هایذیگەر

و ئۆًتۆلۆجی غیعر

د .هحەهەد کەهال
بایەخذاًی هارتي هایذیگەر بە غیعر ،لەضەر زەهیٌەی غیکردًەوەی بىوًگەراًەی بىوًی
هرۆڤ(دازایي) و پرۆژەی ئۆًتۆلۆجی بٌەڕەتی ڕادەوەضتێت .غیعر بە تەًیا غێىازێکی هىًەریی ًییە
و لە دوو الیەًەوە؛ یەکەم لە بىوًی هرۆڤەوە ،دووەم لە دەرخطتٌی ڕاضتی بىوًەوە بە
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ئۆًتۆلۆجییەوە بەضتراوە.
پرۆژەی ئۆًتۆلۆجیی بٌەڕەتی ،گەورەتریي پرۆژەی فەلطەفیی هایذیگەرە ،کە لە پەرتىوکی(بىوى و
کات) دا داهەزراوە و بە درێژایی تەهەًی کاری لەضەر کردووە .ئەم پرۆژەیە لە غیکردًەوەی
بىوًگەراًەی هرۆڤەوە بە هیتۆدێکی فیٌۆهیٌۆلۆجییاًەی هێرهیٌیۆتیک دەضتپێذەکات؛ تاکى لەوێىە
لە تێگەیػتي لە بىوًی هرۆڤەوە بە(بىوى) بەگػتی بگات .هي لەم ًىضراوەدا باضی ئەم پرۆژە
ئۆًتۆلۆجییە ًاکەم ،بەڵکى تێگەیػتٌی هایذیگەر لە هىًەری غیعر بە پرۆژەکەوە گرێذەدەم.
لەوێىە ،هەوڵذاًەکەی بۆ ڕاڤەکردًی واتای(غیعر) ،یاى ئەم هىًەری دەربڕیٌە ،ڕووًذەکەهەوە.
لەڕاضتیذا پڕۆژەی ئۆًتۆلۆجیی بٌەڕەتی؛ وەکى هەوڵذاًێک بۆ ًاضیٌی ڕاضتی(بىوى) ،غۆڕغێکی
فەلطەفییە بەضەر ًەریتی درێژخایەى و زاڵبىوی هێتافیسیکذا .ئەو ًەریتەی لە ئەفالتىًەوە بۆ
ًیتػە هاوەتەوە و بۆتە هۆکاری(لەبیرچىوًی بىوى) .ضەقاهگیرکردًی تەکٌەلۆجیا و کىلتىورێکی
بازاڕی لە ضەردەهەکەهاًذا .هەبەضتی هایذیگەر لە داًاًی پڕۆژەکەیذا ،کۆتایهێٌاًە بە هێتافیسیک و
گەڕاًەوەیە بۆ ئۆًتۆلۆجی(فەلطەفەی بىوى)؛ تاوەکى لەو کۆتاییەوە بیرکردًەوەی فەلطەفی
ضەردەهەکەهاى بە ضەرەتایەکی ًىێ بگات.
بیرکردًەوەی فەلطەفی ضەردەم ،کە ضەر بە ًەریتی هێتافیسیکە ،لەبیرچىوًی بىوى و
تەکٌەلۆجیایە ،تەًیا پێىیطتی بە فەلطەفە(وەکى پرۆژەی ئۆًتۆلۆجیی بٌەڕەتی) ًییە .بۆ
ضەرکەوتٌی غۆڕغەکە ،پێىیطتە بۆ بیرکردًەوەی داهێٌەراًە بگەڕێیٌەوە و تاجی هەزًیی بخەیٌە
ضەری؛ لەبەر ئەهە ضەردەهەکەهاى جگە لە(فەلطەفە؛ وەکى ئۆًتۆلۆجی) پێىیطتی بە هىًەرە
بەگػتی و غیعر بەتایبەتی؛ چىًکە غیعر وەکى فەلطەفە بیرکردًەوەی داهێٌەراًەیە .ضەرباری
ئەهە ،غیعر پەیىەًذییەکی ڕاضتەوخۆی بە زهاًەوە هەیە ،کە غێىازێکی ضەرەکی و گرًگە بۆ
 1بایەخذاًی هایذیگەر بە غیعر لە ضەردەهی واًەگىتٌەوەکاًی لە هاڵبۆرگ  ٣٢٤١-٣٢٤٥دەضتپێذەکات .دوایی لە ضاڵی  ٣٢٤٧لە
فرایبۆرگ لە واًەکاًیذا لەضەر هێتافیسیک بۆ چەهکی غیعر لە زهاًی یۆًاًیذا گەڕاوەتەوە و هاوتەرازی بیرکردًەوەی فەلطەفییاًە
دایٌاوە .پاظ ئەم قۆًاخە ،چەًذ واًەیەکی بۆ غیعرەکاًی هۆڵذەریي ئاهادەکردووە ،لە ڕواًگەی بۆچىوًە فەلطەفییەکەوە باضی
غیعری کردووە.

