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پێشگوتار
ئهمنووسراوهههوڵدانێکهبۆتێگهیشتنلهفهلسهفهینیتشه.له
سهرهتاوهمامهڵهلهگهڵوهاڵمیئهوپرسیارهدهکاتبۆچیپێویسته
لهنیتشهتێبگهین؟ئهمهشهاوکات،ئهوجێگهیهدیاریدهکاتکه
بیرکردنهوهیفهلسهفینیتشهلهسهردهمهکهمانداولهمقۆناغهی
له کردووه. داگیری بیردا مێژووی و شارستانیهت گهشهکردنی
ڕۆڵیخۆیان لهفهیلهسوفهکان، یهکێک ههر فهلسهفهدا، مێژووی
چهند بهاڵم فهلسهفیدابینیوه، بیرکردنهوهی لهگهشهکردنی
فهیلهسوفێکتوانیویانهسهرهتایهکینوێونهریتێکیمێتافیزیکی
بیروباوهڕی شیکردنهوهی لهگهڵ لێرهدا، من بخهنهگهر. جیاوازتر
خاڵهم ئهو کردووه. نیتشه سهرهکی ڕۆڵی بۆ ئاماژهم نیتشهدا،
ڕوونکردۆتهوه،کهئهمبیریارهچۆنسهرهتایهکینوێونهریتێکی
مێتافیزیکیبۆدامهزراندوین،کهبهپاشتازهگهریناوزهدکراوه.


ئهملێکۆڵینهوهیهلهدوونیوهپێکهاتووه.نیوهییهکهمشیکردنهوهی
بیریفهلسهفینیتشهیهلهسهرتراجیدیاوههڵوهشاندنهوهیبناخهی
مێتافیزیکیڕووناکبینوبهستنهوهیتراجیدیایبوونیمرۆڤبهو
گهڕانهوهی و بهرز مرۆڤی لهدایکبوونی )ههڵوهشاندنهوهیه(وهو
ههمیشهییوداهێنانیبههاکانوبهکارهێنانیمیتافۆرلهشێوازی

دهربڕینیفهلسهفیدایه.


نیوهیدووهم،مامهڵهلهگهڵفهلسهفهینیتشهپاشنیتشهدهکات
ولهسهربه)نازیکردنی(بیروباوهڕینیتشهوپاککردنهوهیناوی
نیتشهلهمگهندهڵییهڕامیارییهلهالیهنهایدیگهروتێگهیشتنی
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بۆچوونهکانی بهسهر نیتشه کاریگهرێتی و لهنیتشه هایدیگهر
پاشتازهگهریدهدوێت.ههردووبهشهسهرهکییهکهبۆمهبهستی
دهمهوێت چونکه گرنگن نووسراوه ئهم پرۆژهفهلسهفیهکهی
زهمینهیهکیلۆجیکمهندانهبۆکێشهکهخۆشبکهموبیسهلمێنم،
فهیلهسوفهمهزنه ئهم نیتشهیهو سهردهمی کهسهردهمهکهمان
هیچگهرایهتی پڕۆژهی دامهزراندووه. نوێی مێتافیزیکی نهریتێکی
نیتشهمناوناوههیچگهرایهتیبهرنامهگهری،تاکولههیچگهرایهتی
ڕهشبینانهیجیابکهمهوهولهسهربناخهیئهمپرۆژهیهوهیانلهم
)خۆ(ی مردنی و بهرز مرۆڤی بوونی لهگهڵ مامهڵهم بهستێنهوه
تازهگهریوههڵوهشاندنهوهیبههاههمهکیونهگۆڕهکانکردووه.
ههوڵمداوهبیسهلمێنم،کههیچگهرایهتیبهرنامهگهریپێشمهرجێکی
بهرز. مرۆڤی دایکبوونی له بۆ لۆجیکمهندانهیه و ئۆنتۆلۆجی
لهبهر بوونهمان ئهم تهفسیرکردنی و شیکردنهوه ڕووهوه، لهم
ڕۆشناییهیچگهرایهتیولهوڕوانگهیهوهئامادهکردووه.ئهمهشبه
بیروڕایمنخاڵێکیههرهگرنگوناوهڕۆکیفهلسهفهینیتشهیه.
هاوکات،لهوهدواوم،کههیچگهرایهتیلهگهڵخۆیداودژوهستانی
بهرانبهرمێتافیزیکیڕووناکبینیهۆشگهرییهکانی،وهکسوکراتو
ئهفالتونوئهریستۆ،بناخهیبههاوزانینوڕاستییهههمهکییهکان
ڕێژهگهرایهتی داکهوتی لهسهر جهخت و ههڵدهوهشێنێتهوه

و)جیاوازی(یهکاندهکات.

ڕێژهگهرایهتیومردنی)خۆ(یتازهگهریوسهرههڵدانی)جیاوازی(
یهکانوههڵوهشاندنهوهیمێتاگوتارهکانبوونهتهسهرهتایهکینوێ
پاش بۆچوونهکانی سهرههڵدانی فهلسهفیانهو بیرکردنهوهی بۆ
تازهگهری.پاشڕوونکردنهوهیپاکردنهوهیناوینیتشهوبه)نازی
نهکردنی(بهتایبهتیلهالیهنهایدیگهروتێگهیشتنیهایدیگهرله
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نیتشه،کاریگهرێتیئهمفهیلهسوفهمبهسهربیروباوهڕهکانیڕۆالند
بارتسومیشێلفوکۆوجینفرانسوالێوتاردوبۆدلیرالدوگلیس

دیلوزوژاکدێریداڕوونکردۆتهوه.

جیاواز بهشێوازی فهلسهفی بهرههمێکی و دهق ههموو بێگومان
لهو یهکێکه نووسراوهش ئهم دهکرێت. تهفسیر دهخوێنرێتهوهو
تهفسیرهجیاوازانهیفهلسهفهینیتشهوههوڵدانێکهبۆتێگهیشتن
ئهم بیرۆکهی توانیبێتم ئومێدهوارم بۆچوونهفهلسهفیهکانی. له
لهوهی دڵنیام بێت. گهیاند سهرکهوتوانهبهخوێنهر پرۆژهیهم
خوێنهرلهههندێکشوێندالهگهڵبۆچوونوشیکردنهوهکانمداهاوڕا
و گهوره بیرێکی ههموو نیه. تێگهیشتن له ڕێگرتن ئهمهش نیه،
پرۆژهیهکیفهلسهفیلهنێوناکۆکییهکانومشتومڕوڕهخنهگرتندا

گهشهدهکاتوجێگهیخۆیدیاریدهکات.

لهکۆتاییدا،حهزدهکهمسوپاسیئهوهاوڕێیانهبکهمبۆئاماده
تایبهتی به کێشا، ئهرکیان لهچاپدان ڕهشنووسهکهبۆ کردنی
ئاسۆسکهمال،کهریممستهفاوتابانکهمال.سوپاسیهونهرمهند
و پهرتووکه ئهم بهرگی ئامادهکردنی بۆ دهکهم  Ƨئهنوە ڕوشدى
دهزگایچاپوپهخشیسهردهم،کهئهمنووسراوهیانخستهبهر

ڕۆشناییبوونوبۆیانلهچاپدام.

د.محهمهدکهمال
زانکۆیماڵبۆرن

The University of Melbourne





نیوهییهکهم

شیکردنهوهیبۆچوونهفهلسهفییهکانینیتشه
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بهشییهکهم
ئێمهونهریتیمێتافیزیکیزاڵبوویسهردهم

ههمووسهردهمێکبیرکردنهوهیمێتافیزیکیخۆیههیهو"ئاگامهندی"
لهپهنجهرهیئهوبیرکردنهوهمیتافیزیکییهوهڕۆشناییدهخاتهسهر
داکهوتیدهوروبهریولهچییهتیداکهوتهکهدهکۆڵێتهوه.لهوێوه
مامهڵهلهگهڵگرفتومهسهلهکۆمهاڵیهتییهکان،زانین)ئهپستمه(
بهنهریتی کهلێرهدا ڕۆشناییهدا، ئهو لهبهر دهکات. بههاکاندا و
و دادههێنێ گۆڕانکارییهکان دهکهین ناوزهدی زاڵبوو متافیزیکی
پێشوازیلهقۆناخێکینوێتردهکات.مهرجیشنیهسهردهمێکخاوهنی
یهکجۆرنهریتیمێتافیزیکیبێتوئاگامهندینهتوانێتئاوهڕله
الیهنێکیدیکهیانچهندالیهنێکبداتهوه.دهگونجێتلهسهردهمێکدا
نهریتیمێتافیزیکیفرهجۆرههبێتیانبۆچوونوبیرکردنهوهی
جیاوازبۆلێکدانهوهیواتایبوونسهرههڵبدهن.بهاڵمیهکێکلهم
نهریتێکی به دهبێت و دهسهپێنێ بیرکردنهوانهخۆی و بۆچوون
مێتافیزیکییزاڵبوو.لهمێژوویپهرهسهندنیبیرکردنهوهیفهلسهفیدا
بۆماوهیهکیدرێژخایهننهریتیمێتافیزیکیئهریستۆدهستهاڵتمهند
لهڕوانگهیسیستهمیمێتافیزیکیئهریستۆوهله ئاگامهندی بوو.
چییهتیبوونیکۆڵیوهتهوهولهژێرکاریگهرێتیئهریستۆداگهلێک
فێرگهیفهلسهفیسهریانههڵداوه.ئهمفێرگانه،چیلهڕۆژئاوایان
ڕۆژههاڵت)جیهانیئیسالمی(ڕاستهقینهوڕهچهڵهکی"بوون"یان
بۆجۆرێک،وهکوسهدهمییهکهمیانجوڵێنهرییهکهمگهڕاندۆتهوه
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بهبێئهوهیئهوڕاستییهڕهچاوبکرێت،کهئهمجۆرهش،لهبهر
ئهوهیبوونێکیتاکه،بۆئهوهیههبێپێویستیبه"بوون"ـه.ئهم
فێرگانهگشتگریوههموویایهتیبوونیانبۆجۆرێکله"بوون"کهم
لۆجیکمهندانهیهچونکهبوونێکی نا خۆیدا له ئهمهش کردۆتهوه.
ناکرێتبهبناخهیبوونیههمهکی لهپاشتر ههندهکی"تاک"ـی
ئهوا بوونیبسهلمێنرێت، ئهگهر یهکهمیش، لهپێشتر.جوڵێنهری
بهبێ"بوون"،کهدهبێتبهڕاستیهکیئۆنتۆلۆجیلهپێشترنیهو
نابێت.لهالیهکیدیکهوه،نهریتیمێتافیزیکیئهریستۆنهیتوانیوه
بوونیئاگامهندیوههبووهکانلهیهکدیجیابکاتهوهولهسهردوو
بونیادیئۆنتۆلۆجیجیاوازتوێژینهوهکهیدابمهزرێنێت.بێجگهلهم
دووخاڵه،کهبهنهرێدهیانخوێنینهوهولهگهڵشوێنکهوتوانیئهو
نهرێییهداخۆمانبههاوڕادانانێین.جوڵێنهرییهکهمیشبوونێکی
نهگۆڕووهستاویپێدراوه.لێرهدائهوپرسیارهخۆیدهسهپێنێت،
چۆنبوونێکینهگۆڕووهستاوگۆڕانوجواڵندهخوڵقێنێ؟ئایا
دهبێته یهکهم، وهکجوڵێنهری وهستاوی، یان نهگۆڕ ههبوویهکی
هۆبۆگۆڕانوجواڵنیجیهان؟ئایادهتوانینبڵێینگۆڕانهۆیهکی

نهگۆڕیههیه؟

نهریته شوێنکهوتوانی و ئهریستۆ الی پرسیارانه ئهم وهاڵمی
مێتافیزیکیهکهیئاشکرایهوئهوانباوهڕیانبهنهگۆڕیجوڵێنهری
جواڵنی بۆ که کێشهیهنهکردۆتهوه، لهو بیریان بهاڵم یهکهمه.
جیهانجوڵێنهرییهکهمیشپێویستیبهخۆجواڵنههیه.نهریتی
کهموکورتیهکانیشیدا، و ناکۆکی لهگهڵ ئهریستۆیی مێتافیزیکی
بچووک و جیهان و یهکهم جوڵێنهری نێوان پهیوهندی دهربارهی
تیۆ- کهبه ناوچهگهرێتی، ئۆنتۆلۆجی بۆ بوون کردنهوهی
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له گهلێک و قایمکات خۆی جێگای توانی ناسراوه، ئۆنتۆلۆجی
چۆنیهتی بۆ زهمینهش توانی بکهن. پهیڕهویی ئاینیش بیریارانی
بیرکردنهوهیفهلسهفیانهیسهدهکانیناوهڕاستخۆشبکات.ههر
لهوزهمینهیهشهوهدهستهاڵتیداهێنانوڕههایهتیبهجوڵێنهری
یهکهمبهخشیوئاگامهندیلێنامۆکرد.یانباشتروایهبڵێین،
کهئاگامهندیبهبهخشینیئهوخهسڵهتانهبهجوڵێنهرییهکهم
و کرد بوون بۆ هۆیهکی لێکدانهوهیهکی و بهشکرد بێ لێ خۆی
سهرچاوهیگۆڕانکارییهکانیبۆجوڵێنهرییهکهمگهڕاندهوه.بهم
که ڕاستییهدهردهکهوێت، ئهریستۆوهئهو لهبۆچوونی شێوهیه،
ئایینی فهلسهفهی الی له و دادهنێت نامۆ و زهبوون به مرۆڤ
پاشئهریستۆشدا،بهتایبهتیلهناوبیروڕایمهسیحایهتیدا،نامۆ
و پهشیمانی و گوناه به بناخهیههستکردن به کرد بوونهکهیان
بهنزمدانانوسوکایهتیبهئاگامهندیبهرانبهرجوڵێنهرییهکهم.
لهگهڵسهرههڵدانیڕێنهسانسوڕۆشنگهریوتهوژمیتازهگهرێتیدا،
بهنیازییاخیبوونلهمێتافیزیکیئهریستۆیی1وههڵوهشاندنهوهی
بۆ نوێ سهرهتایهکی نۆی، نهریتێکی دامهزراندنی نهریتهو ئهو
ئهم پێشهوای کهبه دێکارت، دۆزرایهوه. گهشتهفهلسهفیهکه
دهستهاڵتی لهبۆچوونههۆشهکایهتیهکهیدا، قۆناغهدادهنرێت،
دایهوهبهمرۆڤ لهگومانبهدهری زانینی ڕاستهقینهو ناسینی
من کهوابوو بیردهکهمهوه، “من بهڵگهنهویستهکهشی کۆجیتۆ و

 1-لێرهدا،لهباتینهریتیئهریستۆ)نهریتیئهریستۆیی(مبهكارهێناوهچونكه
لهئاكامیگۆڕانكارییهكانوپهرهسهندنیبۆچوونی نهریتیمێتافیزیكیئهریستۆ،
ئهفرۆدرساس( ئهریستۆوهله)ئهسكهندهری شوێنكهوتوانی الیهن له فهلسهفیانه
و گهشهیكرد ئهكویناس( )تۆماس گهوره(و )ئهلبرتی یهوه،تاكو )پرۆفری( و

تهفسیریفرهجۆریبۆكراوهوبیروباوهڕینوێیخراوهتهسهر.
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ههم.”کردبهسهرهتایگهشتهکهی.ئهوگهشتهفهلسهفییهیبوو
بهنهریتێکینوێوجێگاینهریتیزاڵبوویئهریستۆییگرتهوه.
بهبیروڕایمندژوارهئهوخاڵهبسهلمێنرێتوبهتهواویئاماژهی
ئهوکێشهیهبکرێت،کهگوایه،دێکارتتوانیویهتیشۆڕشبهسهر
شێوازیمێتافیزیکیئهریستۆدابکاتونهریتهکهیههڵبوهشێنێتهوه.
ڕاستیهدا ئهو لهئاستی چاویش و ناکرێت لهوه نکۆڵی بێگومان
داناخهین،کهبۆچوونهکانیدێکارتلێکدانهوهیهکینوێیبۆبوونی
داناوه. بۆ لهفهلسهفهکهیدا گرنگی جێگایهکی و کردووه )خۆ(
ڕهخساندووهو نوێی پێکردنێکی دهست و سهرهتا کۆجیتۆکهی
له )خۆ( هاوکات، کردووه. مرۆڤ بوونی بۆ نوێی تهفسیرێکی
خۆرسکێکی و نهگۆڕ ئۆنتۆلۆجی بونیادێکی دێکارتدا مێتافیزیکی
گیانهکییه لهالیدێکارت)خۆ(جهوههرێکی پێدراوه. چهسپاوی
وناسنامهیخۆیلهگهڵگۆڕانکارییهکانیلهشوڕووداوهکانیناو
مێژووداونناکاتوههمیشه،وهکوخۆیدهمێنێتهوه.خۆیهکهله
ژوورگۆڕانکارییهکانهوهولهودیوپهیوهندییهکانوخۆبهستنهوه
بهجیهانیئهستوویانلهشهوه.خۆیهکهچهقچهسپاووخۆبه
و بهرههم دێکارت مێتافیزیکی نهریتی نێو کهی )خۆ( حهقزان.
هۆکردیتێگهیشتنیتازهگهرایهتیانهیهبۆبوونیمرۆڤوسهربه
بهستێنیئابووریوکۆمهاڵیهتیوکۆمهڵگایلیبراڵه.بهردهوامبوونی
ئهمجۆرهبۆچوونهشوابهستهبهبهردهوامیبهستێنهکهوه.)خۆ(
یهکهلهڕوانگهیخۆبهحهقزانوالیهنگیرییهوهدهڕوانێتهدهوروبهر
وخۆشیبهچهقوسهنتهریڕووداوهکاندادهنێت.بێجگهلهبوونی
خۆی،)وهکوجهوههرێکیگیانهکیوخاوهنناسنامهیهکینهگۆڕ(،
داکهوتیدهرهکیدهخاتهبهرکاریگهرایهتیگۆڕانکارییهکانهوه.بۆ
سهقامگیرکردنییۆتۆپیاکهیووهدیهێنانیخهونهکانی،ئهم)خۆ(یه
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باوهڕیبهجیاوازیوپێکهوهژیانیجیاوازییهکاننیه.جیاوازییهکان
بۆئهمدهبنبهدهستهاڵتیههڕهشهکهروههڵوهشاندنهوهیبناخهی
خۆیهکانی و خۆی لهنێوان )خۆ( جیاوازییهکانی یۆتۆپیاکهی.
لهگهڵ ههروهها بێت( جیاواز دیکه ئهگهر )بهتایبهتی دیکهدا،
ناکۆکین. سهرچاوهی و ناحهز )سروشت( دهرهکییدا جیهانی
خۆنهویستهو هێنده )خۆ( گوایه هۆیهنیه، ئهو لهبهر ئهمهش
دیکهدا ئهوانی و خۆی نێوان له جیاوازی دیکهخوازهنایهوێت
ببینێت.ههڵوێستینهرێی)خۆ(بهرانبهرجیاوازییهکانلهوێدایه،
کهبۆئهمجیاوازییهکاندهبنبهنهیاروهێزیههڕهشهکهر.تهنیا
ڕێگهچارهیهکیشبۆلهناوبردنیناکۆکیهکانوئهمهێزهههڕهشهکهره
ڕێگهی له ئهمهش جیاوازییهکانه. بناخهی ڕوخاندنی سڕینهوهو
“داگیرکردن”یکهسانىدیکهوسƧوشتهوەوهدهستدهکهوێت.
)خۆیدێکارتی(یانباشتروایهبڵێین)خۆیتازهگهرایهتی(لهناو
سیستهمهئابووریوکۆمهاڵیهتیهکهیداولهوبونیادهئۆنتۆلۆجیهوه،
کهلهالیهندێکارتهوهبۆیدامهزراوه،بورژواوخاوهندهستهاڵتی
ڕامیاریقۆناخهکهیهتی.خۆیهکیفاشیستهونایاریجیاوازییهکانه
ولهدهستگایخێزانیشداخاوهندهستهاڵتیباوکایهتییهوڕۆڵی
)منیبهرز(یدهرونشیکاریفرۆیددهبینێت.بهوشێوهیهیڕوونمان
کردهوه،خۆیتازهگهریخاوهنیبهستێنێکیکۆمهاڵیهتییه،بهاڵم
خۆرسکێکی و دهدات قهڵهمی له “لهمێژووبهدهر” به دێکارت
نهگۆڕوسهربهخۆیپێداوه،کهئهوخۆیه،دهکاتبهههبوویهکی
دیاردهی و لهش دیو لهو بهبوونێک دهبێت خۆبژێو. و نهگۆڕ
ئهوهی خۆیهکهلهبهر دهنوێنێ. خۆی لهشهوه گۆڕانکارییهکانی
جهوههرێکیگیانهکییهووهکولهشناکهوێتهبهرڕۆشناییزانینی
ناناسرێت.ئهمهش لهدهرهوهیدابهتهواوی ئهزموونگهرێتییهوهو
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گرفتێکیبنهڕهتیئهپستمۆلۆجیبۆناسینیئهمبوونهپێکدههێنێت
وکهموکورتیدهستهاڵتیزانینمانلهئاستیدادهخاتهڕوو.شاراوهیی
ونهناسینیخۆ،لهالیهنخۆیهکیدیکهوه،کهمدهستهاڵتیتێگهیشتن
وههژاریزانینهلهنێوانیاندا،کهلهههمانکاتداکاریگهرێتینهرێ
دهکاتهسهرپهیوهندییهکانینێوانیان.تاکهکانیناوکۆمهل،کهههر
یهکێکلهوانجهوههرێکیگیانهکینهگۆڕوسهربهخۆیه،بهڕێگهی
چونکهناوهڕۆکی دهمێننهوه. بهبێگانهیی ناسین یان تێگهیشتن
گیانهکیبهپێچهوانهیههبوویهکیئهستوییهوه،وهکلهش،شتێک
به زانین دێکارت ههروهها بناسرێت. ههستکردن نیهبهڕێگهی
تاکهپردیپهیوهندییهکانینێوان)خۆیهکان(دادهنێتوخۆیهک
تێبگات. بوونی له و دیکهبناسێت خۆیهکی دهتوانێت بهزانین
نهریتیخۆیتازهگهری،وهکوباسمانکرد،بهتهنیاله“بهمێژوو
ئهمهشهوه،خۆیهکی لهسهرو بهڵکو نیه، بوونهدا ئهم نهکردنی”
ناتوانینبهههموو شاراوهونهناسراوه،دوورگهیهکه،کهههرگیز
الیهکییدابگهرێینوبهتهواویبیناسین.ئهمگرفتهئهپستمۆلۆجییه
بۆتهجێگهیئاکامهکۆمهاڵیهتییهنهرێکانوڕهگوڕیشهیلهناو
نهریتیمێتافیزیکیدێکارتوئهوبوینادهئۆنتۆلۆجییهدایه،کهئهم

بیریارهبوونیمرۆڤیلهسهردامهزراندووه.

دێکارتیش،وهکئهفالتون،لهئهپستمۆلۆجییهوهڕوولهئۆنتۆلۆجی
دهکات،بهبێئهوهیبزانێت،کهئۆنتۆلۆجیبناخهیئهپستمۆلۆجییه
ولهپێشتره.بونیادیئۆنتۆلۆجیخۆ،لهمێتافیزیکیدێکارتدا،
دهستنیشان ههبووهکاندا و خۆ نێوان له بنهڕهتی جیاوازییهکی
کردووه.خۆ،وهکوههبوویهک،خاوهنیچییهتییهکیپڕونهگۆڕه
وخۆرسکێکینهگۆڕیپێدراوه.بۆدێکارت،پێناسکردنیخۆ،وهک
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پێناسکردنیشتێکیههبوویگونجاوهوئاسانه،چونکهخۆ،سهر
بوونێکیپڕیههیه،کهله نهگۆڕوچهسپاوهو بهجهوههرێکی
به دێکارت، مێتافیزیکی زاڵبوی نهریتی سازکراوه. بۆی پێشتردا
تایبهتیبۆچوونهکانیبهرانبهربونیادیئۆنتۆلۆجیخۆ،لهالیهن
ڕهخنهکاری. تازهگهرێتیخوازهوهخراوهتهبهر بیریارێکی چهند
بهاڵمیهکێکلهوبیریارانهیبهتوندیڕهخنهیلهنهریتیدێکارت
گرتبێتوههوڵیدابێتڕادیکااڵنهمامهڵهلهگهڵکێشهکهدابکات
)مارکس(ه.ئهمبیریارهبوێرانه،بناخهمێتافیزیکییهکهیدێکارتی
ههڵوهشاندۆتهوهوجیاوازترمامهڵهیلهگهڵبوونیمرۆڤداکردووه.
)خۆینهریتیزاڵبویدێکارتی(لهالیمارکس،خۆیهکیبورژوایه
ڕوودانێکی به دهکات ئابوورییهکهی بناخه وههڵوهشاندنهوهی
حهتمیبۆئهوخۆیه.لهمڕێگهیهوه،لهگهڵداگیرکردنیدهستهاڵتی
ئابووری)خۆینهریتیدێکارتدا(،یۆتۆپیایخۆیبورژوادهڕوخێنێ
مارکس نوێکهی یۆتۆپیا دهکات. بناخهڕێژ نوێتر یۆتۆپیایهکی و
کهم بوو سهرنجڕاکێشهر و هێندهکاریگهر ڕابردوودا سهدهی له
بیریاروڕۆشنبیرتوانیویهتیئاوهڕیلێنهداتهوهوبهباشوخراپ
مارکسیش یۆتۆپیاکهی بهاڵم کاریگهرێتییهوه. نهکهوتبێتهژێر
لهناو خۆی تهواوی نهیتوانیوهبه نیهو بێبهش لهکهموکورتی
لهدژوهستانیدا مارکس بکات. دهرباز تازهگهرێتیدا ناکۆکییهکانی
بهرانبهر“خۆیبورژواینهریتیدێکارتی”یان“خۆیتازهگهرایهتی”
ئهونهریتهیڕهتداوهتهوهوله)خۆ(یهکدهدوێت،کهبه)کۆمهڵ
ومێژوو(هوهگرێدراوه.لهههمانکاتدا)خۆینهریتیمارکسی(،
وهکو)خۆینهریتیدێکارتی(،ئاسهواریجیاوازییهکاندهسڕێتهوه
وسهرکوتیاندهکات.میتۆدیدیالێکتیکیمارکسیاندیالێکتیک
و ههندهکی ڕاستی لهسهروو لههیگڵهوهههموویهتی بهگشتی،
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بهرنامهیهکیTotalityفه لسه فی ئهگهر قۆناغهکانهوهڕادهگرێت.
ڕادیکاڵههبێت،ئهواپێویستهگۆڕانکاریله)ههموو(دابهێنێته
الیهنێک )ههموو(هبگێرێتهوهو ئهم الیهنهکانی گشت کایهوهو
که مارکس، دانهنێت. نزمتر و دیکهبهکهمتر لهالیهنێکی
خاڵهههیهبهاڵم بهم باوهڕی دیالێکتیکه میتۆدی شوێنکهوتوی
یان ڕاگرتووه الیهک لهسهر ئهو)ههموو(ی نهکردووه. پهیڕهوی
پێشتر له و گرنگتر به دیکه لهالیهکانی ههمووه ئهو الیهکی
که ئابووری، لهژێرخانی باوهڕهدایهگۆڕانکاری لهو دهکات. ڕیز
نێو)ههموو( الیهنێکی)ههمووهکهیه(،گۆڕانکارییهبنهڕهتیهکانی
وهکو مارکسیهکان، و مارکس ئهمهش، سهرهڕای دهخوڵقێنێت.
شوێنکهوتوانیتازهگهرایهتیکۆمهڵوسروشتوبوونوههبوون
نێوانیاندا له جیاوازییهئۆنتۆلۆجیهکان دهستنیشانکردنی بهبێ
دهخهنهبهرڕۆشناییتوێژینهوهیزانستانهوهویاساکانیسروشت
لهپێشوهختهوه لهئێستاوهیان و دهسهپێنن کۆمهڵدا بهسهر
ههڵوێستیان دهدوێن. داهاتوو ڕووداوهکانی بهدڵنیاییهوهلهمهڕ
ههمیشه بهئامێرێکی تازهگهرێتیانهیهو میتۆدهکهیاندا ئاستی له
نهگۆڕیدادهنێنولهوباوهڕهدانمیتۆدهکهیاندهتوانێتتهفسیری
تهفسیرهکهشدوا بکاتو ناومێژوو دیاردهوڕووداوێکی ههموو
تهفسیروتاکهبۆچوونێکیزانستییانهبێت.ئهمهشلهسهرئهوخاڵه
وهستاوه،کهمارکسومارکسیهکانبیردۆزهکهیانبه)مێتا-گوتار(
وههمهکیوههمیشهدروستنیشاندهدهن.لهبهرئهمهۆکارهش
ڕهتدانهوهی)خۆیبورژوازینێونهریتیدێکارتی(لهالیهنمارکس
ومارکسیهکانهوهڕادیکااڵنهنیهوتازهگهرایهتیڕهتنهکردووه،بهڵکو
لهناو مانهوهیان پهنگیخواردۆتهوه. تازهگهرایهتیدا دۆگمای لهناو
نهریتیفهلسهفییانهیتازهگهرایهتیداوسهپاندنیمێتا-گۆتارهکهیان
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بهسهرههموودیاردهیهکیناومێژووداولهناوبردنیجیاوازییهکان
بوونهتهڕێگروکۆسپبۆههڵوهشاندنهوهیههڵوێستیخۆویستی
لهالی)خۆیمارکسیانه(.)خۆ( )نێرسیستی(وخۆبهحهقناس
لهنهریتیمارکسیداههرچهندهبناخهیهکیمێتافیزیکیجیاوازتری
خهونی لهناو دێکارتی( نهریتی بورژوای وهکو)خۆی بهاڵم، ههیه
خۆویستیودهستهاڵتیتهنیاخۆییدادهژیوخهونبهڕوخاندنی

جیاوازییهکانهوهدهبینێت.

