مەرامی فەلسەفە و پایانی فەلسەفە
بۆچوونێكی هایدیگەرانە بۆ ماهیەتی فەلسەفە

د.ئازاد حەمە*

ســاڵی

هایدیگــەر وەهــای بــۆ دەچێــت ئــەو

ئایــا ئەمــە بۆخــۆی وەاڵمێكــی پێشــوەخت

مارتیــن

1955دا كۆمەڵێــك وانــە بــە نــاوی

كاتــەی دەپرســین فەلســەفە چییــە؟ قســە

نییــە؟ بۆیــە هایدیگــەر پێیوایــە دەكرێــت

فەلســەفە چییــە؟ (?Was ist das die

لــە فەلســەفە دەكەین ،ئەمــەش وا دەكات

وەاڵمەكەمــان بــە پرســیاری تــر ڕووبــەڕوو

 )Philosophieباڵوکــردەوە ،كــە دواتــر

لــە دەرەوەی فەلســەفە بیــن .بــەاڵم

بكەینــەوە .لەبەرئــەوە دەپرســێت :عەقــڵ

لــە ســاڵی  1958دەكرێــت بــە ئینگلیــزی

ئامانجــی پرســیارەكە پێچەوانــەی ئەوەیــە.

چییــە؟ ئایــا عەقــڵ بــووە بــە ســەروەری

 )What is Philosophy? ))(1و لــە

واتــە ئامانجەكــە هەوڵــە بــۆ مانــەوە لــە

فەلســەفە؟ گــەر وەاڵمەكــە «بەڵێ»یــە

ســاڵی 1956یــش دەكرێــت بــە فەڕەنســی

نــاوەوەی فەلســەفە :واتە فەلســەفەكردن.

بــە چــی مافێــك؟ گــەر وەاڵمەكــە

(?.)Qu›est-ce que la philosophie

ئــەو گفتوگۆیــەش لــەو بارەیــەوە دەكرێت

«نەخێر»ـــە لــە كوێــوە عەقــڵ هێــز یــان

گومانــی ناوێــت ئــەم پرســیارە

پێویســت دەكات ڕاســتەوخۆ بێــت و

ڕۆڵــی خــۆی وەردەگرێــت؟ گــەر ئــەوەی

هایدیگەرییــە« :فەلســەفە چییــە؟» لــە

ئەوەشــان بــۆ دابیــن بــكات كــە بتوانیــن

پێیدەگوترێــت عەقــڵ تەنیــا لــە ڕێــگای

نێوەنــدی فەلســەفیی ڕۆژئــاوادا هەمیشــە

لــە نــاوەوەی فەلســەفەدا مبێنینــەوە

فەلســەفە و لــە ڕێــگای مێژووەكەیــەوە

شــایانی ئاوڕدانــەوە بــووە .هایدیگــەر

نــەك لــە دەوروخولــی فەلســەفەدا بیــن.

دیاریكــراوە ،بۆیــە هــەر لــە ســەرەتاوە

كــە دەپرســێت فەلســەفە چییــە؟ بــە

بــەم جــۆرە ئــەو گفتوگۆیــە پێویســت

ماقــول نییــە فەلســەفە ئــەوەی پێبدرێــت

هــۆی ئــەوەوە دەیەوێــت بچێتــە نــاو

دەكات ڕاســتەوخۆبێت ،و ئــەوەش كــە

كــە عەقــڵ دیاریبــكات .ئــەو چركەیــەی

فەلســەفەوە و لــە نــاوەوەی فەلســەفە

فەلســەفە كاری لەســەر دەكات پێویســتە

گومــان دەكەیــن لــە خەســڵەتی فەلســەفە

مبێنێتــەوە نــەك لــە دەرەوەی .بــۆ ئــەوەی

رسووشــتی ژیانــی ئێمــە بگرێتــەوە .لــەم

وەك ڕەفتارێكــی عەقڵــی ،هەمانشــت

لــە نــاو ئاســۆی بیركردنــەوەی هایدیگەردا

حاڵەتــەدا فەلســەفە شــتێك نییــە كــە

ڕوودەدات كاتێــك فەلســەفە بــە شــتێكی

نیشــتەجێ ببیــن ،پێویســتامن بەوەیــە

تایبــەت بێــت بــە هەســت و ســۆزەوە؟

ناعەقڵییــش دەزانیــن ،چونكــە ئــەو

وەك هایدیگــەر خۆمــان لــە نــاو زێــدی

بــە پێــی هەســت ،بــە بۆچوونــی ئەنــدرێ

كەســەی دەیەوێــت پێناســەی فەلســەفە

فەلســەفەدا قایــم بكەیــن و بپرســین

ژیــد ،ئــەدەب خــراپ بەرهــەم دێنێــت،

بــەوە بــكات کــە شــتێكی ناعەقڵییــە ،ئــەو

ئــەو شــتە چییــە كــە پێــی دەگوترێــت

كــە ئەمــەش لەســەر فەلســەفە پەیــڕەو

شــتە دەكات بــە پێوانــە كــە عەقڵییــە

فەلســەفە؟ دیــارە هایدیگــەر لــە ڕێــگای

دەكرێــت .تەنانــەت هەســتی جوانییــش

و عەقڵیــش دەكات بــە شــتێكی ڕوون

ئــەم پرســیارەوە؛ پرســیاری فەلســەفە

پەیوەنــدی بــە فەلســەفەوە نییــە ،بــەاڵم

(بەدیهــی) .هایدیگــەر گوتەنــی ئــەوەش

چییــە؟ پێیوایــە دەســت بــۆ بابەتێكــی

بــە قســەی خەڵــك گوایە هەســت شــتێكی

پێویســتە بگوترێــت كــە ئەوەی فەلســەفە

بەریــن دەبــات كــە لــە نادیاریكراویــدا

ناعەقڵییــە .لــە الیەكــی تــرەوە فەلســەفە

پێــوەی پەیوەســتە لێامنــەوە نزدیكــە

خــۆی دەبینێتــەوە .ئــەم پرســیارە دەشــێت

نــەك تەنیــا شــتێكی عەقڵییــە ،بەڵكــو

و بــە بوونیشــانەوە پەیوەندیــدارە.

