
مەرامی فەلسەفە و پایانی فەلسەفە
بۆچوونێكی هایدیگەرانە بۆ ماهیەتی فەلسەفە

د.ئازاد حەمە*



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 8
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

ســاڵی  لــە  هایدیگــەر  مارتیــن 

نــاوی  بــە  وانــە  كۆمەڵێــك  1955دا 

 Was ist das die?( چییــە؟  فەلســەفە 

Philosophie( باڵوکــردەوە، كــە دواتــر 

ــزی ــە ئینگلی ــە ســاڵی 1958 دەكرێــت ب ل

لــە  و   )What is Philosophy? (()1

ســاڵی 1956یــش دەكرێــت بــە فەڕەنســی 

 .)Qu›est-ce que la philosophie?(

پرســیارە  ئــەم  ناوێــت  گومانــی 

هایدیگەرییــە: »فەلســەفە چییــە؟« لــە 

نێوەنــدی فەلســەفیی ڕۆژئــاوادا هەمیشــە 

بــووە. هایدیگــەر  ئاوڕدانــەوە  شــایانی 

بــە  چییــە؟  فەلســەفە  دەپرســێت  كــە 

هــۆی ئــەوەوە دەیەوێــت بچێتــە نــاو 

فەلســەفەوە و لــە نــاوەوەی فەلســەفە 

مبێنێتــەوە نــەك لــە دەرەوەی. بــۆ ئــەوەی 

لــە نــاو ئاســۆی بیركردنــەوەی هایدیگەردا 

بەوەیــە  پێویســتامن  ببیــن،  نیشــتەجێ 

ــدی  ــاو زێ ــە ن ــان ل ــەر خۆم وەك هایدیگ

بپرســین  و  بكەیــن  قایــم  فەلســەفەدا 

ــت  ــی دەگوترێ ــە پێ ــە ك ــتە چیی ــەو ش ئ

ــگای  ــە ڕێ ــارە هایدیگــەر ل فەلســەفە؟ دی

فەلســەفە  پرســیاری  پرســیارەوە؛  ئــەم 

چییــە؟ پێیوایــە دەســت بــۆ بابەتێكــی 

بەریــن دەبــات كــە لــە نادیاریكراویــدا 

خــۆی دەبینێتــەوە. ئــەم پرســیارە دەشــێت 

وردتــر دەستنیشــان بكرێــت، بــۆ ئــەو 

بــۆ  ڕێگایــەك  پێویســتە  مەبەســتەش 

گفتوگۆیەكــی ڕاســتەوخۆ دیــاری بكرێــت. 

ئەڵبەتــە ئــەو ڕێگایــەش تاكــە ڕێگایــە بــۆ 

بەدەســتهێنانی وەاڵم و پرســیاری گونجــاو.

هایدیگــەر وەهــای بــۆ دەچێــت ئــەو 

كاتــەی دەپرســین فەلســەفە چییــە؟ قســە 

لــە فەلســەفە دەكەین، ئەمــەش وا دەكات 

بــەاڵم  بیــن.  فەلســەفە  دەرەوەی  لــە 

ئامانجــی پرســیارەكە پێچەوانــەی ئەوەیــە. 

ــە  ــەوە ل ــۆ مان ــە ب ــە ئامانجەكــە هەوڵ وات

نــاوەوەی فەلســەفە: واتە فەلســەفەكردن. 