نهریتی ڕهتدانهوهی پاش نوێ مێتافیزیکییهکی بانگهشهکردنی
زاڵبوویدێکارتیوتازهگهرایهتیبهگشتیپێویستیبهڕهچاوکردنی

ئهمچهندخااڵنهیخوارهوهههیه،
یهکهم،ههڵوهشاندهنهوهیبناخهکانیمێتا-گۆتاروبیردۆزه.

دووهم،ههڵوهشاندنهوهیبونیادیئۆنتۆلۆجی)خۆیدێکارتی(وکۆ
تاییهێنانبهبوونیئهو)خۆ(یه.

سێیهم،ههڵوهشاندنهوهیبههاههمهکییهکان.
دامهزراندنی و ههمهکی زانینی ههڵوهشاندنهوهی چوارهم

ئهپستمۆلۆجیهکینوێ.
بۆ گهڕانهوه و ههمهکی ڕاستی ههڵوهشاندنهوهی پێنجهم،

ڕاستیهکان.
شهشهم،گهڕانهوهبۆڕێژهگهرایهتی.

پهیڕهویکردنیئهمخااڵنهسهرهتایهکیبیرکردنهوهیفهلسهفیانهی
خۆیدا لهگهڵ که سهرهتایهک، دهکات. ئاماژه بۆ نوێمان
گهشتێکی سهرهڕێی له و دههێنێت پێشوتر قۆناغی به کۆتایی
بۆ مارکس بهرنامهڕادیکالییهکهی ئهگهر دهگرێت. ڕامان نۆێتر
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ڕهخساندنیگۆڕانکارییهکانیناومێژوولهگهڵڕهتتدانهوهینهریتی
مێتافیزیکیدێکارتییدانهتوانێگۆڕانکارییهبنهڕهتییهفهلسهفییهکه
به کۆتایی و بهرێت نوێمان سهرهتایهکی بهرهو بهێنێتهکایهوهو
سهردهمیتازهگهرایهتیوقۆناغیلهپێشوتربهێنێت،ئهوادهتوانین
بیرکردنهوهی شێوازێکی مارکس فهلسهفیانهی بیروباوهڕی بڵێین
تازهگهرایهتییهوخۆیلهنێودۆگمایبنهڕهتخوازیومێتا-گوتار
پاش فهلسهفیانهی ئاوهڕدانهوهلهبۆچوونی نهکردووه. ڕزگار
مارکسیشئهوهمانبۆدهردهخات،که)نیتشه(تاکهفهیلهسوفێکه
بیرکردنهوهمێتافیزیکییهکهیوبۆچوونهفهلسهفیهکانیلهگهڵئهو
شهشخااڵنهداناکۆکنینودهگونجێن.ههڵوێستیئهمفهیلهسوفه
مارکسهوه، ههڵوێستی بهپێچهوانهی تازهگهرایهتی، بهرانبهر
ڕادیکاڵترهوبنهڕهتایهتیومێتا-گوتارههڵدهوهشێنێتهوه.لهگهڵ
تێکشکاندنیدۆگمایتازهگهرایهتیدابانگهشهیڕێژهگهرایهتیزانینو
ڕاستیوبههاکاندهکات.دژوهستانیبهرانبهردۆگمایتازهگهرایهتی
لهپێناویدامهزراندنیدۆگمایهکیدیکهدانیهوههڵوهشاندنهوهی
مێتافیزیکی دا. )هیچ( بوونهلهگهڵ ڕووبهڕوو و بنهڕهتایهتی
دهگهینه خاڵههاوڕابین، ئهم لهسهر ئهگهر پاش-تازهگهریایهتی
ئهوباوهڕهیله)هیچ(هوهیانلههیچگهرایهتینیتشهوهگهشتهکهی
دهخاتهگهڕ.لێرهدادهبینینپاش-تازهگهرایهتی،وهکتازهگهرایهتی
بووه بۆچوونهشی ئهو و خۆیهتی مێتافیزیکی بۆچوونی خاوهنی
له سهردهمێک ههموو بههاکان. و ڕاستی ئهپستمهو بهبناخهی
بیر دیکهی مێتافیزیکیانه،شێوازهکانی بۆچوونی بناخهی سهر
نوێکهمان سهرهتا دهخاتهسهر. ڕۆشناییان و دهکات بهرجهسته
نهریتێکی خۆیدا لهگهڵ فهلسهفیانهدا بیرکردنهوهی مێژووی له
لهم دامهزراندووین. هیچگهرایهتیهوهبۆ بهناوی مێتافیزیکی نوێی
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تازهگهرایهتیه کۆتایی که نوێکهمان، سهرهتا سهرهتای ڕووهوه،
سهربهنهریتیمێتافیزیکیهیچگهرایهتیهوئهمشێوهمێتافیزیکهش
لهمقۆناغهدالهفهلسهفهینیتشهوهسهرههڵدهدات.هیچگهرایهتی
بوونه ڕهچهڵهکی گهڕانهوهی و بوون بنهڕهتی ههڵوهشاندنهوهی
ههیه: گرنگی چوارشێوازی ههڵوهشاندنهوهیهش ئهم بۆ)هیچ(.
یان ئاکاری ئهپستمۆلۆجیو ئۆنتۆلۆجی،مێژوویی، هیچگهرایهتی
ڕهوشتگهری.هیچگهرایهتیئۆنتۆلۆجی،بناخهیشێوازهکانیدیکهیه
ولهههموویانلهپێشتره.بهبێههڵوهشاندنهوهیبنهڕهتیبوون،
یانبهبێئۆنتۆلۆجی،بیرلهالیهنهکانیدیکهناکرێتهوه.لهبهرئهم
هۆکارهولهپێشترێتیئۆنتۆلۆجی،پێویستهلهسهرهتاوهواتای
هیچگهرایهتیئۆنتۆلۆجیلێکبدهینهوهولهوێوهوهمامهلهلهگهڵ
ئۆنتۆلۆجیهکهی واتا به شێوازهکانیدیکهدابکهین.هیچگهرایهتی
گهڕانهوهیڕهچهڵهکیبوونهبۆ)هیچ(.لێرهدائهوپرسیارهیهخهمان
داوای پرسیارههاوکات ئهم چییه؟ بوون بنهڕهتی ئایا دهگرێت،
مهبهستوغایهیهکیلهپێشترمانلێدهکات.لهمێژوویفهلسهفهدا
لهسهردهمیئهریستۆوهگهلێکلهبیریارانپهیڕهویمێتافیزیکی
بنهڕهتی پرسیارهدا ئهم ولهوهاڵمدانهوهی کردووه ئهرستۆیان
یهکهم( )جووڵێنهری یان هۆشهکی( )سهدهمێکی بۆ بوونیان
گهڕاندۆتهوه2.ههروههالهوباوهڕهدابوون،کهسهدهمیهۆشهکی،

2-سهدهم،هۆ:ئهمزاراوهیهمبۆ"هۆ"بهكارهێناوهبهتایبهتیبۆهۆیمێتافیزیكی،
كهئهرستۆبهجوڵێنهرییهكهمیدادهنێت.لهمڕووهوه،سهدهمهۆیهكیهۆشهكیو
ئاگامهندهولهواتایزانستانهی"هۆ"وهجیاوازه.سهدهموهۆیهكواتایانههیه،
بهاڵممنبهكارهێنانیئهمدووزاراوهیهمجیاكردۆتهوه.لهكاتێكدادهڵێێن)ئاگر
كهلهسهدهمهوهجیاوازه. زانستانهدهدوێین، لهمهڕ"هۆ"ی هۆیهبۆسوتاندن.(
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مهبهستوغایهیلهپێشتریبۆبوونداناوهوبۆگهیشتنبهو
سهرپهرشتی و چاودێری لهژێر بوون )Teleo )تیلیۆ مهبهسته
سهدهمیهۆشهکییدالهجواڵندایه.لهبهرڕۆشناییئهملێکدانهوهیه
هیچگهرایهتیی پێشتر، له مهبهستێکی دامهزراندنی و بوون بۆ
ئۆنتۆلۆجیلهگهڵڕهتدانهوهیئهمبنهڕهتهومهبهستیلهپێشتر
که پرسیارهیه، ئهو نهرێی وهاڵمی پێدهکات. دهست بوون بۆ
به باوهڕهێنان دهمانگهیهنێته و لێدهکات بوونمان بنهڕهتی داوای
هیچگهرایهتی لهشێوازی بوون. غایهبهدهرێتی له و واتایی بێ
دیکه،چونکه دهگهیهنینهشێوازهکانی ئۆنتۆلۆجییهوهخۆمان
ئۆنتۆلۆجیپێشمهرجهبۆزانینوڕاستیوبههاکان.لهمڕووهوه،
ڕهتدانهوهیبنهڕهتیبوون)بنهڕهت،وهکسهدهمێکیهۆشهکی(بێ
واتاییولهغایهبهدهرێتیمێژوودهردهخاتوگۆڕانکارییهکانیناو
مێژوو،لهمبۆچوونههیچگهرایهتیهوه،بۆغایهیهکیلهپێشتردانراو
ناگهڕێنهوهودهستهاڵتێکیهۆشهکیمێتافیزیکیشسهرپهرشتیان
ناکات.مێژووش،وهکبوون،بێخاوهنوبێئاگایهوههرچواتا
ومهبهستێکیشیتێدابێت،ئهوالهپاشتربهمێژوودراوه.زانینو
ڕاستیوبههاکانیش،بهههمانشێوه،دهبنبهههندهکیوداهێنراوی
لهپاشترولهژێرکاریگهرێتیگۆڕانکارییهکانولهناوبهستێنی
مێژووییخۆیاندابهردهوامگۆڕانیانبهسهردادێت.سهرچاوهیهکی
ههمهکیونهگۆڕولهپێشتریاننیه.بهمجۆره،لهگهڵمێتافیزیکی
هیچگهرایهتییدالهزهمینهیهکینهگۆڕوژووربااڵوڕههاگهڕێتیتهوه
بۆسهرزهمینهیڕێژهگهرایهتیدهگوێزینهوه.ئهمهشڕوودانێکنیه
ئاوڕیلێنهدرێتهوهوبایهخێکیبۆدانهنرێت،بهڵکو،دهرهنجامێکی
زهروریلۆجیکمهندانهیڕهتدانهوهینهریتیمێتافیزیکیدێکارتییه.
هیچگهرایهتیوڕێژهگهرایهتیپهیوهندیبنهڕهتییانلهنێوانداههیه
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وناتوانرێتلهگهڵهیچگهرایهتییداباوهڕبهڕێژهگهڕایهتینهکرێت.
بهپێچهوانهشهوه،کێشهکهوهک)سێگۆشهیچوارال(پارادۆکسه

)دژوازی(وپێکهوهدانانیانناگونجێت.


ڕهخنهگرانهو بیهوێت ئهگهر ئهمڕۆ، فهلسهفییانهی بیرکردنهوهی
جیدی نیتشهبه ناتوانێت بوون، داهێنهرانهبڕوانێتهکێشهکانی
سهلماندنی بۆ نیتشهیه. سهردهمی سهردهمهکهمان وهرنهگرێت.
و بکهین بیروباوهڕییدا مامهڵهلهگهڵ بهوردی دهبێت ئهمهش
ئهوبۆچوونانهیشیبکهینهوه،کهدهبنهسهرهتایبیرکردنهوهی
ههستان پێش نوێ. مێتافیزیکی نهریتێکی و تازهگهرایهتی پاش
بهمکارهبائهمچهندخاڵهشڕهچاوبکرێت:نیتشهیهکێکهلهو
فهیلهسوفانهی،وهکهایدیگهرلێکدانهوهیناڕهوایبۆکراوهولۆمهی
خراوهتهپاڵ.بێگومانناڕهوایکردنبهرانبهرنیتشهتاکوڕادهیهک
هایدیگهرهوهجیاوازهچونکهنیتشهپێشسهقامگیربوونی لهوهی
ڕژێمینازییهکانمردووه،ههروههاهایدیگهربۆمهبهستیتایبهت
تاکو که کردووه، نۆمانگ( ماوهی ڕژێمهوه)بۆ بهو پهیوهندی
دهخهنه نازییهت فهیلهسوفهتاوانی دوو ئهم نهیارانی ئهمڕۆش
پاڵیان3.بهنازیکردنینیتشهدهگهڕێتهوهبۆئهلیزابێتیخوشکی
ئهمفهیلهسوفهوبانگکردنیهیتلهربۆکردنهوهیئهرشیفینیتشهو
بهزۆرخزانیبۆچوونهکانینیتشهبۆناوئایدۆلۆجینازیلهالیهن

3- لێرهدابواریئهوهنیهلهمهڕهایدیگهروئهوههڵوێستهیبدوێین.بۆئهوهی
هایدیگهر چاوپێكهوتنی دهتوانێت مهسهلهیهبێت ئهم ئاگاداری باشتر خوێنهر
ئینگلیزییهوهبۆكوردی زمانی له بخوێنێتهوه،كهمن DerSpiegelلهگۆڤاری

وهرمگێڕاوهودهستگایسهردهموهكوپهرتووكیگیرفانباڵویكردۆتهوه.
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ئهلیزابێتهوه.هایدیگهریش،کهبووبهسهرۆکیزانکۆیفرایبۆرگ
بۆپاراستنیزانکۆوڕاگیرکردنیدهستهاڵتیخوێندکارهنازییهکان
بێهودهیه کارهکهی زانی کاتێک دهسهاڵتدارهوه. پارتی چووهناو
وناتوانێتزانکۆکهیبپارێزێوازیلهسهرۆکایهتیزانکۆهێناو

لهالیهننازییهکانهوهسزادرا4.

چوونه دیکهبۆ فهیلهسوفهکانی زۆربهی بهپێچهوانهی نیتشه
نهنووسیوه. سیستهماتیکی و زنجیرهیی به فهلسهفییهکانی
زیاد دهبێت بگات فهلسهفهکهی الیهنێکی له ئهوهی بۆ خوێنهر
فهلسهفییهکانیشیخراونهته بۆچوونه بخوێنێتهوه. لهبهرههمێکی
ناوکااڵیئهفۆریزموشوبهاندنهوه،ئهمهشهۆکارێکیدیکهیهبۆ

ماندووبوونیخوێنهر.

لهم فهلسهفیهکانییدا کێشه واتای تێگهیشتنی ئاست له 
لێکۆڵینهوهیهدابێجگهلهسوودوهرگرتنوگهڕانهوهبۆبهرههمه
بۆچونهکانییاسپهرز، بردۆتهبهر نیتشهپهنام سهرهکیهکانی
کهله دیکهش، بیریاری گهلێک و کاوفمان ڤاتیمۆ، هایدیگهر،
و لهپێشخستن خۆیان کاریگهرێتی نووسیوهو نیتشهیان سهر
بۆ که کاوفمان، پهرتووکهکهی ههیه. فهلسهفهکهیدا گهشهکردنی
یهکهمجارساڵی1950بهزمانیئینگلیزیلهچاپدرا،یهکهمههنگاوه
ههوڵیدوورخستنهوهینیتشهلهنازیزموپاککردنهوهیناویئهم
فهیلهسوفهبدات.پهرتووکهکهییاسپهرزساڵی1936بهئهڵمانی
لهساڵی هایدیگهریش باڵوکراوهتهوه. بهئینگلیزی وساڵی1965

4 -هایدیگهروكارڵبارتلهالیهننازییهكانهوهسزادرانوبۆچاڵههڵكهندن
ڕهوانهكرانچونكهبهبیروڕایڕژێمئهواننیشتمانپهروهرنهبوون.
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نیتشهلهزانکۆیفرایبۆرگ 1936تا1940چوارکۆرسیلهسهر
ئامادهکردولهساڵی1961وانهکانىباڵوکرایهوهودهیڤیدفارێل
له بهرگدا لهچوار وساڵی19٧9 ئینگلیزی بۆ وهریگێڕاون کرێل
چاپدران.گیانییڤاتیمۆلهساڵی1985پهرتووکێکیلهسهرنیتشه
باڵوکردهوه.گهلێکپهرتووکوسهرچاوهیدیکهشههنبۆنووسینی
ئهمباسهسودملێوهرگرتونولهکاتیپێویستدالهناوباسهکهدا

ئاماژهیانبۆدهکهم.
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بهشیدووهم
بیرکردنهوهیفهلسهفییانهوناوهڕۆکیتراجیدیا
تراجیدیا ناوهڕۆکی فهلسهفییانهو بیرکردنهوهی نێوان پهیوهندی
بهرههمی ناوهڕۆکی وهکشێوهو هیچگهرایهتییهوه، لهبۆچوونی
بوون واتای فهلسهفهله مادامهکی دانابڕێن. یهکدی له هونهری
دهکۆڵێتهوهوبوونیشتراجیدییه،ئهواتراجیدیابابهتیلێکۆڵینهوهی
و بوون کاتیهتی و بێبنهڕهتایهتی له فهلسهفه فهلسهفییانهیه.
حهتمیهتیکۆتاییپێهێنانیئهوبوونهدهکۆڵێتهوه.بیرکردنهوهی
فهلسهفییانهلهلێکۆڵینهوهکهیداوێنهیهکیلێوهرگیراویتراجیدیاکه
تراجیدیای تراجیدیایهدهدات. ئهو گۆڕانی ههوڵی و دهرخات
دهنوێنێت. خۆی بوونه ئهم بڕانهوهی و کاتییهت لهنێو بوون
هێنانی کۆتایی و بڕانهوه و بمرێت دهبێت بۆیه )ههیه(، مرۆڤ
دهرهنجامێکینهگۆروحهتمییه.)مردن(دهسهاڵتیدیارونادیاری
تراجیدیاکهیه،بۆیهسیلنۆسلهوهاڵمدانهوهیپرسیارهکهیمیدیاس
داگوتی؛بهختهوهرترینمرۆڤئهوکهسهیه،کهلهدایکنهبووه5.
ئهموهاڵمهیسیلنۆسناوهڕۆکیتراجیدیایبوونمانبۆدهردهخات.
وهکو بوون بڕانهوهی که ئاماژهدهکات، بۆ ڕاستیهمان ئهو
سهرهنجامیڕهوتیئهمبوونهبهمردندهگاتومرۆڤلهوساتهوه

5 - بڕوانه :
Sophocles. OedipusatColonus, Lines 1224 ff.

ههروههابڕوانه:
Lon- Jenny, March.Cassell’sDictionaryofClassicalMythology,
don : Cassell , 2002. P. 701.
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ژیانی)لێرهدا(دهستپێدهکاتبهرهوبڕانهوهومردندهڕوات.ئهم
کێشهیهشهۆکاریسهرههڵدانیدووشێوازیبیرکردنهوهیجیاوازه
لهئاستیواتایبووندا.یهکهمبیرکردنهوهیدڵخۆشکهرانهوچاندنی
ئومێدێکیبێبناغهبۆبهردهوامبوونیژیانپاشمردن.دووهمیش
ههوڵدانبۆگۆڕینیواتایتراجیدیاکهبهبێئاماژهکردنبۆئومێدی
که یهکهم، بیرکردنهوهی بوون.شێوهی نهبڕانهوهی و بهردهوامی
نامهوێلهمبوارهداباسیبکهم،دۆگمایئایینییهوشێوهیدووهمیش
بیرکردنهوهیه شێوه ئهم ئهگهرچی فهلسهفییانهیه. بیرکردنهوهی
داکهوتیبڕانهوهوکاتیهتیبوونناگۆڕێتیاننایهوێتئهوداکهوته
بگۆڕێت،بهاڵملهتوێژینهوهیواتاکهیداواتایهکیدیکهیپێدهدات
وکااڵیبههایهکینوێتریبهبهردادهکات.ههستانبهمکارهش،
و بهرهنگاریکردن ههڵوێستی فهلسهفییانه بیروباوهڕی ههڵگری
ئامادهی شهڕهنگێزیبۆخۆیههڵدهبژێرێت.وهکسوکراتخۆی
بهیاخیبوویهکی دهبێت و دهکات ژههرهکه پیاڵهی خواردنهوهی
نهترس.ئهودهیهوێتبهتراجیدیایبوونیخۆیواتایتراجیدیای
بوونبگۆڕێتولهمردنداژیانولهبڕانهوهدانهبڕانهوهبدۆزێتهوه.
ئااڵیسپی نهکردبایهو نۆش ژههرهکهی پیاڵهی ئهگهرسوکرات
تهسلیم لهگهڵ فهلسهفییانهش بیرکردنهوهی ههڵبکردایه،ئهوا

بوونییدادهمرد.

بیرکردنهوهیفهلسهفییانهداهێنهرانهوههڵوهشێنهرانهیهوبهدوای
ڕاستییهشاراوهکاندادهگهڕێتولهوڕووداوانهدهدوێت،کههێشتا
و داهێنان لهسهر سوربوون بدهن. ڕوو دهبێت نهداوهو ڕوویان
ههڵوهشاندنهوهبهبێبهرههڵستیکردنوبهرهنگێزیکردنڕوونادات.
له دابهزین فهلسهفییانهبێ خهسڵهتهبیرکردنهوهی دوو ئهم
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ئاستیتێگهیشتندهکاتبههێزدژینهریتیباووبیرکردنهوهی
ههڵگری دهدات. ڕهتکردنهوهی ههوڵی و سهردهم مێتافیزیکی
نێو کراوهلهدۆگمای ئازاد مرۆڤی فهلسهفییانهش بیروباوهڕی
ئهشکهوتیمیتافۆریئهفاڵتونیوناسراویڕاستییهکانیدهرهوهی
ئهشکهوتهکهیه.لهپێناویههڵوهشاندنهوهیئهودۆگمایهدابۆنێو
کرا بۆ ئاماژهی شێوهیهی بهو بهاڵم ئهشکهوتهکهدهگهڕێتهوه.
گهڕانهوهبۆنێوئهشکهوتهکهوههڵوهشاندنهوهیدۆگماونهریته
باوهکهداوایههڵوێستیڕادیکااڵنهوشهڕهنگێزیلهمرۆڤهئازادهکه
دهکات.ئهمهشدهبێتههۆیسهرههڵدانیبهرههڵستکاریلهالیهن
کهسانێک،کهچاویانبهتاریکیناوئهشکهوتهکهفێربووهوناتوانن
ڕووناکیدهرهوهببینودهیانهوێتپارێزگاریمانهوهوبهردهوامی
دۆگماکهبکهن.لێرهداکێشهیخۆبهختکردنبۆههڵوهشاندنهوهی
له مهرگ گهڕاوهکه مرۆڤه دهکاتهوهو قووت خۆی دۆگماکه
پێشوهختدابانگدهکاتوبهتراجیدیایهکواتایتراجیدیایهکیدیکه
ئامادهیخواردنهوهیپیاڵهیژههرهکهدهکات. دهگۆڕێتوخۆی
نێوئهشکهوتهکه بۆ بیروباوهڕیفهلسهفییانه گهڕانهوهیههڵگری
پێویستیهکیمێژووییه،لهبهرئهمهمهرگیههڵگریبیروباوهڕهکه
چاوهڕوان تراجیدیایهکی و نیه مهرگهساتی و کتووپڕ ڕوودانێکی
کراوه.ئهگهرئهوئامادهیخواردنهوهیپیاڵهیژههرهکهنهبێتو
بیرو ڕانهوهستێت، بهربهستهکانی و جهنگاوهرانهبهرانبهردۆگما
باوهڕهفهلسهفییهههڵگیراوهکهیڕۆڵیمێژووییخۆیبۆداهێنانی

گۆڕانکارییهکاننابینێت.

