردنی دەق و مامەڵەكردنی دەق 
گوێماندا  بە  هایدگەر  هیرمینۆتیكای  لێرەوە  ئیتر  دەدات. 
ئەدیبەكان( )مامۆستا  باوی  وێناكردنی  لە  كە  دەچرپێنێ  
دوور  میتۆدگەرا  خوێنەری  یان  دەق  شیكردنەوەی  ی 

بكەوینەوە.
شێوازی هایدگەر- وەك برۆنز دەیبینێ - خۆ رزگاركردنە 
لە شێوازگەرایی و لە تێگەیشتنی دەق لە رێگای تیۆرێكی 
یان  شیكردنەوە  میتۆدی  یان  خوێندنەوەوە  دیاریكراوی 
شێوازی دیاریكراوی بەیەكگەیشتنێك كە بیەوێ  لە بواری 
لێكۆڵینەوەی ئەدەبیدا ملمالنێی میتۆد و تیۆرێكی باو بكات. لەو 
بارەوە برۆنز دەڵێت »هایدگەر تەواوی فیكرەی لێكۆڵینەوەی 
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یان  جێبەجێكردنە  كە  ئەوەی  وەك  تێكدەشكێنێ ،  ئەدەبی 
وەاڵمدانەوەی شارەزاییە هونەرییەكانی خوێندنەوەی دەقەو 
وەك ئەوەی كە وەك بونیاد و ناوكۆیی سەیری دەقەكان 
دەكات، جا چ وێنەیی پەتی بێت، یان زمانەوانی پەتی، یان 
ناوكۆیی دەقئامێز، یان فۆرمێك بێ  لە پێكهاتە یەك بە دوا 
یەكەكانی ناوكۆییە كۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆجییەكان، ئەوانەی 
كە ژیانی مرۆیی دووچاری شێوازگیری دەكەن. هایدگەر لە 
هەموو ئەو دەستەواژە و تیۆر و میتۆد و شێوە و پێكهاتەو 
بونیاد و ناوكۆییانە دوور دەكەوێتەوە«)174(  لە راستیدا 
لە ئاستی خوێندنەوەی  تەنها فیكری هایدگەر  ئەو مۆركە 
دەقەكان جیا ناكاتەوە، بەڵكو تەواوی فیكری هایدگەر جیا 
دەكاتەوە، چونكە هایدگەر بۆ خۆی دەڵێت: »هیچ كەس بیر 
نامرێت«.  من  بۆ  هیچ كەس  ناكاتەوە، وەك چۆن  من  لە 
فیكری هایدگەر ئەوەیە كە لە هەموو ئاستەكاندا بانگەشەی 
بە  ئەوەی  بۆ  دەكات،  ئازادی  بانگەشەی  سەربەخۆیی، 

هەبووەكان بگات. لە كۆتایشدا بە خودی بوون بگات.
بەمجۆرە دەشێ  بڵێین هیرمینۆتیكای هایدگەری وەك 
ئەوەیە كە بانگەشەی سەربەخۆیی زمان بكات و لە هەموو 
رێسا و لۆژیكێكی رزگار بكات، وەك چۆن بانگەشەكردنە 
لە  دەق  تێگەیشتنی  و  تێگەیشتنمان  رزگاركردنی  بۆ 
ئامارییە  بیركردنەوە  و  تیۆرییەكان  چوارچێوە  هەموو 
زانستەوە  ناوی  بە  بابەتگەرایی  مەیلی  كە  میتۆدییەكان 

دەخەنە پێشەوە.
174 - Gerald Hruns, Hedeggers Estcangements Language. Truth 

and Pnetry in laner Wrtings )Yaie Univeisty Press, lygy( p.6.
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 ***
تێگەیشتن و  كردەی  ئەو شێوە سەربەخۆیەی  گادامێر 
مامۆستاكەی-  وەك  دەكات-  كێشی  هایدگەر،  راڤەكردنی 
دەكات  هیرمینۆتیكی  شارەزایی  نوێنەرایەتی  ئەویش 
لــە  تێگــەیشــتنەی  ئــەو   :)Hermeneutical experience(
شارەزایی هیرمینۆتیكییەوە دێتە دی وەك كرانەوە بەسەر 
ئەویدیكەدا )واتە دەق( بەرەو كەشف كردن و دەركەوتنی 
دەبات، ئەو تێگەیشتنە ئەو كاتە دێتە دی كە ئەویدیكە  توانای 
ئەوەی نییە دەست بەسەر ناوەڕۆكی دەقدا بگرێ  چ لە رووی 
ئایدیۆلۆجییەوە بێت یان وێناكردنی میتۆدییەوە بێت. ئەوەش 
هەڵوێستی  كە  دەكات  بنەمایە  ئەو  لەقبوونی  لە  دەاللەت 
تایبەتی من پشتی پێدەبەستێت، ئەو كردەیەش بە تێكشكاندن 
 hermeneutical( هیــرمینــۆتیكی  هەڵوەشــانــەوەی  یــان 
deconstuction( ناو دەنرێت. لێرەدا هەڵوەشانەوە تیۆر یان 
رێبازی خوێندنەوە نییە، بەڵكو رووتكردنەوەی تێگەیشتن و 
بمێنێتەوە و  بە كراوەی  ئەوەی  بۆ  باوەكانمانە  وێناكردنە 
لە فیكری نوێنەریكەرانە و ژمێریاریانە رزگارمان بێت، ئەو 
فیكرەی بە ئامانجی گەیشتن بە مەعریفەی جێگیر لە دەق 
دەكۆڵێتەوە. ئەو كردە نێگەتیفەی تێگەیشتن- گادامێر- وەك 
ئەو حاڵەتە نێگەتیفە تەماشای دەكات، كە مرۆڤ لە بەرانبەر 
وشەكان دووچاری سەرسامی دەكات، ئەوەش لە هەمان 
كاتتدا بە ملمالنێی فیكری ناو دەبرێت، لەوێشەوە تێگەیشتن 