ئــەو گفتوگۆیــەش لــەو بارەیــەوە دەكرێت 

و  بێــت  ڕاســتەوخۆ  دەكات  پێویســت 

ئەوەشــامن بــۆ دابیــن بــكات كــە بتوانیــن 

مبێنینــەوە  فەلســەفەدا  نــاوەوەی  لــە 

ــن.  ــی فەلســەفەدا بی ــە دەوروخول ــەك ل ن

بــەم جــۆرە ئــەو گفتوگۆیــە پێویســت 

دەكات ڕاســتەوخۆبێت، و ئــەوەش كــە 

فەلســەفە كاری لەســەر دەكات پێویســتە 

ــەم  ــەوە. ل ــی ئێمــە بگرێت رسووشــتی ژیان

حاڵەتــەدا فەلســەفە شــتێك نییــە كــە 

ــۆزەوە؟  ــت و س ــە هەس ــت ب ــەت بێ تایب

بــە پێــی هەســت، بــە بۆچوونــی ئەنــدرێ 

ــت،  ــەم دێنێ ــراپ بەره ــەدەب خ ــد، ئ ژی

ــڕەو  ــەفە پەی ــەر فەلس ــەش لەس ــە ئەم ك

ــش  ــتی جوانیی ــەت هەس ــت. تەنان دەكرێ

ــەاڵم  ــە، ب ــە فەلســەفەوە نیی ــدی ب پەیوەن

بــە قســەی خەڵــك گوایە هەســت شــتێكی 

ناعەقڵییــە. لــە الیەكــی تــرەوە فەلســەفە 

نــەك تەنیــا شــتێكی عەقڵییــە، بەڵكــو 

شــتێكی ڕاســت و سەرپەرشــتیاری عەقــڵ 

)ratio(یشــە. ئایــا ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێت 

كــە ئێمــە بڕیارمــان لەســەر فەلســەفە 

بڕیــار  كــە  بــەوەی  چییــە؟  كــە  داوە 

دەدەیــن فەلســەفە شــتێكی عەقڵییــە، 

ئایــا ئەمــە بۆخــۆی وەاڵمێكــی پێشــوەخت 

نییــە؟ بۆیــە هایدیگــەر پێیوایــە دەكرێــت 

وەاڵمەكەمــان بــە پرســیاری تــر ڕووبــەڕوو 

بكەینــەوە. لەبەرئــەوە دەپرســێت: عەقــڵ 

ــە ســەروەری  ــووە ب ــڵ ب ــا عەق ــە؟ ئای چیی

فەلســەفە؟ گــەر وەاڵمەكــە »بەڵێ«یــە 

وەاڵمەكــە  گــەر  مافێــك؟  چــی  بــە 

ــان  ــز ی ــە كوێــوە عەقــڵ هێ ــە ل »نەخێر«ـ

ڕۆڵــی خــۆی وەردەگرێــت؟ گــەر ئــەوەی 

ــگای  ــە ڕێ ــا ل ــڵ تەنی ــت عەق پێیدەگوترێ

ــەوە  ــگای مێژووەكەی ــە ڕێ ــەفە و ل فەلس

ــەرەتاوە  ــە س ــەر ل ــە ه ــراوە، بۆی دیاریك

ماقــول نییــە فەلســەفە ئــەوەی پێبدرێــت 

ــەی  ــەو چركەی ــكات. ئ ــڵ دیاریب ــە عەق ك

گومــان دەكەیــن لــە خەســڵەتی فەلســەفە 

هەمانشــت  عەقڵــی،  ڕەفتارێكــی  وەك 

ڕوودەدات كاتێــك فەلســەفە بــە شــتێكی 

ئــەو  چونكــە  دەزانیــن،  ناعەقڵییــش 

ــەفە  ــەی فەلس ــت پێناس ــەی دەیەوێ كەس

بــەوە بــكات کــە شــتێكی ناعەقڵییــە، ئــەو 

شــتە دەكات بــە پێوانــە كــە عەقڵییــە 

ڕوون  شــتێكی  بــە  دەكات  عەقڵیــش  و 

ــەوەش  ــی ئ ــەر گوتەن ــی(. هایدیگ )بەدیه

پێویســتە بگوترێــت كــە ئەوەی فەلســەفە 

نزدیكــە  لێامنــەوە  پەیوەســتە  پێــوەی 

پەیوەندیــدارە.  بوونیشــامنەوە  بــە  و 

دەدرێتــە  خەســڵەتەی  ئــەو  كەوابێــت 

ســۆز  بــە  پەیوەندیــی  فەلســەفە  پــاڵ 

تــر  واتایەكــی  بــە  نییــە،  و هەســتەوە 

پەیوەندیــی بــە ناعەقڵییــەوە نییــە. بۆیــە 

ــەم  ــە ئ ــەوە دەگات ــەو بارەی ــەر ل هایدیگ
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بــە وریاییەكــی  پێویســتامن  بۆچوونــە: 

بــە  ســەبارەت  گفتوگۆیــەك  تــا  زۆرە 

هایدیگــەر  بكەیــن.  چییــە؟  فەلســەفە 

دەڵێــت پرســیاری فەلســەفە چییــە؟ داوای 

ئەوەمــان لێــدەكات كــە وا لــە پرســیارەكە 

بكەیــن ڕێگایەكــی ڕوونــر بگرێتەبــەر، 

نــاو  نەكەوینــە  ئــەوەی  بــۆ  ئەمــەش 

لێــرەوە  هەڕەمەكییــەوە.  تێگەیشــتنی 

دەپرســێت:  ســەرلەنوێ  هایدیگــەر 

چــۆن دەتوانیــن ڕێــگا بدۆزینــەوە تــا 

پرســیارەكەمان  بتوانیــن  هۆیــەوە  بــە 

دیاریكەیــن؟ بەدڵنیاییــەوە 

ئــەو  دەكات،  لــەوە  بــاس  هایدیگــەر 

ڕێگایــەی دەمەوێــت ئامــاژەی پێبكــەم 

ڕاســتەوخۆ وا لەبەرمدەمــان. لەبەرئــەوەی 

لێامنــەوە نزیكــە، ســەختە دیاریكەیــن، 

تەنانــەت گــەر بیشــیدۆزینەوە لەنێویــەوە 

هایدیگــەر  تــر  جارێتکــی  تێدەپەڕیــن. 

ڕاســتە  چییــە؟  فەلســەفە  دەپرســێت: 

وشــەی  گــۆی  جــۆرە  بــەم  پێشــریش 

ئەگــەر  بــەاڵم  فەلســەفەمانكردووە. 

دەســتبەرداری ئــەم بەكاربردنــەی وشــەی 

فەلســەفە بیــن و بگەڕێینــەوە بۆ ڕیشــەی 

وشــەكە، ئــەوكات دەبینیــن بــەم شــێوەیە 

 φιλοσοφία,( گۆدەكرێــت: فیلۆســۆفیا

ــت  ــامن دەڵێ ــەوەش پێ philosophia(، ئ

كــە ئێســتا فەلســەفە یۆنانی قســەدەكات. 

یۆنانــی،  یۆنانــی، وەك وشــەی  وشــەی 

ــە  ــك ل ــە جۆرێ ــەش ب ــەم ڕێگای ــە. ئ ڕێگای

ئــەم  و  بەردەمامندایــە  لــە  جــۆرەكان 

قســەمان  دێرزەمانیشــەوە  لــە  وشــەیە 

ــە  ــگا ل ــر، ڕێ ــی ت ــە واتایەك ــۆدەكات. ب ب

پشــتامنەوە ئامادەیــە، چونكــە وشــەی 

لێبــووە  گوێــامن  هەمیشــە  فەلســەفە 

یۆنانــی  وشــەی  كــردووە.  گۆشــامن  و 

فەلســەفە philosophia پێامندەڵێــت كــە 

ــێك  ــش هەمووش ــتێكە پێ ــەیە ش ــەم وش ئ

جیهانــی یۆنانیــی دیاریــدەكات، نــەك هەر 

 philosophia فەلســەفە  بەڵكــو  ئــەوە 

ــاواش  ــای ڕۆژئ ــژووی ئەورووپ ــی مێ ڕەوت

دیاریــدەكات. هایدیگــەر وای دەبینێــت 

ــی  ــی »فەلســەفەی ڕۆژئاوای ــە، دەربڕین ك

زۆر  دەربڕینێكــی  ئەورووپایــی« 

چونكــە  بــۆ؟  دووبارەیــە؛  و  بەكاربــراو 

فەلســەفە لــە رسووشــتی خۆیــدا یۆنانییــە. 