ئهمڕۆ،دهستهاڵتیپارێزهریدۆگماینێوئهشکهوتئهودهستهاڵتهی
بێجگهله دهژی تاریکیدا لهناو و ههڵنایهت لهڕووناکیدا چاوی
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و خهفهکردن ههوڵی دیکهش ڕێگای به کردن( خواردوو )ژههر
لهمنارهی دهنگی نایهڵێت و دهدات فهیلهسوف دهنگی کوشتنی
جار ههندێک ئهشکهوتهکه. نێو کهسانی بیرکردنهوهیهوهبگاته
دهستهاڵتهکهفهیلهسوفدهستهمۆدهکاتوخهسڵهتیڕادیکااڵنهی
لهم ڕووتدهکاتهوه. لێ ڕهسهنی بیرکردنهوهی و دادهماڵێ لێ
گرنگێتی ئهشکهوتهکه ناو بۆ فهیلهسوف گهڕانهوهی باروودۆخهدا
نامێنێودهبێتبهبڕینینێوهندیدووشوێنلهیهکدیدابڕاو.
دهرهوهی ڕووناکی بهرهو کردنی فهیلهسوفهسهفهر ئهم بۆ
نێوان جیاوازییهکانی وایه. نهکردنی سهفهر وهک ئهشکهوتهکه،
نابینێ.خۆشیدهگهیهنێته نێوئهشکهوت دهرهوهیئهشکهوتو
ئهوباوهڕهیکهداکهوتیدهرهوهیئهشکهوتهکهنهکههرجیاوازی
لهگهڵداکهوتینێوئهشکهوتهکهدانیه،بهڵکولهڕاستیشهوهدووره
بهرهوزهمین بیرکردنهوهدا لهناوجیهانی وخهونێکه،کهههرگیز
نهک دهستهمۆکراو، شێوهیهفهیلهسوفی ناکرێت.بهم پهلکێش
تهنیادهبێتهوهبهکهسێکله"ئهوان"،بهڵکوله"ئهوان"زیاتریش
بهپێویست مانهوهی بهردهوامیو لهدۆگماکهدهکاتو بهرگری
دادهنێت،بۆيهخواردنهوهیپیاڵهیژههرهکهومهرگیفهیلهسوف
فهیلهسوف کردنی دهستهمۆ بهاڵم فهلسهفهیه. دایکبوونی له
مهرگیفهلسهفهوبهنا-فهیلهسوفکردنیفهیلهسوفه.نامۆبوونهله
بیرکردنهوهی)جیدی(وفهلسهفییانه.(گهڕانهوه)لهناوپڕۆژهی
دهستهمۆبوونداناگرسێتهوه،چونکهڕوودانێکیبێدهربهستوبێ
بهرنامهنیه.بێجگهلهوهیگهڕانهوهکاتیدیاریکراویخۆیههیه
وئهمهشفهیلهسوفبڕیاریلهسهردهدات،پرۆژهیکۆدێتایهکی
به پێویستی پرۆژهیهش ئهم ههڵسوڕانی ڕهتکردنه. بنهڕهتییهو
ڕۆشنایی فهیلهسوف لێرهوه ڕوخاندنه. و داهێنان دهستهاڵتی



34  د . محه مه د که مال

بناخهی و ئهشکهوت نێو داکهوتی یهتی سهر"ساخته" دهخاته
دۆگمادامهزرێنراوهکانههڵدهوهشێنێتهوهودهمامهکانههڵدهبڕێ.
وهکو و دهبینرێت تاریک ئهشکهوت نێو داکهوتی گهڕانهوهدا له
ئامادهکردنهبۆ خۆ گهڕانهوه دهردهخات. خۆی ناپێویستییهک
دهخاته فهیلهسوف پێبهخشراوتر. واتا پڕ و نوێتر تراجیدیایهکی
بهدیاردهیهک دهبن نهمانی و مان نهمانهوه. و مان جهنگی ناو
ههمیشهیی وونبونێکی واتای مانهو وهکو نهمان، یهکدهگرن. و
پێنادرێت.لهتراجیدیایمهرگیپێشوهختیفهیلهسوفدا،لهگهڵبه
بینهوهنانیپیاڵهیژههرهکهداولهو)نهبوون(هدا،بوونیزیاترخۆی
دهسهلمێنێوبهردهوامدهمێنێتهوه.مهرگیڕاستهقینهیفهیلهسوف
لهتراجیدیابانگکراوهکهدانیه،بهڵکولهدهستهمۆکردنیدایه.ئهو
کاتهفهیلهسوفدهمرێت،کهلهجێگایمێژووییخۆیدادهخلیسکێ
دهبێتهوه. ئهشکهوتهکه نێو دۆگمای دیکهتهسلیمی جارێکی و
نهبینراو و بهرنامه بێ بهڕوودانێکی دهبێت گهڕانهوهکهی پرۆژهی
دۆخی و بار لهژێر نهگهڕانهوهی و گهڕانهوهی ههستپێنهکراو. و
نهبوونیشی، و بوون یهکن. وهکو نامۆبوونییدا، و دهستهمۆبوون
له زیندوویهکی به دهبێت ئهو دهبهخشن. واتا یهک ڕووهوه لهم
بیرکردنهوهی ههمیشهزیندوو. مردوویهکی نهک مردوو، ئێستاوه
فهلسهفییانه،کهناوهڕۆکهکهیتراجیدیایبوونیمرۆڤه،هۆکردی
سێپرۆسهیه:ڕزگاربوونلهنێوئهشکهوت،گهڕانهوهبۆئهشکهوت
پرۆسهیه، سێ ئهم ئهشکهوت. نێو دۆگمای ههڵوهشاندنهوهی و
پهیوهندییهکینهپچڕاویانلهگهڵیهکداههیهولهیهکدیدانابڕێن.
هیچکامیانبهبێدووپرۆسهکهیدیکهتهواووپڕواتانیه.گۆڕینی
واتایتراجیدیایبوونیمرۆڤودۆزینهوهیڕهههندهنهبینراوهکانی
لهتهفسیرکردنیتراجیدیاکهدانیه،لهگهڵڕووخاندنیئهوبهستێنهوه
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سهرههڵدهدات،کهتراجیدیاکهیبهکااڵیهکیڕهشلهنێوئهشکهوته
لهواتا ئهشکهوتهکه نێو ژیانی و دۆگما داپۆشیوه. تاریکهکهدا
بهدهروبێبههانین.بهاڵمواتاوبههاکانناپێویستنومانهوهیان
درێژهیپێدراوه.ناپێویستیمانهوهیاندهبێتبهڕێگرلهئاستی
ناپێویستییهپێویستیسهرههڵدانیکۆتایی گۆڕانکارییهکاندا.ئهم
هێنانیئهوسهردهمهوسهرهتاودهستپێکردنیسهردهمێکینوێ
فهرزدهکات.لهنێوناپێویستیژیانینێوئهشکهوتدافهیلهسوفیان
مرۆڤیئازادکراولهناپێویستیئهوژیانهبهئاگایهوبهوئاگاییهوه
ئهمهش کهههڵدهبژێرێت. ئهشکهوته نێو له دهرچوون پڕۆژهی
جهختکردنهلهسهرناپێویستیدۆگمایئهشکهوتوڕۆڵیمێژوویی
نوێیه. سهرهتا ئهو سهرههڵدانی فهلسهفییانهبۆ بیرکردنهوهی
ئهگهرمرۆڤیئازادکراوپێویستیگۆڕانیدۆگماناپێویستهکهیله
نادات. ڕوو گهڕانهوهکهی و دهرچوون پڕۆژهی نهبێت پێویست ال
ههڵوهشاندنهوهی هاندهرهبۆ دۆگماکه لهناپێویستی تێگهیشتن

دۆگماکهوڕهتکردنیسهردهمیدۆگماکه.

که ئهوهیه، بکهمهوه ڕوونی دهمهوێت لێرهدا خاڵهگرنگهی ئهو 
دهرچوونلهنێوئهشکهوتهبهجێهێشتنی)شوێن(ێکلهپێناوی
ئاگامهندانهیهی پڕۆژه ئهم نیه. دیکه ێکی به)شوێن( گهیشتن
مرۆڤیئازادکراوڕهههندێکیجێگۆڕکێیپێنهدراوهودوورکهوتنهوه
نێو له پڕۆژهیهههرچهنده ئهو نیه. جێگاکان له نزیکبوونهوه و
ئهو ههیهو جیهانی بوونێکی مرڤ چونکه دهدات، ڕوو شوێندا
بوونهیبهبێلهنێوشوێندانیهونابێت،مهبهستمانئهودهرچوونه
مرۆڤه ههڵبژاردنی ڕوانگهی له ئهمهش ییه. )کات( ڕهتکردنی
ئازادهکهوه،وهکپڕۆژهیهکیئاگامهندانه،دهرچوونێکیههمیشهیی
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یهولهگهڕانهوهشداههرگیزخۆیبهسهردهمهبهجێهێڵراوهکهوه
نیهبهڵکو دیاریکراو شوێنێکی ئێمه، بۆ ئهشکهوت، نادات. گرێ
زادگهیئهودۆگماناپێویستهیه،کهبارودۆخێکیخنکێنهریبهسهر
ناچارکردووه. مرۆڤی سهپاندووهو بیرکردنهوهدا و مرۆڤ بوونی
سهرههڵدانی بۆ هۆ نابێته سهردهم ڕهتکردنی بهبێ شوێنگۆڕین
به گرنگی ئهوهی بهدۆگماکه. هێنان کۆتایی و نوێ سهرهتای
گهیاندنه خۆ پێدهبهخشێت بههای و دهرچوونهکهدهدات پڕۆژهی
بهسهردهمێکیدیکهلهداهاتوودا.مرۆڤیئازادکراولهمڕهوتهییدا
بهرهوداهاتووواتابهدهرچوونهکهیدهبهخشێتولهمردنانهمری
دهدۆزێتهوه.بهپێچهوانهیئهمهوه،کهسانینێوئهشکهوتهکهتاکو
ئهوڕۆژهیخۆیانئازاددهکهنوپرۆژهیدهرچوونههڵدهبژێرنله
نێوبازنهیچهقیویڕابردوووئێستادادهژین.بۆئهوانگهیشتن
له و ئێستا ڕابردووهوهبۆ له ساتهکانه تێپهربوونی داهاتوو به
ئێستاوهبۆداهاتوولهنێوخولیتێپهڕبوونهکهدادووروجیاوازنیه
وپڕۆژهیهکینوێیلهناوخۆیداحهشارنهداوهونابێتبهسهرهتای
سهردهمێکینوێ.بۆئهوان،ئهمسێڕهههندهیکاتیهکڕوخسار
کهدهبێت حهتمین، ماتماتیکی خولهیهکی ههیهو ناوهڕۆکیان و
ڕووبدهن.بیانهوێونهیانهوێمانگهکانیساڵوڕۆژهکانیههفته
به تهنیا جیاوازییهکانیان یهکن، وهک ههموویان و دهڕۆن و دێن
ڕووداوهکانیڕابردووهوهدهبهسترێنهوهویادیاندهکرێنهوه.ئێستاش
ئهمهشه لهبهر ڕابردوودادهبینرێت. یادهکانی یادکردنهوهی نێو له
و یادهکان یادکردنهوهی و پاراستن ئهشکهوتهکه نێو کهسانی بۆ
ژیانلهنێوڕابردوودادهبێتبهکۆڵهکهیهکیئهستوریدۆگماکه.
بهاڵمکاتبۆمرۆڤیئازادکراوتێپهڕبوونیمیکانیکیساتهکاننیهو
گهیشتنهبهداهاتوو.داهاتوویهک،کهلهئاکامیڕهتکردنیئێستاو
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ڕابردووهوه،وهکپرۆژهیهکیئاگامهندانهسهریههڵداوه.
دایالۆگی کهله ئهشکهوت، میتافۆری واتای ڕوونکردنهوهی پاش
کۆماریئهفاڵتونهوهوهرمانگرتووه،بۆمهبهستیفهلسهفیخۆمان
بهکارمانهێناوه،دێینهسهرباسکردنیڕۆڵیبیرکردنهوهیفهلسهفییانه
الینیتشهوپێگهیمێژووییئهمفهیلهسوفهلهبهستێنیمیتافۆری
ئهم دهکهینهوه.بۆ مرۆڤهئازادکراوهکهوهڕوون ئهشکهوتهکهو
فهیلهسوفهشبیرکردنهوهیفهلسهفییانهوههڵگریبیرکردنهوهکهله
سهردهمیخۆیانداناژین.فهیلهسوفمرۆڤیئازادکراوهوخۆیلهنێو
دۆگمایئهشکهوتهکهدهرهێناوهودژیسهردهمهکهیجهنگاوهرانه
ڕاوهستاوه.فهیلهسوفمنداڵیسهردهمهکهیهولهنێوئهشکهوتهکهدا
هاتۆتهناوجیهانهوه،بهاڵموهفاوخۆشهویستیئهوبۆژیانینێو
سهردهمهکهی دهیهوێت ئهو کینهیه6. ڕقو و جهفا ئهشکهوتهکه
بهجێبهێڵێتولهداهاتوودابژی.ئهمهش،بهوشێوهیهیلهپێشتر
ئاماژهیبۆکرا،پێویستیڕوخاندنیدۆگماناپێویستهکهدهیهێنێته
کایهوه.)دهرچوون(بهوشێوهیهیئێمهباسیدهکهینلهتێگهیشتنی
ئهمپێویستییهوڕوخاندنیدۆگماکهدایه.مرۆڤیئازادکراوڕوخێنهری
بناخهیخۆیهتی،ئهوبناخهیهیتێدادهستهمۆونامۆکراوه.هێزێکی
به ئهشکهوتهکهی دیواری دۆگمایهی ئهو دژوهستاوهبهرانبهر
چوادهوردابهرزکردۆتهوهوڕێگهیهاتنهژوورهوهیڕووناکیلێبڕیوه
ودهستوپاىلهزنجیرناوهوفۆرمیشتهساختهکانیبهزۆر
خاوهنی ئازادکراو مرۆڤی بیرکردنهوهیهوه. دهالقهی خزانۆتهنێو

6-     Friedrich Nietzsche. BeyondGoogandEvil, p. 327 
ههروههابڕوانه:

 Friedrich Nietzsche.EcceHomo, 111 2-3.
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بیرکردنهوهیخۆیهتیوالساییکهسێکیدیکهناکاتهوهوپهنابۆ
ئیلهامودهستهاڵتێکیدهرهکی،وهکسهرچاوهیبیرکردنهوهنابات.
بوون نامۆ زیندانی نێو له و ئهشکهوتهکهدهرچووه نێو له ئهو
لهبهر و بوونیخۆیهتی بووه.خاوهنی ڕزگاری ودهستهمۆکردن
ڕووناکیدهرهوهیئهشکهوتهکهداخۆیدهبینێوههستبهبوونی
خۆیدهکات.بۆیهکهمجارجیاوازینێوانتاریکیوڕووناکی،ژیانی
نێوئهشکهوتودهرهوهیئهشکهوت،کۆیالیهتیوئازادی،چهقینو

ڕۆیشتن،ڕابردوووداهاتوو،ساختهوڕاستیبۆدهردهکهوێت.

ڕوونکردهوه، فهلسهفییانهمان بیرکردنهوهی واتای جۆرهی بهو 
کهجیاوازییهکیبنهڕهتیلهگهڵدۆگماینێوئهشکهوتداههیه،به
فهلسهفییانهی بیرکردنهوهی ڕوانگهی له ههروهها من، بۆچوونی
به جۆرهبیرکردنهوهیهپێویستی ئهم پێناسهکردنی نیتشهدا،
ئهو کهبهبێ ههیه، گرنگتر خهسڵهتێکی و الیهن دهرخستنی
بیروباوهڕهفهلسهفییهکهناتهواوه.ئهمخهسڵهتهگرنگهش)داهێنان(
دۆگمای فهلسهفییانهلهگهڵههڵوهشاندنهوهی بیرکردنهوهی ه.
ئهشکهوتڕاستییهکینوێلهداهاتوودادهخولقێنێ.ئهمخاڵهش
خواستی و بڕیاردان ئهشکهوتهکهو له فهیلهسوف دهرچوونی له
ڕهتکردنیسهردهمهکه،لهالیهنبیرکردنهوهفهلسهفییهکهیداخۆی
دهسهپێنێ7.لهگهڵناسینهوهیئهمخهسڵهتهگرنگهدادهگهینهئهو
باوهڕهی،کهبیرکردنهوهیفهلسهفییانه،تهرجومانیداکهوتنیه،

بهڵکوڕاڤهکردنێکیداهێنهرانهوڕادیکااڵنهیه.

7-   Friedrich Nietzsche. TheWilltoPower, translated by Walter 
Kaufmann and R. J. Hollingdale, New York: Vintage Books, 1968. P. 327. 
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)بهدهسته فهلسهفییانه، بیروباوهڕی ڕێگایهوه،خاوهنی لهو
ئامێرێکه ڕێگاکهی داهاتوو، دهگهیهنێته خۆی داهێنهرهکانی
دهکرێت )داهاتوو( له باس کاتێک داهاتووه.(8 بهو گهیشتن بۆ
بهره ڕهوتکردن دهسهپێنن. گۆڕانکاراییخۆیان و نهریت کێشهی
نهریتدا لهههمبهر ههڵوێستمان دیاریکرنی داوای )داهاتوو( و
لێدهکات.ئایافهیلهسوفیانمرۆڤیئازادبوولهئهشکهوتهکهچۆن
مامهڵهلهگهڵنهریتدادهکات؟ئایادهخوازێتنهریتنهگۆڕێو
بهڕێزهوهتهماشایدهکات؟ئایادهرچوونیلهئهشکهوتهکهیاخی

بوونینیهلهنهریت؟

چهقیوی گیرخواردووی باوهڕێکی تهنیا ئهشکهوتهکه نێو دۆگمای
نێو)ئێستا(نیهوپهیوهندییهکیبنهڕهتیشیبهڕابردووەوەههیهو
لهسهربنچینهکانیئێستاوڕابردووداخۆیڕاگرتووهوڕهگوڕیشهی
لهنێوزهمینینهریتونهریتایهتیداداکوتاوه.ئهوزهمینهیهبووه
لهنێو دۆگماکهوخۆی دهستهاڵتی دامهزرێنراوی بناخهی به
چوارچێوهیپهیوهندییهکیزهرورییداگرێداوه.بۆسهقامگیرکردنی
لهوێوه و دهبات نهریت زهمینهی بۆ پهنا دۆگماکه دهستهاڵت
ڕابردووهمردووهکانلهئهمڕۆدابۆمهبهستیخۆیدهژێنێتهوه.لهم
ڕووهوهولهبهرڕۆشناییپهیوهندییهزهرورییهکهدانهریتودۆگماکه
زاڵبووی نهریتی به دۆگماکهدهبێت جیاناکرێنهوهو یهکدی له
داستانه و دۆگماکه کاریگهرێتی لهژێر مێژوو ئهشکهوتهکه. نێو
دهیانکات و دهکات گێڕانهوهیاندا له زیادهڕۆیش نهگۆڕهکانهوهو
ڕابردوو بهئهفسانهوچهندڕووداوێکیژوورمێژوو.ڕووداوهکانی

8-    Friedrich Nietzsche. BeyondGoogandEvil, p 326. 
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ههندهکینوسهربهکاتوشوێنیخۆیانن،بهاڵملێرهدادهبنبه
به دهکرێت ناچار تاک که چهسپاو، ڕاستی و ههمهکی پێوهری
نهکات. پراکتیکیان دهوری له گومان و دابنێ نهگۆڕیان و پیرۆز
ئهمزیادهڕۆییوشوێنکهوتنهیڕابردووههڵوێستێکیفۆرمهلێستانه
که دهبهخشێت، واتایه ئهو فۆرمهلێزم لێرهدا دهدات. خۆی به
تاکهکانخۆیانبهشێوازیکهلتووروبیروباوهڕێکهوهماندوودهکهن
ههبێت. پراکتیکی و کۆک شێوازهکهناوهڕۆکێکی ئهوهی بهبێ
شێوازهکهبێناوهڕۆکدهمێنێتهوهوبایهخیپێدهدرێتوبه)تابو(

دادهنرێت.

و نهریت بناخهکانی دۆگماکهههڵوهشاندنهوهی ڕهتدانهوهی 
دژوهستانمانه لهگهڵیدا ناکۆکیمان ههڵوێستهفۆرمهلیستهکهیهو
بهرانبهرنهزۆکیوبێناوهڕۆکیڕابردووهئهفساناوییهکهوگهیشتنه
وهکو دژوهستانهدا، فهلسهفییانهلهم بیروباوهڕی داهاتوو. به
یهک ههردووکیان نهریت)کهلێرهدا و دۆگما بهرانبهر ههڵوێست
واتایانبۆئێمهههیه(دهتوانێتببێتبههێزیڕوخێنهروڕزگارکهر
بگهیهنێت. بهداهاتوو خۆی و بهجێهێڵێت )ئێستا( ڕادیکااڵنه و
مهبهستله)ڕادیکااڵنه(ئهودژوهستانهیه،کهلهبنهڕهتهوهدۆگماکه
ههڵدهوهشێنێتهوه.بهبێبنبڕکردنیدۆگماکهلهڕهگوڕیشهوه
ڕهتبکات. خۆی سهردهمهی ئهو ناتوانێت فهلسهفی بیروباوهڕی
ڕوخاندنیدۆگماکهلهالیهنهێزهڕوخێنهرهکهوهدهرچوونهلهنێو
به دۆگماکهدهبێت ڕوخاندنی بهنیازی گهڕانهوه ئهشکهوتهکه.
پرۆژهیهکیفهلسهفی.ئهگهرئهوپڕۆژهیهئاگامهندانهنهخشهیبۆ
دانهنرێتوبڕیاریلهسهرنهدرێت،ئهوابیروباوهڕهفهلسهفییهکهش
ناوهڕۆکیپراکتیکیخۆیدهدۆڕێنێ.گرنگنیههێزیڕوخێنهرله
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بێت دۆگماکهسهرکهوتوو ڕوخانی بۆ ههڵوێستهڕوخێنهرانهکهیدا
بیرکردنهوهفهلسهفییه ئهو که پێویستهئهوهیه، ئهوهی نا، یان
شهڕهنگێزهبهچهکوتفاقیخۆیهوهدژیدۆگماکهڕاوهستێتو
ههوڵیخوڵقاندنیگۆڕانکارییهکانبداتوئاماژهییۆتۆپیایهکمان

لهداهاتوودابۆبکات.

ئێستاکاتیئهوههاتووهچهندخهسڵهتێکیدۆگماینێوئهشکهوتهکه
ڕوونبکهینهوهوباسلهچییهتیهکهیبکهینوبزانینچیبارودۆخێکی
نالهباروناسازبهسهربوونیمرۆڤداساخدهکاتهوهوبۆچیههڵگری
لهنێو و بکات ڕزگار خۆی فهلسهفییانهدهیهوێت بیرکردنهوهی
ئهشکهوتهکهدهرچێت؟شێوهیبوونلهنێوئهشکهوتهکهدالهژێر
دهستهاڵتیدۆگمازاڵبووهکهوتێگهیشتنلهواتای)کات(هوهڕوون
دهکهینهوه.دۆگماکهبهتهنیاشێوازێکیبیرکردنهوهیگیرخواردوو
ئهوهی بهحهقزانهبهبێ نهریتێکیگیرخواردوویخۆ بهڵکو نیه،
باوهڕیبهگیرخواردووییخۆیههبێت.دۆگماکه،لهمڕوانگهیهوه،
و زانین نهگۆڕی و پێوهرێکیههمهکی باسکرا، لهپێشتریش وهک
ڕاستیوبههاکانه.نهگۆڕینیدۆگماکهشجۆرێکیبیرکردنهوهیهله
)کات(و)مێژوو(یبیرکردنهوه.بۆدۆگماینهگۆڕ)کات(لهداهاتوو
دهپچڕێودهبێتبهئێستاوڕابردوو.ههردووئهمالیهنهی)کات(
ناوهڕۆکیدۆگماکه. دهبنبهیهکهیهکیههمیشهنهگۆڕوڕههاو
ئایالهگهڵئهمدووخهسڵهتهیدۆگماکهداچیبارودۆخێکینالهبار
بهسهربوونیمرۆڤدادهچهسپێت؟لهبهرئهوهیدۆگماکهنهگۆڕ
وخۆبهحهقزانهونهریتێکیزاڵبووهبارودۆخێکیخنکێنهرانهیله
و ناڕاستی کااڵی نێو له ڕاستی سازاندووهو ئهشکهوتهکهدا نێو
زیادهڕۆییداپێچاوهتهوه.وهکونهریتێکیزاڵبوو،دۆگماکهلهگهڵ
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خۆچهسپانیبهسهربووندادهبێتبهڕێگرلهئاستیدامهزراندنی
پرۆژهکانیبوونداودهستهاڵتیههڵبژاردنوبڕیاردانداگیردهکات.
لهژێرئهمبارودۆخهخنکێنهرانهدادهستهاڵتیتاکهکاندهخنکێنرێت
وئازادییهکهیانلێزهوتدهکرێتولهئاکامدابهنامرۆڤدهکرێن.
و دایدهنێ خنکێنهرهکه دۆگما سترهکچهری بهوهی دهبن ئهوان
ناتواننبهبێدهرچوونلهنێوئهشکهوتهکهداببنبهوهیخۆیان
دهیانهوێت.بوونینێوئهشکهوت،بهمشێوهیه،نامۆییوناڕهسهنی
بوونه.ئهوحاڵهتهنالهبارهیه،کهجیاوازینێوانبوونێکیئاگامهند
ونائاگامهند،مرۆڤونامرۆڤنابینێوهاوتهرازیاندهکات.ئهمهش
بهمرۆڤکردنیشتهنامرۆڤهکاننیه،بهڵکونامرۆڤکردنیمرۆڤه.

ناڕهسهنیبوونئاکامیدۆڕاندنیئازادییهوچهقینهلهنێو)ئێستا(
یئێستاداوژیانهوهیڕابردووهلهنێوئێستاکهدا.ڕابردوو،بۆ
ئێستای نێو له ئێستاش و لهئێستادادهژی ناڕهسهن، بوونێکی
مێژووی له )داهاتوو( دهرناخات. خۆی داهاتوو ئێستاکاندایهو
بوونیڕهسهنداسهرههڵدهدات،کهبهڕێگهیداهێنانیپڕۆژهکانهوە
ئازادانهئهوداهاتووهدهکاتبهمزڵگهیکاروانیپهرهسهندنیبوونی
ولهوێوه)لهوداهاتووهوه(ئهوبوونهڕهسهنهخۆیبهداهاتوویهکی
دیکهدهگهیهنێتو)کات(بهبهردهوامیوبهبێلێکپچڕاندهبێت
بهتهوژمێکیژوورکێشیبهرهوداهاتوو،بهبێئهوهیئێستاو
به نایانکات لهههمانکاتیشدا و بکات فهرامۆش خۆی ڕابردووی

ئهفسانهوخولهیهکیچهقیو.