مەیسەر دەبێت.)175( 
بڵێین كردە هیرمینۆتیكی الی گادامێر  بەمجۆرە دەشێ  

 175 - Ibid. See pp. 7-9.
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جۆرێكە لە ئاراستەكردنی مەعریفی وەك ئەوەی هەڵسێت 
لە  كە  ئەوەی  بگرێتەوە،  وێناكردن  مەعریفەی  جێی  و 
ئاراستەكردنە  ئەو  دەهێنین.  دەستی  بە  میتۆدەوە  میانی 
مەعریفییە-كە لە بنەڕەتدا لە هایدگەر وەرگیراوە- گادامێر 
پشتگیری دەكات و لە كارە ئەكادیمییە مەزنەكانی بەڵگەی 
 Wahrheit بۆ دەهێنێتەوە وەك لە كتێبی )حەقیقەت و میتۆد
 1960 ساڵی   )and Metthod »Truth and Method
دەیبینین، هەروەها لە كۆی كارەكانی دیكەی پرۆسیسەی 
دەكات. گادامێر دەیەوێت بۆمان روون بكاتەوە كە لە رێگای 
ئەویدیكەی نامیتۆدییەوە دەشێ  زۆر شت بزانین. هونەر و 
كۆی كار و دەقە ئەدەبییەكان نموونەیەكمان لە حەقیقەت 
پێشكەش دەكەن، كە ناشێ  لە رێگای میتۆدەوە پێی بگەین، 
ئەوەش بەو مانایە دێت كە میتۆدی زانستی سروشتی یان 
تاكە هۆكاری  پارادیمی مەعریفەی وێناكردن و تەجریدی 

گەیشتن بە حەقیقەت نیین.
بیركردنەوەیەكی  جــۆرە  میتــۆد  پێیوایــە  گادامێــر 
ستراتیژییە كە بەشداری لە نامۆبوونی مرۆڤی هاوچەرخ 
دەكات: سەرەڕای ئەوەی فیكرەی میتۆد كە لەگەڵ زانستە 
تازەكان دێتەوە و زانستە مرۆییەكانی وەك هەوڵدان بۆ 
شین  لێ   دنیا  بەرانبەر  مرۆیی  نامۆبوونی  تێپەڕاندنی 
دەبێت، بەاڵم ئەو نامۆبوونە بە نامۆبوونێكی دیكەی وەك 
ئامرازی  و  رێسا  كۆمەڵێك  میتۆد  دەگۆڕێتەوە.  خۆی 
بەمجۆرە  دەسەپێنێ ،  بابەتدا  بەسەر  خود  ستراتیژیین 
لە  پێدراوێك وەك شارەزاییەكی راستەوخۆ  خود وەك 
راڤەی  وێناكردنەكانی خۆی  بەپێی  بەڵكو  ناگات،  بابەت 
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دەكاتــەوە، بەر لەوەی وەك شــارەزاییەك وەری بگرێت.
چۆن لە رێگای كردەی راڤەكردنی دەقی ئەدەبییەوە، لەو 
قسەكردنە تیۆرییە گشتییە دەگەین؟ رێبازەكانی دەقی ئەدەبی 
تازە دەشێ  بكەوێتە هەمان تەگەرەوە كاتێك بەشداری لە 
تایبەتمەندكردنی نامۆبوون دەكات، لە بری ئەوەی لە كردەی 
راڤەكردن بگات. هەتا هیرمینۆتیكای كالسیكیش كاتێك بۆ 
كۆمەڵێك  وەك  راڤەكردنی  كردەی  گرفتەكانی  یەكەمجار 
بابەتگەراییەوە  مەیلی  هۆی  بە  وروژان،  گشتی  گرفتی 

نەیتوانی لە تەگەرەی نامۆبوون رزگاری ببێت.
هیرمینۆتیكا وەك ئەوەی راڤەكردنە لەسەر دیالۆگكرنەوە 
جیا  دەیبینێ ،  گادامێر  لەوەی   - تەواوی  بە  وەستاوە 
دەكەوێتەوە-)176( لەسەر دوو وێنەی بنەڕەتی لە راڤەكردن، 
دەدوێ   شتێكەوە  »لەبارەی  كە  راڤەكردنێك  ئەوانیش: 
كە  راڤەكردنێك  هەروەها  دەقێك،   »Speaking about
راڤەكردن  دەقێك.   »Speaking for شتێكەوەیە  پێناو  »لە 
دەقێكەوە  بارەی  لە  كاتێك  واتە  یەكەمدا-  حاڵەتی  لە 
دەدوێ - راڤەكردنێكە هەوڵی تێگەیشتنی دەق دەدات »وەك 
ئەزموون« وەك ئەوەی بابەتێك بێت بشێ  دەستی بەسەردا 
بگیرێت و بخرێتە ژێر رێسا و كۆمەڵێك مەسەلەی گشتی كە 
دەیانەوێ  بەسەر دەقدا بیسەپێنن، لەو حاڵەتەدا راڤەكردن 
وەك دیالۆگێكی خودی خۆی دەبینێتەوە )monologue( رێگا 
بە دەق نادات قسان لە بارەی خۆیەوە بكات، یان لە پێناو 
خۆیەوە قسان بكات )For it self(. بەاڵم راڤەكردن لە حاڵەتی 

176 - H. G. Gadamer, Truth and Method, pp. 322, 340, also see 
Kathleen Wright: Literaure and Plulvsuphy at the Crosscods› in Fes-
lials of Interpretion… pp. 2441-242.
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دووەمدا- واتە كاتێك لە پێناو دەق دەدوێ - راڤەكردنێكە 
لە دەق بگات، راڤەكار  ئایدیالی  هەوڵدەدات بە شێوەیەكی 
ئەویدیكە  تێگەیشتنی  توانای  »كە  دەدات  نیشان  وا  خۆی 
)دەق(ی بە هەمان شێوە و رەنگە باشتریش لە تێگەیشتنی 
ئەویدیكە )دەق( بۆ خۆی هەبێت«. راڤەكردن لەو حاڵەتەدا 
وەك  هەر  بەاڵم  نەبێت،  خودیش  دیالۆگێكی  ئەگەرچی 
 )one- sided converation( دیالۆگی یەك الیەنە دەمێنێتەوە
راڤەكار  بكات،  بۆ  قسەمان  بۆخۆی  نادرێت  دەق  بە  رێگا 
دەق لەوە نزیك دەكاتەوە وەك ئەوەی دیالۆگ لەگەڵ خۆی 
بكات، دواتریش لێرەدا چییەتی دیالۆگ-كە لەسەر دانوستان 
لە  راڤەكردن  دەبینین  بەمجۆرە  دەبێت.  ون  وەستاوە- 
حاڵەتی یەكەمدا ئەوەیە كە دەق دیالۆگ دروست ناكات، واتە 
راڤەكار دەق دەخاتە دەرەوەی چوارچێوەی دیلۆگەوە. بەاڵم 
لە حاڵەتی دووەمدا ئەوە دەق دەبێتە بابەتی دیالۆگكردن، 
بەاڵم دیالۆگەكە نابێتە دیالۆگێكی حەقیقی چونكە بابەتەكە 
لێرەدا راڤەكار حوكمی لەسەر دەدات. كەواتە لە هەردوو 
و  راڤەكار  لەسەر  جەخت  جیاواز  شێوەی  بە  حاڵەتەكەدا 
ئەو   )text of interpretation( دەكرێت  راڤەكردن  دەقی 