دەربڕیٌی ڕاضتیی بىوى .هەڵبەتە لێرەدا هایذیگەر وەک هیگڵ غیعر بە غێىازێکی هىًەریی بەرز
دادەًێت؛ بەاڵم هۆکارەکەی جیاوازە .بۆ هیگڵ ئەو هىًەرەی لە(هاتەر) ،یاى لەالیەًی دەرەکی و
غىێٌەوە ًسیکە لەو هىًەرە ًسهترە ،کە لە هاتەرەوە دوورە و زۆرتر بە الیەًی خۆیەتییەوە
بەضتراوە .بۆ ًوىوًە پەیکەرێک لە تابلۆیەکی ڕەًگیي یاى هێڵکاری ًسهترە ،چىًکە پەیکەر ضێ
ڕەهەًذی هەیە ،زۆرتر دەرەکییە و کەهتر هەضتکردًی تێذایە .تابلۆکە دوو ڕەهەًذییە و زۆرتر
پەیىەًذیی بە خۆیەتی هىًەرهەًذەکەوە هەیە .هىًەری هۆضیقا لە تابلۆکە بەرزترە ،چىًکە
پەیىەًذی کەهتری بە هاتەر و(غىێي)ەوە هەیە و زۆرتر ضەر بە خۆیەتی و (کات)ە.
غیعر لەًێى ئەم غێىازاًەدا لە هەهىویاى بەرزترە ،کە بەتەواوی دەبێت بە هىًەرێکی ًێى(خۆ) و
کات .بۆ هایذیگەر گرًگی غیعر لەًێى ئەم غێىازە هىًەرییاًەدا ،بە پەیىەًذی و خۆبەضتٌەوەی
بە(غىێي) ،یاى(کات)ەوە ًییە و دەکەوێتە ضەر گرًگی(زهاى) بۆ بىوى و لەدایکبىوًی غیعر لەًێى
زهاًذا .جگە لەهە ،غیعر ،وەکى فەلطەفە 2،بیرکردًەوەی داهێٌەراًەیە .ئەهەظ ئەوە ًاگەیەًێت
هیچ جاوازییەک لەًێىاى غیعر و فەلطەفەدا ًەبێت و هایذیگەر ئاهاژە بۆ جیاوازی و لێکچىوًیػیاى
دەکات .لێکچىوًەکەیاى بۆ یەکەهجار لە فەلطەفەی یۆًاًی پێع-ضىکرات ،بەتایبەتی لە فەلطەفەی
پارهەًیذش و هیراکلیتطذا دەرکەوتىوە .غیعرەکاًی ضۆفۆکلیطیع(ًاوەڕۆکی فەلطەفییاى)
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هەبىوە.
لەم بەراودکردًەدا (ًاوەڕۆکی فەلطەفی) دەبێت بە زەهیٌەی لێکچىوًەکەیاى .تێگەیػتٌی ئێوە لە
واتای ئەم ًاوەڕۆکە ،لەبەر ڕۆغٌایی پرۆژە ئۆًتۆلۆجییەکەی هایذیگەردا دەبێت بە(ڕاضتی بىوى).
غیعر ،وەکى بیرکردًەوەی فەلطەفییاًەی ئۆًتۆلۆجی ،ڕاضتیی بىوى دەردەخات و داواهاى لێذەکات
ئەو ڕاضتییە بٌاضیي .هەڵبەتە هەهىو غیعرێک خاوەًی ئەو ًاوەڕۆکە ًییە ،بۆیە دەکرێت لەضەر
ئەم بٌاخەیە دوو جۆر غیعر دیاریبکەیي ،ئەو غیعرەی ڕاضتی بىوى دەًاضێٌێت و ئەوەی ڕاضتییەکە
ًاًاضێٌێت و بىوًی لەبیرچىوە .یەکەهیاى غیعری ڕەضەى و دووەهیاى ًاڕەضەًە و ضەر بە
کەلتىورە بازاڕییەکەیە .لەهەهاًکاتذا غیعر و فەلطەفە جیاوازى؛ بیرکردًەوەی فەلطەفی ڕاضتەخۆ
ئاهاژە بۆ ڕاضتییەک دەکات و دەریذەخات ،غیعر لەًێى پۆغاکێکی هىًەرییذا ڕاضتییەکە دەردەبڕێت
و ڕاضتەوخۆ ًایگەیەًێت .جىاًی و بەرزێتی غیعر تەًیا لە غێىازی دەربڕیٌذا ًییە ،دەکەوێتە ضەر
دەربڕیٌی ڕاضتییەکەظ .ڕازاًذًەوەی ڕاضتییەکە لە پۆغاکی دەربڕیٌەکەدا هیتۆدی غیعر و فەلطەفە
لەیەکذی جیادەکاتەوە و ڕێگە بە ئێوە ًادات هەردووکیاى بکەیي بە خاوەًی غىًاضێک" ،هەهىو
 2هەبەضتن فەلطەفەی ئۆًتۆلۆجییە ،ئەو فەلطەفەیەی هایذیگەر پێٌاضەیذەکات و بە دژە-هیتافیسیکی دادەًێت؛ ًەک هەهىو جۆرە
فەلطەفەیەک.