به لهگهڵ دۆگماکه زاڵبوی دهستهاڵتی ئهشکهوتهکهدا نێو له
ناڕهسهنکردنیتاکهکانداودابڕانیڕهوتی)کات(لهداهاتووواتای
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مێژووشدهکاتبهگێڕانهوهیڕووداوهکانیڕابردوولهئێستاداو
زیادهگوتهییلهسهرئهوڕوداوانه.داهاتوودهبێتبهسهرههڵدانی
و)مهزن(ی )پیرۆزی( مانهوهی کهههڕهشهله گۆڕانکارییهک،
دۆگماکهدهکاتوبناخهیدهستهاڵتهڕههاکهشدهشێوێنێ.لهبهر
به)حهزهر(و ئهشکهوتهکهدا دۆگمای نهریتی له هۆکارهشه، ئهم
ترسهوهدهڕوانرێتهبیرکردنهوهیجیاوازونوێوبهتوندوتیژی
دهرچوونیان نیازی که دهکرێت، تاکانهدا ئهو لهگهڵ مامهڵه
ئایا گهڕاونهتهوه. و ئهشکهوتهکهدهرچوون نێو له یان ههیه
جێگهی ڕووخێنهر، هێزێکی وهک فهلسهفییانه، بیرکردنهوهی
بیرکردنهوهی دیکه؟ بهدۆگمایهکی نابێت دۆگماکهناگرێتهوه؟
دۆگماکهههوڵی ڕوخاندنی بۆ کردنیدا فهلسهفییانهلهبانگهشه
دۆگمایهکی به ببێت نابێ بهاڵم دۆگماکهدهدات، جێگهگرتنی
دهڵێت: دهکاتهوهو مهترسیهئاگادارمان نیتشهلهم دیکه.
بهحهقزان خۆی بهتهواوی ناتوانێت فهیلهسوفێک “هیچ
دابنێت.9”مهبهستینیتشهپاراستنیڕێژهگهرایهتیبیرکردنهوهی
فهلسهفییانهیه،تاکوئهوبیرکردنهوهیهنهبێتبهدۆگمایهکیدیکه
فهیلهسوفێک ئهشکهوتهکه.هیچ نێو بۆچهوساندنهوهیکهسانی
یانههڵگریبیروباوهڕهڕوخێنهرهکهناتوانێتبیروباوهڕهکهیبه
ڕاستییهکیتهواوونهگۆڕدابنێتودهستهاڵتێکیڕههابهخۆی
بدات.بڕواکردنبهڕێژهگهرایهتیبیرکردنهوهفهلسهفیهکهیئهوه
دهگهیهنێت،کهالیهنهجیاوازهکانو)جیاوازی(لهنێوبیرکردنهوه
نوێکهداالنهبراونوجێگایتایبهتیخۆیانههیه.ئهگهربیروباوهڕی
فهلسهفییانهخۆیبهدوابیروباوهڕدابنێتوداهاتووهکهشیبه

  9 - ههمانسهرچاوهیپێشو.الپهڕه.15 
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دۆگماکهبه ڕووخاندنی بانگهشهی ئێستاوه له ئهوا یۆتۆپیا دوا
درۆ نێو له “خۆی گوتهنی نیتشه یان دهکات دیکه دۆگمایهکی
که دیکه، دۆگمایهکی دهبێتهوهبه دهگرێتهوهو ناڕاستییدا و

پێویستهبڕوخێنرێت”.10

لهمگۆشهنیگایهوه،مێژوویبیرکردنهوه،بهتایبهتیبیرکردنهوهی
ڕهتکردنهو ڕهتدانهوهو درێژهپێدراوی فهلسهفییانهزنجیرهیهکی
گرێدراوه. ڕهخنهگرتن( و گرنگهکهوه)داهێنان دووخهسڵهته به
لهوێدایه، لهئهمڕۆدا دوێنێ فهلسهفی بیرکردنهوهیهکی مانهوهی
کهئهوبیرکردنهوهیهله)دوێنێ(داگیرینهخواردووه،)دوێنێ(
ئهوهی بۆ داوه. بهداهاتووی گهیشتن ههوڵی و ڕهتکردووه ی
بزانینئهوبیرکردنهوهیهنهچۆتهناوقاڵبیدۆگماوهوفۆرمهلیستانه
بهرانبهر ههڵوێستی کرد( پێناسهمان لهپێشتر شێوهیهی )بهو
پراکتیکی زهمینێکی بخهینهسهر ناوهڕۆکهکهی دهبێت نیه، ژیان
وههڵیسهنگێنین.پێویستهبزانینچۆنئازادیتاکهکانمسۆگهر

دهکاتوبارودۆخێکیخنکێنهرانهناهێنێتهکایهوه.

10-   Friedrich Nietzsche. TheWilltoPower, p. 461.
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تێگهیشتنینیتشهلهواتایتراجیدیا
کۆتایی لهگهڵ بوونه ئهم تراجیدیای و مرۆڤ بوونی بڕانهوهی
تراجیدی بوونێکی نهیهوێ و بیهوێ مرۆڤ دێتهکایهوه. هێنانیدا
ههیه.ئهمهشلهناوهڕۆکیبوونیدایهوناتوانێبیگۆڕێت.مادامهکی
ئهوههیهدهبێبمرێتو)کۆتاییهێنان(ینهکتهنیاڕوودانێکه

پێشمهرجێکیئۆنتۆلۆجیشهبۆبوونی.

من،ئهمکێشهیهملهنووسراوهکانیپێشودا)ئۆنتۆلۆجیبنهڕهتیو
بوونیمرۆڤ(و)بوونوداهێنان(زیاترڕوونکردۆتهوهوبهدرێژی
لهواتای)کات(بۆئهمبوونهدواوم.ئهوهیلێرهداگرنگه،ئاماژه
کردنهبۆپهیوهندینێوانکاتبۆئهمبوونهلهگهڵتراجیدیاو
سهرههڵدانیتێڕوانینێکیفهلسهفییانهوهونهریانهیئهو)کۆتایی(
هێنانهبهبوونلهالینیتشه.توێژینهوهلهسهر)کۆتایی(حهتمی
بوونڕهشبینیوچهقینیبیرکردنهوهلهئاستیکارهساتهکهدانیه.
ئێمهنامانهوێبیرکردنهوهلهمردنبمانگهیهنێتهئهوباوهڕهی،که
پێویستناکاتمرۆڤخۆیبهداهاتووبگهیهنێتوسهردهمهکهی
ڕهتبکات،چونکهمردنپێشمهرجێکیئۆنتۆلۆجییه.مرۆڤدهبێتله
دایکبێتیانبوونیسهرهتایهکیههبێت،تاکوبوونیخۆی)لێره(
بسهلمێنی.سهرهتاشڕوودانیسهرههڵدانیئهوبوونهلهنێو)کات(
ڕاستیهشمان ئهو دهکات. دیاری )کات(ی بوونهوهرێکی وهک دا،
دهخاتهبهرچاو،کهلهنێوکاتییهتیئهمبوونهدا)سهرهتا(دهبێت
بهبناخهیهکیئۆنتۆلۆجیبۆ)کۆتایی(.لهناوسهرهتایئهمبوونهدا
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کۆتاییدهژیولهبوونیدانهبوونبهرجهستهدهبێت.ئهوسهرهتا
وکۆتاییوبوونونهبوونهلهگهڵبوونیئهمبوونهداپهیدادهبێت،
بنهڕهتیتراجیدیایهولهبهرئهوهیبوونونهبوونیئهمبوونهش
یهکن،ئهوابووندهبێتبهوبنهڕهتهیتراجیدیادههێنێتهپێش.به
بێبوونیئهمبوونهتراجیدیانیهونابێت.ئهمبوونهلهبهرئهوهی
نهبوونهبوونێکیتراجیدییهوتراجیدیالهگهڵئهوداسهرههڵدهدات.
ئهوبوونیلهنهبوونیدایهولهونهبوونییهوهسهریههڵداوهوبهرهو
حهتمهیهتی نێو کهله تراجیدییه، بوونێکی دهڕوات. نهبوونی
تراجیدییهکهوه،تراجیدیانهمامهڵهلهگهڵبووندادهکاتوبێهوده
ههوڵیگۆڕانیئهوتراجیدیایهدهدات.دهیهوێتنهبوونیهکانیخۆی
لهنێوداهاتووداپڕبکاتهوهوبوونێکیتهواویههبێت.ئهودهزانێت
و تهواوکۆیی به خۆگهیاندن بووندا، )کاتیهتی( دهالقهی نێو له
ئهو ناگاتهترۆپکی ههرگیز لهدوایهو نهرێی ئاکامێکی بوون پڕ
بهو ڕهوتهکهو ڕهشبینانهناڕوانێتهبێهودهیی بهاڵم قۆناغهپڕه،
بهبێهودهییهکهو )واتا( دهیهوێت بیرکردنهوهیهوهلهداهاتوویدا

تراجیدیاکهبدات.
کاتێکنیتشهبیرلهتراجیدیادهکاتهوه،لهمتێگهیشتنهبۆواتای
لهگهڵدا مامهڵهی دهیهوێت دهڕوانێتهکێشهکهو مرۆڤ بوونی
تێڕوانینه سهرچاوهی نهکردووهبه خۆی بوونی ئهو بهاڵم بکات.
فهلسهفییهکهودهگهڕێتهوهبۆنهریتیبیرکردنهوهیڕۆژئاوالهسهر
واتایتراجیدیاولهیۆنانییهکانهوهدهسپێدهکاتوبۆچوونهکانیان
لهسهردهمدازیندودهکاتهوهوکااڵیهکینوێیانبهبهردادهکات.11

11 -لهدایكبوونیتراجیدیایهكهمبهرههمینیتشهبوولهساڵی18٧2داباڵوكرایهوه.
نیتشهبهخۆشیهوهئهمپهرتووكهیباڵوكردهوه،بهاڵمزۆركهمسهرنجیخوێندهوارانی
ڕاكێشا.یهكێكلهوهونهرمهندانهیپێشوازیپهرتووكهكهیكرد)واگنهر(یمۆسیقار
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الییۆنانییهکان،کهپهلیانبۆئهمالیهنهیشارستانیهتهاویشتوه
وبیریانلهچییهتیژیانکردۆتهوه،تراجیدیایبوونداستانیئهو
بوونهتراجیدیهیه،کهبونیادێکیکاتییههیهوکۆتاییهکیحهتمیله
دوایه.وهاڵمدانهوهکهیسیلنۆسبۆپرسیارهکهیمیدیاسدهربڕینی
تێگهیشتنیئهوبیرکردنهوهفهلسهفییهیبوونه.بهبۆچوونیسیلنۆس،
کهنوێنهرایهتیبیرکردنهوهییۆنانیلهفۆڕمیئهفسانهدادهکات،
له ناتهواوی چییهتیبووندهخاتهڕوو.چییهتیهک،کهبڕاوهییو
نێوخۆیداحهشارداوه.لهبهرئهمهۆکارهشهیۆنانیهکانلهسهرهتای
به مرۆڤیان شارستانیهکهیانهوهبوونی دامهزراندنی بیرکردنهوهو
پێچهوانهیخواکانیچیایئۆڵهمپیاوه،بهتراجیدیاناوزهدکردووهو

نیتشهگوتهنی"ئهوبوونهیانبهناڕهوشتانهلهقهڵهمداوه".12

تراجیدیا،لهبوونیخواکاندا،لهواتابهدهره.بهگوێرهیئهفسانهی
یۆنانیوههموودۆگمائاینییهکانچییهتیبوونی)خوا/خواکان(
لهچییهتیبوونهتراجیدییهکهوهجیاوازهولهنێودهالقهی)کات(
داگیرینهخواردووه.چییهتیهکه،وهکچییهتیتهختهوبهرد،پڕ
ونهگۆڕه.لێرهدا،جیاوازییهکیبنهڕهتیلهنێوانچییهتیخواکان
ومرۆڤدادهردهکهوێت،کهوابهستهبهبونیادیئۆنتۆلۆجیبوونه
بۆماوهیهكبهست.نیتشهبیریارێكی لهوێوههاوڕێیهتی نیتشهدا بوو،كهلهگهڵ
بلیمهتبوولهتهمهنی24ساڵیدابهبێئهوهیداواینووسینینامیلكهیدكتۆرای
لێبكرێتلهساڵی1868دابڕوانامهیدكتۆرایپێدراولهسویسرالهزانكۆیباسیل

كرابهمامۆستا.

12 -     Friedrich Nietzsche. The Birth of Tragedy, translated by Walter 
Kaufmann, in Basic Writings of Nietzsche, New York: The Modern 
Library, 2000. P. 50.
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تراجیدییهکهوهوئێمهشلهئاستیدووجۆربوونداڕادهگرێت.له
دیکهوه لهالکهی و ههمیشهیی و نهگۆڕ و پڕ الیهکهوهبوونێکی
دهکات. دیاری بۆ بڕاوهمان و کورت ههناسه و ناتهواو بوونێکی
تێگهیشتنلهمجیاوازییهبنهڕهتییهینێوانیانبووهبهسهرچاوهی
ئهو چییهتی جۆر دوو و بوون جۆر دوو نێوان له ناکۆکیهکان
بوونه چییهتی ئهگهر بوون. لهتراجیدیای بیرکردنهوه و بوونانه
و بوایه نهگۆڕ و پڕ خواکان بوونی چییهتی وهک تراجیدییهکه،
بهنهبوونهوهگرێنهدرایه،ڕهوتیبیرکردنهوهشبهرانبهرئهوبوونه
کاته ئهو بوونهش ئهو ههڵبهته دهگرتهبهر. جیاوازتری ڕێگایهکی
واتایهکیدیکهیبهبوونیخۆیدهبهخشی.لهگهڵچییهتیهپڕو
تهواوهکهیداههوڵیخۆتهواوکردنیبهڕێگای)داهێنان(نهئهداو
خۆیبهشۆڕهسواریمێژوونهدهکرد.بیرکردنهوهیفهلسهفییانه،
کهلهپێشتربهداهێنهرانهماندانا،هۆکردیچییهتیهناتهواوهکه

وتراجیدیایبوونه.

بوونیمرۆڤناتهواوهوتراجیدییهبۆیهمرۆڤداهێنهرهوداهێنهرانه
ڕوانگهیهوه، لهم دهکات. تراجیدیاکهی لهگهڵ مامهڵه لهبووندا
دهبینینبنهڕهتیسهرههڵدانیتراجیدیابونیادیئۆنتۆلۆجیبوونه
گیرخواردووهکهینێودهالقهیکاته.بوونیبڕاوهیئهوبوونهیه
)وهکئێمه(،کهناتوانێتساتیلهدایکبوونومردنیبگۆرێت.
ناتهواوه که سهرههڵدهدات، بوونهدا ئهو بوونی لهگهڵ تراجیدیا
ههموو وهکسیزیف بێهوده بهتهواوکۆیی گهیشتن پێناوی له و
سبهینێ دهزانێت چیاکهو دهگهیهنێتهلوتکهی خۆی ئێوارهیهک

سهفهرێکیدیکهیلهبهردهمدایه.
ئهگهرخواکانژیانێکیپڕئهشکهنجهونهبڕاوهیانبهسیزیفدابێت،
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ئهوابوونیئهمبوونهی،کهباسیدهکهینوبووهبهتراجیدی،وهک
به خۆی و دیکهدێت )سبهینێ(یهکی لهوهی نیه دڵنیا سیزیف
لوتکهیچیایهکیبهرزتردهگهیهنێت.تراجیدیایئهمبوونهلهبوونی
سیزیفزیاتربێهودهییه.ههوڵدانهکانیبهرهولوتکهیچیابهرزهکان
کورتنهفهسنوههرگیزناتوانێتخۆیبهدوالوتکهبگهیهنێت.
ئهوهێزهپاڵنهرهیههنگاوهکانیدهخاتهڕێوتوانابهبهردهوامییه
کورتهکهیدهداتهێزێکیناوهکیژیانه،خواستیمانهوهیه،حهز
وهک مانهوهدا، لهپێناوی کهناڵێکدا کهبهچهند ئارهزووه، و

کهناڵهکانیحهزووهرگرتنیچێژسهرههڵدهدات.

یۆنانیهکان،لهوسهرهتایهوه،ئهمکهنااڵنهیانناسیوهوبهبنهڕهتی
بوونیانداناوهولهدهربڕینێکیئهفسانهییداناویانناوهکهناڵهکانی
کهلتووریدایۆنێسیسDionysis.دایۆنێسیس،یهکێکهلهخواکانی
یۆنانونوێنهریئهوهێزهپاڵنهرهیه،کهبۆمانهوهوبهردهوامی
بوون،بووهبهسهرچاوهیحهزوئارهزوو.هێزێکیلهلۆجیکبهدهره
دژیبیرکردنهوهیهۆشهکیوسنوربهستنڕادهوهستێتوبێوچان
وئۆقرهگرتنههوڵیتێرکردنیخۆیدهدات.بهگوێرهینهریتی
ئارهزووهکانیان و دایۆنێسیس،حهز له ڕێزلێنان بۆ یۆنانیهکان،
بهئاشکرالهئاههنگیمۆسیقاوسهماوخواردنهوهدابهرجهسته
کردووه.ئهمبهرجهستهبوونهههڵقواڵنێکیئاساییوسروشتیبوونه
ڕاوهستانێکه بوونهیه. ئهو ڕاستهقینهی دهربڕینی تراجیدییهکهو
بیرکردنهوهی ژههراوی گاسنی به نهکێڵراو زهمینێکی سهر له
بهتهفسیرێکی ڕووداوهکانه بهستنهوهی و سنووردانان هۆشهکی.
واتای بهرجهستهکردنهدا لهم دۆگماوه. و بیرتهسکانه زانستانهی
هۆیهکی هیچ که ویستێک، کراوه. پێناسه ژیان ویستی به بوون
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مهبهسته به دانامهزرێنێتوخۆی بۆخۆی پێشتر، له هۆشهکی
له بۆچوونه نیتشهئهم ئهمه، لهبهر دوورهکانهوهنابهستێتهوه.
و گرێدهدات شۆپنهاوەرەوە فهلسهفهی یۆنانییهوهبه ئهفسانهی

لێکچونیانئاماژهدهکات13.

ئهم دهگهڕێنێتهوه. بۆ)ویست( بوون ڕاستهقینهی شۆپنهاوهر
ویستهشبههێزووزهیهکیناوهکیکوێرولههۆشبهدهردادهنێت
زهمینهئۆنتۆلۆجییه ئهم سهر له هونهر بۆ بۆچوونهکانیشی و
ڕاگرتوهولهوباوهڕهدایهدووجۆرهونهرههیه.جۆرییهکهمیان
)ویست(هوه بوونهوه ڕاستهقینهی به ڕاستهوخۆی پهیوهندییهکی
بیرکردنهوهی و هۆش لهگهڵ تێکهڵبوون لهوێوهبهبێ ههیهو
هونهره جۆره ئهم نموونهی باشترین ههڵدهقوڵێت. هۆشهکیدا
مۆسیقایه.جۆرهکانیدیکهیهونهر،وهک،شێوهکاریوهۆنراوه
بهڕهوانی بیرکردنهوهیهۆشهکیداتێکهڵکردووهو لهگهڵ خۆیان

نهماونهتهوه.

بۆچوونهکهی بووهبهبناخهی بیروباوهڕیشۆپنهاوهر،کهلێرهدا
مێتافیزیکهدووالیستهکهی ڕهتدانهوهی تراجیدیا، نیتشهلهسهر
ه.شۆپنهاوهر پاش)کانت( فهلسهفی بهبزاڤی وسهر )کانت(
به دهکات )بیر(یش و دادهنێ )ویست( به بوون ڕاستهقینهی
ناوهوهودهرهوهی ڕواڵهتیدهرهکیویست.الیهنهکانی دیاردهو
بوونبهمشێوهیهسهربهدووڕاستهقینهیجیاوازودوورنین،

13-نیتشهلهپهرتووكهكهیدا»لهدایكبوونیتراجیدیا«لهچوارشوێندائاماژهی
بۆبۆچوونهفهلسهفییهكهیشۆپنهاوهركردووه.
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بهڵکوویستوڕواڵهتیویستن14.ویست،کهڕاستهقینهیبوونه،
و لغاوکردن بیرکردنهوهههوڵی سنوورهو بێ و بهرهاڵ هێزێکی
بهستنهوهیدهدات.بیرکردنهوهشبێهودهبهشوێنهۆکانداوێڵه
وبههۆکردهکانهوهدهیانبهستێتهوهودهیهوێتپێشبینیسیستهم
بوون ئهگینا بکات. بوون ئاگامهندانهبۆ ئۆنتۆلۆجی ڕژێمێکی و
لهبنهڕهتدالهبهرئهوهیویستێکیبهرهاڵوبێسنوورهخاوهنی
سیستهمێکیئاگامهندانهوغایهدهرنیهولهگهشهکردنوجواڵنێکی
ئارهزووی و حهز ناوهکی هێزی بوون ڕاستهقینهی کوێرانهدایه.
دایۆنیسیسییه.یۆنانییهکانوشۆپنهاوهر،لهمخاڵهدایهکدهگرنهوه
دووهمیان و )ئهفسانهیی( یهکهمیان جیاواز، شێوازی بهدوو و
)فهلسهفییانه(لهیهکڕاستهقینهدهدوێن.بهاڵمتێگهیشتنیبوون
لهسهربناخهیئهمئهفسانهوکهلتوورهدایۆنیسیسهوبۆچوونه
فهلسهفییهیشۆپنهاوهرلهئاستیتراجیدیایهکیلهچارهبهدهرو
خهموژانێکینهبڕاوهداڕاماندهگرێت.تاکهکانناتوانندهستهاڵتی
بهسهردابگرنیانڕێگهچارهیهکبۆڕهتکردنیبدۆزنهوه.ئایانیتشه
توانیویهتیڕێگهچارهیهکپهیدابکات؟ههوڵیداوهلهتهفسیرکردنی
تراجیدیادالهوبێهودهییهڕزگارمانبکاتوڕۆشناییهکلهکۆتایی
تونێلهکهوهبهئێمهنیشانبدات؟لهوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارانهدا
لهوقۆناغهیبیرکردنهوهینیتشهداتاکهڕێگهچارهیهکبۆکێشهی
تراجیدیایبوونگهڕانهوهیهبۆکهلتوورییۆنانی.بهاڵملهقۆناغهکانی
فهلسهفییهکهیدا بیرکردنهوه پێشهوهچوونی ولهگهڵ دواییدا
و بهرز)سوپهرمان( مرۆڤی سهرههڵدانی به دیکهی چارهی ڕێگه
بیرۆکهیگهڕانهوهیههمیشهییدابۆئاماژهکردووین.لهمبهشهی

14   -  Arthur, Schopenhaur. The World as Will and ldea, translated by 
E.F.J. Payne, vol.1, New York: Dover Publications, 1969. Pp.103-109. 
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سهرهتایی قۆناغی ڕێگهچارهی مامهڵهلهگهڵ لێکۆلینهوهکهمدا
)له لهپهرتووکی بۆچوونهکانیهوه ڕوانگهی له و نیتشهدهکهم
لهم ئێره، تاکو کێشهکهشیدهکهمهوه. دا تراجیدیا( دایکبوونی
لهدووخاڵی تراجیدیادا واتای لهڕوونکردنهوهی شیکردنهوهیهو

گرنگدواوین:
کهلتووری دووهم بوون. ئۆنتۆلۆجی بونیادی کاتیهتی یهکهم
بۆ لهغایهبهدهر و نا-ئاگامهندانه کهسهرچاوهیهکی دایۆنێسیس،

بووندیاریدهکات.

لهگهڵکهلتووریدایۆنێسیسداکهلتوورێکیدیکهبهناوییهکێکله
خواکانیدیکهییۆنانهوه)ئهپۆلۆ(سهریههڵداوه.ئهمکهلتوورهبه
پێچهوانهیکهلتووریپێشوترهوهنوێنهریهۆشوپهیکهرسازییهله
هونهردا.کهلتوورێکهبانگهشهیدامهزراندنیسیستهمێکیپڕواتاو
غایهداروهۆشهکیلهبووندادهکاتوبهرانبهرههڵچونیویستو
حهزوئارهزووهسنووربهدهرهکانڕادهوهستێتودهستهاڵتیخۆی
بهسهریاندادهسهپێنێت.سهرههڵدانیکهلتووریئهپۆلۆبۆدژایهتی
کردنوناکۆکوهستانهلهگهڵکهلتووریدایۆنێسیسدا.زۆرانبازی
نێوانهۆشوویستهلهفهلسهفهداوپهیکهرسازیومۆسیقایهله
هونهردا.ئهمدژوهستانه)پێویستی(یهکیمێژووییهلهگهشهکردنی
تراجیدیاداودهبێتههردووکهلتوورهناکۆکهکانلهزۆرانبازییهکهیاندا
بهقوربانی الیهنێکیان و یهکدا لهگهڵ هاوتهرازبوون بگهنهپلهی
الیهنهکهیدیکهنهکرێت.ئهمدووکهلتوورهبهرههمیدووجۆروزه
وهێزن؛یهکهمیانوزهیویستهودووهمیانوزهیهۆش.پهیوهندی
نێوانیان،بهوجۆرهینیتشهبۆیچووه،لهسێقۆناغدادهبینرێت
ودهگۆڕێت.لهقۆناخییهکهمداوزهیویستخاوهنیدهستهاڵتی
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بااڵیهووزهیهۆشیخهفهکردووهوخۆیبۆتێرکردنیحهزهکانی
بهرهاڵکردووه.لێرهدایه،کهکهلتووریدایۆنێسیسگشتالیهنهکانی
ژیانییۆنانداگیردهکاتوخهڵکیبهبێبهرنامهوبێپهیڕهوی
ئارهزووهکانی بیرکردنهوهشوێنحهزو یاساکانیهۆشو کردنی

خۆیاندهکهونووهکوئاژهڵدهژین15.
لهقۆناغیدووهمدابههاوتهرازکردنیوزهیویستوهۆشلهمێژووی
شارستانیهتییۆناندا،بهتایبهتیلهگهشهکردنیهونهروئهدهبی
ئهوواڵتهدا،سهردهمێکینوێهاتهکایهوه،کهبهسهردهمیکالسیک
ناودهبرێت.ئهدهبوهونهرییۆنانیگهیاندهترۆپکیجوانی.وزهی
ویستداهێنهرانهبههاوکاریوزهیهۆشبهکارهێنرا.ههوڵدراواتای
تراجیدیاڕوونبکرێتهوهومهبهستێکیهۆشهکیشیبهگوێرهیبۆچوونی
ئهوسهردهمهبۆدابنرێت.ئهمههوڵدانهلهئهدهبی)سۆفۆکلیس(دا
گهیشتهئهوپلهیهیکاریگهرێتیخۆیبهسهربیرکردنهوهیهونهریو
ئهدهبیدوایخۆشیتۆماربکات.لهگهڵتێکچوونیهاوتهرازبوونهکهدا
والدانبهرهوالیوزهیهۆشداسهردهمیکالسیککۆتاییپێهاتو
هۆشدهستهاڵتیخۆیبهسهروزهیویستداسهپاندوکهلتووری
دایۆنیسیسی-ئهپۆڵۆبووبهکهلتوورێکیئهپۆڵۆییڕووت.نوێنهرانیئهم
کهلتوورهئهپۆلۆییهئهوبیریارانهبوون)وهک،سوکراتوئهفالتون(
لهسهرسیستهمێکی بوونیان و دهکرد هۆشگهرایهتییان بانگهشهی
بوونهشهوه ئهو کاتیهتی دیو لهو و دامهزراند غایهدار و هۆشهکی

ئاماژهیانبۆبوونێکیپڕوتهواوکۆوسهرمهدکرد16.