دەقەی كە نیازە راڤە بكرێت.
مەیلی  بۆ  مەسەلەیە  ئەو  دەشێ   لێرەدا  بەمجۆرە 
بابەتگەرایی میتۆدی كورت بكەینەوە، كە بەرەو جۆرێك لە 
وەهمی تێگەیشتن و راڤەكردن رابەرایەتیمان دەكات، وەهمی 
بڕوابوون بە زاڵبوون بەسەر دەقدا )واتە زاڵبوونی خود یان 
بابەتی راڤەكردندا(. بەاڵم دەبینین  راڤەكار بەسەر دەق و 
دەق بەردەوام خۆی لێیان دەرباز دەكات و بەرەو جۆرێك 
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لە نامۆبوون دەبێتەوە، ئەویش لە دەرئەنجامی تێنەگەیشتنی 
سۆزئامێزی  شارەزایی  بەهۆی  دەق  یان  بابەت  بۆ  خود 
نێوانیانەوە، لە كۆتاییدا خۆمان لە بەرانبەر دەقی راڤكاردا 

دەبینینەوە نەك ئەو دەقەی دەمانویست راڤەی بكەین.
خوارەوەمان  مەسەلەیەی  ئەو  بەرەو  دەرئەنجامە  ئەو 
هیرمینۆتیكیدا  كردەی  لە  خۆی  بایەخی  كە  دەكاتەوە، 
هەیە، ئەویش: دەرككردنی رۆڵی خود )راڤەكار( لە كردەی 
راڤەكردندا بەو مانایەی كە بە راستی دیالۆگی نێوان خودو 

بابەتە.

2- رۆڵی خود لە كردەی راڤەكردندا:
راڤەكردن وەك دیلۆگكردن لەگەڵ دەقدا

راڤەكردنی  بە  ئەوەی  هاوچەرخدا  هیرمینۆتیكای  لە 
راڤەكارانە،  دیالۆگی  بە  یان  دەبردرێت،  ناوی  دیالۆگئامێز 
دوالیزمی »خود/بابەت«  تەجاوزی  دەیەوێت  راڤەكردنێكە 
بكات، كە جەخت الیەنێك لەسەر حیسابی الیەنەكەی دیكە 
تێیگەیشتوە  گادامێر  راڤەكارانە وەك  دیالۆگی  دەكرێتەوە. 
جیایە لەوەی -هەندێ  لە توێژەران وەك بەرهەمهێنانی پەتی 
راڤەی  نیازە  كە  ئەسڵی،  دەقی  بە  پابەست  و  بەوەفا  یان 
ملكەچبوون  دەكەن-  باسی   )faithful productivity( بكەین 
بۆ دەق و بڕواكردن بە دەق دوو چەمكی ئاراستەكراونو 
بەرین.  ناویان  گادامێری  هیرمینۆتیكی  ئاكاری  بە  دەشێ  
لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە وەك پێویست لە ملكەچبوون بۆ دەق 
)بڕواكردن بە دەق( ناگەین، وەك ئەوەی راڤەكار بەرانبەر 
بە دەق تەواو نێگەتیف بكەوێتەوە، وێرای ئەوەی راڤەكردن 
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بەرهەم  دەق  دووبارە  و  بێت   )productive( بەرهەمهێنان 
بە  كاتدا  هەمان  لە  ئەگەرچی   ،)reproductive( بهێنێتەوە 
بەكارهێنانی  لە  گادامێر  ئەوە  نەكرێت،  داهێنانیش وەسفی 
وشەی داهێنان )ابداع- creative( و  داهێنانكاری )ابداعیە-
دەسەاڵتی  بەسەر  چونكە  ناكەوێتەوە،  دوور   )creativity
پەتی راڤەكاردا زاڵ دەبن، یان دەقی راڤەكراو بەسەر دەقی 

ئەسڵییدا زاڵ دەبێت.)177( 
كەواتە راڤەكردن ئەگەر بەرانبەر دەق خاكەڕایی بنوێنێ ، 
ئەوە پێویست ناكات ئامانجی داهێنانی دەقێكی نوێ  بێت، وەك 
بەرهەمهێنانەوەی  ئامانجی دووبارە  ناكات  پێویست  چۆن 
دەق بێت: چونكە لە هەردوو حاڵەتدا هیچ دیالۆگێ  لەگەڵ دەق 
ناسازێ . دیالۆگكردن لەگەڵ دەقدا پێویستە وەك پەیوەندی 
ئاڵوگۆڕی نێوان من و ئەویدیكە دەرك بكرێت، بۆیە )كائلین 
رایت K. Wright( دەڵێت: »بەكارهێنانی زاراوەی دیالۆگ الی 
گادامێر پێویستە پێمان بڵێت كە پەیوەندی نێوان راڤەكار و 
 )an I- other relation( ئەویدیكەیە  و  من  پەیوەندی  دەق 
بەو مانایەش من شوێنی راڤەكار و ئەویدیكە شوێنی دەق 
دەق  دانەری  )ئەویدیكە(  لە  گادامێر  مەبەستی  دەگرێتەوە، 
نییە، بەڵكو خودی دەقە. بەمجۆرە دەق بەر لەوەی تەنها 
نێو  دەكەوێتە  بابەتێكە  بێت،  راڤەكارانە  دیالۆگی  بابەتی 
دیالۆگی راڤەكارییەوە. بۆیە گادامێر پێیوایە »دەق تەعبیر لە 

خودی خۆی دەكات، وەك ئەوەی - تۆ- بیت«.)178(  

177 - Kobert J of Interprcta tion”, in Feutivals of Jntepretation… 
p, 64. Dostal, “Philosorpical Discourse and the Etbics.