وردتــر دەستنیشــان بكرێــت ،بــۆ ئــەو

شــتێكی ڕاســت و سەرپەرشــتیاری عەقــڵ

كەوابێــت ئــەو خەســڵەتەی دەدرێتــە

مەبەســتەش پێویســتە ڕێگایــەك بــۆ

()ratioیشــە .ئایــا ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێت

پــاڵ فەلســەفە پەیوەندیــی بــە ســۆز

گفتوگۆیەكــی ڕاســتەوخۆ دیــاری بكرێــت.

كــە ئێمــە بڕیارمــان لەســەر فەلســەفە

و هەســتەوە نییــە ،بــە واتایەكــی تــر

ئەڵبەتــە ئــەو ڕێگایــەش تاكــە ڕێگایــە بــۆ

داوە كــە چییــە؟ بــەوەی كــە بڕیــار

پەیوەندیــی بــە ناعەقڵییــەوە نییــە .بۆیــە

بەدەســتهێنانی وەاڵم و پرســیاری گونجــاو.

دەدەیــن فەلســەفە شــتێكی عەقڵییــە،

هایدیگــەر لــەو بارەیــەوە دەگاتــە ئــەم
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بۆچوونــە :پێویســتامن بــە وریاییەكــی

بــۆدەكات .بــە واتایەكــی تــر ،ڕێــگا لــە

زۆرە تــا گفتوگۆیــەك ســەبارەت بــە

پشــتامنەوە ئامادەیــە ،چونكــە وشــەی

فەلســەفە چییــە؟ بكەیــن .هایدیگــەر

فەلســەفە هەمیشــە گوێــان لێبــووە

دەڵێــت پرســیاری فەلســەفە چییــە؟ داوای

و گۆشــان كــردووە .وشــەی یۆنانــی

ئەوەمــان لێــدەكات كــە وا لــە پرســیارەكە

فەلســەفە  philosophiaپێامندەڵێــت كــە

بكەیــن ڕێگایەكــی ڕوونــر بگرێتەبــەر،

ئــەم وشــەیە شــتێكە پێــش هەمووشــێك

ئەمــەش بــۆ ئــەوەی نەكەوینــە نــاو

جیهانــی یۆنانیــی دیاریــدەكات ،نــەك هەر

تێگەیشــتنی هەڕەمەكییــەوە .لێــرەوە

ئــەوە بەڵكــو فەلســەفە philosophia

هایدیگــەر ســەرلەنوێ دەپرســێت:

ڕەوتــی مێــژووی ئەورووپــای ڕۆژئــاواش

چــۆن دەتوانیــن ڕێــگا بدۆزینــەوە تــا

دیاریــدەكات .هایدیگــەر وای دەبینێــت

بــە هۆیــەوە بتوانیــن پرســیارەكەمان

كــە ،دەربڕینــی «فەلســەفەی ڕۆژئاوایــی
دەربڕینێكــی

زۆر

بەدڵنیاییــەوە دیاریكەیــن؟

ئەورووپایــی»

هایدیگــەر بــاس لــەوە دەكات ،ئــەو

بەكاربــراو و دووبارەیــە؛ بــۆ؟ چونكــە

ڕێگایــەی دەمەوێــت ئامــاژەی پێبكــەم

فەلســەفە لــە رسووشــتی خۆیــدا یۆنانییــە.

ڕاســتەوخۆ وا لەبەرمدەمــان .لەبەرئــەوەی

مەبەســتیش لــە یۆنانیبــوون ئەوەیــە

لێامنــەوە نزیكــە ،ســەختە دیاریكەیــن،

كــە جیهانــی یۆنانــی یەكــەم بــووە لــە

تەنانــەت گــەر بیشــیدۆزینەوە لەنێویــەوە

لەئامێزگرتنــی فەلســەفە و گۆكــردن

تێدەپەڕیــن .جارێتکــی تــر هایدیگــەر

و تەشــەنەپێكردنی ئــەم فەلســەفەیە.

دەپرســێت :فەلســەفە چییــە؟ ڕاســتە

ڕیشــەی رسووشــتی یۆنانــی فەلســەفەش

پێشــریش بــەم جــۆرە گــۆی وشــەی

لــە ســەردەمی قەڵەمــڕەوی ئەورووپــای

فەلســەفەمانكردووە .بــەاڵم ئەگــەر

نوێــوە ،لەالیــەن واتــا مەســیحییەكانەوە،

دەســتبەرداری ئــەم بەكاربردنــەی وشــەی

دەســتی بەســەردا گیــراوە و بــە هــۆی

فەلســەفە بیــن و بگەڕێینــەوە بۆ ڕیشــەی

ســەدەكانی ناوەڕاستیشــەوە ئــەم واتایانــە

وشــەكە ،ئــەوكات دەبینیــن بــەم شــێوەیە

ســەروەر بوونــە ،بــەاڵم ئەمــە ئــەوە

گۆدەكرێــت :فیلۆســۆفیا (φιλοσοφία,

ناگەیێنێــت كــە فەلســەفە مەســیحایی

 ،)philosophiaئــەوەش پێــان دەڵێــت

بــووە .بڕیــاردان لەســەر ئــەوەی كــە

كــە ئێســتا فەلســەفە یۆنانی قســەدەكات.