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بیرکردًەوەیەکی فەلطەفی ،بەتایبەتی ئەواًەی قىوڵتریٌي ،لەًێى خۆیاًذا غیعرییي؛ بەاڵم هێػتا
ًابي بە هىًەری غیعر .بەهەهاى غێىە ،بەرهەهی غیعری؛ وەکى ضرودەکاًی هۆڵذەرلي ،خاوەًی
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هسری بەرزى ،بەاڵم فەلطەفە ًیي".
وەکى لە پێػتر ئاهاژەم بۆ کرد ،ضەرباری جیاوازییەکاًیاى ،غیعر و فەلطەفە ،بۆ هایذیگەر ضەر بە
بیرکردًەوەی داهێٌەراًەى ،کە لە بیرکردًەوەی زاًطتییاًە ،بۆ ًوىوًە(ژهێریار)ییەوە جیاوازە .لە
ضەردەهی تەکٌەلۆجیادا بیرکردًەوەی زاًطتییاًە؛ ًەک داهێٌەراًە ،زاڵە و تىاًیىیەتی لەگەڵ خۆیذا
کەلتىورێکی بازاڕی بهێٌێتەکایەوە .لەًێى کەلتىوری بازاڕیذا ،کە تاکەکاى غىێٌی دەکەوى،
بیرکردًەوەی داهێٌەراًە دەوری ًاهێٌێت و وەکى ًا -پێىیطت دەردەکەوێت .کەهکردًەوە ،یاى
لەًاوبردًی ڕۆڵی بیرکردًەوەی داهێٌەراًەظ دەبێتە هۆکاری دروضتکردًی کۆهەڵگایەک تاکەکاًی
کاتێک کە لەضەر ڕووداوەکاى دەدوێي وەک یەکذی بیردەکەًەوە؛ چێژ لە یەک جۆر بەرًاهەی
تەلەفسیۆًی وەردەگرى؛ هەهىویاى زهاًێکی لەکارکەوتىو ،کە هیچ ڕاضتییەکە دەرًاخات،
بەکاردەهێٌي 5.لەًێى کەلتىوری بازاڕیذا بیرکردًەوەی داهێٌەراًە ئاهادەبىوًی ًییە و بە(پێىیطت)
داًاًرێت؛ بەاڵم ئاهادەًەبىوًی بیرکردًەوەی داهێٌەراًە لە ًێى کەلتىورەکەدا ئەو ڕاضتییە
دەردەخات ،کە پێىیطتواى بە بیرکردًەوەی داهێٌەراًەیە؛ چىًکە ئاهادەًەبىوًەکەی دەبێتە هۆکاری
ًاهۆبىوى و ضەرهەڵذاًی غێىازی بىوًی ًاڕەضەًاًە .ئاهادەبىوًەکەغی دەبێت بە ڕێگە چارە بۆ
لەًاوبردًی ًاهۆیی و گۆڕاًی غێىازە ًاڕەضەًەکەی بىوًی هرۆڤ.
بۆ ڕووًکردًەوەی ڕۆڵی غیعر ،وەکى ئاهادەبىوًی بیرکردًەوەی داهێٌەراًە ،هایذیگەر واتای غیعر و
تەکٌەلۆجیا لە زهاًی کۆًی یۆًاًذا غیذەکاتەوە .بە دیذی ئەو ،ئێوە بە هەڵە لە واتای ئەم
چەهکاًە تێگەیػتىویي .واتای چەهکی( )techneتەکٌە لە واتای چەهکی( )poiesisغیعر
جیاًابێتەوە .هەردووکیاى واتای( )bringing-forthدەر-هێٌاى ،یاى داهێٌاى دەگەیەًي 6.هەبەضت لەم
غیکردًەوە زهاًەواًییە داهەزرزًذًی پەیىەًذیی غیعر و بیرکردًەوەی داهێٌەراًەیە .غیعر لە زهاًی
یۆًاًذا ،بەو جۆرەی هایذیگەر باضیذەکات(،هۆًیٌەوە ،هۆًراوە ،هەڵبەضت لە زهاًی کىردی و غیعر
لە زهاًی عەرەبیذا ًییە) ،بەڵکى واتای(داهێٌاى) دەبەخػێت.