ئەوەیــە  یۆنانیبــوون  لــە  مەبەســتیش 

ــە  ــووە ل ــەم ب ــی یەك ــی یۆنان ــە جیهان ك

گۆكــردن  و  فەلســەفە  لەئامێزگرتنــی 

فەلســەفەیە.  ئــەم  تەشــەنەپێكردنی  و 

ــی فەلســەفەش  ڕیشــەی رسووشــتی یۆنان

ــای  ــڕەوی ئەورووپ ــەردەمی قەڵەم ــە س ل

ــیحییەكانەوە،  ــا مەس ــەن وات ــوە، لەالی نوێ

دەســتی بەســەردا گیــراوە و بــە هــۆی 

ســەدەكانی ناوەڕاستیشــەوە ئــەم واتایانــە 

ئــەوە  ئەمــە  بــەاڵم  بوونــە،  ســەروەر 

ناگەیێنێــت كــە فەلســەفە مەســیحایی 

كــە  ئــەوەی  لەســەر  بڕیــاردان  بــووە. 

ــچ  ــەك هی ــە ڕەچەڵ ــە ب ــەفە یۆنانیی فەلس

ناگەیەنێــت جگــە لــەوەی كــە ڕۆژئــاوا 

مێژوویــی  ڕەوتــی  لــە  ئەورووپــا  و 

»فەلســەفیین«.  ڕیشــەدا  لــە  خۆیانــدا 

قەڵەمــڕەوی  و  گەشــە  ئەمــەش 

فیلۆسۆفۆس ئەو 
كەسەیە كە دانایی 

خۆشدەوێت. كرداری 
خۆشەویستی بە 
مانای یۆنانی و 
هێراكلیتسی بە 

یەكانگیری دێت، 
یەكانگیری لەگەڵ 

لۆگۆس. ئەم 
یەكانگیرییە لەگەڵ 

 sophon دانایی
یەکانگیرییەکی 
هارمۆنییە. بە 

 )αρμονία( یۆنانی
واتە هارمۆنی لەگەڵ 

ئەویتردا
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لێكردۆتــەوە.  جەختیــان  زانســتەكان 

چونكــە زانســتەكان لــە ڕەوتــی مێژوویــی 

ڕۆژئــاوای ئەورووپــی ڕیشــەی هەیــە. بــە 

ڕەوتــە  لــەوە  مەبەســتیش  دڵنیاییــەوە 

فەلســەفییەكەیە.

بــە  ئەتۆمــی«ش  دەركەوتنــی »چاخــی 

ــە  ــی، ك ــەر گوتەن ــوو، هایدیگ ــك ب جۆرێ

گشــت ڕەوڕەوەی مێــژوو دیاریــدەكات، 

ــە  ــی ب ــە پەیوەندی ــەم دەركەوتن ــەاڵم ئ ب

ــوو  ــتیش نەدەب ــوو. زانس ــتەوە هەب زانس

فەلســەفە  بــەاڵم  نەبایــە.  فەلســەفە 

بــە  بــوو.  فیلۆســۆفیا   philosophia

یۆنانییــە  وشــە  ئــەم  هایدیگــەر  پێــی 

نەریتێكــی  نــاو  دەباتــەوە  دیالۆگەكــە 

ــە  ــەم نەریت ــەوەی ئ ــەوە، لەبەرئ مێژوویی

دەگمــەن بــووە و تەنیاشــە لــە مانــادا. 

ئــەم نەریتــە كــە بــە ناوێكــی یۆنانییــەوە 

ناونــراوە كــە philosophia فیلۆســۆفیایە، 

ــە  ــۆش دەكات ك ــۆ خ ــان ب ــەو ڕێگایەم ئ

بپرســین: فەلســەفە چییــە)2(؟

لــە  گــەر  فەلســەفە  نــاوی 

لــە  تێڕامــان  و  تێیبگەیــن  ماناكــەی 

تێگەیشتنەكەشــامن بكەیــن ئــەم نــاوە 

دەمانباتــەوە الی مێژوویــەك كــە مێــژووی 

دروســتبوونی یۆنانییانــەی فەلســەفەیە. 

لەگــەڵ  هاوكاتــە  فەلســەفە  وشــەی 

لەدایكبوونــی مێــژووی ئێســتامان، چاکــرە 

ــەڵ ســەدەی هاوچەرخــی  ــت لەگ بگوترێ

چاخــی  بــە  خــۆی  كــە  مێژووییــامن 

ئەتۆمیــی ناودەبــات. بــەم جــۆرە ناتوانیــن 

ــۆگ  ــەر دیال ــە؟ گ بپرســین فەلســەفە چیی

ــدا  ــی یۆنانیی ــەوەی جیهان ــەڵ بیركردن لەگ

نەكەیــن.

لەدایكبوونێكــی  كــە  فەلســەفە،  تەنیــا 

یۆنانیــی هەیــە، جێــی پرســیار نییــە، بەڵكو 

ــەو  ــە. ئ ــیارەكەش یۆنانیی ــی پرس چۆنیەتی

ــی دەپرســین  ــا ئێســتا پێ ــە ت ــەش ك ڕێگای

ڕێگایەكــی یۆنانییــە. كــە دەپرســین: ئــەو 

شــتە چییــە؟ )What is That( لــە یۆنانــی 

ــەر گوێــامن.  ــە ب ــە )ti estin( دێت ــەوە ب ئ

ــە  ــیارێكە ل ــەوە پرس ــە؟ ئ ــتە چیی ــەو ش ئ

ــە هەمیشــە پرســیارێكی  ــای شــتێك ك مان

 André Gide



11
VOLUME: 16
ISSUE:  72 - 73 
April 2019

ــەو شــتە  ــن بپرســین ئ ــە. دەتوانی فرەمانای

دوورە چییــە؟ دەگوترێــت؟ ئــەو شــتە 

دارێكــە. وەاڵمەكــە بــۆ دانــی ناوێكــە 

لەســەری  زانیاریــامن  كــە  شــتێك  بــۆ 

كەمبــووە. دەشــتوانین بپرســین: ئــەو شــتە 

چییــە كــە ناویدەنێیــن دار؟ بــەم شــێوەیە 

ــەوە  ــیار نزیكدەبین ــتنەڕووی پرس ــە خس ل

شــێوە  ئــەم  یۆنانییەكــەی.  شــێوە  لــە 

پرســیارەش ســوكرات، ئەفاڵتــون و ئەرســتۆ 

بانگەشــەیان بــۆ كــردووە، بــۆ منوونــە 

كاتێــك دەیانپرســی: جوانــی چییــە؟ زانیــن 

ــە؟ ــە چیی ــە؟ جووڵ ــت چیی ــە؟ رسوش چیی

شــتێك  لەســەر  ســەرنج  لێــرە  گرنگــە 

بــەو  پەیوەندیــی  ئــەوەی  بدەیــن: 