فەلســەفە یۆنانییــە بــە ڕەچەڵــەك هیــچ

وشــەی یۆنانــی ،وەك وشــەی یۆنانــی،

ناگەیەنێــت جگــە لــەوەی كــە ڕۆژئــاوا

ڕێگایــە .ئــەم ڕێگایــەش بــە جۆرێــك لــە

و ئەورووپــا لــە ڕەوتــی مێژوویــی

جــۆرەكان لــە بەردەمامندایــە و ئــەم

خۆیانــدا لــە ڕیشــەدا «فەلســەفیین».

وشــەیە لــە دێرزەمانیشــەوە قســەمان

ئەمــەش گەشــە و قەڵەمــڕەوی

فیلۆسۆفۆس ئەو
كەسەیە كە دانایی
خۆشدەوێت .كرداری
خۆشەویستی بە
مانای یۆنانی و
هێراكلیتسی بە
یەكانگیری دێت،
یەكانگیری لەگەڵ
لۆگۆس .ئەم
یەكانگیرییە لەگەڵ
دانایی sophon
یەکانگیرییەکی
هارمۆنییە .بە
یۆنانی ()αρμονία
واتە هارمۆنی لەگەڵ
ئەویتردا
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زانســتەكان جەختیــان لێكردۆتــەوە.

مێژووییــەوە ،لەبەرئــەوەی ئــەم نەریتــە

مێژووییــان كــە خــۆی بــە چاخــی

چونكــە زانســتەكان لــە ڕەوتــی مێژوویــی

دەگمــەن بــووە و تەنیاشــە لــە مانــادا.

ئەتۆمیــی ناودەبــات .بــەم جــۆرە ناتوانیــن

ڕۆژئــاوای ئەورووپــی ڕیشــەی هەیــە .بــە

ئــەم نەریتــە كــە بــە ناوێكــی یۆنانییــەوە

بپرســین فەلســەفە چییــە؟ گــەر دیالــۆگ

دڵنیاییــەوە مەبەســتیش لــەوە ڕەوتــە

ناونـراوە كــە  philosophiaفیلۆســۆفیایە،

لەگــەڵ بیركردنــەوەی جیهانــی یۆنانییــدا

فەلســەفییەكەیە.

ئــەو ڕێگایەمــان بــۆ خــۆش دەكات كــە

نەكەیــن.

دەركەوتنــی «چاخــی ئەتۆمــی»ش بــە

بپرســین :فەلســەفە چییــە()2؟

تەنیــا فەلســەفە ،كــە لەدایكبوونێكــی

گــەر

جۆرێــك بــوو ،هایدیگــەر گوتەنــی ،كــە

نــاوی

لــە

یۆنانیــی هەیــە ،جێــی پرســیار نییــە ،بەڵكو

گشــت ڕەوڕەوەی مێــژوو دیاریــدەكات،

ماناكــەی تێیبگەیــن و تێڕامــان لــە

چۆنیەتیــی پرســیارەكەش یۆنانییــە .ئــەو

بــەاڵم ئــەم دەركەوتنــە پەیوەندیــی بــە

تێگەیشتنەكەشــان بكەیــن ئــەم نــاوە

ڕێگایــەش كــە تــا ئێســتا پێــی دەپرســین

زانســتەوە هەبــوو .زانســتیش نەدەبــوو

دەمانباتــەوە الی مێژوویــەك كــە مێــژووی

ڕێگایەكــی یۆنانییــە .كــە دەپرســین :ئــەو

فەلســەفە نەبایــە .بــەاڵم فەلســەفە

دروســتبوونی یۆنانییانــەی فەلســەفەیە.

شــتە چییــە؟ ( )What is Thatلــە یۆنانــی

 philosophiaفیلۆســۆفیا بــوو .بــە

وشــەی فەلســەفە هاوكاتــە لەگــەڵ

ئــەوە بــە ( )ti estinدێتــە بــەر گوێــان.

پێــی هایدیگــەر ئــەم وشــە یۆنانییــە

لەدایكبوونــی مێــژووی ئێســتامان ،چاکــرە

ئــەو شــتە چییــە؟ ئــەوە پرســیارێكە لــە

دیالۆگەكــە دەباتــەوە نــاو نەریتێكــی

بگوترێــت لەگــەڵ ســەدەی هاوچەرخــی

مانــای شــتێك كــە هەمیشــە پرســیارێكی
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فرەمانایــە .دەتوانیــن بپرســین ئــەو شــتە

جیاتــر لــەوەی ئەفاڵتــوون بــۆ «چییــە»

هەمیشــە پرســیار لەســەر شــتێك پرســیارە

دوورە چییــە؟ دەگوترێــت؟ ئــەو شــتە

دەكات .لێكدانــەوەی تریــش بــۆ «چــی»

لەســەر ماهیــەت  essenceیــان رسوشــت

دارێكــە .وەاڵمەكــە بــۆ دانــی ناوێكــە

لەالیــەن كانــت و هیگڵــەوە ك ـراوە .ئــەو

 ، natureپرســیاری ماهیــەت (رسوشــت)

بــۆ شــتێك كــە زانیاریــان لەســەری

پرســیارەی بــە «چــی» دەســتپێدەكات،

یــش بــەردەوام هێــزی خــۆی تــازە

كەمبــووە .دەشــتوانین بپرســین :ئــەو شــتە

هەمیشــە جێــگای پێناســەكردنەوەیە.