ئەگەر غیعر بیرکردًەوەی داهێٌەراًە ،یاى داهێٌاى بێت ،کە هرۆڤی ڕەضەى خاوەًێتی؛ ئەوا غیعر
بۆ ضەردەهەکەهاى پێىیطتە ،یاى ئاهادەبىوًی غیعر ئاهادەبىوًی بیرکردًەوەی داهێٌەراًە و
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 5بۆ تێگەیػتي لە واتای زهاًی(لەکارکەوتىو) ،کە زهاًی ڕۆژاًەی تاکە ًاڕەضەًەکاًی ًێى کلتىوری بازاڕییە ،بڕواًە:هارتي
هایذیگەر ،بىوى و کات ،وەگێڕاًی د .هحەهەد کەهال ،دەزگای ضەردەم ،ضلێواًی ،٤٢-٣٥ ،کىرتەبەغی  ،٣٨١ل .٤٦٦
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ڕەضەًێتیی بىوًە .هایذیگەر بۆ ضەلواًذًی پێىضتی ئاهادەبىوًی غیعر ًوىوًەی غیعرێکی
هۆڵذەرلي بە ًاوی( ًاى و غەراب) دەهێٌێتەوە،
لەم کاتی ًەهاهەتییەدا
7
چی پێىیطتییەکواى بە غاعیراًە؟
ئاهادەًەبىوًی غیعر لە کاتی ًەهاهەتیذا پێىیطتییەکە بەرجەضتەدەکات .لێرەدا(غاعیرەکاى) ،کە
لە دێرێکی دیکەی غیعرەکەدا دەردەکەوێت ،بۆ هۆڵذەرلي دەبي بە(خىاکاى) ،یاى هرۆڤە
داهێٌەرەکاى .ئاهادەًەبىوًی غیعر لە هەڵهاتٌی خىاکاًەوە پەیذادەبێتً ،ەهاهەتییەکە پەیىەًذی
ڕاضتەوخۆی بە هەڵهاتٌەکەوە هەیە .ئاهادەبىوًی غیعریع ئاهادەبىوًی خىاکاًە ،کە تاجی
دەضتەاڵت دەخەًە ضەر بیرکردًەوەی داهێٌەراًە.
غیعر؛ وەکى بیرکردًەوەی داهێٌەراًە ،یاى ئەو غیعرەی؛ وەکى بیرکردًەوەی داهێٌەراًە ڕاضتی بىوى
دەردەخات ئاهادەبىوًی خىاکاًی هۆڵذەرلٌە؛ تاکى کۆتایی بە ًەهاهەتییەکە بهێٌێت" .ئاهادەبىوًی
غاعیر لە ضەردەهی ًەهاهەتیذا پێىیطتە ،ئەو گۆراًی بۆ ئاضەواری خىا هەڵهاتىوەکاى دەڵێت و
غەوی ًەهاهەتی پیرۆزدەکات 8".غەوی ًەهاهەتی پیرۆزدەکات ،چىًکە دەزاًێت خىاکاى لەگەڵ
خۆیاًذا بەرەبەیاى دەهێٌي و بە هاتٌی ئەواى ،کۆتایی بە تاریکیی غەو دێت .هۆڵذەرلي دەًىوضێت:
ئاگر ،وەرە
9
دەهاًەوێت بەرەبەیاًێک ببیٌیي.
کۆتاییهێٌاى بە ًەهاهەتی و هەژاری لە ًاضیٌی ڕاضتیذا ئەرکی بیرکردًەوەی داهێٌەراًەیە و
پرۆژەیەکی غاعیراًەیە .لەًێى ئەم ًەهاهەتییەوە غیعر ئاهادەبىوًی خىاکاى ًیػاًذەدات و هژدەی
بەرەبەیاًێکی ًىێ دەدات؛ کەوابىو ،غیعر هێٌذەی پرۆژە ئۆًتۆلۆجییەکە بۆ ڕەتذاًەوەی
بیرکردًەوەی هیتافیسیکییاًە ،کە بىوە بە بٌەهای کەلتىورە بازاڕییەکە ،پێىیطتە .لەم
تێگەیػتٌەوە ،غیعر دەبێت بە هێسی ڕزگارکەر و ًاوەڕۆکی هەهىو جۆرەکاًی دیکەی هىًەر.
10
"غیعر ضروغتی هىًەرە .ضروغتی غعریع دەرخطتٌی ڕاضتییە".
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هەهاى ضەرچاوە.
ئەهە پارچەیەکە لە(ضروودی ئیطتەر) بڕواًە:
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Julian

ئەگەر غیعر خاوەًی ئەم ًاوەڕۆکە یاى ضروغتە بێت و ڕاضتی بىوى دەربخات؛ ئەوا فەلطەفییاًە
دەڕواًێتە جیهاى؛ چىًکە ئەو ًاوەڕۆکە فەلطەفییاًەیە .بۆ ڕووًکردًەوەی ئەم پەیىەًذییەی ًێىاى
غیعر و ًاوەڕۆکی فەلطەفییاًە هایذیگەر ڕوو لە غیعرەکاًی هۆڵذەرلي دەکات و ضێ زًجیرە واًەی
لەضەر(ڕایٌە جێرهەًیا ،بیرکەوتٌەوە و ئیطتەر) لە ضااڵًی( ٣٢٥١،٣٢٥٨،٣٢٥٧،٣٢٥٦و  )٣٢٦٤بۆ
ئەم هەبەضتە تەرخاًکردووە .جگە لەم واًاًە ،لە چەًذ کۆڕ و ًىوضراوێکی دیکەدا باضی غیعر و
بیرکردًەوەی داهێٌەراًە و ًاوەڕۆکی فەلطەفییاًەی غیعر کردووە.