پرســیارانەوەیە كــە كــرا ئەوەیــە ئامانجــی 

ســەرەكی ئــەوە نییــە كە رسوشــت، جووڵە 

و جوانــی چییــە، بەڵكــو لــە هەمــان كاتــدا 

ــای  ــۆ مان ــەوەن ب ــیارانە لێكدان ــەو پرس ئ

ــۆن  ــە چ ــەوەش ك ــە و ئ ــی what »ی »چ

ئامــاژە  هایدیگــەر  تێدەگەیــن.  )چــی( 

بــەوە دەكات كــە خەڵــك چــی what بــە 

چــی ))quid est ناودەبــات و ماناكەشــی 

لەگــەڵ   .)whatness( چییەتییــە 

ئەوەشــدا »چییەتــی« بــە جــۆری جیــا 

لــە گشــت ســەردەمە جیاكانــی فەلســەفە 

ئەفاڵتــوون  فەلســەفەی  دیاریكــراوە. 

مانــای  بــۆ  تایبەتــی  لێكدانەوەیەكــی 

ــە  ــە پێــی ئەفاڵتــوون چیی ــە. ب چییــە هەی

ئیدیــا idea یــە، واتــە لــە گــەڕان بــە دوای 

چییــە بــە دوای مانــای ئیدیــا دەگەڕێیــن. 

لێكدانەوەیەكــی  ئەرســتۆیە  هەرچــی 

ــە«  ــۆ »چیی ــوون ب ــەوەی ئەفاڵت ــر ل جیات

ــی«  ــۆ »چ ــش ب ــەوەی تری دەكات. لێكدان

لەالیــەن كانــت و هیگڵــەوە كــراوە. ئــەو 

پرســیارەی بــە »چــی« دەســتپێدەكات، 

پێناســەكردنەوەیە.  جێــگای  هەمیشــە 

ــە؟  ــەوە چیی ــین: ئ ــەش دەپرس ــەو دەم ئ

ــیارێكی  ــن و پرس ــەفە دەچی ــەرەو فەلس ب

یۆنانیــش دەكەیــن.

لــەم حاڵەتــەدا پێویســتە جەخــت بكەیــن، 

بابەتــی  هایدیگــەر،  بۆچوونــی  بــە 

ــەو  ــەفە- و ئ ــە فەلس ــیارەكەمان -وات پرس

ڕێگایــەی پرســیاری »ئــەو شــتە چییــە؟«ی 

ڕەچەڵەكیــان  هەردووكیــان  پێدەكەیــن 

ــە  ــەو ڕەچەڵەك ــۆ ئ ــن و ئێمــەش ب یۆنانیی

پرســیاری  ئامانجــی  دەگەڕێیینــەوە. 

ئامادەكردنــی  چییــە؟«  »فەلســەفە 

جۆرێــك نییــە لــە زانیــن تایبــەت بــە 

فەلســەفە.  فەلســەفەی  واتــە  خــۆی، 

تەنانــەت ئــەم پرســیارە بەدواداچوونێكــی 

ــی ســەرەكیی  ــە خەم ــە ك ــش نیی مێژوویی

نەشــومنای  چۆنیەتیــی  ڕوونكردنــەوەی 

فەلســەفە.  ناوماننــا  كــە  بێــت  ئــەوە 

ــرە  ــە، بگ ــیارێكی مێژوویی ــیارەكە پرس پرس

ڕۆژئاوایــی/ بوونــی  پرســیارێكی  تاكــە 

دوای  بــە  كاتێــك  ئەورووپاییامنــە. 