15-   Friedrich Nietzsche. Op. cit., p.48.
 

16-  Ibid,  p 73.
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خاڵهڕوون ئهو دا پاشا( )ئۆدیبی شانۆگهری له سۆفۆکلیس
دهکاتهوه،کهمرۆڤناتوانێتڕوودانیتراجیدیابگۆڕێت.تراجیدیا
بووهبه)قهدهری(ئهوبوونه.مرۆڤلهئاستیگۆڕینیئهوقهدهرهدا
زهبوونه.بهاڵمدهتوانێتلهواتایتراجیدیاکهتێبگاتوههڵوێستی
بێ و زهبوون قهدهرهکهیدا بهردهم له ئۆدیب ههبێت. بهرانبهر
دهستهالتبوو،هاوکاتڕووبهڕوویقهدهرهکهیبووهوهودهیویست
بکات. دیاری ئاستیدا له خۆی ههڵوێستی و نهێنیهتێبگات لهو
دیاریکردنیههڵوێستوتێگهیشتنلهوواتایهلهگهڵسهرههڵدانی
وزهیهۆشداپهیدادهبێتوهۆکردیهاوتهرازبوونیویستوهۆشه

ووهستانێکیئاگامهندانهیهلهئاستیتراجیدیاکهدا.

جۆکاستا:لهپێناویخوادابوهسته،
ئهگهرژیانتدهوێوازلهملێکۆڵینهوهیهبهێنه!

خهموژانیمنبهسه.
ئۆدیب:ئازایهتی!

ئهگهرمنودایکموسێپشتمکۆیلهبن،
هێشتاتۆکۆیلهدهرناچیت.

جۆکاستا:گوێبگره.لێتدهپاڕێمهوه،وازبهێنه.
ئۆدیب:گوێلهتۆبگرم؟نا

دهبێههمووشتێکبزانم.دهبێڕاستیبدۆزمهوه17.

ئۆدیببێهودهههوڵدهداتخۆیلهوقهدهرهدهربازبکات.بهاڵم

17- Sophocles, “King Oedipus”, in The Three Theban plays, translated 
by Robert Fagles , New York: Penguin Books, 1984. P. 222.
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فڕێدانه خۆ قهدهره لهو ڕاکردن و بێئاگایهلهوهیدوورکهوتنهوه
نێوقهدهرهکهیهوههرگیزناتوانێتبیگۆڕێت.بهاڵمئهوهیلێرهدا
تراجیدیاکهنیه، بۆدهکاتگۆڕانی ئاماژهی گرنگهوسۆفۆکلیس
بهڵکوتێگهیشتنهلهناوهڕۆکیتراجیدیاکهوههڵوێستوهرگرتنێکی
ناوهڕۆکی )له نیهتێگهیشتنهکه گرنگ ئاگامهندانهیهبهرانبهری.

تراجیدیاکه(چئاکامێکیتاڵونالهباریلهدوابێت.

کهلتووریدایۆنێسیسداوایلێکۆڵینهوهیهۆشهکیانهیڕووداوهکانمان
لێناکات.کوێرانهوهدوویتێرکردنیحهزوئارهزووهههڵقوالوهکانی
ناخیبووندهکهوێت.بهاڵمکهلتووریئهپۆلۆدهستهاڵتبهسهر
حهزوئارهزووهکانوشێوازیتێربوونهکهیاندادهگرێتوخهفهیان

دهکاتوداوایتێگهیشتندهکات.

و )هۆش( و )ویست( وزهجیاوازهکانی هاوتهرازکردنی پاش 
ڕێکهوتنلهنێوانکهلتووریدایۆنێسیسوئهپۆلۆدا،کهبووههۆی
سهرههڵدانیئهدهبوهونهریکالسیکییۆنانقۆناغیسێیهمبه
تێکچوونیئهمڕێکهوتنهدێتهکایهوهونیتشهبهقۆناخی)ڕووخان(

ناوزهدیدهکات.


کهلتووری و ههیه بااڵتری دهستهاڵتێکی )هۆش( قۆناغهدا لهم 
ئهپۆلۆبهسهرکهلتووریدایۆنێسیسداسهردهکهوێتودهبێتبه
نهریتێکیزاڵبوو.ویستیشدهخرێتهپهراوێزهوهوبهسهرچاوهی
ئاژاوهوبهرهاڵییوخراپهلهقهڵهمدهدرێت.تێکچوونیڕێکهوتنهکه
ئهپۆڵۆ کهلتووری بااڵیی دهستهاڵت ژیانهکهلهگهڵ پێکهوه و
لهگهڵسهرههڵدانیفهلسهفهیهۆشهکایهتیسوکراتوئهفالتوندا
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سهقامگیربوو.فهلسهفهیهۆشهکایهتیبنهڕهتیبوونبۆسهدهمێکی
هۆشهکیوئاگامهنددهگێڕێتهوه.ئاماژهیجیهانێکینهبڕاوهوپڕ
ئاسودهوتهواوکۆلهژوورئهمجیهانهبڕاوهپڕئاشوبوناتهواوه
وهکو بوون، تراجیدیای کێشهی کردنی چارهسهر بۆ دهکات.
بۆچوونهکانینێوئایینهکان،پهنادهباتهبهر)هیوا(یهکیبێبناخه
لهم تێگهیشتن نموونهبۆ باشترین بهڵگه. بێ ڕووناکبینینێکی و
چارهسهرکردنهههڵوێستیسوکراتهلهئاستمردنهکهیدا.سوکرات
ڕوودانیتراجیدیایبوونیبهگۆڕانکارییهکیانگواستنهوهیگیانی
لهمجیهانهوهبۆجیهانێکیبهرزوچاکترونهبڕاوهتهفسیردهکات.
لهناوئهمجیهانهدا ئهومردنبهتراجیدیادانانێت،بهڵکوژیان
تراجیدیایه لهو گواستنهوه( بهمردن)گیان مرۆڤ تراجیدیایهو
ڕزگاریدهبێتودهگاتهئهوپلهیبوونه،کهکهموکورتیوئازار
ئهوه بکرێت پێویسته پرسیارهی ئهو ڕوونادهن. تێدا بڕانهوهی و
یهبۆچینیتشهئهمقۆناغهلهبیرکردنهوهیفهلسهفییۆناندابه

ڕووخاندادهنێت؟

بۆوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارهدهبێتپهیوهندینێوانفهلسهفهی
واتای و لهناوهڕۆک و بکهینهوه ڕوون ڕووخان و هۆشهکایهتی
ڕووخانبدوێینوئاماژهبۆئهوخاڵهبکهین،کهچۆنفهلسهفهی

هۆشهکایهتیدهبێتههۆبۆسهرههڵدانیڕووخان.

و نیتشه)ویست(ه بۆ بوون ڕاستی که کرد، باسم لهپێشتر 
ئهو دیاردهی و ڕواڵهت بیرهکانه سهرچاوهی که یش، )هۆش(
ڕاستییهیبوونه.ئهمهشبۆچوونێکیمێتافیزیکییهلهنێوانبوون
ودیاردهیبوونداولهشۆپنهاوهرهوهوهرگیراوه.لهمبۆچوونهوه
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فهلسهفهیهۆشهکایهتیبهڕابهریسوکراتوئهفالتونناوهڕۆکی
بوونیبهکااڵیدیاردهدهرهکیوڕواڵهتهکانهوهپێچاوهتهوه.لهگهڵ
ڕاستی جێگهی دانراوهو بهڕاستی ئهوهی ڕاستیدا شاردنهوهی
بایهخی و بهڕاستی کراوه و نیه ڕاستی گرتۆتهوهلهبنهڕهتدا
پێدراوه.شاردنهوهوداپۆشینیڕاستیبوونلهههرچقۆناغێکی
دهبێتهزاگهی ڕووبدات، فهلسهفییانهدا بیرکردنهوهی گهشهکردنی
ناڕهسهنیهت ساختهو و ناسرێت نا تێدا ڕاستی که قۆناغێک،
جێگهیڕاستیداگیردهکات.لهفهلسهفهیهۆشهکایهتیدابهدیدی
بهنامۆیی دادهنرێتساختهیهوڕاستی بهڕاستی ئهوهی نیتشه
بارودۆخی له بیرکردنهوهیفهلسهفییانه وشاراوهییدهمێنێتهوه.
شاردنهوهیڕاستیدامامهڵهلهگهڵڕوخساریدهرهکیڕاستیدهکات
ئهم ڕۆشنایی لهبهر نابینێت. دهمامهکان ژێر وچاوهکانی دهم و
ڕوونکردنهوهیهدادهتوانینبڵێین،کهناوهڕۆکیڕووخانشاردنهوهی
پهیوهندی راستییهیه. ئهو نهناسینی و بێئاگایی بوونهو ڕاستی
فهلسهفهیهۆشهکایهتیش،کهسهربهکهلتووریئهپۆڵۆیه،مامهڵه
به هۆیهکی پهیوهندییهکی و دهکات شاردنهوهیهدا ئهو لهگهڵ

ڕووخانهوهههیه.

لهگهڵپێناسهکردنیناوهڕۆکیڕووخانوشاردنهوهیڕاستیبوون
دیارده ئهو فهلسهفییانهلهگهڵ بیرکردنهوهی مامهڵهکردنی و
باوهڕهی دهگهینهئهو ڕاستییهوهدوورن لهو که داکهوتانهدا، و
هایدیگهرگوتهنی)فهلسهفهیڕۆژئاوالهگهڵئهفالتونداگیرۆدهی

نامۆییبووه.(یاننیتشهدهڵێت:)توشیڕووخانهاتووه18.(

18- Martin Heidegger. Being and Time, translated by John Macquarrie 
and Edward Robinson, London: Blackwell, 1997. P. 2.
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نهریتی زاڵبوونی لهگهڵ ئهفالتونهوه، سهردهمی له کاتهوه، لهو
فهلسهفییانه بیرکردنهوهی دایۆنێسیسدا نهریتی بهسهر ئهپۆلۆ
بهداکهوتێکهوه خۆی و ناکات بووندا ڕاستی لهگهڵ مامهڵه
ماندووکردووه،کهدیاردهیڕاستییهکهیهنهکڕاستییهکهخۆی.
دیاردهیهک،کهناتوانێتتهنیاوسهربهخۆبهبێپشتبهستنبه
ڕاستییهکهوهبوونیخۆیبسهلمێنێت.بۆنموونه،بهرزبوونهوهی
نهخۆشییهکه، بۆ دیاردهیهکه نهخۆشێکدا لهلهشی گهرما پلهی
بوونهوهی بهرز ههروهها نهخۆشییهکهنیه. لهخۆیدا بهاڵمخۆی
ئێمه نادات. پلهیگهرماشبهبێنهخۆشی)وهکوگرانهتا(ڕوو
بهڕاستی بکهینهوهو پلهیگهرما بوونهوهی بهرز له بیر ئهگهر
دابنێینونهخۆشییهکه)گرانهتاکه(لهبیربکهینونهیدۆزینهوه
بهئاشکرا نموونهیه ئهم نهناسیوه. نهخۆشییهکهمان ڕاستی ئهوا
بۆچوونولێکدانهوهینیتشهلهسهرفهلسهفهیهۆشهکایهتیو
پهیوهندیئهمفهلسهفهیهبه)ڕووخان(ـهوهڕووندهکاتهوه.له
ههمووسهردهمێکیمێژوویبیرکردنهوهدا،ئهگهرئاگامهندیڕاستی
ناسنهبێتوخۆیبهداکهوتیساختهوڕواڵهتهوهخهریکبکات

تووشیڕووخاندهبێت.

وێنهیهکی ئهدهبدا و هونهر لهشێوازهکانی تراجیدیا دهربڕینی
و هۆشهکایهتی فهلسهفهی بوونهکاتییهکهیه. ژیانی ڕاستهقینهی
ئهگهر یه. ڕاستهقینهیه ئهو ڕووتشاردنهوهی ئهپۆلۆی کهلتووری
وزهکانی هاوتهراز دایۆنێسیسدا کهلتووری لهگهڵ ئهپۆلۆ کهلتووری
نهخاتهگهڕ،)ویست(و)بیرهکان(پێکهوهلهسهربهستێنێکڕانهگرێت
دیاردهساختهکانخۆیانبهسهرڕاستیوناوهڕۆکیڕاستییهکهدا
دهسهپێنن.ئهدهبیتراجیدییۆنانلهقۆناغیکالسیکداههوڵیله
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ناوبردنیئهمدیارده)نهرێ(یهیدا،لهبهستێنهفهلسهفییهکهیهوه
ههوڵدانهبۆ کارهش ئهم دانا. بههاودهستهاڵت هۆشی و ویست
وزهکانی گرتنی جڵهو و بوون تراجیدیای کێشهی چارهسهرکردنی
ویستوبهکارهێنانیانلهژێرچاودێریهۆشدا.لهمڕووهوه،ئهدهبو
هونهریتراجیدیئاگاییهلهڕاستیبوونودڵدانهوهوئارامبهخشه19.
بهپێچهوانهشهوه،کهلتووریئهپۆلۆوفهلسهفهیهۆشهکایهتیبۆ
چارهسهرکردنیتراجیدیائاوهڕلهتراجیدیاناداتهوهوباوهڕبهبوونی
ناهێنێت.حاشالهڕاستیوڕاستهقینهیکاتیهتیبووندهکاتو
ژیانبهنهبڕاوهوههمیشهییدهبینێت.بهبیروڕایمنهێشتاکێشهی
چارهسهرکردنیتراجیدیالهئهدهبوهونهریکالسیکداڕووننیه.
ئێمهنازانینچۆنئهوشێوهئهدهبوهونهرهچارهسهریتراجیدیا
بۆ دهکات؟ ڕزگارمان ژیان بێهودهییهی و نائومێدی لهو و دهکات
نیتشه مێتافیزیکی سهرزهمینهی پرسیارهبۆ ئهم وهاڵمدانهوهی
له وهردهگرین. بۆچوونهفهلسهفییهکهی له سود دهگهڕێینهوهو
بهرڕۆشناییجیاوازییهمێتافیزیکییهکانینێوان)تاک(و)کۆمهڵ(
دهکهین. کێشهکهدا مامهڵهلهگهڵ دا ههمهکی( و )ههندهکی یان
نیتشهشلهچارهسهرکردنیکێشهکهدابۆبۆچوونهمێتافیزیکییهکانی
نێوانویستیتاکه شۆپنهاوهرچووهولهڕوانگهیجیاوازییهکانی
کهسوویستیههمهکییهوهتهماشایکێشهکهیکردووه.بێهودهیی
بوونوکاتیهتیئهوبوونه،کهناوهڕۆکیتراجیدیاڕهنگڕێژدهکهن،له
نهۆمیئاگاییتاکهکهسیدابهزهقیخۆیدهردهخات.تاکهکهسهکان

بوونێکیبڕاوهیانههیهوخاوهنیسهرهتاوکۆتایین.

ئهمخه بۆ ئاماژهی Poeticsلهپهرتووكهكهی نیتشهدا لهپێش ئهریستۆ - 19
Catharsisسڵهتهیئهدهبوهونهریتراجیدیكردووهوتراجیدیابهخهمڕهوێن

دادهنێت.
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تێگهیشتن تاکهکهسهکانه. نهگۆڕی و حهتمی ڕوودانێکی کۆتایی
لهواتایبوونبهمجۆرهتراجیدیانهیه.ئهدهبوهونهریکالسیکی
یۆنان،لهالیهکهوهئهمڕاستیهمانبۆدهخهنهڕوو.لهالیهکیدیکهوه،
لهگهڵدهربڕینیئهمڕاستیهدائاماژهینهبڕانهوهومانهوهی)ههموو(
دهکهنوالیهنێکیڕووناکتریبووندهردهخهن.بوونیههندهکیو
تاکبڕاوهوکورتنهفهسهوبوونێکهبهنهبوونییهوهبهرهونهبوون
دهڕوات.بوونیههمهکیوههموویینهبڕاوهولهکۆتاییبهدهرهو
ڕوولهنهبوونناکات.تاکیهکهیهکیسهربهخۆوبڕاوهیهوبوونێکی
تراجیدیههیه،بهاڵم،وهکوئهندامێکیانبهشێکی)ههموو(هکه،

بڕانهوهینیهونامرێت20.

ڕهتکردنیزهمینهیهکیههندهکیوخۆگهیاندنبهڕهههندهکانیژور
ساتهکانچارهسهرکردنێکیمیتافیزیکیانهیهولهمڕێگهیهوهتاکو
ههمووتێکهڵبهیهکدیدهبن.ئهمکێشهیهشتهنیالهنێوئهدهب
وهونهریکالسیکییۆنانداباسنهکراوه.ئهگهرئاوڕێکلهمێژووی
بیرکردنهوهیفهلسهفییانهیڕۆژههاڵتوڕۆژئاوابدهینهوه،بیریارانی،
وهک)برۆنۆ.سپینۆزا،دێکارتوهیگڵ(ولهڕۆژههاڵتدا)سوهرهوهردی
وئیبنعهرهبیوزۆرلهسۆفیهکانیشوهکئهبوبهکرشبلی،جونهید
میسری،بیستامیوحهالج(ئاماژهیانبۆکردووهوبهدواوێستگهی
نێوبوونی له تیایدا داناوه،کهبوونیتاک گهشتهڕۆحانیهکهیان
پێدهبهخشرێت. ههمیشهیی ژیانێکی دهتوێتهوهو خوادا ههمهکی
الینیتشه،لهسهردهمیسوکراتهوهتاکوئهوقۆناغهینیتشهتێیدا
ژیاوهفهلسهفهیهۆشهکایهتیوکهلتووریئهپۆلۆبوونبهنهریتی

20-   Friedrich Nietzsche. ”The Birth of Tragedy", in Basic Writings of 
Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 74.
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ناوهڕۆکیبوونوڕاستیئهو بیرکردنهوهیفهلسهفییانه. زاڵبووی
ناوهڕۆکهلهژێردهستهاڵتیئهمنهریتهداشاراوهتهوه.

بۆپهلکێشکردنیڕاستیبوونبهرهوڕۆشناییوههڵوهشانهوهی
بیرکردنهوهی جیاوازی بهشێوازێکی پێویستیمان زاڵبوو نهریتی
فهلسهفییانهوهونهرانهینایارودژوهستاوههیه.ئهوبیرکردنهوه
نایاروچاوهڕوانکراوهلهزهمینهیفهلسهفیشۆپنهاوهروهونهری
جێگری به دهبێت و واگنهرهوهدهکهوێتهگهڕ ڕیچارد مۆسیقای
لههۆ واگنهر و شۆپنهاوهر بۆ ئاماژهکردن کهلتوورهزاڵبووهکه.
بهدهرنیهونیتشهبۆچوونولێکدانهوهیخۆیلهسهرئهمدوو
بیریارهههیه.بهاڵملهدواییداههڵوێستینیتشهلهئاستیواگنهردا
گۆڕاوئومێدیبههونهرهکهینهما.بۆنموونه،لهپهرتووکهکهیدا
لهسهرواگنهردهڵێت:"ئایاواگنهرنهخۆشنیه؟ئهوههمووشتێک
توشینهخۆشیدهکات،تهنانهتمۆسیقاشینهخۆشکردووه."21

21-    Friedrich Nietzsche. “The Case of Wagner”, in  BasicWritings
ofNietzsche,  translated by Walter Kaufmann, p. 602.
نیتشهیهلهسهر بۆچوونی ئهمه الپهڕه100. پێشو، سهرچاوهی ههمان ههروهها
ڕیچاردواگنهر)1813-1883(،كهزۆرهاوڕێبوون.پاشئهوهیواگنهرئۆپێرای
)پارسیڤاڵ(یپێشكهشكرد،نیتشهكۆتاییبههاوڕێیهتیهكهیلهگهڵئهوداهێنا
وواگنهریبهمنداڵیسهردهمهكهوهونهرهكهشیبهبازاڕییوسهربهكهلتووری
نزموڕوخاوناوزهدكرد.لهوباوهڕهدابوو،كهواگنهرلهئاییننزیكبۆتهوهوسازش
بۆمهسیحایهتیدهكات.ههروهها،واباسدهكرێت،نیتشهبهشاراوهیی)كۆسیما(
و نهخۆشی كاتی له خۆشهویستیهكهی خۆشویستوهو واگنهری هاوسهری ی
تێكچوونیباریمێشكیدادهربڕیوه.واڵتهركۆفماندهڵێت،”لهبهرئهوهیواگنهر
بینیوه. باوكیخۆی واگنهری،وهكو نیتشه، بووه، لهنیتشهگهورهتر بهتهمهن
خۆشهویستییهكهشیبۆ)كۆسیما(بهنهێنیوشاراوهیی،پهیوهندیبهگرێیئۆدیبهوه

الینیتشهههیه.بۆئهمكێشهیهشبڕوانه:
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فهیلهسوفێکی و مامۆستا به ههمیشهشۆپنهاوهری نیتشه بهاڵم
ڕهسهنوپێشهوایکاروانیبیرکردنهوهنایارودژوهستاوهکهداناوه.
پاششۆپنهاوهریشنیتشهخۆیبهوبیریارهناوزهددهکات،کهبه
بێترسوبوێرانهجهنگیدژیکهلتووریزاڵبووبهرپاکردووهو

دهیهوێتگۆڕانکارییهکانلهسهردهمهکهیداسهقامگیربکات.

 Walter Kaufman. Nietzsche, New Jersy: Princeton University Press,
 1974. PP. 32 – 35.
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بهشیسێیهم
لهتراجیدیاوهبۆمێتافیزیکیهیچگهرایهتی


ههرچهندهمێتافیزیکبناخهیههمووبیردۆزێکیهونهریوئهدهبییه،
پێویستهلهپێشتردابنرێوباسبکرێتئێمهکێشهیناوهڕۆکی
تراجیدیامانلهپێشئهمبهشهداداناوه.مهبهستلهپێشخستنی
کێشهیتراجیدیالهدووخاڵداکۆدهبێتهوه؛یهکهم،وابهستهبه
تراجیدیا دووهم، و نیتشهوه فهلسهفی بیروباوهڕی کردنی گهشه
و ڕاستهوخۆ پهیوهندی و مرۆڤه بوونی ناوهڕۆکی ڕهنگدانهوهی

کاریگهرانهیبهسهرئهوبوونهوهههیه.


پهالماری دۆستێک ئهدهب و زمانناس وهک نیتشه، سهرهتادا له
سهرهتایییهبۆچوونه قۆناغه ئهو پاش داوه. تراجیدیای کێشهی
ناگونجێتبڵێینمامهڵه فهلسهفییهکهیگهشهیکردووه.هاوکات
کردنیئهمفهیلهسوفهلهگهڵتراجیدیادالهمێتافیزیکڕووتکراوهتهوه
وپهیوهندیلهگهڵدانیه.بێگومانلهکاتینووسینیپهڕتووکهکهی
ئهمهش نهدهناسرا. فهیلهسوف وهک نیتشه، تراجیدیا، سهر له
ئهوهناگهیهنێت،کهشێوهیبۆچوونوڕاڤهکردنیبۆتراجیدیاله
بهستێنیمێتافیزیکییهوهدووره.لێرهداجهختلهسهرئهوخاڵه
دهکهم،کهههرچهندهفهلسهفهیناسراوینیتشهزادهیقۆناغی
پاشنووسراوهکهیهتیلهسهرتراجیدیاوبیروباوهڕیفهلسهفییانهی
ئهولهمقۆناغهسهرهتایییهدانهخهمڵیوهوسهریههڵنهداوه،بهاڵم
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بهرهو شاراوهیهیدا بهرگه لهو ڕوانینهمێتافیزیکیهکهی دهتوانرێت
ڕووناکیپهلکێشبکرێت.


تراجیدیابارودۆخیبوونیمرۆڤهولهکاتیهتیئهوبوونهوهپهیدابووه.
ئهمهشنکۆڵیکردنلهکاتیهتوبڕانهوهیبوونهوهرهکانیدیکه
نییهچونکهههمووبوونهوهرێکیزیندووبڕاوهیهوکۆتاییپێدێت.
و دهکات خۆی لهکۆتایی ئاگاوهڕوو به مرۆڤ لهناویاندا بهاڵم
ههستبهبڕاوهییولهناوچوونیخۆیدهکات.ئاگاییئهمبوونهیه
واتابهبوونوبڕانهوهکهشىدهداتوبهرگێکیتراجیدیبهبهردا
دهکات.ئهگهربوونیمرۆڤلهئاگاییبهدهربوایه،ئهوابڕانهوهی
بۆ پێناسهکهمان تراجیدی. به)کۆتایی(یهکی نهدهبوو بوونیشی
بهرهو ئاگامهند بوونێکی ئاگامهندانهی وهکو)ڕهوتێکی تراجیدیا،
ئاماژهکردنه پێناسهیه ئهم دهکات. تهواو خۆی لێرهدا کۆتایی(
)ئاگامهند( کهبه ئاگامهندهکه، بوونه بنهڕهتیی الیهنی دوو بۆ
و پێناسهکهمان الیهنهبۆ دوو ئهم کرد. ناوهزهدمان )بڕاوه( و
مرۆڤ بوونی یهکدین. تهواوکهری تراجیدیا ناوهڕۆکی دهرخستنی
بڕاوهوکاتییه،بهاڵمبڕاوهییوکاتیهتیئهمبوونهڕهوتێکیبه
له ئاگامهندانهڕووی مرۆڤ کۆتایی. بهرهو ئاگامهندانهیه و تهنیا
مردنهوههستدهکاتلهههمووشتێکزیاترلێوهینزیکهوبه
بهردهوامیلهمردنبهئاگایه.مردنیانکۆتایی،لهوێداتراجیدیایه،
کهئهمبوونهلهوکۆتاییهبهئاگابێتوبهئاگاییهوهبیکاتبهدوا

ئهزمونودواپڕۆژهیخۆی.