واًەکاًی هایذیگەر لەضەر هۆڵذەرلي ،چەغٌی واًەکاًی لەضەر فەلطەفەی ًیتػە ،جەخت لەضەر
گرًگی بیرکردًەوەی داهێٌەراًە بۆ ڕەتذاًەوەی کەلتىوری بازاڕی و ًەریتی هێتافیسیک دەکات ،بەاڵم
خىێٌذًەوەی هایذیگەر بۆ هۆڵذەرلي و ًیتػە جیاوازە .ئەوً ،یتػە بە دوا بیریاری ًەریتی
هیتافیسیک دادەًێت؛ واتە بۆ هایذیگەرً ،یتػە بەتەواوی ًەیتىاًیىە ًەریتەکە ڕەتبذاتەوە و بە
قۆًاخی(پاظ-هیتافیسیک)هاى بگەیەًێت .لەگەڵ باًگەغەکردًی بۆ(ویطتی هێس) وەکى ڕاضتەقیٌەی
بٌەڕەتیً ،یتػە خۆی دەکات بە بیریارێکی هێتافیسیک .بەپێچەواًەغەوە ،هىڵذەرلي غاعیراًە
کەلتىوری بازاڕی ،یاى ًەهاهەتییەکە ڕەتذەداتەوە و داوای بەرەبەیاًێکی ًىێ دەکات.
ضەردەهی تازەگەری یاى ئەو ًەهاهەتییەی هۆڵذەرلي لە غیعرەکەیذا(ًاى و غەراب) ئاهاژەی بۆ
دەکات ،پرۆژەیەکی هێتافیسیکییاًەیە ،چىًکە(ڕاضتی بىوى)ی لەبیرکردووە و لەهەهاًکاتذا
کەلتىورێکی بازاڕی داهەزراًذووە ،کە تیایذا بیرکردًەوەی داهێٌەراًە خراوەتە ًێى پەراوێسەوە.
هەڵبەتە هایذگەر تاکە بیریار ًییە ڕەخٌەی لە تازەگەری گرتبێت .بیریاراًی وەک هاکص هۆرکایوەر،
تیۆدۆر ئەدۆرًۆ و چەًذ بیریارێکی دیکە ،هەهاى هەڵىێطتیاى بەراًبەر تازەگەری و ڕۆغٌگەری
هەبىوە .هۆرکایوەر و ئەدۆرًۆ ،کە ضەر بە فێرگەی فراًکفۆرتي ،لە پەرتىوکەکەیاًذا(دیالێکتیکی
ڕۆغٌگەری) باضی ضەرًەکەوتٌی ڕۆغٌگەری و ضەرهەڵذاًی کەلتىوری بازاڕییاى کردووە .بۆ ئەم
دوو بیریاراًە ،ڕۆغٌگەری ًەیتىاًیىە ضەربەضتی هرۆڤ هطۆگەر بکات ،بەڵکى کەلتىورێکی
هێٌاوەتەکایەوە ،کە بىوەتە هۆکاری داهەزراًذًی ڕژێوێکی تۆتەلیتار و لەًاوبردًی ضەربەضتی.
هایذیگەر ضەرًەکەوتٌی پڕۆژەی ڕۆغٌگەری بە ًەریتی هێتافیسیکەوە دەبەضتێتەوە ،کە بە دیذی
ئەو ،ئەم ًەریتە لە ضەردەهی ئەفالتىًەوە ًەک تازەگەری ،بە درێژایی هێژووی بیرکردًەوە،
بەردەوام هاوەتەوە و ڕاضتی بىوًی لەبیرکردووە .ئەم ًەریتە بارودۆخێکی دروضتکردووە ،کە بىوًی
هرۆڤ و(بىوى) بەگػتی لەًێىیذا ًاهۆ بىوە .لەًێى ئەم بارودۆخەدا ،غیعر هاوغاًی فەلطەفەی
ئۆًتۆلۆجییاًەً ،ەک هێتافیسیک ،لە دوو ضەرەوە پەیىەًذی بە ڕاضتی بىوًەوە هەیە .یەکەم ،غیعر
لە بىوًی ڕەضەًی(دازایي) هرۆڤەوە بەرجەضتەدەبێت و دووەم ،ڕاضتی بىوى دەردەخات .لەم ڕواًگە

ئۆًتۆلۆجییەوە غیعر بىوًی هرۆڤ لەًێى جیهاًذا دەکات بە بىوًێکی غاعیراًە و هۆڵذەرلي ئەم
غێىازی بىوًە بەم غێىەیە دەردەبڕێت:
هرۆڤی خاوەى پلە و پایە
غاعیراًە
11
لەضەر زەهیي ًیػتەجێ دەبێت.