دەكاتــەوە كاتێــك ســەبارەت بــە ماهیــەت

چییــە كــە ناویدەنێیــن دار؟ بــەم شــێوەیە

ئــەو دەمــەش دەپرســین :ئــەوە چییــە؟

پرســیارێكی نادیــار و ڕاڕا دەكەیــن .لێــرە

لــە خســتنەڕووی پرســیار نزیكدەبینــەوە

بــەرەو فەلســەفە دەچیــن و پرســیارێكی

الی هایدیگــەر ئــەو پرســیارەی دەشــێت

لــە شــێوە یۆنانییەكــەی .ئــەم شــێوە

یۆنانیــش دەكەیــن.

گفتوگۆكــەی ئاڕاســتە بكرێــت پرســیاری

پرســیارەش ســوكرات ،ئەفاڵتــون و ئەرســتۆ

لــەم حاڵەتــەدا پێویســتە جەخــت بكەیــن،

ماهیەتــی فەلســەفەیە .گــەر ڕاڕایــی

بانگەشــەیان بــۆ كــردووە ،بــۆ منوونــە

بــە بۆچوونــی هایدیگــەر ،بابەتــی

ســەرچاوەی ئــەم پرســیارە بێــت و لــە

كاتێــك دەیانپرســی :جوانــی چییــە؟ زانیــن

پرســیارەكەمان -واتــە فەلســەفە -و ئــەو

ڕێگاشــیەوە هێزی خــۆی بەدەســتبهێنێت،

چییــە؟ رسوشــت چییــە؟ جووڵــە چییــە؟

ڕێگایــەی پرســیاری «ئــەو شــتە چییــە؟»ی

گــەر ئــەم پرســیارەش پرســیارێكی

گرنگــە لێــرە ســەرنج لەســەر شــتێك

پێدەكەیــن هەردووكیــان ڕەچەڵەكیــان

ســەرەكی نەبێــت ئــەو كات فەلســەفە بــۆ

بدەیــن :ئــەوەی پەیوەندیــی بــەو

یۆنانییــن و ئێمــەش بــۆ ئــەو ڕەچەڵەكــە

ئێمــە دەبێــت بــە جێــگای پرســیار .باشــە

پرســیارانەوەیە كــە كـرا ئەوەیــە ئامانجــی

دەگەڕێیینــەوە .ئامانجــی پرســیاری

ئــەوە ڕاســتە كــە فەلســەفە دەشــێت

ســەرەكی ئــەوە نییــە كە رسوشــت ،جووڵە

«فەلســەفە چییــە؟» ئامادەكردنــی

بــۆ ئێمــە ببێــت بــە جێــگای پرســیار؟

و جوانــی چییــە ،بەڵكــو لــە هەمــان كاتــدا

جۆرێــك نییــە لــە زانیــن تایبــەت بــە

گــەر ئــەوە ڕاســت بێــت باشــە تــا چــی

ئــەو پرســیارانە لێكدانــەوەن بــۆ مانــای

خــۆی ،واتــە فەلســەفەی فەلســەفە.

ئەندازەیــەك فەلســەفە بــۆ ئێمــە بــووە

«چــی « whatیــە و ئــەوەش كــە چــۆن

تەنانــەت ئــەم پرســیارە بەدواداچوونێكــی

بــە جێــگای پرســیار؟ لــەم بارەیەشــەوە

(چــی) تێدەگەیــن .هایدیگــەر ئامــاژە

مێژووییــش نییــە كــە خەمــی ســەرەكیی

پێشــناكەوین تــا وێنەیەكــی پێشــوەختامن

بــەوە دەكات كــە خەڵــك چــی  whatبــە

ڕوونكردنــەوەی چۆنیەتیــی نەشــومنای

لەســەر فەلســەفە نەبێــت .ئەمــەش

چــی (( quid estناودەبــات و ماناكەشــی

ئــەوە بێــت كــە ناوماننــا فەلســەفە.

داوای زانینێكــی پێشــوەختامن لــە بــارەی

لەگــەڵ

پرســیارەكە پرســیارێكی مێژووییــە ،بگــرە

فەلســەفەوە لێــدەكات .هایدیگــەر

ئەوەشــدا «چییەتــی» بــە جــۆری جیــا

تاكــە پرســیارێكی بوونــی ڕۆژئاوایــی/

وای بــۆ دەچێــت كــە لەنــاو بازنەیــەك

لــە گشــت ســەردەمە جیاكانــی فەلســەفە

ئەورووپاییامنــە .كاتێــك بــە دوای

گیرمــان خــواردوە و وەهــا دەردەكەوێــت

دیاریكــراوە .فەلســەفەی ئەفاڵتــوون

ڕیشــەی مانــای پرســیاری «فەلســەفە

كــە بازنەكــە فەلســەفەكەیە .وشــەی

لێكدانەوەیەكــی تایبەتــی بــۆ مانــای

چییــە؟» دەگەڕێیــن بــە پێــی ســەرچاوە

یۆنانــی فەلســەفەش لەنــاو ئــەم بازنەیــە

چییــە هەیــە .بــە پێــی ئەفاڵتــوون چییــە

مێژووییەكــەی دەمانباتــەوە بــەرەو

ئاڕاســتەمان دەكات .هایدیگــەر پێیوایــە

ئیدیــا  ideaیــە ،واتــە لــە گــەڕان بــە دوای

ئایندەیەكــی مێژوویــی .پرســیارەكەش

زمانــی یۆنانی وەك زمانــە ئەوروپاییەكانی

چییــە بــە دوای مانــای ئیدیــا دەگەڕێیــن.