178 - Kathicen Wriight, “Literaluce and Philosophy at the Cros-
roauls” in Ibid. p. 237.
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بەمجۆرە بۆمان روون دەبێتەوە كە رۆڵی خود لە كردەی 
دیالۆگكردن لەگەڵ دەقدا دوو خەسڵەتی سەرەكی بەیەكەوە 
پەیوەندی  یەكەم  خەسڵەتی  دەگرێت:  لەخۆ  پەیوەست 
ئاڵوگۆڕی نێوان خود و بابەتە یان نێوان من و ئەویدیكە، 
خەسڵەتی دووەمیان ئەوەیە كە ئەویدیكە دەقە نەك دانەر. 
لێرە بەدواوە هەوڵدەدەین زێتر پڕشنگ بخەینە سەر ئەو 

دوو خەسڵەتە جیاوازەی دیالۆگكردن لەگەڵ دەق.:

أ- دیالۆگ بەو وەسفەی كە پەیوەندی نێوان من و ئەویدیكەیە:
لە  جۆرێكە  دانوستاندنە-  ئەوەی  وەك  دیالۆگ- 
بابەت،  و  خود  الیەن:  دوو  نێو  ئاڵوگۆڕئامێزی  پەیوەندی 
)وەك  ئەویدیكە  و  من  نێوان  وردتر  شێوەیەكی  بە  یان 
ئەوەی كە ئەو ئەویدیكەیە »تۆ« بیت، واتە كەسی بەرانبەر 
بێت، كە لەسەر خودی خۆی وەستاوە و دەتوانێ  قسە لە 
دیالۆگ یان بەشداری دیالۆگكردن بكات(. لێرەدا پەیوەندی 
ئاڵوگۆڕی مانای ئەوە دەگەیەنێت كە كردەی تێگەیشتن و 
راڤەكردن لە میانی دیالۆگدا ناشێ  تەنها لە ئاراستەیەكەوە 
روو بدات،  لە ئاراستەی منەوە بەرەو ئەویدیكە بێتەوە، ئەو 
كردەیە پێویستە دەبێ  لە ئەویدیكەوە بەرەو منیش ببێتەوە. 
دەستپێشخەری  جڵەوی  من  بێت  راستی  ئەوەی  لێرەدا 
جێبەجێكردنی كردەكەی بە دەستەوە نییە، تاكو بە رووی 
ئەویدیكەدا بكرێتەوە و رێگا بە ئەویدیكە بدات قسەی بۆ 
گوێی  )گوێ (  كە  بدات  بە خۆی  رێگا  ئەوەی  بكات، وەك 
واقیع  لەگەڵ  ئاڵوگۆڕی  بەمجۆرە  ئەوەی  وەك  لێبگرێ ، 
بكات: هیچ كاتێك مامەڵەكە وەك هەوڵێك بۆ كۆنترۆڵكردنی 
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ناكرێ ، هیچ كاتێك وەك خودێكی بێالیەن مامەڵە لەگەڵ خۆ 
ناكرێ ، یان »وەك كۆجیتۆی دیكارتی« واتە وەك خودێكی 
ئەوەی  وەك  و  بكات  ئەویدیكە  لەگەڵ  مامەڵە  بیركەرەوە 
خۆی  دەنگدانەوەی  نەتوانێ   لەو،  بێت  دابڕاو  قەوارەیەكی 
بەرەو  تازە  میتۆدی  مەیلی  بەمجۆرە  ببیستێتەوە.  لەودا 
و  دەكات  كۆنترۆڵی  و  دەبێتەوە  دەق«  »چوارچێوەدانانی 
هەوڵدەدا بیخاتە ژێر ركێفی جۆرێك لە بیركردنەوەی بابەتی 
دەبەستێت،  ئامار و شیكردنەوەكان  و  رێسا  بە  كە پشت 
لە  جۆرێك  بەرەو  مەیلە  ئەو  هەڵەیە،  بەرەو  مەیلە  ئەو 
»بیركردنەوەی ستراتیژییە«: بیركردنەوەیەك كە كرانەوە 
هەمیشە  هایدگەر  وەك  هەروەها  ونە،  تێیدا  دەقدا  بەسەر 
تێدا  هاوڕێیانەی  حەقیقی  دیالۆگی  لێدەكردەوە  جەختی 
بە  هاوڕێیانەوە  رێگای سۆزی  لە  كە  دیالۆگەی  ئەو  ونە، 
لە  كە  دیالۆگەی  ئەو  نامۆبوونەوە،  نەك  دەگات،  ئەنجام 
دەرئەنجامی بەشداریكردنی دوو الیەنەوە مەیسەر دەبێت. 
بەمجۆرە دەتوانین بڵێین خود یان من- لەو حاڵەتی مەیلی 
بێالیەنانە  وێنەیەكی  دەیەوێت  دەقدا-  میتۆدگەراییەی 
بەڵكو  ناكات،  پرۆسیسە  وەربگرێت خودی حەقیقی خۆی 
دەبێتە خودێكی هەڵگەڕاوە و خۆی بەوە رازی دەكات وەك 
ئەوەی ئامرازێك بێت )یان ستراتیژێك بێت( و لەو رێگایەوە 
مامەڵە لەگەڵ ئەویدیكە بكات و بیەوێ  فێڵی لێبكات و تەنها 
وەك بابەتێك بۆ خزمەتكردنی خۆی بە كاری بهێنێت، وەك 
چۆن ئامراز لە جیهانی تەكنۆلۆجیای هاوچەرخدا -یان بە 
مانایەكی وردتر- لە جیهانی نامۆبووندا بەكار دەهێنرێت بێ  

ئەوەی گوێی لێبگیرێت.
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بیركردنەوەی  واتە  بیركردنەوەیە-  ئەو  راستیدا  لە 
هاوچەرخمان  ئێستای  جیهانی  لە  كە  ئاڵوگۆڕی  دیالۆگی 
بوونی نییە- هەر تەنها لە هاوشێوەكەی لە هیرمینۆتیكای 
گادامێرییدا نابینرێت، بەڵكو ریشە قووڵەكانی الی هایدگەرە.
و  »هولدرلین  ناونیشانی  بە  هایدگەردا  وتارێكی  لە 
چییەتی شیعر« هایدگەر هەندێ  دێرە شیعری هولدرلین-ی 
مانای  لە  قسە  تێدا  كە  دەهێنێتەوە-  شاعیران  شاعیری 
دیالۆگی ونبووی جیهانی ئێمە دەكات. هایدگەر بەرانبەر ئەو 
دێرانە دەوەستێ  و بۆ ئەوەی دیالۆگ لەگەڵ دەقی هولدرلین 
لە بارەی دیالۆگەوە بكات، واتە هەوڵدەدات بە شێوەیەكی 

دیالۆگئامێز راڤەی بكات. 
با سەرەتا گوێ  لە هولدرلین بگرین:

»تعلم اإلنسان كثیرا
ومن السماوات سمی الكپیر

مذ كنا حوارا

وكنا قادرین علی أن یسمع بعضنا إلی بعض«.