ئایا هەبەضت لە ًیػتەجێبىوًی غاعیراًە چییە؟ بۆ وەاڵهذاًەوەی ئەم پرضیارە و تێگەیػتي لە
واتای(ًیػتەجێبىوى) بۆ پێػوەرجی ئۆًتۆلۆجییاًەی (بىوى-لەًێى-جیهاى) دەگەڕێوەوە .ئەم
پێػوەرجە دەریذەخات ،کە بىوًی هرۆڤ لەًێى جیهاًذایە .ئەهە بىوًی هرۆڤ بە تەًیا ًاکات بە
هەبىویەکی جیهاًی ،بەڵکى غێىازی بىوًیػی لەًێى جیهاًذا دیاریذەکات .بىوًی هرۆڤ ،وەکى
بىوًی(هێس) لەًێى جیهاًذا ًییە ،ئاهادەبىوًێکی ئاگاهەًذاًەی بە ًیگەراًییەوە هەیە ،کە بەو ئاگایی
و ًیگەراًییەوە جیهاى دەکات بە هەوارگەی خۆی" ،چەهکی داهێٌراوی(جیهاًی) بۆ جۆرێک لە بىوى
دادەًرێت ،کە ضەر بە دازایٌە و هەرگیس بۆ بابەتە دەرەکییەکاًی ًێى جیهاى بەکارًایەت .بە بابەتە
دەرەکییەکاى دەڵێیي(ضەر بە جیهاًي) ،یاى (لەًاوەوەی جیهاًذاى) .ئاوەڕداًەوەیەک لە
ئۆًتۆلۆجییە کۆًەکە ئاغکرایذەکات ،ئەگەر(بىوى-لەًێى-جیهاى) بۆ حاڵەتی دازایي داًەًرێت،
دیاردەی جیهاًێتی ًابیٌرێت( 12".بىوى-لەًێى-جیهاى)ی هرۆڤ ،جیهاًێتییە .جیهاًێتی جیهاًی
داهێٌراوی ئەوە ،یاى بە جیهاًیکردًی جیهاًە ،کە تەًیا هرۆڤ دەتىاًێت بیکات بە پرۆژە .لەم
ڕووەوە هرۆڤ خاوەًی جیهاًە و هەبىوەکاًی دیکە ضەر بە جیهاًي" ،بەرد خاوەًی جیهاى ًییە،
بەهەهاى غێىە ،ڕووەک و ئاژەڵەکاى جیهاًیاى ًییە و لەوێذا دەژیي ،کە تیایذا داًراوى .ژًێکی
جىتیار ،بەپێچەواًەی ئەواًەوە ،خاوەًی جیهاًە ،چىًکە لەًێى بىوًێکی کراوەدا دەژی" 13.جیهاى
لەم واتا بىوًگەرایەتییەوە(ضروغت) ًییە و ًیػتەجێ-بىوًێکی غاعیراًەی دازایٌە.
بەدڵٌیاییەوە ،هەبەضت لەم واتایەی جیهاى ئەوە ًییە ،کە هەبىوەکاى(بەرد ،ڕووەک و ئاژەڵ) لەًێى
جیهاًذا ًیي .ئەواى لە ًێى جیهاًذاى؛ بەاڵم جیهاى بۆ ئەواى ضروغتە و(جیهاًێتی) ،یاى جیهاًی
بەجیهاًیکراو ًییە( .بىوى-لەًێى-جیهاى) بۆ هرۆڤ بەتەًیا بىوى لەًێى ضروغت ًییە .هرۆڤ
ئاگاهەًذاًە و بەًیگەراًییەوە لەًێى جیهاًذایە و جیهاى دەکات بە هەوارگەی خۆی؛ وەکى ژًە
جىتیارەکە لەًێى بىوًی کراوەدا دەژی و بەردەوام بىوًی خۆی و زەهیي جێذەهێڵێت و ڕوو لە
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هارتي هایذیگەر ،بىوى و کات ،کىرتەبەغی  ،٨٧ل .٣٤٥
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داهاتىو دەکات .هۆڵذەرلي بەم غێىەیە ئەم غێىازی ًیػتەجێبىوًە دەردەبڕێت:
ئەگەر هرۆڤ بیساًیایە
ژیاى ڕەًجە
چاوەکاًی دەکردەوە و
ئەو پرضیارەی لە خۆی دەکرد.
حەزم دەکرد هەبىوهایە؟
هرۆڤی دڵپاک
پڕ بەزەیی
خەهباراًە خۆی بە قەد خىادا ًاپێىێت.
تۆ بڵێی خىا ًەًاضرابێت؟
یاى چەغٌی ئاضواًی ڕووًاک ًەبیٌرابێت؟
باوەرم بە دووەهیاى دەبێت.