هەمیشــە دەمانباتــەوە الی یۆنانییــەكان.

تــر نییــە .تەنیــا ئاخاوتنــی یۆنانــی

هەرچــی ئەرســتۆیە لێكدانەوەیەكــی

دەمێكیشــە ئــەوە ڕوونبۆتــەوە كــە

«لۆگۆس»ـــە .كــە گوێــان لــە وشــەیەكی

چییەتییــە

(.)whatness
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یۆنانــی دەبێــت بــە گوێیەكــی یۆنانــی

 philosophosدێــت بەپێــی هێراكلیتــس.

بــوون دەكۆڵێتــەوە .واتــە بــۆ بــوون،

خۆمــان لــە بــەردەم ئاخاوتنێكــی تایبەتــدا

لــەم دیــدەوە هایدیگــەر ئیــش لەســەر

بــوون ئامانجــە .ئــەوەش لــە پرســیارەكەی

دەبینینــەوە .وشــەی یۆنانــی فیلۆســۆفیا

ئــەوە دەكات كــە «یــەك هەمــووە all is

ئەریســتۆدا بــە ڕوونــی دەردەكەوێــت.

 philosophiaلــە وشــەی فیلۆســۆفۆس

 »oneوەك ئــەوەی دانایــی گــۆی دەكات.

ئــەو بوونــی بوونــەش الی ئەفالتــوون

)φιλόσοφος-

بــەم پێیــە هەمــووش یەكــە .هەمــووش

دەبێــت بــە ئیدیــا و الی ئەریســتۆش بــە

ـــەوە وەرگیــراوە .وشــەی فیلۆســۆفۆس،

دەچێتــە نــاو بوونــەوە .هەمــوو

وزە.

كــە وشــەیەكی یۆنانییــە و بــە مانــای

بوونێكیــش بەپێــی دانایــی لــە بوونــدا

ئەریســتۆ لــە كتێبــی یەكەمیــدا

خۆشەویســتیی دانایــی (ئــەو كەســەی

 Beingهەیــە .ئەمــەش الی یۆنانییــەكان

«میتافیزیــك» ،بــەم جــۆرە فەلســەفە

دانایــی خۆشــدەوێت) دێــت .ئــەم وشــەیە

جێــی سەرســوڕمان بــووە ،چوونیــش

دەناســێنێت :زانیــن (ئێپســتم )episteme

ئاوەڵنــاوە .ئــەم وشــەیە :فیلۆســۆفۆس،

بــەرەو سەرســوڕمان چوونــە بــەرەو

ێكــی تیۆریــی پرنســیپە یەكــەم و

پێشــر لەالیــەن هێراكلیتــس Heraclitus

دانایــی  . sophonچــوون بــەرەو دانایــی

هۆكارەكانــە .هایدیگــەر پێیوایــە هەڵەیــە

ـــەوە بەكارب ـراوە .ئەمــە مانــای ئەوەیــە

 sophonلــە بوونــدا ،خۆشەویســتییە بــۆ

ئێپســتم بــە زانســت بزانرێــت .كەوابێــت

كــە وشــەی فیلۆســۆفیا  philosophiaالی

دانایــی ئەوەشــە كــە پێــی دەگوترێــت

فەلســەفە ئێپســتمێكی تیۆرییــە .بــەاڵم

هێراكلیتــس  Heraclitusجــارێ بوونــی

فیلۆســۆفیا  . philosophiaئەمــەش

ئــەو شــتە چییــە كــە فەلســەفە بــە

نییــە.

لەژێــر كاریگەریــی ئێــرۆس Erosدایــە.

هەنــدی وەردەگرێــت .ئــەوەی ئەریســتۆ

هایدیگــەر لــەم حاڵەتــەدا دەڵێــت:

هایدیگــەر پێیوایــە هێراكلیتــس و

مەبەســتیەتی لــە پرنســیپە یەكــەم و

فیلۆســۆفۆس ئــەو كەســە نییــە فەلســەفە

پارمێندیــس جــارێ فەیلەســوف نەبــوون.

هــۆكارەكان ،پرنســیپ و هۆكارەكانــی

بــكات .ئاوەڵنــاوی یۆنانــی فیلۆســۆفۆس

بــۆ؟ لەبەرئــەوەی بیرمەنــدی مــەزن

بوونــە .ئەمــەش پێویســتی بــە بیســت و

جیــاوازە لــە ئاوەڵنــاوی فەلســەفیی

بــوون .مەزنبوونەكەیــان پەیوەندیــی بــە

پێنــج ســەدە بــووە تــا بیــر لــەم پرســیارە

« philosophicalو .« philosophique

ڕەهەندێكــی تــری بیركردنەوەوەیــە .ئــەم

بكرێتــەوە :پەیوەندیــی بوونــی بــوون بــە

فیلۆســۆفۆس ئــەو كەســەیە كــە دانایــی

دوو بیرمەنــدە لــە هارمۆنیبووننــن لەگــەڵ

پرنســیپ و هۆكارەكانــەوە چییــە؟ ئــەوی

خۆشــدەوێت .كــرداری خۆشەویســتی

لۆگــۆس ،واتــە لەگــەڵ یــەك هەمــووە

پێشــر وتـرا ســەبارەت بــە ئەریســتۆ و لــە

بــە مانــای یۆنانــی و هێراكلیتســی بــە

 .all is oneهەنــگاو بــەرەو فەلســەفە،

كاتــی ئەفالتوونیشــەوە وتـراوە تایبــەت بە

یەكانگیــری دێــت ،یەكانگیــری لەگــەڵ

ئــەوەی سۆفســتاییەكان دەســتیان دایــە،

فەلســەفە .هایدیگــەر پێیوایــە وەاڵمــی

لۆگــۆس .ئــەم یەكانگیرییــە لەگــەڵ

لەگــەڵ ســوكرات و ئەفالتــوون هاتــەدی.