با گوێ  لە هەندێ  دیالۆگ بگرین كە هایدگەر لەبارەی 
ئەو دێرانەوە دەیانڵێت: »....« مذ كنا حوارا: »لە كۆندا ئێمە 
بوونی  دیالۆگ.  مرۆڤی  كۆمەڵی  ئێمەی  بووین«  دیالۆگ 
رووی  لە  زمان  بەاڵم  دامەزراوە.  زمان  لەسەر  مرۆڤ 
ئەگەرچی  دەبێت.  جێبەجێ   »دیالۆگ«دا  لە  مێژووییەوە 
زمان رووییەك نییە لە رووە بەكارهێنراوەكانمان بۆ زمان، 
بەڵكو زمان خۆی رەسەن نییە تەنها وەك دیالۆگ نەبێت. 
كەواتە ئەوە هەمیشە مانای زمان دەگەیەنێت- ناوكۆییەكە لە 
وشەكان و رێسای پێكهاتنی گوتن- هەموو ئەوانەش تەنها 
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رووە دەرەكییەكەی زمانن. كەواتە دیالۆگ چی دەگەیەنێت؟ 
لەگەڵ  شتێك  لەسەر  قسەكردنە  سەرەتادا  لە  هەڵبەتە 
و كۆمان  نێوانمانە  ناوەندی  لێرەدا قسەكردن  ئەویدیكەدا. 
دەكاتەوە و بەیەكمان دەگەیەنێت. بەاڵم هلیدرلین دەڵێت: »لە 
كۆندا ئێمە دیالۆگ بووین، ئێمە دەمانتوانی گوێ  لە یەكتر 
بگرین«. توانای گوێ  لە یەكتر گرتن ئەنجامی قسەكردنمان 
قسەكردنەوە  كردەی  لە  ئەوە  بەڵكو  نییە،  یەكتر  لەگەڵ 
سەپێنراوە، بەاڵم توانای خودی گوێگرتن لەسەر توانای ئەو 
وشەیە وەستاوە كە پێویستمانە، ئێمە دیالۆگین، ئەوەش بەو 
مانایەیە كە ناتوانین گوێ  لە یەكتر بگرین.... بەاڵم هولدرلین 
هەر قسە ناكات: ئێمە دیالۆگین، بەڵكو دەڵێ : لە كۆندا ئێمە 

دیالۆگ بووین... لە كەیەوە ئێمە دیالۆگ بووین؟«)179( 
ئێمە لە تواناماندا نییە، لە بارەی مانای ناوەڕۆكی ئەو 
دێرانەوە » لە كۆندا ئێمە دیالۆگ بووین« بگەینە دیالۆگی 
هایدگەر و هولدرلین، وەك ئەوەی هایدگەر مەبەستیەتی- 
لەو كاتەی كە لە رووی بوونەوە بە تووندی بە مێژووەوە 
داهاتووی  و  ئێستا  و  رابردوو  كە  بوونێك  واتە  بەندین، 
هەیە، لەوێوە كە مرۆڤ زۆری لە باردایە و زۆر دەزانێ .....، 
لێرەوە ئەوەی جێگای بایەخە لەسەر ئەو خەسڵەتە قووڵ 
ئەوەی كە  دیالۆگ بوەستین، وەك  ماناكانی  و جیاوازەی 
بە  تەنها  نابێ   مەیسەر  دیالۆگ  واتە  تێیگەیشتوە،  گادامێر 
كردەی قسەكردن و گوێگرتن نەبێت: بەو مانایەش قسەكردن 

عثمان  وتقديم:  ترجمة  والشعر،  الفلسفة  في  هيدجر،  مارتن   -179
امين، ص87، 88. )انظر أيضا: ما الميتافيزيقا؟ هولدرلين وماهية الشعر، 

ترجمة: محمود رجب وفؤاد كامل، ص 147-146(.



189

بە تەنیا دیالۆگ مەیسەر ناكات، وشە- بۆ ئەوەی وشە بێت- 
پێویستی بە توانایەك هەیە گوێی لێبگرێت. بەاڵم گوێگرتن لە 
زمان– یان گوێگرتن لە قسان وەك دەڵێن- بۆخۆی جۆرێكە 
لە قسان- چونكە قسەكردن خۆی دەسەپێنێ  و چوارچێوەی 
خۆی هەیە: بەاڵم ئێمە لە كردەی گوێگرتندا »جارێكی دیكە 

ئەو قسانە دەكەینەوە كە گوێمان لێبووە«.)180(  
برۆنز  وەك   -  )Listening( گوێگرتن  شێوازی  كەواتە 
الی  بونیادگەرییە  تەجاوزكردنی  شێوازی  پێیوایە-)181( 
شێوازی  لە  جیاوازە  گوێگرتن  شێوازی  كەواتە  هایدگەر. 
گوێگرتن  كە  ئەوەیە  خاوەنبوون،  بە  و  دەستبەسەراگرتن 
گوێگرتن  دەكاتەوە:  پەیوەندی شوێنی جیا  و  تێڕوانین  لە 
هاوبەشییەوە،  نێو  كەوتنە  و  نقومبوون  و  تێوەگالن  واتە 
وەك ئەوەی دانوستاندن بێت. لەو كاتەدا چاو وەك خۆی 
دەمێنێتەوە، لەسەر مەسافەی ئەوەی دەیبینێ ، بەاڵم گوێ  
رێگا بە ئەویدیكە دەدات لێی نزیك بێتەوە و ملكەچی دەبێ  و 
دەچێتە ناویەوە و دەبێتە خاوەنی، بۆیە ئێمە لە گوزارەیەكی 
 .»lend me your cars- باودا دەڵێین »گوێی خۆتمان بدەێێ
كەواتە كردەی گوێگرتن واتە ملكەچكردن بۆ شتێك، كە 
لە كردەی دیالۆگدا پێمان دەڵێت. بەاڵم بە نۆرە گوێگرتن 
كورت  مندا  یان  خود  بەسەر  كردەیەكە  قسەكردن  و 
وەك  دیالۆگدا  كردەی  لە  كاتێك  چونكە  نەكراوەتەوە، 
ئەویدیكە یان وەك »تۆ« سەیری دەق دەكەین، هەر وەك 
سیمایەكی جیاكارانەی دەق دەبینرێت. بەمجۆرە دەق جارێك 