(ئەو) پێىەری هرۆڤی خاوەى پایەیە
هرۆڤی خاوەى پلە و پایە
غاعیراًە
14
لەضەر زەهیي ًیػتەجێ دەبێت.
لە دوا دێڕی ئەم غیعرەدا ضێ چەهکی گرًگ(غاعیراًە ،زەهیي و ًیػتەجێبىوى) بەکارهێٌراوى ،کە
هایذیگەر فەلطەفییاًە واتاکاًیاى غیذەکاتەوە .پێع ڕووًکردًەوەی واتاکاًیاى ،ئاهاژە بۆ چەًذ
چەهکێکی دیکە دەکەم ،کە هایذیگەر لە ًىضراوێکیذا بە ًاوی( )Building Dwelling Thinkingبۆ
تێگەیػتي لە ًیػتەجێبىوًی غاعیراًە کاری لەضەرکردووىً .یػتەجێبىوًی غاعیراًەی دازایي چىار
ڕەهەًذی هەیە ،یاى کاتێک دەڕواًیٌە بىوًی هرۆڤ لەًێى جیهاًذا ،چىار ڕەهەًذ دەبیٌیي؛ هرۆڤە
تەهەى کىرتەکاى ،خىاکاى ،زەهیي و ئاضواى 15.خىاکاى واتایەکی ئاییٌی ،یاى تیۆلۆجییاى ًییە و
ئەو خىایاًەى ئاهادەًەبىوًیاى ًەهاهەتی و بێ دەراهەتیی کەلتىور و غارضتاًییەت قىولتر دەکات.
ئەو پاڵەواًاًەى کۆتایی بە ضەردەهی ًەهاهەتی دەهێٌي و هۆڵذەرلي گىتەًی ،غاعیرەکاًي .زەهیي و
ئاضواى ،ئەگەر ڕەهەًذی(کات)یاى پێبذەیي و بە(غىێي)ەوە ًەیاًبەضتیٌەوە ،دەبي بە(ئێطتا)
و(داهاتىو) .لەًێى غىێٌیػذا جیهاى و بەجیهاًیکراوى .جىلیاى یۆًگ ئەم چىار چەهکاًە
14
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تێهەڵکێػذەکات و لەًێى دوو چەهکذا(ضروغت و کەلتىور) دایاًذەًێت16.هەرچەًذە ئەم
تێهەڵکێػکردًەی یۆًگ دروضتە ،بەاڵم بە دیذی هي ،چاکتر لە واتای چىار چەهکەکاى تێذەگەیي،
ئەگەر بۆ(زەهیي) و(جیهاى) کىرتیاًبکەیٌەوە .ئەم کىرتکردًەوەیەی باضیذەکەم ،پەیىەًذیی بە
پرۆضەی هىًەری و پەیىەًذیی غاعیراًە یاى ًیػتەجێبىوًەکەوە هەیە ،کە هایذیگەر لە ًىضراوێکی
17
دیکەدا غیکردووەًەتەوە.
هرۆڤ بىوًەوەرێکی ضەر زەهیٌە ،بەاڵم ًیػتەجێبىوًی ئەو لەضەر زەهیي غێىازێکی جیاوازە و
تایبەتوەًذێتی خۆی هەیە .ئەو ئاگاهەًذاًە و بە ًیگەراًییەوە لەضەر زەهیي جیهاى دروضتذەکات و
داهێٌەراًە زەهیي دەکات بەو جیهاًەی خۆی دەیەوێت .ئەم گۆڕاًکارییەی ًێى غىێي بۆ بىوًی
هرۆڤ ،لەهەهاًکاتذا ،ڕەهەًذێکی کاتیی هەیە .ئەو بە گۆڕاًی زەهیي بۆ جیهاى بىوًی خۆی
تێپەڕدەکات و ڕوو لە داهاتىو دەکات .هرۆڤ بەردەوام ،لەضەر زەهیي ،وەکى بىوًێکی خۆ-تێپەرکەر
دەژی و خۆی لە داهاتىودا دەبیٌێت .بۆ ئەوەی بەداهاتىو بگات ،پێىیطتە داهێٌەراًە ،یاى غاعیراًە
بژی .پرۆژەی غاعیراًە ،کردًەوەی بىوى و دەرخطتٌی ڕاضتییەکەیەتی" ،غیعر ڕێگە بە کردًەوەکە
دەدات ،بە جۆرێک ،کە بۆ یەکەهجار ڕاضتییەکە خۆی دەربخای" 18.غێىازی بىوًی هرۆڤ لەضەر
زەهیي و بە جیهاًکردًی دەبێت بە ًیػتەجێبىوًی غاعیراًە.