ئەریســتۆ ســەبارەت بــە فەلســەفە چییــە؟

یەکانگیرییەکــی

دوو ســەدە پــاش هێراكلیتــس ،ئەریســتۆ

تاكــە وەاڵم نییــە و وەاڵمــی تریــش هەیــە.

هارمۆنییــە .بــە یۆنانــی ()αρμονία

ئــەم هەنــگاوە بــەم دەربڕینــە گــوزارە

هــاوكات فەلســەفە لــەو بارەیــەوە لــە

واتــە هارمۆنــی لەگــەڵ ئەویــردا .ئــەم

لێــدەكات :ئــەوەی فەلســەفە لەكۆنــەوە

ئەریســتۆوە تادەگاتــە نیچــە گۆڕانێكــی

هارمۆنیایــە جیاكــەرەی خۆشەویســتی

هەنــگاوی بۆنــاوە و دواتــر دەینێــت

ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتــووە.

 phileinیــە ،لــە دیــدی هێراكلیتســەوە.

بریتییــە لــەم پرســیارە :بــوون چییــە؟

هایدیگــەر پێیوایــە بانگەشــەی ئــەوە

دانایــی بــە مانــای خۆشویســن aner

فەلســەفە هایدیگــەر وتەنــی لــە بوونــی

ناكەیــن كــە پێناســەی ئەریســتۆیانە

(philosophos

دانایــی
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بــۆ فەلســەفە بەهــای ڕەهــای هەیــە.

لــە تێكــڕای ئــەو پێناســانەوە .دواتــر

دێتــەدی ،هایدیگــەر گوتەنــی كــە لەگــەڵ

ئەریســتۆ بەشــێكە لــە مێــژووی

دەتوانیــن بگەیــن بــە فۆڕمێكــی ئەوتــۆ

فەیلەســوفەكان دەكەوینــە دیالۆگــەوە.

هــزری یۆنانــی و ناشــكرێت پێناســەی

كــە بــۆ گشــت فەلســەفەیەك بشــێت.

لــێ ئــەم دیالۆگــە چــۆن چۆنــی دەبێــت

ئەریســتۆیانە بــۆ فەلســەفە بــۆ هــزری

دواتــر چــی؟ دواتــر دەگەیــن بــە

ئــەوەش پرســیارە بــۆ هایدیگــەر .ئــەو

هێراكلیتــس و پارمێنیــدس بگەڕێرنێتــەوە.

وەاڵمێــك كــە زۆر لــە پرســیارەكەمانەوە

جــۆرە بابەتانــە لەگــەڵ فەیلەســوفەكان

هایدیگــەر جەخــت لــەوە دەكات كــە

دوورە .ئــەو وەاڵمــەش كــە دەســتامن

گفتوگــۆ دەكەیــن كــە قســەی لێــوە

بــۆ ئــەوەی بزانیــن فەلســەفە چییــە؟

دەكەوێــت وەاڵمێكــی فەلســەفییانە

دەكــەن .ئــەوەش كــە گفتوگــۆی

ناشــێت پشــت بــە پێناســەكەی ئەریســتۆ

Philosophizingیــە .چــۆن بــە وەاڵمــی

دەكــەن جیایــە لــەوەی باســی لێــوە

ببەســتین .لێــرەوە دەكرێــت بگەیــن بــەو

فەلســەفییانە دەگەیــن؟

دەكــەن .گــەر ئــەوی فەیلەســوفەكان

دەرئەنجامــەی كــە فەلســەفەكانی پێــش

كــەی وەاڵمــی پرســیاری فەلســەفە

قســەی لــێ دەكــەن ســەبارەت بــە

ئەریســتۆ لــەو بــارەوە چــی گوتــووە.

چییــە؟ وەاڵمێكــی فەلســەفییانەیە؟ كــەی

بوونــی بوونــەوەرەكان بێــت ،پێویســتە

دواتــر دەكاریــن شــتێك وەدەســتبهێنین

فەلســەفە دەكەیــن؟ ئەمــە تەنیــا ئەوكاتــە

دیالۆگەكامنــان لەگــەڵ فەیلەســوفەكان
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بــە بوونــی بوونەوەرەكانــەوە تایبــەت