»فەلســەفە  پرســیاری  مانــای  ڕیشــەی 

ــەرچاوە  ــی س ــە پێ ــن ب ــە؟« دەگەڕێی چیی

بــەرەو  دەمانباتــەوە  مێژووییەكــەی 

پرســیارەكەش  مێژوویــی.  ئایندەیەكــی 

ــەكان.  ــەوە الی یۆنانیی ــە دەمانبات هەمیش

كــە  ڕوونبۆتــەوە  ئــەوە  دەمێكیشــە 

هەمیشــە پرســیار لەســەر شــتێك پرســیارە 

لەســەر ماهیــەت essence یــان رسوشــت 

ــەت )رسوشــت( ــیاری ماهی nature ، پرس

تــازە  خــۆی  هێــزی  بــەردەوام  یــش 

دەكاتــەوە كاتێــك ســەبارەت بــە ماهیــەت 

ــرە  ــن. لێ ــار و ڕاڕا دەكەی ــیارێكی نادی پرس

ــێت  ــیارەی دەش ــەو پرس ــەر ئ الی هایدیگ

ــیاری  ــت پرس ــتە بكرێ ــەی ئاڕاس گفتوگۆك

ڕاڕایــی  گــەر  فەلســەفەیە.  ماهیەتــی 

ســەرچاوەی ئــەم پرســیارە بێــت و لــە 

ڕێگاشــیەوە هێزی خــۆی بەدەســتبهێنێت، 

پرســیارێكی  پرســیارەش  ئــەم  گــەر 

ســەرەكی نەبێــت ئــەو كات فەلســەفە بــۆ 

ئێمــە دەبێــت بــە جێــگای پرســیار. باشــە 

ئــەوە ڕاســتە كــە فەلســەفە دەشــێت 

بــۆ ئێمــە ببێــت بــە جێــگای پرســیار؟ 

ــی  ــا چ ــە ت ــت باش ــت بێ ــەوە ڕاس ــەر ئ گ

ــووە  ــە ب ــۆ ئێم ــەفە ب ــەك فەلس ئەندازەی

ــەوە  ــەم بارەیەش ــیار؟ ل ــگای پرس ــە جێ ب

پێشــناكەوین تــا وێنەیەكــی پێشــوەختامن 

ئەمــەش  نەبێــت.  فەلســەفە  لەســەر 

داوای زانینێكــی پێشــوەختامن لــە بــارەی 

هایدیگــەر  لێــدەكات.  فەلســەفەوە 

وای بــۆ دەچێــت كــە لەنــاو بازنەیــەك 

گیرمــان خــواردوە و وەهــا دەردەكەوێــت 

وشــەی  فەلســەفەكەیە.  بازنەكــە  كــە 

ــە  ــەم بازنەی ــاو ئ یۆنانــی فەلســەفەش لەن

ئاڕاســتەمان دەكات. هایدیگــەر پێیوایــە 

زمانــی یۆنانی وەك زمانــە ئەوروپاییەكانی 

یۆنانــی  ئاخاوتنــی  تەنیــا  نییــە.  تــر 

»لۆگۆس«ـــە. كــە گوێــامن لــە وشــەیەكی 
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یۆنانــی دەبێــت بــە گوێیەكــی یۆنانــی 

خۆمــان لــە بــەردەم ئاخاوتنێكــی تایبەتــدا 

ــۆفیا  ــی فیلۆس ــەی یۆنان ــەوە. وش دەبینین

philosophia لــە وشــەی فیلۆســۆفۆس 

)φιλόσοφος- philosophos(

ــۆفۆس،  ــەی فیلۆس ــراوە. وش ــەوە وەرگی ـ

كــە وشــەیەكی یۆنانییــە و بــە مانــای 

خۆشەویســتیی دانایــی )ئــەو كەســەی 

دانایــی خۆشــدەوێت( دێــت. ئــەم وشــەیە 

ئاوەڵنــاوە. ئــەم وشــەیە: فیلۆســۆفۆس، 

 Heraclitus ــس ــەن هێراكلیت پێشــر لەالی

ــە  ــای ئەوەی ــە مان ــراوە. ئەم ــەوە بەكارب ـ

كــە وشــەی فیلۆســۆفیا philosophia الی 

هێراكلیتــس Heraclitus جــارێ بوونــی 

ــە.  نیی

دەڵێــت:  حاڵەتــەدا  لــەم  هایدیگــەر 

فیلۆســۆفۆس ئــەو كەســە نییــە فەلســەفە 

ــۆفۆس  ــی فیلۆس ــاوی یۆنان ــكات. ئاوەڵن ب

فەلســەفیی  ئاوەڵنــاوی  لــە  جیــاوازە 

 .«  philosophique و   philosophical«

ــی  ــە دانای ــەیە ك ــەو كەس ــۆفۆس ئ فیلۆس

خۆشەویســتی  كــرداری  خۆشــدەوێت. 

بــە مانــای یۆنانــی و هێراكلیتســی بــە 

یەكانگیــری دێــت، یەكانگیــری لەگــەڵ 

لەگــەڵ  یەكانگیرییــە  ئــەم  لۆگــۆس. 

یەکانگیرییەکــی   sophon دانایــی 

 )αρμονία( یۆنانــی  بــە  هارمۆنییــە. 

واتــە هارمۆنــی لەگــەڵ ئەویــردا. ئــەم 

خۆشەویســتی  جیاكــەرەی  هارمۆنیایــە 

ــەوە.  ــدی هێراكلیتس ــە دی ــە، ل philein ی

 aner خۆشویســن  مانــای  بــە  دانایــی 

philosophos دێــت بەپێــی هێراكلیتــس. 

ــەر  ــش لەس ــەر ئی ــدەوە هایدیگ ــەم دی ل

 all is ــووە ــەك هەم ــە »ی ــەوە دەكات ك ئ

one« وەك ئــەوەی دانایــی گــۆی دەكات. 

ــووش  ــە. هەم ــووش یەك ــە هەم ــەم پێی ب

هەمــوو  بوونــەوە.  نــاو  دەچێتــە 

بوونێكیــش بەپێــی دانایــی لــە بوونــدا 

ــەكان  ــەش الی یۆنانیی ــە. ئەم Being هەی

چوونیــش  بــووە،  سەرســوڕمان  جێــی 

بــەرەو  چوونــە  سەرســوڕمان  بــەرەو 

دانایــی sophon . چــوون بــەرەو دانایــی 

ــۆ  ــدا، خۆشەویســتییە ب ــە بوون sophon ل

دانایــی ئەوەشــە كــە پێــی دەگوترێــت 

ئەمــەش   .  philosophia فیلۆســۆفیا 

لەژێــر كاریگەریــی ئێــرۆس Erosدایــە. 

و  هێراكلیتــس  پێیوایــە  هایدیگــەر 

پارمێندیــس جــارێ فەیلەســوف نەبــوون. 

مــەزن  بیرمەنــدی  لەبەرئــەوەی  بــۆ؟ 

ــە  ــی ب ــان پەیوەندی ــوون. مەزنبوونەكەی ب

ڕەهەندێكــی تــری بیركردنەوەوەیــە. ئــەم 

دوو بیرمەنــدە لــە هارمۆنیبووننــن لەگــەڵ 

لۆگــۆس، واتــە لەگــەڵ یــەك هەمــووە 

all is one. هەنــگاو بــەرەو فەلســەفە، 

ــە،  ــتیان دای ــتاییەكان دەس ــەوەی سۆفس ئ

ــەدی.  ــوون هات لەگــەڵ ســوكرات و ئەفالت

ــتۆ  ــس، ئەریس ــاش هێراكلیت ــەدە پ دوو س

ئــەم هەنــگاوە بــەم دەربڕینــە گــوزارە 

ــەوە  ــەفە لەكۆن ــەوەی فەلس ــدەكات: ئ لێ

دەینێــت  دواتــر  و  بۆنــاوە  هەنــگاوی 

چییــە؟  بــوون  پرســیارە:  لــەم  بریتییــە 

ــی  ــە بوون ــی ل فەلســەفە هایدیگــەر وتەن

بــوون،  بــۆ  واتــە  دەكۆڵێتــەوە.  بــوون 

بــوون ئامانجــە. ئــەوەش لــە پرســیارەكەی 

ئەریســتۆدا بــە ڕوونــی دەردەكەوێــت. 