هیچگهرایهتییهوه بهمێتافیزیکی پهیوهندییهکی چ کێشهیه ئهم
سیستهمێکی لهگهڵ تراجیدیا پهیوهندی دهتوانین ئایا ههیه؟
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دیکهیمێتافیزیکداببهستین؟ئایامردنهکهیسوکراتلهبۆچوونی
سوکرات کاتێکدا له بوو، تراجیدیا فهیلهسوفهدا ئهو مێتافیزیکی
بۆچوونی نهبوو؟ خۆی بوونی بڕانهوهی و کاتیهت به باوهڕی
مێتافیزیکی و تراجیدیا لهنێوان پێویست ئێمهپهیوهندییهکی
سیستهمهمێتافیزیکییهی ئهو دهکات؟ دروست هیچگهرایهتیدا
بوونی بڕانهوهی و کاتیهت به باوهڕ دهکات پهیڕهوی سوکرات
جیهانێکی بۆ لێرهوه بڕینێک قۆناغ به مردنیش و ناکات مرۆڤ
بهرزترتهفسیردهکات.بڕانهوهیبوون،لهبهرڕۆشناییمێتافیزیکی
نابهخشێت،بهڵکوگۆڕانکارییهکهبهرهو سوکراتدا،واتایهکیڕهها
نهبڕانهوهوبهردهوامبوونیئهوبوونهلهشێوازێکیدیکهدا.لهبهر
ئهمهۆکارهیهسوکراتوههمووئهوانهیپهیڕهویئهممێتافیزیکه
بهبهردهوامی باوهڕیان و ڕووناکبینانهدهڕواننهمردن دهکهن
)بوون(هپاشمردن.بۆنموونه،سوکراتلهدایهلۆگی)فیدۆن(ی
ئهفاڵتوندابهمجۆرهلهکێشهیبڕانهوهیبووندهدوێت،سوکرات
بۆ بکهمهوه. ڕوون بۆ باشتر خۆمتان چوونهکهی بۆ با گوتی؛
سیماسوسێلیسلهکاتێکداباوهڕمبهوهنهبێت،کهپاشمردن
بۆالیخواکاندهڕۆموئهوکهسهچاکانهدهبینم،کهلهپێشمندا
مردوونئهواههڵهدهبمئهگهرمردنناڕهوادانهنێم.بهاڵممندڵنیام
بهوکهسهچاکانهدهگهموجهختلهسهرئهوخاڵهشدهکهم،که
خواکاندهبینم.لهبهرئهمه،مردنبهدیدیمن،ڕووداوێکیناڕهوا

نیهودوایمردنیشهیوامبهژیانێکیباشتره.22


22-  بڕوانه :
 Plato. ”Phaedo“, inPlato’sCompleteWorks, edited with introdu -
tion and  Notes by John M. Cooper Indianapolis: Hackett Publishing 
Company, 1997. P55 .. 
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و کاتیهت ناکۆکهو مێتافیزیکهڕووناکبینهدا ئهم نیتشهلهگهڵ
بڕاوهییبوونبهڕاستهقینهیهکیبنهڕهتیدادهنێت.23لهبۆچوونی
لهبناخهبهدهر هیوایهکی لهسهر سوکرات، ڕووناکبینی ئهودا،
ڕاوهستاوه.سهربهسیستهمێکیهۆشهکیسهردهمیڕووخاوه.له
الیهکیدیکهشهوهدهستهاڵتیڕههاولهبننههاتوویبوونێکیدیکه
لهئاستیدهستهاڵتیبوونیمرۆڤدازهقدهکاتهوهوزهبوونیدهکات.
مێتافیزیکه لهدهالقهی مردن پاش )بوون( بهبهردهوامی هیوا
لهبهر مرۆڤه. سهربهستی و دهستهاڵت ڕووناکبینهکهوهدۆڕاندنی
ئهمهشه،لهبۆچوونهکانینیتشهدا،باوهڕکردنبهسهربهستیمرۆڤ
دهستهاڵتی لهژوور ڕهها مێتافیزیکی دهستهاڵتێکی ههبوونی و
ژوورتر .دهستهاڵتی دژوازه )پارادۆکس( کێشهیهکی مرۆڤهوه
بۆچوونهوه، لهم ئازادیدهستهاڵتیمرۆڤه. و ڕێگریپهرهسهندن
دهبینینبانگهشهیمێتافیزیکیهیچگهرایهتیئاکامێکیحهتمییهو
پێویستیهکی وهک مێتافیزیکهڕووناکبینهکه، بناخهی ڕووخاندنی

دامهزراویهخهماندهگرێت.

گییانیڤایتمۆئهمپێویستییهدامهزراوهوگۆڕانکارییهحهتمییهی
بیرکردنهوهیفهلسهفییانهینیتشهبهڕووداودادهنێت.ئهمبیریاره
لهوباوهڕهدایه،کهبانگهشهکردنیلهناوبردنیدهستهاڵتهبهƧزەکه
دووهمی قۆناغی له و نیتشه،ڕووداوێکه الی خوا، مردنی یان
بیروڕای به دهدات.24 سهرههڵ نیتشهدا بیروباوهڕی گهشهکردنی

23-بڕوانه:
Friedrich Nietzsche. “The Antichrist“, in ThePortableNietzsche, 
translated and edited by Walter Kaufmann, New York: The Viking 
Press, 1972. P. 572. 
24-  Gianni Vattimo. Nietzsche: An Introduction, translated by 
Nicholas Martin, California Stanfort, University Press 2001. P.85 .
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من،ئهمگۆڕانکارییهبنهڕهتییهوشۆڕشکردنهبهسهرمێتافیزیکی
پێویستیهک نیهو ڕووداو تهنیا به نیتشهدا لهبیری ڕووناکبیندا
کهله مێتافیزیکهکهیدا، لهشێوازی ئۆنتۆلۆجیانهیه ئاکامێکی و
سهرهتاوهپهیڕهویکردووه.بێگومان،ئهگهرئێمهلهڕوانگهیهکی
مێژووهوهبڕوانینهبوونیخواوبهبوونێکیههمیشهییوسهرمهدی
ناوزهدنهکهین،ئهوامردنیئهمبوونهڕووداوه،بهاڵمخوابوونهوهرێکی
مێژوویینیهولهنێومێتافیزیکیڕووناکبیندابووهبهڕاستییهکی
نهگۆڕولهپێشتریئۆنتۆلۆجی.لهبهرئهمه،نیتشه،باسیڕووخانی
ئهوڕاستییه،وهکڕووداوناکات،کهلهنێوکاتێکیمێژووییداڕووی
دابێت.ههرچهندهنیتشهزمانێکیشاعیرانهلهدهربڕینیکێشهکهدا
بهکاردههێنێتبۆئهوڕاستییهکهبناخهیهکیواقعینیهوشتێک
نیهههبێت.باوهڕێکیلهبناخهبهدهریفهلسهفهڕووخاوهکهیه،که
بۆماوهیهکیزۆرهبیرکردنهوهیشارستانیهتیپێوهئالۆزاوه.خوا،
وهکدژخوازبهرانبهرژیانوسروشتوویستیژیان.خوا،وهک
پێکهاتهیهکبۆتاوانهکانبهرانبهرژیان،بۆدرۆکانسهبارهتژیانی
پیرۆز.25 بوونهوهرێکی به بووه نیهو که خوایهک، مردن، پاش
نیتشه،نهبوونیبوونێکمانبۆباسدهکات،کهبناخهیهکیئۆنتۆلۆجی
نیه.بهاڵملهلۆجیکیمێتافیزیکیڕووناکبینیهۆشهکایهتیدابووه
بهڕاستیهکیڕههاولهبنهڕهتبهدهر.بانگهشهیڕووخاندنیئهم
ڕاستیهنا-ڕاستهمێتافیزیکییهلهناوبردنیشتێکیههبوونیه.پووچ
کردنهوهینهبوویهکه،کهلهمێتافیزیکیڕووناکبیندابووهبهبناخه
بۆبوونوزانینوبههاکان.نیتشهلهگهڵمردنیخوادائاماژهبۆ
نهبوونیئهونهبووهدهکات.لهڕهتدانهوهیئهو)هیچ(هوهڕووله
)هیچ(ێکیدیکهدهکات.منلهمڕووهوه،بهپێچهوانهیڤاتیمۆوه،

25 - هه مان سه رچاوه ی پێشوو ، الپه ڕه ٥٨
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مردنیخوابهڕووداودانانێمچونکهخوانیه،تاکوبمرێت.نیتشه
لهدهربڕینیئهمکێشهیهدائهوهمانبۆئاشکرادهکات،کهڕاستیی

مێتافیزیکیڕووناکبینیهۆشهکایهتی)هیچ(ه.

لهسهرهتایسهرههڵدانیهوهباوهڕکردنبهوڕاستییهلهناوبهرگێکی
نادروستولهلۆجیکبهدهردابهدێژاییمێژووماوهتهوهومێشکێکی
نهخۆشودیوارێکیئهستوروبهرزیلهبهردهمپێشکهوتنیئهو
مێشکهنهخۆشهداههڵبهستوه.نهزۆکیمێتافیزیکیڕووناکبینلهوێدا
دهردهکهوێت،کهئهونهبووهڕههایهدهکاتبهسهرچاوهیزانینی
ههمهکیڕاستوبههاکان.دهستهاڵتیدامهزراندنوداهێنانیئهو
زانینوبههایانهلهمرۆڤزهوتدهکات.لهسهروئهمڕێگرتنو
زهوتکردنهشهوهباوهڕبهوخوایه،بهتایبهتیلهنێوبۆچوونهکانی
ئازاری به کردووه کهچ مل مرۆڤی دا، )مهسیح( شوێنکهوتوانی
ویژدانیوخۆبهتاوانبارلهئاستیخودادابنێتوبۆههمیشهبهو
ملکهچیوئازارهوهبهزهبوونیبژیوچاوهڕوانیبهزهییولێبوردن
دۆخهبهسهرداسهپێنراوهعهقلیهتێکی بارو ئهم بکات. لهخوا
کۆیلهی به کردووه ومرۆڤی پێکهێناوه ناوکۆمهڵدا له نهخۆشی
دهستهاڵتێکیزلهێزینهبوو26.لێرهدا،جارێکیدیکه،ڕۆڵیمرۆڤه
ڕزگاربووهکهمانلهئهشکهوتهکهبۆدهردهکهوێت.مرۆڤیڕزگاربوو
یانفهیلهسوفههوڵیدۆزینهوهینهخۆشیهکانینێوبیرکردنهوهی
مرۆڤدهداتوچارهسهریاندهکات.گهورهتریننهخۆشیکوشندهی
بووه پهیدا هۆشهکایهتیدا ڕارهوی لهگهڵ که بیرکردنهوهیه، ئهو
نا- ڕاستیه کایهوهسهپاندنی هێنابێته ڕووناکبین مێتافیزیکی و

26 - Friedrich Nietzsche. ”Genealogy of Morals“, in Basic Wri -
ings of Nietzsche, translated by Walker Kaufmann, p. 528.
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له مرۆڤه کهچکردنی مل و خوا بوونی مێتافیزیکییهکهی ڕاسته
و ناکۆک به خۆی که نوێ، مێتافیزیکی سیستهمی ئاستیدا.
دژوهستاوبهرانبهرمێتافیزیکیڕووناکبیندادهنێت،لهوههڵوێسته
دهستهاڵتێکی به دهبێت و دهستپێدهکات یاخیبووهوه ڕادیکاڵهو
ڕهتدانهوهوشۆڕشگێربۆلهناوبردنینهخۆشیهکانیبیرکردنهوه.27
گهڕاوهتهوهبۆ بیرکردنهوهیهیدا گهشهکردنی قۆناغی لهم نیتشه،
نێو کهسانی به ئهشکهوت دهرهوهی ڕاستیهکانی و ئهشکهوتهکه
ڕۆڵه ئهم بۆ ئاماژهمان پێشتر ئێمهله دهگهیهنێت. ئهشکهوت
گرنگهیبیرکردنهوهیفهلسهفیکردووهولهوخاڵهشدواین،کهبۆ
نیتشه،گهرانهوهیمرۆڤهڕزگاربووهکهبۆنێوئهشکهوتهکهبهبێ
ئهمڕۆڵهمێژوویییهبێهودهیهوگۆڕانکارییهکانناخاتهگهر.هاوکات
ههواڵی گهیاندنی و ئهشکهوت دهرهوهی ڕاستیهکانی باسکردنی
مردنیخوابهمێشکهنووستوهکانیکهسانینێوئهشکهوتکارێکی
ئاسانوبێگرفتنیهوئاکامینهرێوبهرههڵستیوتوندوتیژیله
دواییه،کهههندێکجارتراجیدیاسوکراتیهکهدهژیهنێتهوه.بهاڵم
فهلسهفییهوهههواڵهکه ڕهوانی بهزمانێکی و ترس بهبێ نیتشه
دهگهیهنێت.ههوڵیڕوخاندنیکهلتوورینێوئهشکهوتوشکاندنی
تهلیسمهکانیدهدات.مرۆڤینهخۆشومێشکیسڕبووبهوکهلتووره
ڕووناکبینهبێبناخهیهبهرهوچاکبوونهوهدهباتو مێتافیزیکه و
ڕاستیهکیدیکهیپێدهناسێت.تهلیسمهکانیترسوئازاریویژدانی
وخۆبهتاوانبارزانوزهبوونیلهناودهبات.دهستهاڵتوئازادیی
زهوتکراویمرۆڤبۆمرۆڤدهگهڕێنێتهوه.مردنیخوا،ههڵوێستی

27 -  بڕوانه:محهمهدكهمال،نیهێلزموڕهههندهكانیبیركردنهوه،گۆڤاریئایینده،
ژماره)36(ساڵی2002،دهزگایچاپوپهخشیسهردهم،سلێمانی.الپهڕه64.
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دهستهاڵتی گهڕانهوهی فهلسهفیدا، بیرکردنهوهی له هیچگهرایهتی
شۆڕشگێڕانهیه. و پێویست نهخۆشییهکان لهناوبردنی و مرۆڤ
له و ناکهونهگهڕ ئهوههڵوێستهگۆڕانکارییهکان وهرگرتنی بهبێ
ههمانکاتیشدابهشۆڕشگێڕانهدادهنرێت.گۆڕانکارییهکیبنهڕهتیو

ڕادیکاڵلهبیرکردنهوهیفهلسهفیمانداپێکدههێنێت.

مردنی بکرێتچۆنیهتی باس پێویسته و سهرنجڕاکێشه ئهوهی
که خاڵهدواین، لهو پێشتر له دهمرێت؟ خوا چۆن ئایا خوایه.
و دهگهیهنێت مردنی ههواڵی نیتشه بهاڵم بمرێت. نیهتاکو خوا
بهوههواڵهشسیستهمێکیمێتافیزیکینوێدادهمهزرێنێت.لهگهڵ
ئازاو مرۆڤێکی نیه. سروشتی خواڕووداوێکی مردنی ئهمهشدا،
مرۆڤهش، ئهو دهکوژێت. خوا و کارهههڵدهستێ بهو نهترس
نیتشهیهوئهنجامدانیکارهکهشلهپێناومرۆڤایهتیدایهودهیهوێت
مرۆڤڕزگاربکات.بوونیخواوباوهڕهێنانبهوبوونهسهپاندنی
دهستهاڵتێکیههڕهشهکهروداگیرکهره.مرۆڤبهزهبوونیوملکهچی
دههێڵێتهوه.ههروهها،دهبێتبهگهواهێکیههمیشهییبۆزهبوونی
وملکهچکردنیمرۆڤ.وهستانیملکهچانهوزهبوونشێوازێکی
نزموناشرینیبوونیمرۆڤهوپێویستهمرۆڤلهوشێوازهناشرینه
خوایهی ئهو بسهنم. گهواهه تۆڵهلهو "دهمهوێت نهمێنێتهوه، دا
ههمووشتێکدهبینێتوههمووکهسێکیلێوهدیاره،دهبێبمرێت!
کهسنایهوێئهوگهواههبژی28."ناشرینیونزمیبوونیمرۆڤ
لهئاستبوونیخوادالهسهرشۆڕکردنیدایه)بۆخوا(.بوونێک

  28 - بڕوانه 
 Friedrich Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, translated by Thomas
Common, introduced by Nicholas Davey, London: Wordsworth Clas-
 sics of World Literature 1997. P. 258
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خاوهنیخۆینهبێتوزانینوبههاکانیلهدهرهوهیدابۆدانرابێتو
سهپێنرابنبهسهریدابوونێکیناشرینونزمیههیهوبهبۆچوونی
نابێ لهوشێوازهدا بهردهوامبوونی نیازی مرۆڤیسهردهم نیتشه،
ئهمهشه،پێویستهمرۆڤه لهبهر بژی. نابێ کۆیلهیی به و ههبێت
ههستکردنیخۆ له مرۆڤایهتیش و بکوژێ نهترسهکهخوا و ئازا
بهکهمزانینوخۆبهتاوانبارزانلهئاستئهودهستهاڵتوگهواهه
ڕههایهداڕزگاربکات،"باشتروایهخوانهبێت،باشتروایهخۆتبڕیار
لهسهرچارهنووسیخۆتبدهیتوخۆتببیتبهخوایخۆت."29
ڕۆژیمردنیخوا،ڕۆژیلهدایکبوونیمرۆڤیبهرزوسهربهسته.
گهڕانهوهیدهستهاڵتهبۆمرۆڤ،"ئێستاخوامردووه،خوابۆتۆ،
ئهیمرۆڤیبهرز،گهورهترینمهترسیبوو.تاکوئهوماننهناشتایه
تۆپهیدانهدهبوویت.وانیوهڕۆیهکیڕووناکدهستپێدهکاتومرۆڤی
بهسهر بهرز! مرۆڤی ئهی ... خۆی خاوهنی به دهبێت بهرزیش
چیایداهاتوویمرۆڤایهتییداههڵگهڕێ.خوامردبهاڵممرۆڤیبهرز

)سوپهرمان(دهبێبژی."30

ئێمهمردنیخوامانبهمیتافۆربۆڕوخاندنیسیستهمیمێتافیزیکی
ڕوخاندن هاوکات مێژوو، ناو ڕووداوێکی نهک دانا ڕووناکبین
سیستهمێکی دامهزراندنی سیستهمهبۆ ئهو ههڵوهشاندنهوهی و
دهستبهرداریبین. ناتوانین پێویستهو ههوڵدانێکی هیچگهرایهتی
بۆ جۆراوجۆری نیتشهتهفسیری ئهمهشهبانگهشهکهی لهبهر

29 -ههمانسهرچاوه.الپهڕه253.ههروههابڕوانهئهمپهڕتووكهینیتشه.
 Friedrich Nietzsche. The Twilight of the Idoles, translated by Thomas
Common, New York: Dover Publications, 2004. P. 2 .

  30  - ههمانسهرچاوه.الپهڕه2٧6. 
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دهکرێت.بێجگهلهبۆچوونهکهیڤاتیمۆولێکدانهوهکهیخۆمان،
لهڕوانگهی دهتوانرێت نهیاره ڤاتیمۆدا بۆچوونهکهی کهلهگهڵ
بیردۆزیدهروونشیکاریفرۆیدهوهمامهڵهلهگهڵکێشهیمردنیخوا
بکرێت.خوابهگوێرهیبۆچوونێکیبڕواگهریئاماژهکردنهبۆبوونی
بایهلۆجی باوکهلهباوکی باوکێکیخاوهندهستهاڵتیڕهها.ئهم
فرۆید، بۆچوونی به ههروهها هێزتره. به و تهواناتر به مرۆڤ
بهشاراوهیی منداڵییدا دیاریکراوی نێریینهلهتهمهنێکی منداڵی
حهزلهدایکیدهکاتوبهرانبهرباوکیونزیکبوونهوهیباوکیله
باوکی کوشتنی خواستی و دهکات )غیره( به دایکییهوهههست
دهکات.فرۆیدکێشهیکوشتنیباوکیلهئهدهبیکالسیکییۆنانهوه
لهچیرۆکی)ئۆدیبیپاشا(وهوهرگرتووهوئهمههستکردنهیبه
گرێیئۆدیبناوزهدکردووه.31لهبۆچوونهکهیفرۆیدهوهکوشتنی
خوالهالیهننیتشهوهکوشتنیباوکهبهدهستیئۆدیب.نیتشهی
خاوهنگرێیئۆدیبدهیهوێتخۆیلهژێردهستهاڵتیداگیرکهری
به باوکه ئهو کوشتنی مهبهستهش ئهم بۆ و بکات ڕزگار باوکی
پێناوی باوکهله ئهو کوشتنی بهاڵم دادهنێت. پێویست کارێکی
حهزوئارهزووهکانیتاکهکهسێکدانیه.ئهرکێکیمرۆڤانهیهوبۆ
ڕزگارکردنیمرۆڤایهتییه.سهربهستیوبهرزیمرۆڤلهئاکامیئهو
تاوانهدایه.لهمڕووهوهکارڵیاسپهرزیشلهوباوهڕهدایهولهگهڵ
ئێمهداهاوڕایه،کهکوشتنیخوابهتهنیابۆبهرژهوهندیئۆدیب
نیه،بهڵکوگهڕانهبهشوێنمرۆڤیبهرزوخاوهندهستهاڵتدا.32

31 -  Sigmund Freud.IntroductoryLecturesonPsychoanalysis,
translated by James Strachey, New York: Penguin Books, 1991. P. 379. 

32 -  Karl Jaspers. Nietzsche:AnIntroductiontotheUnderstan -
ingofHisPhilosophicalActivitis, translated by C. F. Wallraff and 
F.J. Schmitz, Baltimore: John Hopkins . University Press, 1997. P. 126 .
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لهگهڵمهرگیخوادا،مرۆڤیبهرزلهدایکدهبێتومرۆڤێک،که
خۆیبهگوناهباروناشرینوزهبووندانانێتوخاوهنیپڕۆژهکانی
بوونیخۆیهتیوخۆیبڕیاریانلهسهردهدات.مرۆڤێک،کهپهنابۆ
هیچدهستهاڵتێکیدهرهکیناباتوچۆکیبۆداناداتولهئاستیدا

ملکهچنابێت.

هیچ نیه،چونکهسهربهستهو ناشرین و دزێو مرۆڤیبێبڕوا
دزێوی و ناشرینی ناکات. داگیر بوونی دهرهکی دهستهاڵتێکی
و زهبوون کهسێکی بڕواکهر بڕواگهریدایه. و کۆیالیهتی ژیانی له
ترسنۆکهوبوونێکینامۆیههیه.خۆیلهلێپرسینهوهیمێژوویی
بێبهریدهکات.دهستهاڵتوتهواناییوههڵسوڕانیڕووداوهکانبه
خوادهسپێرێتوخۆیلێنامۆدهکات.چاوهڕوانکهریبهزهیییهلهو
دهستهاڵتهدهرهکییه.ئهمههڵوێستهوهستانێکیخۆنهویستانهوخۆ
بهکهمزانه،کهنیتشهبهنهخۆشیهکیبکوژیدادهنێتوبانگهشهی
هیچگهرایهتی کردهوه، ڕوونمان شێوهیهی بهو دهکات. ڕهتکردنی
لهگهڵدامهزراندنیسیستهمهمێتافیزیکییهکهیدالهمهبهستبهدهر
دایکبوونی له بۆ زهروری پێگهیهکی به الیهکهوهبووه له نیه.
له بۆمرۆڤ. بهرزوگهڕانهوهیدهستهاڵتوسهربهستی مرۆڤی
الیهکیدیکهوه،بهرنامهیکارکردنه،کهکوشتنیخوالهپێناوی
ڕزگاریکردنیمرۆڤایهتیدادهکاتبهسهرهتایدهستپێکردنیپرۆژه
ڕهتکردنی بۆ هیچگهرایهتی کارکردنی بهرنامهی فهلسهفییهکهی.
مرۆڤایهتینیه،بهڵکوسهقامگیرکردنیڕهسهنیهتیمرۆڤایهتییه.
دروستهنیتشهلهههندێکشوێنلهنووسراوهکانیداداوایڕهتکردنی
مرۆڤدهکات،بهاڵمبهبیروڕایمنداواکهینیتشهباشترلهبهر
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ڕۆشناییمردنیخواداڕووندهبێتهوه33.دهبێتبزانیننیتشهله
له و دهکات ڕهتکردن کێشهی مامهڵهلهگهڵ ڕوانگهیهکهوه چی
بهتهنیا نهکرێتهوهو هیچگهرایهتییهکهوهڕووت پڕوژه بهستێنی
چۆنه، و مرۆڤهچییه ئهو پێویستهبزانرێت نهکرێت. تهماشای
کهنیتشهدهیهوێتلهگهڵیداهاوشاننهوهستێت.ئهگهرمرۆڤو
مرۆڤایهتیڕهتبکرێت،ئێمهبهکوێدهگهین؟بهچیدهبین؟ئایا

پاشمردنیخوابوونێکیبهرزترلهبوونیمرۆڤههیه؟

مهبهستلهڕهتکردنیمرۆڤڕهتدانهوهیناشرینیوزهبوونیمرۆڤی
بڕواکهره.مرۆڤلهژێرزهبروبارودۆخینهرێیبڕواگهرییداخۆی
بهگوناهباروزهبووندادهنێتوبهنامۆییدهژی.ڕهتکردنیئهم
جۆرهمرۆڤه،ڕهتکردنیمرۆڤایهتینیه.خۆگهیاندنهبهشێوازێکی
بوون،کهتیایدامرۆڤخۆیبهگوناهباروناشرینوزهبووندانانێت.
دهکات مسۆگهر مرۆڤ بۆ وسهربهستی کهدهستهاڵت شێوازێک،
ومرۆڤیشلهئاوێنهیئهوشێوازهداخۆیبهخاوهندهستهاڵتو
بهرهو مرۆڤ ڕهتکردنی جۆره بهم دادهنێت. سهربهست و جوان
بۆ مرۆڤهوه پێشهوهچوونهله و بهره ڕهوتێکی ناڕوات، نامرۆڤی
مرۆڤ.هاوکاتجیاوازییهکیبنهڕهتیلهنێوانمرۆڤیلهپێشتروله
پاشترداههیه.مرۆڤیلهپێشتر،کهڕهتکراوهنارهسهنوکۆیلهیه.
مرۆڤیلهپاشتروپێیگهیشتراوڕهسهنوسهربهسته.لهمئاکامهوه
دهتوانینئاماژهبۆئهوخاڵهگرنگهبکهین،کهکوشتنیباوکله
الیهنئۆدیبهوهئامانجیبوونبهباوکینیه،تاکودهستهاڵتیخۆی
بۆداگیرکردنیکهسێکیدیکهبخاتهگهڕ.دروستهبهکوشتنیخوا
مرۆڤیبهرزدهستیبهخوادهگات،بهاڵمبهرزێتیئهوشهویتاریک

33 -  Friedrich Nietzsche . ThusSpakeZarathustra, p . 258. 
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بهسهرئاسمانیمرۆڤایهتییداناهێنێتوسهرکهوتنیئهوسهرکهوتنی
مرۆڤایهتییه.ئهودهیهوێتلهگهڵکوشتنیئهوباوکهمێتافیزیکییهدا
ڕایگهیهنێت،کهمرۆڤخاوهندهستهاڵتوسهربهسته.ناکۆکییهکان
لهمقۆناخهمێتافیزیکییهدالهنێوانمرۆڤومرۆڤێکیدیکهدانیه،
مرۆڤایهتیدایه. زهبوونی و خوایهتی ڕههای دهستهاڵتی نێوان له
ڕوخاندنیدهستهاڵتهڕههاکهوزهبوونیمرۆڤبووهبهبهرنامهیهکی
فهلسهفی.لهمقۆناخهدامرۆڤایهتیلهسهردووڕیانهیهکڕاوهستاوهو
دهبێتیهکێکلهوڕێگایانهههڵبژێرێت.ههڵبژاردنهکهیگۆڕانکارییهکی
بنهڕهتیلهچییهتیبوونیدادادههێنێت.لهالیهکهوهڕێگایبڕواگهریو
لهالکهیدیکهوهبێبڕواگهرییه.بهزمانهفهلسهفییهکهشیدووڕیانهی
هیچگهرایهتیوسیستهمیمێتافیزیکیڕووناکبینیهۆشگهرایهتییه.
دووڕیانهینێوانخواومرۆڤه،کۆیالیهتیوسهربهستی،ناشرینیو
جوانییه.مرۆڤیسهردهمدهبێتیهکێکلهمدووڕێگایهههڵبژێرێت.
لهگهڵههڵبژاردنیڕێگاییهکهمیانداگۆڕانکارییهمێژووییهکانپوچ
دهبنهوهومرۆڤبهکۆیلهییدهمێنێتهوه.ڕێگایدووهمیش،لهگهڵ
دامهزراندنیهیچگهرایهتیوکوشتنیباوکهمێتافیزیکیهکهدامرۆڤ
دهبێتبهخاوهنیخۆیوگۆڕانکارییهکانیناومێژوو.ههستکردنبه
گوناهباریدهبێتبهناڕهواونهگونجاوچونکهمرۆڤخۆیدهگهیهنێته
ژوورئهوههستکردنهوهوبهسهرییدازاڵدهبێت.ئهو،نهکخوا،دهبێت
بهسهرچاوهیچاکهوخراپهوبههاڕهوشتیهکانیوخۆیبڕیارله
سهرچاکهوخراپهکانیکردهوهکانیدهداتودایاندههێنێت.لهگهڵ

کوشتنیخوادا)سێبهریخوا(شلهناودهچێت.34
ئایامهبهستینیتشهلهسێبهریخواچییه؟سێبهریخوایانپاشکۆ

34 - سێبهریخوازاراوهیهكهلهنیتشهلهپهڕتووكی  TheGay Scienceدا
بهكاریهێنراوه، 
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وبهجێماویسیستهمهڕووخاوهکهئهوبیرۆکانهنمافیحهقزان
نهبڕاوهییبهخۆیاندهدهن.ئهگهرجۆرهبههایهک وههمهکیو
لهنێوکۆمهڵداباوبێتوبهبههایهکیههمهکیونهگۆڕدابنرێت
سێبهری به ئهفالتون بهرزی جیهانی نموونهفۆرمهکانی بۆ یان
سیستهمی به باوهڕهێنان ئهنجامی کهله دهخوێنرێنهوه، خوا
مێتافیزیکیڕووناکبینهوهسهریانههڵداوه.لهگهڵههڵوهشاندنهوهی
ئهوسیستهمهمێتافیزیکییهداودامهزراندنیهیچگهرایهتیداڕاستی
دهچن لهناو نهگۆڕهکانیش و ههمهکی بهها و بیرۆکه دروستی و
)وهکو بڕانهوهدا و گۆڕانکاری تهوژمی بهردهم له شتێک هیچ و
خۆی(نامێنێتهوهودهبێتبهڕێژهیی.کوشتنیخوابهمشێوهیه
لهناوبردنیههمووڕههایهکه.تێگهیشتنمانسهبارهتبوونوزانین
وبههاکانلهبنهڕهتهوهدهگۆڕێت.تهوژمیگۆڕانکاریههمووشتێک
خۆیدا لهگهڵ و ههیه ئهوهوه ڕههای بوونی و خوا به پهیوهندی

ڕایدهماڵێوفڕێیدهداتهنێوڕۆخانهیڕابردووهوه.