دڕامانــدن دەیگەیەنێــت .هایدیگــەر

سەرســوڕمان

بێــت .پێویســتامن بــەوە دەبێــت

ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە مانــای ئــەم

دەڵێــت .بەپێــی بۆچوونــی هایدیگــەر

لەوێــوە دەســتپێبكەین كــە فەلســەفە

وشــەیەش لــە كتێبــی «بــوون و كات»دا

بانگەشــەكردن كــە ئەفالتــوون و ئەرســتۆ

ئاڕاســتەی لێوەوەردەگرێــت ،ئەمــەش

دیاریكــراوە .دڕامانــدن الی هایدیگــەر

تەنیــا سەرســوڕمانیان كردۆتــە هــۆكاری

لەگــەڵ ئــەوەی فەیلەســوفەكان خۆیانــی

بــە مانــای وێرانكــردن نایــەت ،بەڵكــو

فەلســەفەكردن بانگەشــەیەكی ڕوكەشــە

تیــا دەدۆزنــەوە هاوتــا دەبێــت .ئــەو

بــە مانــای ڕەتكردنــەوە و هەڵوەشــانەوە

و دووریشــە لــە بیركردنەوەیەكــی

دەمــەش لــە مســۆگەركردنی ئــەم

و دوركەوتنــەوە لــە گــوزارەی مێژوویــی

یۆنانییــەوە .ئەگــەر ئــەوەش بێــت

هاوتاییــە ســەركەوتوو دەبیــن ئــەوكات

پووخــت دێــت ســەبارەت بــە مێــژووی

بۆچوونیــان ئــەوكات پێویســت دەكات

بــە تەواوەتــی و ڕاســتی دەتوانیــن

فەلســەفە .دڕامانــدن گوێــان دەكاتەوە و

بڵێیــن كــە :لــە ڕۆژێكــی جوانــدا سەرســام

وەاڵمــی پرســیاری «فەلســەفە چییــە؟»

ئازادمــان دەكات بەرامبــەر بــەو شــتانەی

دەبــن خەڵــك بــە كــردەی بــوون

بدەینــەوە .وەاڵمــی پرســیاری فەلســەفە

ســەبارەت بــە بوونــی بوونــەوەرەكان

بۆیــە لەژێــر كاریگەریــی سەرســوڕمان

چییــە؟ پەیوەندیــی بــەو ڕێگایەوەیــە

دەســتامن دەكەوێــت .بەگوێگرتنیشــان

فەلســەفەیان دەكــرد .ئــەو دەمــەش

كــە فەلســەفە ڕووبــەڕووی دەڕوات

لــەو بانگــەوازە ،دەگەیــن بــەو هاوتاییــەی

فەلســەفە دەركــەوت سەرســوڕمان بــوو

كــە ئــەوەش ڕێگایــە بــەرەو بوونــی

باســكرا .لێــرەوە هایدیگــەر جەخــت

بــە شــتێكی وروژێنــەر .سەرســوڕمان

بوونــەوەرەكان .ناشــتوانین بگەیــن بــە

لــەوە دەكات كــە هاوتابــوون لەگــەڵ

ســۆزە  . pathosهایدیگــەر پێیوایــە

وەاڵمــی پرســیاری فەلســەفە چییــە؟

بوومنــان تاكــە شــتێكە بــۆ گەیشــن

وشــەی پاتــۆس زۆرتــر لــە وشــەی

گــەر لەنــاو ئــەو گفتوگۆیــە نەمێنینــەوە

بــە بوومنــان و فەلســەفەش هەوڵێكــە

pascheinـــەوە (ســەبر و تەحەمــول)

كــە فەلســەفە دەســتیپێكردووە .وەاڵمــی

بــۆ هاوتابــوون لەگــەڵ بــوون .ئــەم

نزیكــە تــا وشــەی هەڵچوونــی ســۆزییەوە

پرســیاری فەلســەفە چییــە؟ لەنــاو

الیەنــەش هایدگــەر وتەنــی فەیلەســوفە

(پاتۆســەوە) .كاتێــك لــە پاتــۆس وەك

زانیارییــە مێژووییەكانەوە دەســتناكەوێت

یۆنانییــەكان وەك ئەفالتــوون و ئەرســتۆ

ئامادەبــوون تێبگەیــن ئــەو كات لــە

كــە بــە پێناســەی فەلســەفەوە تایبەتــن،

پێشــر ئاماژەیــان پێــداوە .سەرســوڕمانیش

سەرســوڕمان بــە وردی تێدەگەیــن .بــەم

بەڵكــو لــە ڕێــگای ئــەو گفتوگۆیــەوە

بەپێــی ئەفالتــوون لــە دیالۆگــی

جــۆرە سەرســوڕمان ئامادەبوونــە كــە لــە

دەســتدەكەون كــە دەمانبەنــەوە نــاو

تیاتێتــۆس  THEAETETUSجوڵێنــەری

ڕێگایــەوە بــە بوومنــان ئاشــنا دەبیــن.

بوونــی بوونەوەرەكانــەوە .ئــەم ڕێگایــەش

فەلســەفەیە .سەرســوڕمان وەك ســۆز

پرســیاری بــوون چییــە وەك بــوون؟

بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە

بابەتــی پرینســیپی ، Archeفەلســەفەیە.

دەرگای لــە ســەردەمێكی نوێــی فەلســەفە

دابــڕان لەگــەڵ مێــژوو دروســتناكات

ڕەوتــی ســۆزی سەرســوڕمانیش تەنیــا

كــردەوە .دێــكارت لــە ســەرەتای كتێبــی

و ڕەتكردنــەوەی مێــژووش نییــە،

لەگــەڵ

فەلســەفەكردن

«تێڕامانــەكان»دا پرســیاری «بــوون

بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە هەاڵوگــۆڕان

یەكناگرنــەوە هــەروەك ششــتنی دەســت

چییــە وەك بــوون؟» نــاكات ،بەڵكــو

و خاوەنداریــی ئەوەیــە كــە نەریــت

پێــش نەشــتەرگەری ،بەڵكــو فەلســەفە

پرســیار لــە بوونــی بوونــەوەر دەكات.