ئەفالتــوون  بوونــەش الی  بوونــی  ئــەو 

ــە  ــا و الی ئەریســتۆش ب ــە ئیدی دەبێــت ب

وزە.

یەكەمیــدا  كتێبــی  لــە  ئەریســتۆ 

فەلســەفە  جــۆرە  بــەم  »میتافیزیــك«، 

)episteme دەناســێنێت: زانیــن )ئێپســتم

و  یەكــەم  پرنســیپە  تیۆریــی  ێكــی 

هۆكارەكانــە. هایدیگــەر پێیوایــە هەڵەیــە 

ئێپســتم بــە زانســت بزانرێــت. كەوابێــت 

فەلســەفە ئێپســتمێكی تیۆرییــە. بــەاڵم 

بــە  فەلســەفە  كــە  چییــە  شــتە  ئــەو 

هەنــدی وەردەگرێــت. ئــەوەی ئەریســتۆ 

و  یەكــەم  پرنســیپە  لــە  مەبەســتیەتی 

هۆكارەكانــی  و  پرنســیپ  هــۆكارەكان، 

ــە بیســت و  ــە. ئەمــەش پێویســتی ب بوون

ــا بیــر لــەم پرســیارە  پێنــج ســەدە بــووە ت

بكرێتــەوە: پەیوەندیــی بوونــی بــوون بــە 

پرنســیپ و هۆكارەكانــەوە چییــە؟ ئــەوی 

پێشــر وتــرا ســەبارەت بــە ئەریســتۆ و لــە 

كاتــی ئەفالتوونیشــەوە وتــراوە تایبــەت بە 

فەلســەفە. هایدیگــەر پێیوایــە وەاڵمــی 

ئەریســتۆ ســەبارەت بــە فەلســەفە چییــە؟ 

تاكــە وەاڵم نییــە و وەاڵمــی تریــش هەیــە. 

هــاوكات فەلســەفە لــەو بارەیــەوە لــە 

ئەریســتۆوە تادەگاتــە نیچــە گۆڕانێكــی 

ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتــووە.

ئــەوە  بانگەشــەی  پێیوایــە  هایدیگــەر 

ئەریســتۆیانە  پێناســەی  كــە  ناكەیــن 
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بــۆ فەلســەفە بەهــای ڕەهــای هەیــە. 

مێــژووی  لــە  بەشــێكە  ئەریســتۆ 

هــزری یۆنانــی و ناشــكرێت پێناســەی 

ــزری  ــۆ ه ــەفە ب ــۆ فەلس ــتۆیانە ب ئەریس

هێراكلیتــس و پارمێنیــدس بگەڕێرنێتــەوە. 

هایدیگــەر جەخــت لــەوە دەكات كــە 

بــۆ ئــەوەی بزانیــن فەلســەفە چییــە؟ 

ناشــێت پشــت بــە پێناســەكەی ئەریســتۆ 

ببەســتین. لێــرەوە دەكرێــت بگەیــن بــەو 

ــش  ــەفەكانی پێ ــە فەلس ــەی ك دەرئەنجام

بــارەوە چــی گوتــووە.  لــەو  ئەریســتۆ 

ــتبهێنین  ــتێك وەدەس ــن ش ــر دەكاری دوات

دواتــر  پێناســانەوە.  ئــەو  تێكــڕای  لــە 

ــۆ  ــی ئەوت ــە فۆڕمێك ــن ب ــن بگەی دەتوانی

كــە بــۆ گشــت فەلســەفەیەك بشــێت. 

بــە  دەگەیــن  دواتــر  چــی؟  دواتــر 

ــیارەكەمانەوە  ــە پرس ــە زۆر ل ــك ك وەاڵمێ

دەســتامن  كــە  وەاڵمــەش  ئــەو  دوورە. 

فەلســەفییانە  وەاڵمێكــی  دەكەوێــت 

ــی  ــە وەاڵم ــۆن ب ــە. چ Philosophizingی

دەگەیــن؟ فەلســەفییانە 

فەلســەفە  پرســیاری  وەاڵمــی  كــەی 

چییــە؟ وەاڵمێكــی فەلســەفییانەیە؟ كــەی 

فەلســەفە دەكەیــن؟ ئەمــە تەنیــا ئەوكاتــە 

دێتــەدی، هایدیگــەر گوتەنــی كــە لەگــەڵ 

دیالۆگــەوە.  فەیلەســوفەكان دەكەوینــە 

ــت  ــی دەبێ ــە چــۆن چۆن ــەم دیالۆگ ــێ ئ ل

ئــەوەش پرســیارە بــۆ هایدیگــەر. ئــەو 

ــوفەكان  ــەڵ فەیلەس ــە لەگ ــۆرە بابەتان ج

لێــوە  قســەی  كــە  دەكەیــن  گفتوگــۆ 

گفتوگــۆی  كــە  ئــەوەش  دەكــەن. 

لێــوە  باســی  لــەوەی  جیایــە  دەكــەن 

فەیلەســوفەكان  ئــەوی  گــەر  دەكــەن. 

بــە  ســەبارەت  دەكــەن  لــێ  قســەی 

بوونــی بوونــەوەرەكان بێــت، پێویســتە 

فەیلەســوفەكان  لەگــەڵ  دیالۆگەكامنــان 

Martin Heidegger
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تایبــەت  بوونەوەرەكانــەوە  بوونــی  بــە 

دەبێــت  بــەوە  پێویســتامن  بێــت. 

فەلســەفە  كــە  دەســتپێبكەین  لەوێــوە 

ئەمــەش  لێوەوەردەگرێــت،  ئاڕاســتەی 

ــی  ــەوەی فەیلەســوفەكان خۆیان لەگــەڵ ئ

ئــەو  تیــا دەدۆزنــەوە هاوتــا دەبێــت. 