180- المصدر السابق، ص 69 ونا بعدها.
181 - Quoted in Geiald Rruns »Heidegger and the Emancrpa-

tion of Language«. In The Relevance of the Reautiful…, pp. 127.
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قسان دەكات و جارێك گوێدەگرێت، دەردەكەوێتو وندەبێت، 
دەرخستنی  دیالۆگیش  راڤەكردنی  و  تێگەیشتن  بایەخی 
شاراوەكانە لە رێگای پەردەپۆشنەكراوەكانو دیارەكان، واتە 
لە رێگای  لێكردووە  كەشفكردنی ئەوەیە كە دەق وسبەی 
نێوان  گرژییەی  ئەو  میانی  لە  دەیڵێت.  راستی  بە  ئەوەی 
دەرخستن و پەردەپۆشكردن، قسەكردن و بێدەنگی، لەسەر 
ئاستی دەق و لەسەر ئاستی راڤەكار، ئەو حەقیقەتەمان بۆ 

دەردەكەوێت كە دەق دەیخاتە روو.
كە  بگوازینەوە  دووەم  خەسڵەتی  بۆ  دەتوانین  ئێستا 
جیاوازییەكانی  بە  دەقدا  لەگەڵ  دیالۆگكردن  كردەی  لە 
پەیوەندی نێوان من و ئەویدیكەوە بەندە، ئەویش: لە كردەی 

دیالۆگكردندا ئەویدیكە بۆخۆی دەقە:

دیالۆگە  كە  وەسفەی  بەو  ئەویدیكە  لەگەڵ  دیالۆگكردن  ب- 
لەگەڵ دەق:

كەواتە تێگەیشتن لە دیالۆگی حەقیقی كە لەسەر پەیوەندی 
تووندی  بە  وەستاوە،  ئەویدیكە  و  من  نێوان  ئاڵوگۆڕی 
پەیوەستە بە تێگەیشتنی دیالۆگ بەو مانایەی كە دیالۆگە 
لەگەڵ دەق، بەاڵم لەسەر چ بنەمایەك ئەو پەیوەستبوونە 
حەقیقەتە  لەو  دەبێت  لە سەرەتادا  لێرەدا  دەكەین؟  دەرك 
بە گشتی  كە  ئەوەیە  ئەویش  پێبكەین،  دەست  پێویستەوە 
ئەوەی لە دیالۆگی حەقیقیدا جێی بایەخە ئەو بابەتەیە كە 
دیالۆگ بە دەوریدا خولدەخوات، ئەو مەسەلە هاوبەشەی كە 
دەكەوێتە نێوان دوو گفتوگۆكەرەوە، ئەوەی جێی بایەخدان و 
قسەلێكردنی نێوانیانە، وەك گادامێر دەڵێت: »تاكە رێگایەك 
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كە توانای یەكتر دواندنی تێیدا بگات ئەوەیە كە لەو نێوانەدا 
شتێك بۆ گوتن لە ئارادا بێت«.)182( 

ئەو كردەیە -وەك گادامێر دەیبینێ - تەواو لە گواستنەوەی 
بۆ  رێگایە  ئەو  جیایە،  رەمزەوە(  لە  نموونە  )بۆ  زانیاری 
گەیشتن بە زانیارییەكان تەنها وەرگرێك هەبێت بەسە، بەاڵم 
نییە،  تەنها كەسی وەرگر بەس  دیالۆگی حەقیقی هەر  بۆ 
ئامادەیی چوونە ژێر باری  لەگەڵ ئەوەشدا »دەبێ   بەڵكو 
ئەوەش هەبێت كە دەگوترێت. ئەو رێگایە تەنها رێگایە كە 
وا لە وشە دەكات پەیوەست بێت، وەك چۆن بوونی مرۆیی 

پەیوەستە بە بوونی مرۆیانی دیكەوە«.)183(  
پێشتر  هایدگەر  دیالۆگ-وەك  ئامانجی  كۆتاییدا  لە 
دەبێتە  كە  ئەوەیە  دەرخستنی  كردەوە-  روون  بۆمانی 
بابەتی قسەكردن، بەو مانایە دیالۆگی حەقیقی لە وشەوەیە 
»ئەوەیە كە ملكەچی شتێك دەبێ  كە دەیبینێ ، واتە ملكەچی 
ئەو دیمەنە دەبێت كە قسەكردن دەیخاتەوە«)184( ..... ئایا 

دەشێ  لە هەموو ئەوانە چ سوودێك وەربگرین؟ 
ئەویش  دەركەوت،  بۆ  بنەڕەتیمان  فیكرەی  لێرەدا 
هەر  یان قسەكردن  زمان  دیالۆگدا  كردەی  لە  كە  ئەوەیە: 
ئەوەی  بەڵكو  گەیاندن،  زانیاری  بۆ  نییە  ئامرازێك  تەنها 
قسەكردندا  میانی  لە  ئەوەیە  گرنگە  حەقیقیدا  دیالۆگی  لە 

182 - H.G. Gadamer, »On the Cuntribution of Poetwy to the 
Seanch for Truth«, In The Relevance of the Heasutiful… p. 106.