هیچگهرایهتی،وهکوبهرنامهیهکیکارکردن،لهئاستیکوشتنیخوادا
ناوهستێوڕۆڵیمێژووییبهخۆیدهدات.تهنیالهمنهوهستانهدا
بوونومێژووپێکهوهگرێدهداتوپهیوهندییهکیڕاستهوخۆلهنێوان
مێتافیزیکوفنینۆمینۆلۆجییدادهبهستێتوخۆیدهگهیهنێتهژوور
هیچایهتیبوونوزانینوبههاکانوواتایهکینوێیانپێدهبهخشێت.
پرۆژهیکوشتنیخوا،بۆنیتشه،پڕۆژهیسڕینهوهیسێبهریئهو
دهستهاڵتهڕههایهیه.بهنا-ڕههاکردنیدهستهاڵتوبهخوانهکردنی
مرۆڤه.خۆئهگهرئێمهپاشکوشتنیخوادهستهاڵتێکیڕههاو
بهبهردهوامی و قوتکهینهوه خۆماندا لهبهردهم نهگۆر بیرۆکهی
بمێنینهوه،ئهواپڕۆژههیچگهرایهتییهکهماننهکبهڕۆڵیمێژوویی
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خۆیههڵناسێتبهڵکوبههیچگهرایهتیشدانانرێت.هیچگهرایهتی
تهنیاڕهتدانهوهیدهستهاڵتێکیڕههایژوورمێژوونیه.دامهزراندنی
دادههێنێوخۆی تیایداخۆی مرۆڤانهشه،کهمرۆڤ مێژوویهکی
تهواودهکات.مێژوویهکدهستهاڵتوویستیڕههانایباتبهڕێوه

و)ویستیهێز(یتاکهکانبڕیاریلهسهردهدات.

شێوازێکیدیکهیتێگهیشتنلهکێشهی)سێبهریخوا(ئهوهیه،به
پێچهوانهیئهوبۆچوونهوه،کهگوایهخوالهشێوهیخۆیمرۆڤی
ئافهریدکردووه،الینیتشهمرۆڤبهئهندێشهیخۆیبوونیخوای
نهخشهکێشاوه.شێوهیخواشلهئهندێشهیمرۆڤدابۆبیرکردنهوهی
مرۆڤلهخوادهگهڕێتهوه.ئهگهرهونهرمهندێکیپێستڕهشوێنهی
خوابکێشێپێستیخواڕهشدهکات.فیۆرباخوهیۆملهپێشتر
لهمکێشهیهدواون.لهوباوهڕهدابوونمرۆڤویستیدهستهاڵتیڕهها
وههمووخهسڵهتێکیڕههایههبووه.بهاڵمنهیتوانیوهویستهکهی
بوونی دهرهوهی له خهسڵهتهڕههایانهی ئهو ناچار و بهێنێتهدی
کردووه. نامۆ لێیان خۆی بهخشیوهو دیکه بهبوونێکی خۆیدا
ههمووئهمخهسڵهتهڕههایانهیبهخوادراونونیتشهبهسێبهری
ئهویاندادهنێتبوونبهسهرچاوهیبیروباوهڕیئایینوبڕواگهریو
دۆگمایبێدهستهاڵتیوزهبوونیمرۆڤوبهکوشتنیخواپوچهڵ
هیچگهرایهتی- مێتافیزیکی سیستهمی دامهزراندنی دهبنهوه.35
بهرنامهگهرانهسهرهڕایههڵوهشاندنهوهیبناخهیڕههاوههمهکیهکه
بۆبوونوزانینوبههاکان،جێگهیمرۆڤیشلهپهراوێزهوهبهرهو

  35 - بڕوانهپهڕتووکهکهینیتشه:هیچگهرایهتیالپهڕه108.
   Friedrich Nietzsche. The Gay Science, translated by Walter Kaufmann,
 New York: Vintage Books, 1974. P. 167.
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مێتافیزیکی پێچهوانهی به سیستهمهدا، لهم دهگوێزێتهوه. چهق
ڕووناکبینهوه،کهخوایبهپێوهردادهنا،مرۆڤدهبێتبهپێوهر.
ئهمپێوهرهجێگرهخاوهنیسهدهمێکیلهپێشتروهۆشهکینیه
تاکوبوونیداگیربکاتولهپێشوهختاسوربێتلهسهرناوهڕۆکیو
ڕهوتیژیانیلهمێژوودادیاریبکاتبهڵکوهۆکردیڕێکهوتێکیکوێر
ولهئاگابهدهره.مرۆڤیبێناوهڕۆکفڕێداوهتهئێرهولهبهردهم
بوارهبێسنورهکانداڕایگرتووه.نهکبهتهنیابوونیمرۆڤبهڵکو
)سروشت(یشلهژێرحوکمیئهوڕێکهوتهکوێرهداپهیدابووهوبه
زیادهڕۆیی ڕوودهدات،“سروشت تێدا گۆڕانکارییهکانی بهردهوامی
دهکات،دهشێوێوبۆشاییجێدههێڵێت.سروشتڕێکهوته.”36ئهم
کێشهیهئاکامێکیلۆجیکمهندانهیڕهتدانیسهدهمیهۆشهکييهبۆ
بوون.لهسیستهمێکیمێتافیزیکییداناگونجێتبوونیئهوسهدهمه
وڕێکهوتکۆبکرێنهوه.لهکاتێکدابانگهشهیمردنیخوادهکرێت
ڕاستهوخۆدهگهینهئهوباوهڕهی،کهمادامهکیخوامردووه،یانخوا
نیهبوونیشبێیاساولهئاگابهدهروڕێکهوته.کۆکردنهوهیخواو
ڕێکهوتپێکهوهناکۆکنیهبهڵکودژوازه)پارادۆکسه(ووهکوکێشهی
بازنهیهکیچوارگۆشهیییه.لهبهرئهمهشهنیتشهپاشکوشتنیخوا
وناشتنیتهرمیبڕواگهریباسیڕێکهوتمانلهسروشتدابۆدهکات
ومژدهیلهدایکبوونیمرۆڤیبهرزمانپێدهدات.بێبڕواگهرایهتیلهم
دایکبوونی له بۆ ئۆنتۆلۆجی بهپێشمهرجێکی ڕوانگهیهوهدهبێت
و ناشرین مرۆڤی بوونی نێوان پهڕینهوهله پردی و بهرز مرۆڤی
زهبوونبهرهومرۆڤیجوانوبهرز.ههڵوێستێکیفهلسهفییانهی
شۆرشگێڕانه،کهمرۆڤیترسنۆکوزهبوونلهئاستیداسڵدهکهنهوه

36 - Friedrich Nietzsche, The Twillight of the ldoles, p. 43.
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وشوێنیناکهون.ترسنۆکیئهوجۆرهمرۆڤهدهبێتبههاندهریخۆ
دزینهوهیلهلێپرسینهوهیمێژووییوڕهتدانهوهیناوهڕۆکیمرۆڤ

وسوربوونلهسهرنامۆیی.
لهالیهن خوا کوشتنی ههواڵی و بێبڕواگهری ڕاستی دهربڕینی 
مرۆڤهڕزگاربووهکهینێوئهشکهوتهکهوهکهسانینێوئهشکهوتهکه
ههواڵهکهو بیستنی لهگهڵ ههندێکیان دهشێوێنێت. بهدووجۆر
ناسینیڕاستیهکهدابهوههواڵهمهستدهبن“ئهوهیلهخۆشیدا
لهکوێیه؟ نێوخهڵکهکهوهوگوتی:خوا بازیدایه شێتبوو
ئینجاهاواریکرد،منپێتاندهڵێم،ئێمهخوامانکوشت.منوتۆ
ههموومانبکوژیئهوین.”37مهستبوونلهبیستنیئهوههواڵه
بۆوهدهستهێنانیئازادییهکۆیلهبهدرێژاییتهمهنیخهونیپێوه
دهبینێت.کهسانیدیکهینێوئهشکهوتهکه،ئهوانهیلهوئازادييه
سهقامگیرکردنی بۆ و ههواڵهکهدهشێوێن بیستنی به دهترسن
خوا سێبهرهکانی به بوون بهردهوام ئهشکهوتهکهو نێو دۆگمای
دژیمرۆڤهڕزگاربووهکهیانههواڵهێنهرهکهدهوهستنوبهتوند

وتیژییهوهبهرهنگاریدهکهن.

لێرهدابهکارهێنانیتوندوتیژیمرۆڤیناشرینلهئازایهتیئهومرۆڤه
وتێکۆشانلهپێناویئازادیدانیه،بهڵکولهترسنۆکیدایهبهرانبهر
ئازادیووهرگرتنیڕۆڵێکیسهربهخۆوخاوهنخۆییلهمێژوودا.
وونکردووه خوادا ویستی لهئاستی خۆی ویستی ناشرین مرۆڤی
وخوابهههمووشتێکدادهنێت،بۆیهنایهوێتخوابدۆڕێنێتو
پهنابۆسێبهرهکهیدهبات.ئایاچیڕاستیهکلهنێومێتافیزیکی
و دهردهخات خۆی خوا مردنی پاش بهتایبهتی هیچگهرایهتیدا

37-  Friedrich  Nietzsche. The Gay Science, p. 128. 
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دهبێتبهههوێنیبیریفهلسهفییانهینیتشه؟ئهگهربوون)هیچ(
بێتولهسهدهمبهدهربێت،چیپرنسیپاڵێکیدیکهبهردهوامی
بهبوونیمرۆڤدهداتوبهرهوداهاتوویدهبات؟لهوهاڵمیئهم
پرسیارانهدا)ویستیهێز(بۆنیتشهدهبێتبهوپرنسیپاڵهلهمێژوودا
داهاتوویهکی بهرهو بهرز مرۆڤی و گهڕ دهخاته گۆڕانکارییهکان

ڕووناکتردهبات.

جارێکی دهکهم حهز هێز( )ویستی واتای له لێکۆڵینهوه پێش 
دیکهبگهڕێمهوهبۆبۆچوونهکانیشۆپنهاوهریمامۆستاینیتشهو
کاریگهرێتیشۆپنهاوهربهسهرنیتشهوهزیاترڕوونبکهمهوهتاکو
لهوێوهلهواتایویستیهێزبگهین.شۆپنهاوهریهکێکهلهبیریارانی
سهربهبزوتنهوهیڕۆمانتیسیزملهفهلسهفهدا.ههوڵیداوهکێشهبه
جێماوهکانینێوفهلسهفهیکانتچارهسهربکاتوگونجاندنیناسین
وپهیداکردنیزانینسهبارهتبهوڕاستهقینهنهناسراوهوهبسهلمێنێت،
کهکانتلهکۆتاییلێکۆڵینهوهکهیدالهپهرتووکییهکهمیداقوتی
کردۆتهوه.کانت،لهولێکۆڵینهوهیهداولهگهڵپهیڕهویکردنیبیردۆزه
ئهپستمۆلۆجییهکهی،گهیشتهئهوئاکامهنهرێیهی،کهڕاستهقینهی
بوونههمیشهنهناسراوهوبهشاراوهییدهمێنێتهوه.ئهگهرئهوڕاستییه
ههبێت،کهبهبوونلهناوخۆیداناویدهبات،ههرگیزناکهوێتهبهر
ڕۆشناییزانینیمرۆڤهوه.گهیشتنبهمئاکامهنهرێیهشلهوپێگه
بهئهزموونی زانین ئهپستمۆلۆجییهوهدهکهوێتهڕێ،کهتهوانایی
سنووƧداƧ دەکات. نێو)تێگهیشتن(وە کاتیگۆریهکانی و ههستهکی
زانینیمرۆڤلهنێوبازنهیئهزموونهههستییهکانوخوێندنهوهی
کاتیگۆرییهکانهوهدهرناچێتوخۆیناگهیهنێتهقۆناغوبابهتێکی
بازنهیهدا.ئهوهیبیرکردنهوهدهیناسێو ژوورترلهدهرهوهیئهو
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ههستهکی ئهزموونی که لهبارهوهپهیدادهکاتدیاردهکانن، زانینی
ڕۆشناییاندهخاتهسهروکاتیگۆرییهکانیشدهیانخوێننهوه.مرۆڤ
ناتوانێتزانینیلهبارهیبوونێکهوهلهژووردیاردهکانهوهههبێت.
لهوبوونهبێ زانینیمرۆڤ بهرزهههیه،بهاڵم گریمانئهوبوونه
ڕۆشنایی ناکهوێتهبهر چونکه لهبارهوهنازانێت، هیچی و بهشه
ئهزموونهکهیوئهوبوونهشدیاردهنیه،بهڵکوڕاستهقینهیناوهکی
دیاردهکانهولهودیودیاردهکانهوهیه.کانت،بهبێسهلماندنیئهو
بوونهوبهڵگهدانانبۆیباوهڕیبهڕاستهقینهیهکیبهرزلهودیویان
لهژووردیاردهکانهوهکƧدوه.بێگومانئهوڕاستهقینهبهرزهنهبووه
بهبابهتیئهزموونیههستهکیبۆکانت.ئهمفهیلهسوفهنهیتوانیوه
ئهوڕاستهقینهیهبناسێت،بهاڵملۆجیکمهندانهخۆیگهیاندۆتهئهو
پاش فهیلهسوفهکانی له زۆر یان ئهفالتون وهکو بگره، و بڕوایه
باوهڕه بهم هۆکرد و هۆ یاسای چهسپاندنی بهڕێگهی ئهفالتون
گهیشتوه.کانتلهوباوهڕهدایهڕاستهقینهیهکلهودیودیاردهکانهوه
ههیه.هاوکاتناتوانێتڕایگهیهنێتئهوڕاستهقینهیهچييهوچۆنه.
بهشاراوهییونهناسراویلهسیستهمهفهلسهفییهکهیدادایمهزراندوه.
کێشهیهدا ئهم لهگهڵ مامهڵهیان کانت پاش بیریارانی له گهلێک
کردووهوههریهکێکلهوانبهگوێرهیبۆچوونیخۆیچارهسهری
بهرهو نهناسراوهکهی ڕاستهقینهشاراوهو کردووهو گرفتهکهی
بیریارانه لهو یهکێک  پهلکێشیکردووه.38 مرۆڤ زانینی ڕۆشنایی
باوهڕهدایه لهو کانتهوه، پێچهوانهی به شۆپنهاوهر، شۆپنهاوهره.
ڕاستهقینهیبوونههرچییهکبێتمادامهکیسهرچاوهیدیاردهکانه
وبوونیدیاردهفرهجۆرهکانلهسهرئهوڕادهوهستنودێنهکایهوه

38 - بڕوانه:محهمهدكهمال،فهلسهفهیهیگڵ،دهستگایچاپو پهخشیسهردهم،
سلێمانی،2003،الپهڕه15
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ئێمه نیه. دژوار و مهحاڵ سهرچاوهیهکارێکی ئهو ناسینی ئهوا
ئهگهر دهناسین. هۆکردهوههۆکهش ناسینی لهڕێگهی جار زۆر
بزانینبرینێکلهئاکامیسوتاندنهوهبهئاگرپهیدابووهڕاستهوخۆ
دهگهینبهوباوهڕهی،کهئاگرگهرمهوهۆیهبۆسوتاندن.بهههمان
شێوه،لهبوونیخۆمانودیاردهکانهوهبڕوانینهئهوڕاستهقینهیه،
و ههموویاندا نێو له ئهوهی دهبینین بوونمانه، سهرچاوهی که
لهژێربناخهیدیاردهفرهجۆرهکانهوهخۆیدهنوێنێودیاردهکان
هیگڵ فهلسهفهی نێو ڕهها(ی )هۆشێکی دههێنێتهداکهوتهوه
و)خۆیڕهها(یفیختهنیه.چونکهئهوڕاستهقینهیهکانهگیهیژێر
دیاردهفرهجۆرهکان،وهکوئاگامهندینابینرێت،زیاترهێزێکیژێر
سروشته،کهلهودیودیاردهکانهوهدهستهاڵتیخۆیلهنێوههموو
شتێکداسهقامگیردهکاتوخۆیدهردهخات.ئهوهێزهش)ویستی
ژیان(ه.39ئهمڕاستهقینهیهلهبهرئهوهیخۆیدهردهخاتوخۆ
دهرخستنهکهیدهبێتبهههبووهفرهجۆرهکانوبیرۆکهکان،ئهوا
تاکوڕادهیهک،بهگوێرهیتێگهیشتنیمرۆڤدهناسرێتوزانیاری
لهبارهوهپهیدادهکرێت.لهبهرئهوهئاکامهنهرێکهیکانتپێویسته
ڕهتبدرێتهوهولهمڕێگهچارهیهوهبڕوانرێتهسهرکێشهکه.ویستی
ئۆنتۆلۆجیه.سهرچاوهی و ههمهکی دهستهاڵتێکی هاوکات، ژیان،
و زانراو نادیار، و دیار نادیارده، دیاردهو فرهجۆرهکانه. ههبووه
نهزانراویشه.ههمووههبووهکاندیاردهوڕواڵهتیئهونوبهبێئهو
هۆشی ئاگامهندانه)وهکو دهستهاڵتێکی ژیان ویستی بهاڵم نابن.
ڕههایهیگڵ(نیهتاکونهخشهبۆبوونبکێشێولهپێشوهختدا
مهبهستیلهپێشتریبۆدانێت.دهستهاڵتێکیکوێروبێئاگایهو
بهبێمهبهستخۆیدهردهخاتوبهبێئاگاههبووهفرهجۆرهکان
39-   Arthur Schopenhauer. TheWorldasWillandIdea,vol.1, 
p.109.
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لهسیستهمی جۆره، بهم جیهان، بوون. ڕۆشنایی دههێنێتهبهر
مێتافیزیکیشۆپنهاوهردالهگهشتوسوڕانهوهیهکیکوێرانهوله
غایهبهدهردایه.هاوڕایینیتشهلهگهڵشۆپنهاوهردالهسهردووخاڵ
لهپێشتری یهکهمڕهتدانهوهیپالنونهخشهیهکی ڕادهوهستێت:
ئاگامهندانهبۆبوون،دووهمگهڕانهوهیبنهڕهتیبوونبۆ)ویست(.
ڕاستهقینه بناخهی هیچگهرایهتیدا مێتافیزیکی دامهزراندنی لهگهڵ
لهم بههایهک و ڕاستیهک هیچ ههڵدهوهشێنهوه. ههمهکییهکان
نادات.ناگونجێت لێ مێتافیزیکهداالفیههمهکیوڕههایی شێوه
ڕاستهقینهیهکیههمهکیلهههرچشێوازێکدابێتلهئاستیخۆماندا
دامهزرێنینودهستهاڵتیمرۆڤداگیرکاتیانکهمیبکاتهوه.)ویست(
تاکهکانهنهکبۆ نابێتههمهکیبێت،بهڵکوههندهکیوویستی
و دهستهاڵت دامهزراندنی پێناوی له بهڵکو بهردهوامی و مانهوه
هێزدادهکهوێتهگهڕ.نابێتاکهکانلهئاستێکینزمیژیانداههوڵی
مانهوهوبهردهوامیبدهن.نزمیشێوازێکهمرۆڤتیایدابهزهبوونی

وکۆیالیهتیژیاندهباتهسهر.
بوونیمرۆڤژیانبهسهربردننیه.چۆنیهتیوچییهتیئهوژیانهیه
به درێژهپێدان نهک ژیان لهچۆنیهتی پێویستهبیر دهژی. تێدا
ژیانبکرێتهوه.ئهمهشبهڕێگهیهێزهوهیاندهستهاڵتیمرۆڤهوه
تێگهیشتنهکهی بهپێچهوانهی مرۆڤ ویستی دهدرێت. ئهنجام به
ههبێت ژیان شوێنێک ههر "له هێزه. ویستی شۆپنهاوهرهوه،
ویستیهێزیشدهدۆزرێتهوه،تهنانهتئهوانهیداگیریشکراونو
چهوساوهندهیانهوێببنبهفهرمانبهر."40ئهمویستهبنهڕهتێکی

40-  Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 211.  
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مێتافیزیکیبوونیمرۆڤهولهنێوئهوبوونهدابووهبههێزیجواڵن
وڕهخسانیگۆڕانکارییهکانوداهاتوویمرۆڤدیاریدهکات.له
پێشترئاماژهمانبۆئهوخاڵهکرد،کهمهبهستیژیانبهردهوامی
گرنگه. ژیان چهندهکی نهک چۆنیهتی بهرزێتییهو بهڵکو نیه،
مرۆڤ و دهکات فهرز بووندا بهسهر چۆنیهتییه ئهو هێز ویستی
بهرزتر و باشتر ژیانێکی هێزهوهههوڵی ڕێگهی له بهبهردهوامی
دهداتوخۆیبهپڕۆژهکانیداهاتوویدهگهیهنێت.ئهمههوڵدانهش
دهرهکی دهستهاڵتێکی ئۆقرهنهگرهو و نهبڕاوه تێکۆشانێکی
مهحکومیناکاتوبههایبهسهرداناسهپێنێ.مرۆڤلهمڕهوته
ئۆقرهنهگرهیدابهرهوبهرزێتیئازادانهههڵسوکهوتدهکاتوبڕیار
لهسهرڕهوتهکهیدهدات.بێگومانئهمهشجیاوازییهکیبنهڕهتی
لهنێوانمێتافیزیکینیتشهوشوپنهاوهریمامۆستایدادهردهخات.
بۆنیتشهمرۆڤئازادهو)ویستیهێز(یبهدهستهاڵتێکیلهخۆی
بهرزترهوهگرێنهدراوه.ئهوهیمرۆڤمهحکومدهکاتویستیهێزی
خۆیهتی،کهههندێکجارلهئاستیویستهکانیدیکهدابهزهبوونی
ڕادهوهستێتوبوونیداگیردهکرێت.ئازادیودۆڕاندنیئازادیله
ههڵبژاردنیمرۆڤدایه.مرۆڤخۆیبڕیارلهسهربوونبهکۆیلهیان
شاکاره دووهمی بهشی له شۆپنهاوهر دهدات. خۆی ئازادییهکهی
فهلسهفییهکهیدا)جیهانوهکوویستوبیر(،کهلهساڵی1818له
چاپدراوهڕاڕهوێکیناچارهکیلهئاستیمرۆڤدادامهزراندووه،کهبه
دیدیمنلهگهڵشێوازیبیرکردنهوهیمێتافیزیکیخۆیداناکۆکه.
بۆشۆپنهاوهرویستیتاکههمیشهویستهبۆشتێکیانبابهتێکی
بیهوێت تاک ئهگهر دهکات. ناچار ویست بابهتهش ئهو دهرهکی.
ویستیداگیرنهکرێتوبابهتیویستیناچارینهکاتئهوادهبێت
ویستی)هیچ(ینهبێتوویستیخۆیلهناوویستیههمهکیو
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گشتگرداونبکات.بهمجۆرهتاکومرۆڤوازلهحهزوویستی
بێت.41 سهربهست ناتوانێت شتهنههێنێت ئهو شتهو ئهم بۆ
ئهو که دهکرێت، مسۆگهر لهوێدا تاکهکهس ویستی سهربهستی
ویستهههندهکییهلهگهڵویستیههمهکییانسهرچاوهیبوونیدا
یهکبگرنوببنبهیهکبوون.حهزدهکهملێرهدابگهڕێمهوهبۆ
چارهسهرکردنیتراجیدیالهالینیتشهکهلهپێشترباسمانکرد.
ئاماژهمانبۆئهوخاڵهکرد،کهبهبۆچوونینیتشهتاکبوونێکی
بڕاوهوکاتیههیهیانبوونیتراجیدییهچونکهدهمرێت.بهاڵم،
وهکوبهشێکلهمرۆڤایهتیههمووتاکێکنهمره،چونکهمرۆڤایهتی
نهمره.بڕانهوهیبوونیههندهکینهبڕاوهییبوونهههمهکیهکهدیاری
دهکاتولهمبۆچوونهئۆنتۆلۆجییهوهدهتوانینبگهینهئهوباوهڕهی،
کهبوونیتاکیشنهبڕاوهیه.ئهمبۆچوونهینیتشهلهپهڕتووکی
بۆچوونهی بهم بنهڕهتی پهیوهندییهکی تراجیدیا( )لهدایکبوونی
شۆپنهاوهرهوهههیه.42بهبیروڕایمنکێشهیسهربهستیتاکله
فهلسهفهیشۆپنهاوهردادووجۆرڕاڤهیبۆدهکرێت.لهالیهکهوه
ڕاڤهیهکیناچارهکیولهالکهیدیکهوهدهتوانرێتسهربهستیتاک
شێوهکانی ههموو نێو خهسڵهتێکهله ئهمهش بکرێت. مسۆگهر
ئۆنتۆلۆجییهکانهگی)مۆنیزم(دا،وهکوئۆنتۆلۆجیهیگڵوفیختهشدا
دهبینیرێت.43دروستهویستوابهستهبهبابهتیویستراوهوهوئهو

41-  Arthur Schopenhauer. The World as Will and Idea, vol. 1, p. 106.
 Friedrich Nietzsche. The Birth of Tragedy, : 42   بڕوانه

سپینۆزالهپێشهیگڵوفیختهدالهسهركێشهیئۆنتۆلۆجیییهكانهگی  43
بهناوییهكانهگیبوون)پانتیزم(وهدواوه.