ئــەم  مســۆگەركردنی  لــە  دەمــەش 

هاوتاییــە ســەركەوتوو دەبیــن ئــەوكات 

دەتوانیــن  ڕاســتی  و  تەواوەتــی  بــە 

وەاڵمــی پرســیاری »فەلســەفە چییــە؟« 

ــەفە  ــیاری فەلس ــی پرس ــەوە. وەاڵم بدەین

ڕێگایەوەیــە  بــەو  پەیوەندیــی  چییــە؟ 

دەڕوات  ڕووبــەڕووی  فەلســەفە  كــە 

بوونــی  بــەرەو  ڕێگایــە  ئــەوەش  كــە 

بوونــەوەرەكان. ناشــتوانین بگەیــن بــە 

چییــە؟  فەلســەفە  پرســیاری  وەاڵمــی 

ــەوە  ــە نەمێنین ــەو گفتوگۆی ــاو ئ ــەر لەن گ

ــی  ــتیپێكردووە. وەاڵم ــە فەلســەفە دەس ك

لەنــاو  چییــە؟  فەلســەفە  پرســیاری 

زانیارییــە مێژووییەكانەوە دەســتناكەوێت 

ــن،  ــەفەوە تایبەت ــەی فەلس ــە پێناس ــە ب ك

گفتوگۆیــەوە  ئــەو  ڕێــگای  لــە  بەڵكــو 

نــاو  دەمانبەنــەوە  كــە  دەســتدەكەون 

بوونــی بوونەوەرەكانــەوە. ئــەم ڕێگایــەش 

پرســیارە  ئــەم  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ 

دروســتناكات  مێــژوو  لەگــەڵ  دابــڕان 

نییــە،  مێــژووش  ڕەتكردنــەوەی  و 

هەاڵوگــۆڕان  پێچەوانــەوە  بــە  بەڵكــو 

نەریــت  كــە  ئەوەیــە  خاوەنداریــی  و 

خاوەندارێتیــی  بەجێهێشــتووین.  بــۆی 

مێــژوو ئــەوە دەگەیەنێــت كــە وشــەی 

هایدیگــەر  دەیگەیەنێــت.  دڕامانــدن 

ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە مانــای ئــەم 

ــوون و كات«دا  ــی »ب ــە كتێب ــەیەش ل وش

هایدیگــەر  الی  دڕامانــدن  دیاریكــراوە. 

بــە مانــای وێرانكــردن نایــەت، بەڵكــو 

ــەوە و هەڵوەشــانەوە  ــای ڕەتكردن ــە مان ب

ــی  ــوزارەی مێژووی ــە گ ــەوە ل و دوركەوتن

ــژووی  ــە مێ ــەبارەت ب ــت س ــت دێ پووخ

فەلســەفە. دڕامانــدن گوێــامن دەكاتەوە و 

ئازادمــان دەكات بەرامبــەر بــەو شــتانەی 

بوونــەوەرەكان  بوونــی  بــە  ســەبارەت 

ــامن  ــت. بەگوێگرتنیش ــتامن دەكەوێ دەس

لــەو بانگــەوازە، دەگەیــن بــەو هاوتاییــەی 

جەخــت  هایدیگــەر  لێــرەوە  باســكرا. 

لەگــەڵ  هاوتابــوون  كــە  دەكات  لــەوە 

گەیشــن  بــۆ  شــتێكە  تاكــە  بوومنــان 

بوومنــان و فەلســەفەش هەوڵێكــە  بــە 

ئــەم  بــوون.  لەگــەڵ  هاوتابــوون  بــۆ 

ــوفە  ــی فەیلەس ــەر وتەن ــەش هایدگ الیەن

یۆنانییــەكان وەك ئەفالتــوون و ئەرســتۆ 

پێشــر ئاماژەیــان پێــداوە. سەرســوڕمانیش 

دیالۆگــی  لــە  ئەفالتــوون  بەپێــی 

تیاتێتــۆس THEAETETUS جوڵێنــەری 

ســۆز  وەك  سەرســوڕمان  فەلســەفەیە. 

ــەفەیە.  ــیپیArche ، فەلس ــی پرینس بابەت

تەنیــا  سەرســوڕمانیش  ســۆزی  ڕەوتــی 

فەلســەفەكردن  ســەرەتای  لەگــەڵ 

ــەوە هــەروەك ششــتنی دەســت  یەكناگرن

پێــش نەشــتەرگەری، بەڵكــو فەلســەفە 

دەجوڵێنێــت. ئەرســتۆش هەمــان شــت 

ســەبارەت بــە سەرســوڕمان و گرنگیــی 

فەلســەفەكردن  بــۆ  سەرســوڕمان 

بەپێــی بۆچوونــی هایدیگــەر  دەڵێــت. 

بانگەشــەكردن كــە ئەفالتــوون و ئەرســتۆ 

تەنیــا سەرســوڕمانیان كردۆتــە هــۆكاری 

ــە  ــەیەكی ڕوكەش ــەفەكردن بانگەش فەلس

بیركردنەوەیەكــی  لــە  دووریشــە  و 

بێــت  ئــەوەش  ئەگــەر  یۆنانییــەوە. 

دەكات  پێویســت  ئــەوكات  بۆچوونیــان 

بڵێیــن كــە: لــە ڕۆژێكــی جوانــدا سەرســام 

بــوون  كــردەی  بــە  خەڵــك  دەبــن 

بۆیــە لەژێــر كاریگەریــی سەرســوڕمان 

دەمــەش  ئــەو  دەكــرد.  فەلســەفەیان 

ــوو  ــوڕمان ب ــەوت سەرس ــەفە دەرك فەلس

سەرســوڕمان  وروژێنــەر.  شــتێكی  بــە 

پێیوایــە  هایدیگــەر   .  pathos ســۆزە 

وشــەی  لــە  زۆرتــر  پاتــۆس  وشــەی 

تەحەمــول(  و  )ســەبر  pascheinـــەوە 

نزیكــە تــا وشــەی هەڵچوونــی ســۆزییەوە 

وەك  پاتــۆس  لــە  كاتێــك  )پاتۆســەوە(. 

لــە  كات  ئــەو  تێبگەیــن  ئامادەبــوون 

ــەم  ــن. ب ــە وردی تێدەگەی ــوڕمان ب سەرس

ــە  ــە كــە ل جــۆرە سەرســوڕمان ئامادەبوون

ڕێگایــەوە بــە بوومنــان ئاشــنا دەبیــن. 