183 - Ibid… Joc. Cit.
184 - Martin Heidegger, Being and time, trans by Joan Maqur-

rie and fidward Robinson )New York; Harper and Row Publishers, 
1976(, sco. JI. P. 56.
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دیالۆگكردنە  دیالۆگێك  هەموو  چونكە  بڵێیت،  چ  دەتەوێ  
لەسەر شتێك. ئەگەر ئێمە بزانین كە هەموو دەقێك-وەك 
ئەوەی زمانە- شتێك بە ئێمە دەڵێت، ئەوە دیالۆگكردنی ئێمە 
لەگەڵ دەق-وەك ئەوەی دیالۆگی نێوان من و ئەویدیكەیە- 
نابێ  تەجاوزی ئەوە بكات، كە دەق دەیڵێت و بكەوێتە پشت 
دەقەوە، ئەوەش راستەوخۆ ئەو جیاوازییە دەردەخات-وەك 
هەندێ  لە توێژەران روونی دەكەنەوە-)185(  كە دەكەوێتە 
نێوان هیرمینۆتیكای گادامێر)186( و هیرمینۆتیكای كالسیك 
الی شلیرماخەر و دیلتای: هەریەك لەو دووانە دوایی وا 
زمانی دەق  كە  ئەوەی  دەكەن، وەك  دەق  زمانی  سەیری 
كۆدی شتێكی دیكە بێت لە پشت دەقەوە )لە پێش: كەسایەتی 
داهێنەرانەی دانەر یان تێڕوانینی بۆ دنیا... هتد(، لە كاتێكدا 
گادامێر جەخت لە خودی دەق دەكاتەوە، واتە چ بە نەوە 

یەك لە دوا یەكان لە راڤەكاران دەڵێت.
بۆ  دانەرەوە  لە  كە  گەیشتن  كردەی  تەقلیدی  نموونەی 
ناوندیاری  دەق  و  دەنێت  هەنگاو  بۆ خوێنەر  پاشان  دەق 
بابەتیانەیە و هەڵگری پەیامی دانەرە بۆ خوێنەر نموونەیەكە 
مامەڵە لەگەڵ دەق وەك ئەویدیكە ناكات یان وەك »تۆ« كە 

185 - David F. Linge )translator and cditor(. Hans-Geprg Ga-
damer. Philosphical Herrmeneuticd )University of California Press, 
1976(. See the introduction, p.88.
روونكردنەوەی  هونەری  لە  هیرمینۆتیكا  پێناسەی  گادامێر   -186
گوتراوی ئەویدیكەدا دەبینێتەوە، یان هیرمینۆتیكا زمانی نامۆی ئەویدیكە 
روون دەكاتەوە. دەتوانین بڵێن ئەگەر هیرمینۆتیكا بە شێوەیەكی گشتی 
خۆی لە راڤەكردندا هەڵگرێتەوە، ئەوە خودی راڤەكردنیش دەكەوێتە 

سەر تێگەیشتن و دیالۆگ. وەرگێڕی كوردی.
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الیەنێكی لە الیەنەكانی دیالۆگ، بەڵكو وەك ناوەندی دیالۆگ 
لەگەڵ دانەر مامەڵەی لەگەڵ دەكات. هەر تەنها گادامێریش 
هیرمیتۆتیكای  بەڵكو  رەتنەكردۆتەوە،  نموونەی  ئەو 
فینۆمینۆلۆجی بە گشتی ئەو نموونەی قبوڵ نییە - وەك 
كەواتە  دەكەنەوە-)187(  روونی  توێژەران  لە  هەندێ  
شی  جۆر  دوو  بۆ  دەشێ   دانەر/دەق/خوێنەر،  پەیوەندی 
پەیوەندی  و  »دانەر/دەق«  پەیوەندی  ئەوانیش:  بكەینەوە 
دەقەوە  بە  دانەر  پەیوەندی  هەروەها  »خوێنەر/دەق«. 
و  بەرهەم  دێتە  مرۆییەوە  هەوڵی  لە  ئیبداعییە  كردەیەكی 
شێوازی  بە  كردەیەكە  واتە  جیاوازە،  كەسایەتی  كارێكی 
یان  دەكرێ   ئیبداع  دەق  كە  بەاڵم  بەندە.  دەقەوە  ئیبداعی 
هیچ  و  دێت  كۆتایی  دانەرەوە  بە  پەیوەندی  كار  كاتێك 
توانایەكی بۆ دووبارە دەستبەسەرداگرتنی دەقی ئیبداعییەوە 
بۆ خوێنەر،  ئامادەیە  و  تەواوە  دەق  كە  لەو ساتەدا  نییە، 
ئەو كاتە مانای دەق لە مەبەستی دانەر جیا دەبێتەوە، تا 
توێژەر خۆی  لێرەدا  بگات.  پێی  بتوانێ   وەرگرێك  هەموو 
لەگەڵ  مانای دەق  كە  لەوەی  گادامێر  فیكرەی  پاڵ  دەداتە 
مەبەستی دانەر یەك ناگرێتەوە: مەبەستگەرایی سایكۆلۆجی 
دانەر هەر تەنها تایبەتە بە خۆیەوە، بەاڵم مەبەستگەرایی 

187- Mano J. Valdes. Phenomenologics, pp. 38 and 60-61.
وجدیر بالذكر أن كافە اقطاب االتجاه الفینومینولوجی متفقون علی أن 
خبرات المۆلف ال تعد جز ءا من بنیة العمل االدبی )أو العمل بوجه عام(، 
وال تدخل )او ال ینبغی لها أن تدخل( كجز ء فی سیاق خبرة المتلقی أو 
الناقد بهذا العمل من حیث هو موضوع لخبرة جمالیة )أنظر فی ذلك 
كتابنا: الخبرة الجمالیة، دراسة فی فلسفة الجمال الظاهراتیة، مواضع 

عدیدە متفرقة(. 
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لە  بەشێك  وەك  دەبێ   دەق(  )مەبەستگەرایی  دەقگەرایی 
لە  خوێنەر  ئەوەی  بۆ  بكرێت.  سەیر  خوێنەر  شارەزایی 
دەقی ئەدەبی بگات، پێویستە توانای ئەوەی هەبێت دەرك 
واتە  بێت،  دانەر  ئەوەی  وەك  بكات  خۆی  تاكگەرایی  بە 
بە  )نەك  بێت  دانەر  داهێنەرانەی  شێوازیی  ئەوەی  وەك 