ئایا ئەم واتای ًیػتەجێبىوًە ئاهاژە بۆ ًیػتەجێبىوًێکی دیکەی هرۆڤ ،وەکى ًا-غاعیراًە دەکات؟
ئەگەر وەاڵهەکە پۆزەتیڤ بێت ،پێىیطتە ئەو پرضیارە لە خۆهاى بکەیي ،ئایا ًیػتەجێبىوًی ًا-
غاعیراًە چییە؟ گرًگە بساًیي ًیػتەجێبىوًی ًا-غاعیراًە ،کە بەپێچەواًەیً ،یػتەجێبىوًی
غاعیراًەوەیە ،ئەو واتایە ًاگەیەًێت ،کە هرۆڤ لەًێى-جیهاًذا ًەبێت .بەاڵم ئەم غێىازی
ًیػتەجێبىوًە هرۆڤ ًاکات بە خاوەًی جیهاىً .یػتەجێبىوًی ًا-غاعیراًە پەیىەًذی ًاڕەضەًاًە
هرۆڤ لەگەڵ جیهاًذا دەردەخات .پەیىەًذیی ًاڕەضەًاًە لەضەر غێىازی ًاڕەضەًاًەی بىوًی هرۆڤ
ڕادەوەضتێت .هرۆڤی ًاڕەضەى ضەر بە کەلتىوری بازاڕییە و غىێي بەها و ًەریتی باو دەکەوێت.
غاعیراًە بیر لە بىوًی خۆی و جیهاى ًاکاتەوە .ئەو داهێٌەراًە جیهاى ًاکات بە هەوارگە و
بەغذاری لە پرۆضەی بەجیهاًکردًی جیهاى ًاکات .ئەو جیهاى وەکى بەها ئاهادەکراو و باوەکاى
بەکاردەهێٌیت؛ چىًکە غاعیراًە بیرًاکاتەوە؛ کەوابىو لەم هەڵىێطتە ًێگەتیڤەی هرۆڤی ًاڕەضەًەوە
تێذەگەیي ،کە غیعر بیرکردًەوەی داهێٌەراًەی هرۆڤی ڕەضەًە ،ئەو هرۆڤەی زەهیي بۆ جیهاى
دەگۆڕێت.
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جگە لەهە ،هایذیگەر ًیػتەجێبىوًی غاعیراًە بە چەهکی(پػىداى) ،یاى فێطتیڤاڵەوە
دەبەضتێتەوە .ئایا(پػىداى) چی پەیىەًذییەکی بە غیعرەوە هەیە؟ (پػىداى) چییە؟ بۆ وەاڵهی
ئەم پرضیاراًە پێىیطتە بڕواًیٌە جەًجاڵی و وًبىوى لەًێى ژیاًی ڕۆژاًەی کارکردى و کەلتىوری
بازاڕییذا .هرۆڤ ،لە ژیاًی ڕۆژاًەیذا ،بەردەوام بۆ دەزگایەک کاردەکات ،ئەو هاهۆضتا ،پسیػک،
ئەًذازیار ،یاى کرێکارە .دەزگاکاى جىاڵًی هرۆڤ ضٌىرداردەکەى ،بۆ بەرژەوەًذی و ضىدی خۆیاى
دەیخسێٌٌە ًێى چىارچێىەی وەبەرهێٌاًەوە .هرۆڤ لەًێى ئەم بارودۆخەدا دەبێت بە بەغێک لە
دەزگاکاى .لە کاتی پػىداًذا بارودۆخەکە دەگۆڕێت و ڕۆتیٌی ژیاًی ڕۆژاًەی ًێى کەلتىورە باوەکە
دەپچڕێت .لە پػىداًذا ،هرۆڤ ضەربەضتاًە بیر لە بىوًی خۆی دەکاتەوە و بڕیار لەضەر پرۆژەکاًی
دەدات؛ واتە لە پػىداًذا هرۆڤ لە ئاضتی بىوًی ڕەضەًی خۆی و ضەربەضتییەکەی بە ئاگا دێتەوە؛
بۆیە بۆ هایذیگەر ،غاعیر ئەو هرۆڤەیە بەردەوام لە پػىداًذایە 19.غاعیر ،کە خاوەًی بیرکردًەوەی
داهێٌەراًەیە و غاعیراًە ًیػتەجێ دەبێت ،هرۆڤێکی ڕەضەًە و دەتىاًێت لە کاتی ًەهاهەتییذا،
هژدەی بەرەبەیاًێکی ًىێواى پێبذات .غیعر ،لەم بۆچىوًەوە؛ وەکى پرۆژەی ئۆًتۆلۆجیی بٌەڕەتی،
جێگە و ڕۆڵی خۆی لە ڕەتذاًەوەی ًەریتی هیتافیسیکذا دیاریذەکات و دەبێت بە هێسی ڕزگارکەر.

د .هحەهەد کەهال

 ئەم بابتە لە(باڵوکراوەی گۆڤاری غیعر)دا ،ژهارە ( )٣ضاڵی( ،)٤٢٣٨ضلێواًی،
باڵوکراوەتەوە.
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