بــوون؟  وەك  چییــە  بــوون  پرســیاری 

دەرگای لــە ســەردەمێكی نوێــی فەلســەفە 

ــی  ــەرەتای كتێب ــە س ــكارت ل ــردەوە. دێ ك

»بــوون  پرســیاری  »تێڕامانــەكان«دا 

بەڵكــو  نــاكات،  بــوون؟«  وەك  چییــە 

پرســیار لــە بوونــی بوونــەوەر دەكات. 

دێــكارت  لەگــەڵ   certitudo یەقیــن 

ــاو ئــەم  گۆڕانــی زۆری هاتۆتــە ســەر. لەن
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ــارە  ــوێنی دی ــوون ش ــیاری ب ــە پرس یەقین

كــە ئەمــە لــە ســەدەكانی ناوەڕاســت 

ــوون  ــش ئامادەب ــووە. گومانی ــی نەب بوون

یەقیــن.  بەتەنگەوەهاتنــی  بــۆ  بــووە 

وتەنــی  هایدیگــەر  دەمەشــەوە  لــەو 

پەســەندكردنی  گومــان  ئامادەبوونــی 

یەقیــن بــووە.

ــەی فەلســەفەی  هایدیگــەر دەپرســێت ك

ــەر  ــۆی دەگات، گ ــی خ ــە ئامانج ــوێ ب ن

ــن؟  ــەوە بئاخڤی ــە بارەی ــت ل ــان هەبێ بۆم

بەئاكامگەیشــتنی  دوای  بــە  كــوێ  لــە 

یــان  بگەڕێیــن؟ الی هیــگڵ  فەلســەفە 

الی دوا فەلســەفەی شــلینگ Schelling؟ 

ــە  ــە ل ــا ئەمان ــە؟ ئای ــس و نیچ ــەی مارك ئ

ــەر  ــن؟ ئەگ ــەفەی مۆدێرن دەرەوەی فەلس

دیاریبكەیــن؟  شــوێنیان  نەخێــر، چــۆن 

بــۆ هایدیگــەر خســتنەڕووی پرســیاری 

مێژوویــی گرنــگ نییــە، بەڵكــو پرســیار 

ــە.  ــەفە گرنگ ــی فەلس ــەر چارەنووس لەس

دەنگــی  لــە  گوێگرتــن  هایدیگــەر 

ــەر  ــت. لەس ــەرەكی دەزانێ ــە س ــوون ب ب

ــری  ــە بی ــەم دەنگ ــك ئ ــەی چ حاڵەتێ بناغ

ئەمــڕۆ ئاڕاســتە دەكات؟ وەاڵمــی ئــەم 

ــە  ــی ئاســان نیی پرســیار هایدیگــەر گوتەن

بــۆ  شــاراوە  ئامادەگییەكــی  ئەگەرچــی 

وەاڵمدانــەوە لــە ئارادایــە. بــۆ هایدیگــەر 

ئەمــە بەڵگەیــە لەســەر ئــەوەی كــە جارێ 

بیــری ئێمــە ڕێگای خــۆی دیارینەكــردووە. 

ــی  ــەر چییەتی ــەوە س ــەر دەگەڕێت هایدیگ

بوونــی فەلســەفە و ئــەوەش كــە ئــەم 

ــی  ــی بوون ــە دەنگ ــی ب ــە پەیوەندی بوون

بوونــەوە هەیــە. ئەمــەش لەســەر بناغــەی 

ــی  ــەڵ دەنگ ــەفە لەگ ــی فەلس هاوتابوون

ــوون. ــی ب بوون

ئاخاوتنــە.  كــردەی  هاوتابوونــە  ئــەم 

خزمەتــی  لەپێنــاو  كردەیــەی  ئــەو 

هایدیگــەر  بۆچوونــی  بــە  زماندایــە. 

پێگەیشــتنی،  ســەختە  ئەمــە  ئەڵبەتــە 

زمــان  بــۆ  تێگەیشــتنامن  چونكــە 

ــی  ــووە. بەپێ ــی زۆری بەســەردا هات گۆڕان

ئامــڕازی  زمــان  گۆڕانكاریانــەش  ئــەو 

ــت  ــە بێ ــی ئەم ــووە. بەپێ ــردن ب گوزارەك

ــەك  ــە ن ــی زمان ــە خزمەت ــر ل ــن: بی دەڵێی

وەك ئــەوەی پێشــر دەوتــرا كــە زمــان لــە 

ــتا  ــدی ئێس ــەاڵم دی ــە. ب ــی هزردای خزمەت

بــۆ زمــان دوورە لــە ئەزموونــی یۆنانییــەوە 

بــۆ زمــان، چونكــە جەوهــەری زمــان الی 

 .»logos یۆنانییــەكان بریتییــە لە »لۆگــۆس

فەلســەفە  نازانیــن  هایدیگــەر  بەپێــی 

چییــە گــەر نەزانیــن زمــان چییــە. ئەگــەر 

شــیعر بــە بیــر بــەراوورد بكەیــن، بــە 

زمــان  خزمەتــی  جیــاواز  شــێوازێكی 

هایدیگــەر  گفتوگۆیــەش،  ئــەو  دەكات. 

فەلســەفەوە  لەبــارەی  كــە  گوتەنــی، 

كردمــان بــەرەو دروســتكردنی پەیوەندیــی 

نێــوان بیــر و شــیعر دەڕوات. ئەڵبەتــە 

ئامادەبوونێكــی بەهێــز لەنێــوان بیــر و 

شــیعردا هەیــە، چونكــە هەردووكیــان لــە 

خزمەتــی زمانــدان. لێــرەوە هایدیگــەر 

دەگاتــە ئــەو تێگەیشــتنەی كــە فەلســەفە 

بریتییــە لــەو هاوتاییــەی دەنگــی بوونــی 

باوەڕیشــی  زمــان.  دەگەیەنێتــە  بــوون 

كــە  هەیــە  ئەریســتۆ  بینینــەی  بــەو 

بــوون بەشــێوازی جیــا  بــەم جۆرەیــە: 

دەردەكەوێــت.
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