مێژووبوونی دانەر(.
مێژووبوونی  بە  و  دانەر  مێژووبوونی  بە  دەبێ   لێرەدا 
و  بارودۆخ  دانەر  مێژووبوونی  بە  بكەینەوە:  لێكجیا  دەق 
شارەزایی و رۆشنبیریی و حاڵەتی كۆمەاڵیەتی و دەروونی 
تایبەتی دانەری لەخۆدا هەڵگرتووە، بەاڵم بە مێژووبوونی 
دەق ئەو حەقیقەتە مێژووییەیە كە دەق دەیخاتە روو، بەو 
مانایەش ئەوەی دەق دەیڵێت هەمیشە ئاراستەكراوە بۆ ئەو 
خەڵكە جۆراوجۆرانەی كە لە سەردەمی دەق بە رۆشنبیریی 
جیاوازەوە  كۆمەاڵیەتی  باری  و  جیاواز  ئایینی  و  جیاواز 
دەژین. بەو مانایەش لە میانی پەیوەندی دەق بە خوێنەرەوە، 
دەق دەچێتە ناوكۆییەكی رۆشنبیریی-كۆمەاڵیەتی كە لەگەڵ 
ناوكۆیی خوێنەرێكی دەرەوەی ئەو كات و شوێنە نائاشنا 

دەكەوێتەوە.
ئەركی هیرمینۆتیكا لە مامەڵەكردنی لەگەڵ دەقدا نائاشنایی 
بە مێژووبوونی دەق تێدەپەڕێنێ ،)188(  واتە كاتێك دەقێك 
دەچێتە نێو چوارچێوەیەكەوە یان ناوكۆییەكی نائاشناوەو 
ناتوانێ  وەاڵمی خۆی هەبێت و دەكەوێتە دەرەوەی ئەوەی 

188- راڤەكردن هەوڵدانە بۆ تێپەڕاندنی حاڵەتێك لە نائاشنایی، كە 
ئێمە بەرانبەر بە بابەتێك هەمانە، لەوێوە كە بابەتێك المان روون نییە. 

وەرگێری كوردی.
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و:ك()189(   دێتەوە،  هۆگری  ئەوەی  )یان  دەیەوێت  خۆی 
appropriation( Aneigung( ، ئەو زاراوەیە بەو مانایە دێت 
دەزانێت.  خۆی  موڵكی  بە  نامۆیە  مرۆڤ  الی  ئەوەی  كە 
دەاللەتی ئەو زاراوەیە لە ناوكۆیی راڤەكاریی دەقی ئەدەبیدا 
كە  ئەوەی  پاڵ  دەخاتە  دەق  راڤەكار  كە  دێت  مانایە  بەو 
هۆسرل ناوی دەنێت »دنیای ژیان- life world« یان وەك 
 being in- the- هایدگەر ناوی دەنێت »بوون لێرە لە دنیادا
world -«. كردەی هۆگری/هاوگونجان هەر تەنها لە میانی 
دیالۆگەوە نەبێت مەیسەر نابێت، چونكە خودی دیالۆگكردن 
هەوڵدانە بۆ تێگەیشتن: تێگەیشتنی بە مێژووبوونی دەق و 

دەق چمان پێدەڵێت. 
بەمجۆرە تێگەیشتن لە مانای دەق الی گادامێر بەسەر 
لێرەدا  دەبێت،  جێبەجێ   ئێمەدا  بارودۆخی  و  هەڵوێست 
تێگەیشتن دەبنە كردەیەكی هیرمینۆتیكی،  جێبەجیكردن و 
تێگەیشتنی  ناكەوێت,  تێگەیشتن پێش جێبەجێكردن  لێرەدا 
دەق لە رابردوودا واتە رێگادان بە دەق بۆ ئەوەی ئەمڕۆ 
شێوە  بە  مەسەلەیە  ئەو  دانانی  بەاڵم  بكات.  بۆ  قسەمان 
و  دەق  جێبەجێكردنی  لە  توانایی  بێ   واتە  نێگەتیفەكەی 
ئەوەش  دنیاكەمانەوە،  بە  پەیوەستكردنی  لە  توانایی  بێ  

تێنەگەیشتنی هەموو شتێكە لە بارەی دەقەوە.)190( 
بەمجۆرە ئێمە لە میانی كردەی هۆگری و هاوگونجانی 

189- لە رێگای راڤەكردنەوە هەمیشە دەتوانین جۆرێك لە هۆگری 
لەگەڵ دەقدا دروست بكەین. وەرگێڕی كوردی.

 190 - See: Jean Grondin, »Hermeneutics and Relativisms, in 
Festivals of Interpretation, pp. 51-52.
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گادامێرییدا هەر تەنها ئەویدیكە یان دەق ناس ناكەین، بەڵكو 
خۆشمان دەناسین و هەروەها خودی خۆمان ناس دەكەین. 
ئێمە خۆمان لە میانی سیما مرۆییەكەوە باشتر دەناسین كە 
بەردەوام لە رووە رۆشنبیرییەكەوە دەردەكەوێت، ئەوەش 
وەك ریكۆر دەاللەتی لێدەكات و دەڵێت: »ئەوەی كە ئێمە 
هەستیاری  بارەی  لە  كینەوە،  و  خۆشەویستی  بارەی  لە 
لەبارەی  گشتی  شێوەیەكی  بە  یان  دەیزانین،  ئاكارەوە  و 
هەموو ئەوانەی خود ناویان دەنێت، ئایا هەموو ئەوانە لە 
لێبكرێت؟  گوزارشتیان  ناشێ   ئەدەبدا  رێگای  لە  و  زماندا 
بەمجۆرە هەموو ئەوانەی تەواو دژ بە خودگەرایی دەبنەوە، 
وەك  بونیادگەرییەوە  شیكردنەوەی  لە  ئەوانەی  هەموو 
شانەی دەق دەردەكەون، هەمان ئەو ناوەندەن كە قابیلی 

ئەوەن خۆمانیان لە رێگاوە بناسین«.)191( 
ئایا لە هەموو ئەوانەدا ناگەینە ئەوەی كە هیرمینۆتیكای 
دەقی هاوچەرخ هەوڵدەدات درزێك بخاتە ئەوەی كە لە 
ئاگامەندی ئیستێتیكی تازەگەریمان روودەدات، بە هۆی 
فەرامۆشكردن و لەبیركردنی ئەوەی كە بە گشتی ئەدەب 
و هونەر پێمان دەڵێت، هەموو ئەوانەی كە پێشمان دەڵێت 

دەنگدانەوەی لە ئێمەدا ونە؟
            تەواو2016/6/10 هەولێر

 

191 - Quoted from P. Ricour, Hermeneutics and Human Sci-
encs, in Mario Vaides op. cil, p. 64.
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