بــۆی بەجێهێشــتووین .خاوەندارێتیــی

دەجوڵێنێــت .ئەرســتۆش هەمــان شــت

یەقیــن  certitudoلەگــەڵ دێــكارت

مێــژوو ئــەوە دەگەیەنێــت كــە وشــەی

ســەبارەت بــە سەرســوڕمان و گرنگیــی

گۆڕانــی زۆری هاتۆتــە ســەر .لەنــاو ئــەم
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بــۆ

فەلســەفەكردن

یەقینــە پرســیاری بــوون شــوێنی دیــارە

بوونــەوە هەیــە .ئەمــەش لەســەر بناغــەی

بــەو بینینــەی ئەریســتۆ هەیــە كــە

كــە ئەمــە لــە ســەدەكانی ناوەڕاســت

هاوتابوونــی فەلســەفە لەگــەڵ دەنگــی

بــەم جۆرەیــە :بــوون بەشــێوازی جیــا

بوونــی نەبــووە .گومانیــش ئامادەبــوون

بوونــی بــوون.

دەردەكەوێــت.

بــووە بــۆ بەتەنگەوەهاتنــی یەقیــن.

ئــەم هاوتابوونــە كــردەی ئاخاوتنــە.

لــەو دەمەشــەوە هایدیگــەر وتەنــی

ئــەو كردەیــەی لەپێنــاو خزمەتــی

سەرچاوە و پەراوێزەكان:

ئامادەبوونــی گومــان پەســەندكردنی

زماندایــە .بــە بۆچوونــی هایدیگــەر

1.What is philosophy? / Martin

یەقیــن بــووە.

ئەڵبەتــە ئەمــە ســەختە پێگەیشــتنی،

هایدیگــەر دەپرســێت كــەی فەلســەفەی

چونكــە تێگەیشــتنامن بــۆ زمــان

نــوێ بــە ئامانجــی خــۆی دەگات ،گــەر

گۆڕانــی زۆری بەســەردا هاتــووە .بەپێــی

بۆمــان هەبێــت لــە بارەیــەوە بئاخڤیــن؟

ئــەو گۆڕانكاریانــەش زمــان ئامــڕازی

لــە كــوێ بــە دوای بەئاكامگەیشــتنی

گوزارەكــردن بــووە .بەپێــی ئەمــە بێــت

فەلســەفە بگەڕێیــن؟ الی هیــگڵ یــان

دەڵێیــن :بیــر لــە خزمەتــی زمانــە نــەك

الی دوا فەلســەفەی شــلینگ Schelling؟

وەك ئــەوەی پێشــر دەوتـرا كــە زمــان لــە

Annapolis, Maryland, 1991. Lecture

ئــەی ماركــس و نیچــە؟ ئایــا ئەمانــە لــە

خزمەتــی هزردایــە .بــەاڵم دیــدی ئێســتا

given by Martin Heidegger in Cerisy-

دەرەوەی فەلســەفەی مۆدێرنــن؟ ئەگــەر

بــۆ زمــان دوورە لــە ئەزموونــی یۆنانییــەوە

نەخێــر ،چــۆن شــوێنیان دیاریبكەیــن؟

بــۆ زمــان ،چونكــە جەوهــەری زمــان الی

بــۆ هایدیگــەر خســتنەڕووی پرســیاری

یۆنانییــەكان بریتییــە لە «لۆگــۆس .»logos

مێژوویــی گرنــگ نییــە ،بەڵكــو پرســیار

بەپێــی هایدیگــەر نازانیــن فەلســەفە

لەســەر چارەنووســی فەلســەفە گرنگــە.

چییــە گــەر نەزانیــن زمــان چییــە .ئەگــەر

هایدیگــەر گوێگرتــن لــە دەنگــی

شــیعر بــە بیــر بــەراوورد بكەیــن ،بــە

بــوون بــە ســەرەكی دەزانێــت .لەســەر

شــێوازێكی جیــاواز خزمەتــی زمــان

Press, no date).

بناغــەی چ حاڵەتێــك ئــەم دەنگــە بیــری

دەكات .ئــەو گفتوگۆیــەش ،هایدیگــەر
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ئەمــڕۆ ئاڕاســتە دەكات؟ وەاڵمــی ئــەم

گوتەنــی ،كــە لەبــارەی فەلســەفەوە
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پرســیار هایدیگــەر گوتەنــی ئاســان نییــە

كردمــان بــەرەو دروســتكردنی پەیوەندیــی

ئەگەرچــی ئامادەگییەكــی شــاراوە بــۆ

نێــوان بیــر و شــیعر دەڕوات .ئەڵبەتــە

وەاڵمدانــەوە لــە ئارادایــە .بــۆ هایدیگــەر

ئامادەبوونێكــی بەهێــز لەنێــوان بیــر و

ئەمــە بەڵگەیــە لەســەر ئــەوەی كــە جارێ

شــیعردا هەیــە ،چونكــە هەردووكیــان لــە

بیــری ئێمــە ڕێگای خــۆی دیارینەكــردووە.

خزمەتــی زمانــدان .لێــرەوە هایدیگــەر

هایدیگــەر دەگەڕێتــەوە ســەر چییەتیــی

دەگاتــە ئــەو تێگەیشــتنەی كــە فەلســەفە

بوونــی فەلســەفە و ئــەوەش كــە ئــەم

بریتییــە لــەو هاوتاییــەی دەنگــی بوونــی

بوونــە پەیوەندیــی بــە دەنگــی بوونــی

بــوون دەگەیەنێتــە زمــان .باوەڕیشــی

Heidegger ; translated with an introd.
By William Kluback and Jean T.
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