 Bnedict Spinoza. Ethics, translated by Andrew Royle, London::بڕوانه
 Everymans Library, 1970. Pp. 2-4.
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لێکدانهوهی یان ڕاڤهکردنهش ئهم دهکات. بابهتهویستناچار
پهیوهندینێوانویستویستراودهمانگهیهنێتهئهوئاکامهی،کهبۆ
مسۆگهرکردنیسهربهستی،ویستبابهتهویستراوهکهیڕهتبدهینهوه
وباشتروایهویستحهزلههیچبابهتێکیدهرهکینهکاتوحهز
وئارهزووینهبێت.لهالکهیدیکهوه،لهسیستهمیئۆنتۆلۆجیی
بێگانه نیهو سهربهخۆی بوونێکی دهرهکی بابهتی شۆپنهاوهردا
ویسته. دیاردهی و ههیهویست ئهوهی ویسته. دیاردهی و نیه
هیچڕاستهقینهیهکیدوورلهویستودیاردهیويستهوەنیهتاکو،
وهکودهستهاڵتێکیدهرهکیونهناسراوبهسهرویستدازاڵبێتو
داگیریبکات.لهبهرئهمهپهیوهندینێوانویستوبابهتیویستراو
پهیوهندیویستهلهگهڵخۆیدا،چونکهبابهتهکهدیاردهیویسته.
داگیرکردنیویستیشلهالیهنبابهتهویستراوهکهوهخۆ-داگیرکردنه.
داگیرکردووهو خۆی ویست ڕوانگهیهوهدهبینین لهم جۆره، بهم

لهبهرئهمهسهربهخۆوسهربهسته.

نیتشهنایهوێت،وهکوشۆپنهاوهربنهڕهتێکیمێتافیزیکیلهپێشتر
بهو نووسراوهکانیدا له شوێندا لهههندێ هاوکات، دامهزرێنێت.
شێوهیهیلهمهڕویستیهێزهوهدهنووسێتواههستدهکرێت،که
ویستیهێزبووهبهوبنهڕهتهیانناوهڕۆکهمێتافیزیکییهیبوون.
بۆنموونهدهڵێت،"ویستیهێزلهنێوههمووگۆڕانهکاندایه"،44يان
"بناخهوخهسڵهتیههمووگۆڕانێکه."45جیهانویستیهێزهو
چیدیکهنیه.46کهوابوو،ویستیهێزبهتهنیاخهسڵهتیبوونێکی
هێزهیهلهنێو ئهو ههیه. ههبووهکانیشدا نێو له و نیه ئاگامهند
44-  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 155

45-ههمانسهرچاوهالپهڕه365.
46-ههمانسهرچاوه،الپهڕه555.
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سروشتیشداولهخۆدهرخستنیدادهبێتبه)زهبر(.47دهشێمانهوهی
منلهژوورهوهدووهۆیههبێت.لهالیهکهوه،بابڵێینکهسێکلهمن
بههێزتربووهبهڕێگرو)هێز(یخۆیبۆمانهوهیمنونهچوونه
دهرهوهملهژوورهکهداخستۆتهگهڕ.منوئهوکهسه،لێرهدالهنێو
کایهیهێزداین،کهههریهکێکلهئێمهبۆسهپاندنیهێزهکهیو
داگیرکردنیئهویدیبهکاریدههێنێت.ویستیئهوکهسهبهرانبهر
منویستیسهقامگیرکردنیهێزێتیبهسهرمندایانمنبهسهر
ئهودا.تاکهبهئاگاکانبهردهوامماندوویئهمکایهیهن؛کایهیهێز
یانکایهیداگیرکردنییهکدیلهشێوازیجهستهییوئایدیۆلۆجی
وسایکۆلۆجیوسێکسیوئابوورییدا.پهیوهندییهمرۆڤایهتییهکان
وابهستنبهشێوازیکایهیهێزهوهوحوکمیانبهسهردادهدات.
تاکهکانناتواننوازلهکایهکهبهێنن.ژیانلهبنهڕهتهوهئهوویسته
وئهوکایهیه.هۆیدووهمیمانهوهیمنلهژوورهکهمدادهگونجێ
سروشتیبێت.لهوانهیهلهبهرئهوهیباراندهبارێتنهتوانمبچمه
دهرهوه.ئهمڕێگرتنهلهوهیپێشوجیاوازه.منبهرانبهرکهسێکی
دیکهلهنێوکایهیهێزداڕانهوهستاوم.کهسێکیدیکهیئاگامهند
ڕێگهینهگرتووم.سروشتدژیچوونهدهرهوهیمنهێزیخۆی
بهکارهێناوهوئهوهێزهبه)زهبر(ناوزهددهکهین،تاکولههێزی
بوونهئاگامهندهکهیجیابکهینهوه.زهبرهێزێکیشاراوهیسروشته.
کاتێکخۆیدهردهخاتولهنێوئهزموونیبوونهئاگامهندهکهدهبێت
کردنهکهیدا فهرز هێزهشاراوهکهلهخۆ ناسراو. دیاردهیهکی به

47 -زاراوهی)هێز(مبۆpowerو)زهبر(بۆforceداناوه.بێگومانلێكچوونو
جیاوازیفرهلهنێوانواتاوشێوهیبهكارهێنانیئهمدووزاراوهیهداههیه.بهاڵمبۆ
ئهوهیویستیبوونێكیئاگامهندوههبوویهكیلهئاگابهدهرلهیهكدیجیابكهینهوه،

بهباشتریدهزانم)هێز(بۆبوونهئاگامهندهكهبهكاربهێنم.



88  د . محه مه د که مال

دهبێتبهڕێگر.ئهگهرمنپڕۆژهیچوونهدهرهوهمنهبێت،باران
بارینلهئاستیمندانابێتبهڕێگر.درێژیوکورتیسهفهرله
زهبراوی. و زهق دیاردهیهکی به دهکات خۆی گهڕانهوهدا کاتی
بهسهختی ههست ههڵنهگهڕێین بهرزدا چیایهکی بهسهر تاکو
ههڵگهڕانناکهینونازانینتاکوچیڕادهیهکچیاکهزهبریخۆی
بهسهرماندادهسهپێنێ.پهیوهندینێوانتاکهکانبهپێچهوانهی
خۆدهرخستنیزهبریسروشتلهئهزموونێکدا،بهبهردهوامیله
نێوکایهکانیهێزدالهزۆرانبازییدایه.بابزانینجیاوازیلهنێوان
بۆچوونهمێتافیزییهکانیشۆپنهاوهرونیتشهداچییهئهگهرنیتشهش
ئێمهلهپێشتر دابنێت؟ ههمووشتێک ناوهڕۆکی به هێز ویستی
و شۆپنهاوهر مێتافیزیکی بۆچوونی نێوان جیاوازی بۆ ئاماژهمان
نیتشهلهوخاڵهداکرد،کهویستبۆشۆپنهاوهرویستیژیانوبۆ
نیتشهویستیهێزهویهکهمیانههمهکیودووهمیانههندهکییه.
بهاڵمنیتشهچهندجارێکلهنووسراوهکانیداههوڵیداوهویستیهێز
ببینێ ئاگامهندوسروشت( بوونی نێوههمووشتێکدا)وهکو له
ئهمهش بێگومان دابنێ. مێتافیزیکی بنهڕهتێکی ویستهبه ئهو و
بکات. دهرباز لێ خۆی نیتشهنهیتوانیوه ناکۆکهو کێشهیهکی
ههمهکی کێشهی سهر نیتشهله و شۆپنهاوهر من، بهبیروڕای
له ئاکامهجیاوازه. ویستهاوڕان،بهاڵممیتۆدیگهیشتنیانبهو
سهرهتاوهشۆپنهاوهرههوڵیداوهلهواتایبنهڕهتیبوونبکۆڵێتهوه
ڕادهوهستێت لهسهر شتێکی ههموو کهبوونی بنهڕهتێک، و
بدۆزێتهوه.لهبهرڕۆشناییئهوبنهڕهتهیانپرنسیپاڵهههمهکییهدا
به بوونیان ڕووندهکاتهوهو ههندهکییهکانیش ههبووه چییهتی
بهو نیتشهگهیشتن الی ویستهههمهکییهکهدادهنێت. دیاردهی
پرنسیپاڵهلهڕێگهیهکیدیکهوهدهستپێدهکاتولهبهرڕۆشنایی
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ئهزموونهکانیڕۆژانهیداوزانینهکانیبهڕێگهیئهزموونهوهدهگاته
ئهوباوهڕەىبوونوههبووهههندهکیهکانویستیسهقامگیرکردنی
هێزوزهبریخۆیانههبێت.لهمزانینهئهزمونگهرییهوهئهوخاڵه
دهسهلمێنرێت،کههیچشتێکبهبێئهمویستهنیهوویستیهێز
حوکمبهسهرههمووشتێکدادهکات،“پرۆسهیئۆرگانیوژیانی
ئاژهڵهکانوئێمهوچاالکییهکانیبیرکردنهوهمانلهبهرڕۆشنایی
ئهمپرنسیپاڵهدادهناسرێن.”48لهمبۆچوونهدائهوهڕووندهبێتهوه،
کهویستیهێزیهکانهیهکیههمهکییه،چونکهدهستهاڵتێکیلهبن
بوونیاندا سهر به حوکم لهنێویاندا شتێکهو ههموو نههاتووی
دهکات.بهاڵمئایائهزموونهکانیمرۆڤویستیههمهکیدهناسن؟
یان ئهزموونهکان زانینی ڕۆشنایی ویستهدهکهوێتهبهر ئهو ئایا
ئاکامێکیلۆجیکمهندانهیه؟بێگومان،ویستیههمهکیئهگهربنهڕهتی
ههبووهکانینێوداکهوتیدهرهوهیبیرکردنهوهوجیهانیناوهوهی
ئهزموونهکانی بۆ دهرخستنی خۆ بهڕێگهی بێت بیرکردنهوهش

مرۆڤدهناسرێت.

بارانبارینلهئهزموونیمنداوبۆمن)وهکودیاردهیهک(بووبه
ڕێگرلهئاستیپڕۆژهیچوونهدهرهوهمدا.بهگوێرهیبۆچوونهکهی
ههمهکییهلهڕووداوێکی ویستی ڕێگرهدیاردهی ئهو نیتشه،
ههندهکییداخۆیدهردهخاتوزهبریخۆیبهسهرمندادهسهپێنێت.
ویسته هێز، لهویستی ڕووبهڕووبوونهوهیان لهگهڵ ئهزموونهکان
له زانینی و دهناسرێت ئهوهی کهناناسن. ههمهکییه)گشتگر(ه
بارهوهپهیدادهکرێتئهمویستهیانئهوویستهههندهکییهیهله

48 -  Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 238.
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جیهاندا.بهاڵمنیتشهلهوباوهڕهدایه،کهمادامهکیویستیهێزله
نێوههمووشتێکداههیهوڕاستهقینهیههمووشتێکیههبووه،ئهوا
پێویستهبهویستێکیههمهکیدابنرێت.هاوکاتویستیههمهکیله
ڕێگهیخۆدهرخستنیویستێکیههندهکييهوەدهناسرێت.ئهوهی
کهله ههندهکییه، ویستی پێیدهگهن ئهزموونهکان و دهناسرێت
جۆر بهدوو خاڵهش ئهم ههڵقواڵوه. ههمهکییهوه سهرچاوهیهکی
نیتشهبهرهوسیستهمێکی لهالیهکهوهگهڕانهوهی لێکدهدرێتهوه:
دهردهخات دهوهستا بهرانبهری دژاوی کهلهپێشتر مێتافیزیکی،
سیستهمههیچگهرایهتیهکهیه دیکهشهوهڕهتکردنی لهالیهکی و
کهلهبهرههمێکی بیرکردنهوه، نوێی قۆناخێکی گهیشتنهبه و

پێشوتردابه)پاشهیچگهرایهتی(ناوزهدمانکردووه.49


)تێگهیشتن(هوه. بهستراوهبه ئاگامهندا لهبوونێکی هێز ویستی
ههرچهندهنیتشهئاماژهیبۆئهمپهیوهندییهینێوانئاگامهندیو
ویستیهێزنهکردووه.بهاڵمبهبیروڕایمنپهیوهندییهکیگرنگو
بنهڕهتییه.بوونیئاگامهندانهبهئاگاوهویستیهێزیخۆیدهخاته
لهزهبری پێشتر له ههروهها دهدات. دامهزراندنی ههوڵی و گهر
دیاردهکان،وهکوڕێگرتندواین.ئهوزهبرهشلهکاتێکدایهخهمان
دهگرێتوسهربهستییهکهمانتهلبهنددهکات،کهئێمهلهچییهتی
وچونیهتیدیاردهیهکهتێبگهینووهکوڕێگربیناسین.ئهگهرمن
ئاگامهندنهبموزهبریبارانباریننهناسمهوهڕێگرانهلهئهزموونی
قوڕ و بکات ڕێژنه بهبهردهوامی باران با دهرناخات. خۆی مندا
ههبووهلهئاگا بۆ ڕاماڵێت، دۆڵهکان بهرهو چیاکانیش لیتهی و

  49 - بڕوانه:محهمهدكهمال.بوونوداهێنان،دهستگایسهردهم.2004الپهڕه
.1٧1
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بهدهرهکاننابێتبهڕێگر.لێرهدامننامهوێڕاڤهیهکیخۆگهرانهبه
دیاردهدهرکییهکانبدهم.منههبمیاننهبمباراندهبارێت،بهاڵم
بارانبارینلهئهزموونیئاگامهندانهیمنداواتایهکیجیاوازیههیه.

دهردهخات. خۆی بهناسینهوهههیهبۆیه پێویستی هێز ویستی
کهسێکی هێزه. بڕوانامهبهو جۆرێکهلهپێدانی ناسینهوهش
دیکهدهکات، کهسێکی که له بڕوانامه داوای دهستهاڵت خاوهن
کههێزیخۆیبهسهرییدادهسهپێنێتوخۆیلهگهڵیدادهخاته
ئاگامهندابۆ بوونێکی له هێز ویستی هێزهوه. کایهکانی نێو
سهقامگیرکردنیهێزهکهڕهوتێکیئاگامهندانهیه.بوونیئاگامهند
هێزیخۆی لهویستی و دهبژێرێت ههڵی ههمیشهئاگایهلهوهی
زانراو و دیاریکراو مهبهستێکی بۆ هێزهش ئهو دهرخستنی و
لهویستی تێگهیشتن بهبێ ئاگامهند بوونی ناگونجێت تێدهگات.
هێزومهبهستلهدهرخستنیئهوهێزهلهنێوکایهکانداببێتبه
کایهزان.ئهوبهئاگاوهکایهدهکاتوناتوانێتئاکامیکایهکانیبۆ
سهرچاوهیهکیدیکهیبێجگهلهویستوههڵبژاردنیئاگامهندانهی
لهویستی ژوور و ناچارانه سترهکچهرێکی بگهڕێنیتهوه. خۆی
خۆیبکاتبهبهرپرسیئاکامهکان.واتایبوون،بهمشێوهیه،بۆ
بوونیئاگامهندزۆرانبازینێوانویستهکانیهێزهلهنێوکایهکانی
هێزدابهبهردهوامیدووالیهنینایهکسانوبێهاوتهرازدههێنێته
دهردهخات خۆی دیکهبههێزتر الیهنهکهی له الیهنێک کایهوه.
وهێزیخۆیبهسهرئهویدیدادهسهپێنێتوناچاریدهکات.
الیهنهنایهکسانهکانی، دوو مێژوودا له کایهیهدا، ئهم ئاکامی له
وهکوکۆیلهوخاوهنکۆیله،چینیچهوساوهوچهوسێنهر،ژنو
به نێوانیان زۆرانباری و ناکۆکیهکان بهبنهمای بوون پیاو...هتد
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بهردهوامیگۆرانکارییهکۆمهاڵیهتییهکانیخستۆتهگهر.نیتشهئهم
زۆرانبازییهبهبزاڤێکیمێژووییگرنگدادهنێتولهوباوهڕهشدایه،
بههاو پاراستنی و مانهوه لهپێناوی نهک گرنگه، کهبزاڤێکی
قۆناخه ڕهتکردنی بهڵکوبۆ ناپێویستهکاندا و پهیوهندییهکۆن
ههروهها پێشکهوتووترە.50 بهقۆناخێکی گهیشتن و مێژووییهکه
پهیدایان ویست بابهتهکانی و)کهمی( )نهبوونی( گۆڕانکارییهکان
ویستی بۆ گونجاوتر و باشتر شێوازێکی به گهیاندن خۆ ناکات.
هێزحوکمبهسهرگۆڕانهکهدادهدات.بۆنموونهسهردهمیبهردینه
لهبهرئهوهکۆتاییپێنههات،کهبهردنهمامرۆڤبهکاریبهێنێت.
ویستیهێزئاگامهندانهههوڵیدائهوسهردهمهڕهتبکاتوخۆی
بهقۆناخێکیباشتربگهیهنێت.ئهمهشئهوهناگهیهنێت،کههێز
نیتشهبهبێ قۆناخه. بهو گهیشتن یهبۆ و)وهسیله( داردهست
به داردهست، نهک بهکۆتایی هێز بۆچوونهیدا لهم گۆڕانکاری
گۆڕانکارییهکان،کهویستی ڕێگهدادهنێت.ههموو نهک مهبهست

هێزپهیدایاندهکاتلهپێناویسهقامگیرکردنیهێزدایه.51

بزاڤیویستیهێزدووخهسڵهتیههیه:یهکهمبزاڤوجواڵنێکی
بهردهوام.دووهمبهردهوامییهکهیبۆپاراستنوپارێزگاریمانهوهی
ژیاننیه.چۆنیهتینهکچهندهکیلهمبزاڤهداگرنگه.گۆڕانکارییهکانی
پهرهسهندنی و بهردهوام پێشهوهچوونێکی بهرهو دهبێت ژیان
بۆ بهڵکو مانهوهنیه، بۆ هێز ویستی ههوڵدانی هێزبێت. ویستی
پهرهسهندنوگۆڕانکاریچۆنیهتیژیانه.گۆڕانکارییهک،کهتێیدا
پهرهسهندووتره. و باشتر پێشتری لهقۆناخێکی نوێ قۆناخێکی

50 - Friedrich Nietzsche. The Gay Science, p. 292. 
51 -  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 338. 
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جۆره ئهم گهشاوهتره. لهئهمڕۆ سبهینێ و لهدوێنێ ئهمڕۆ
گۆڕانکارییهههمیشهییهشلهپێشترلهالیهنهیراکلیدسوهیگڵ
ومارکسهوهباسکراوه.تهنانهتسهدرهدینیشیرازی)مهالسهدرا(
لهئۆنتۆلۆجیهبوونخوازییهکهیدالهمهڕئهمجۆرهگۆڕانکارییهدواوه
کاتیگۆریدا نێوچوار له ئهریستۆوه،کهگۆڕانی پێچهوانهی به و
باوهڕهدایه لهو مهالسهدرا دادهنا، بهنهگۆڕ ناوهڕۆکی و دهبینی
له چی ههبوویهک هیچ و بهردهوامدایه گۆڕانێکی له ناوهڕۆکیش
ناوهڕۆکوچیلهفۆڕمداوهکوخۆینامێنێتهوه.52بهبۆچوونی
ڕهوتی و شێواز ههمان نیتشهدا ئۆنتۆلۆجی له گۆڕانکاری من،
مێتافیزیکی نهگۆڕی بهناوهڕۆکێکی چونکهنیتشهباوهڕی ههیه
لهبووندانیهوویستیهێزیش،کهبووهبهبنهماویهکانهیهکی
ئۆنتۆلۆجیبهردهواملهپهرهسهندنوگۆڕاندایه.شتێکنیهوهکو
یان ههبێت چهسپاوی و نهگۆر ناسنامهیهکی و بمێنێتهوه خۆی
نهکهوێتهبهرکاریگهرێتیگۆڕانکارییهوه.ههروههاگۆڕانکارییهکان
ههمووالیهنهکانیژیاندهگرنهوه.ههبووهکان،ئهوانهیئاگامهندیش
دوو بهههر بهمجۆرهبوون پهرهسهندان. و گهشهکردن له نین
ژوورکێشیدا گۆڕانکارییهکی له مێژوو( و )سروشت شێوهکهی
خۆیدهردهخات.لهنێوئهمگۆڕانکارییهدالهههموویانزیاتربه
پهرۆشهوهوئۆقرهنهگرانهخولیایپهرهسهندنیههبێتوههوڵبدات
ویستیهێزیخۆیبهقۆناخێکبگهیهنێت،کهتێدابااڵدهستو

بهرزوخۆبژێوبێتبوونهئاگامهندهکهیه.
52 -  بڕوانه:صدرالدین الشیرازی،الحکمةالمتعاليةفیاالسفارالعقليةاالربعة،دار
احیاءالتƧاثالعربی،بیروت،19٧3.الجزءالثالث،ص 101-105.مهالسهدرائهم
 Mullaگۆڕانكارییهبه)الحرکةالجوهرية(ناوزهددهكاتومنيشلهپهرتووكهكهمدا
Ashgateكهلهلهندنلهالیهندهزگای،Sadra’s TranscendentPhilosophy

لهچاپدراوهباسمكردووه.
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گهڕانهوهیههمیشهیی 


کێشهیگۆڕانکاریوپهرهسهندنیبهردهوامبهرهوئهوپرسیارانه
پهلمانڕادهکێشێت،ئایاپهرهسهندنکۆتاییدێت؟چیڕهوتێکی
ههیه،بازنهیییانلهسهرهێڵێکیژوورکێشدهڕوات؟بڕاوهیهیان
پاڵپشتێتی هۆشهکی پهرهسهندنهسهدهمێکی ئهم ئایا نهبڕاوه؟
یانڕووداوێکیڕسکاوه؟مننامهوێجارێکیدیکهلهمهڕکێشهی
و لێکردووه باسمان چونکهلهپێشتر بدوێم هۆشهکی سهدهمی
ههڵوێستینیتشهمانڕوونکردۆتهوه.ئهوهیلێرهداگرنگهبزانرێت
بۆچوونینیتشهیهلهئاستیوهاڵمدانهوهیپرسیارهکانسهبارهت

بهچۆنیهتیپهرهسهندنلهبووندا.

بازنهییدا خولی نێو له بوون باوهڕهدایهپهرهسهندنی نیتشهلهو
دهکات. بهسهردا حوکمی ههمیشهیی گهڕانهوهی و دهسوڕێتهوه
جارێکی کهبوونێک ئهوهیه، ههمیشهیی گهرانهوهی له مهبهست
نێو و ژیان دهگهڕێتهوهبۆ لهناوچوونی پاش وهکوخۆی دیکه،
ڕووداوهکان.گهڕانهوهکهشیههمیشهیییه.بهبهردهوامیئهوبوونه
پهیدادهبێتولهناودهچێتوجارێکیدیکهبۆژیاندهگهڕێتهوه.
ئهوهیڕاستیبێت،لهسهرهتایخوێندنهوهموههوڵدانمنهمتوانی
لهمکێشهیهتێبگهم،ئێستاشبهڵگهکانینیتشهنهیانگهیاندوومهته
کهناریباوهڕهێنانبهمکێشهیه.ناکۆکیملهگهڵئهمکێشهیهدالهوێدا
سهرههڵنادات،کهنهزانمگهڕانهوهیبوونێکپاشلهناوچوونیچۆن
درهخته دهبینم دهکهم دهوروبهرم نموونهتهماشای بۆ ڕوودهدات.
بههارێکسهوزدهبنهوه. ڕووتوڕهنگزهردهکانیزستانههموو
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دهبنهوه. دیکهدروست جارێکی پێست مردووی خانهیهکی چهند
ڕووداوهههندهکییانهبکهم و نموونه ئهم چۆن نهمدهزانی بهاڵم
ببینم. تێدا گشتگری و ههمهکی بوونی و فهلسهفی بهڕوانینێکی
دامهزراندنیڕوانینێکیفهلسهفیلهڕوانگهیڕووداوهههندهکییهکانهوه
گونجاوه،بهاڵمبهستنهوهیڕووداوهکانبهبوونهوهوخوێندنهوهی
دژواره. من بۆ ڕووداوانهدا ئهم ڕۆشنایی لهبهر بوون گۆڕانکاری
بهبۆچوونی پهیوهندیان که الیهنێک، چهند بۆ دژوارییهش ئهم
نیتشهسیستهمی وهکو منیش، دهگهڕێنهوه: فهلسهفیمهوهههیه
مێتافیزیکیڕووناکبیرڕهتدهکهمهوهوبوونوگۆڕانکارییهکانیبه
پالنومهبهستێکیلهپێشتردانراویانبڕیاردراوهوهگرێنادهم.
ههروههابیرۆکهیگهڕانهوهیههمیشهیی،بهپێچهوانهیگهڕانهوهی
له درهخت سهوزبوونهوهی نموونه ههندهکییهکانهوه)بۆ ههبووه
بههارێکدا(بیرۆکهیهکیئهفساناویومیتۆلۆجیه.لهوساتهوهبوون
من، بیروڕای به نهبینیوه. سهردهمهکانمان گهڕانهوهی پهیدابووه
لهگهڵدامهزراندنیمێتافیزیکیهیچگهرایهتیدا،کهههموومهبهست
ههڵدهوهشێنێتهوهنهدهبوو بوون بۆ دانراو لهپێشتر پالنێکی و
نیتشهئهمکێشهیهیزیندووبکردایهوه.بێجگهلهمهشگهڕانهوهی
ناکۆکه. بووندا نێو له پهرهسهندندا بهردهوامی لهگهڵ ههمیشهیی
و بوون ههمان سهرههڵدانهوهی ڕێگری بهردهوام پهرهسهندنی
ڕووداوهبهبێجیاوازی.ناسنامهینهگۆڕخهسڵهتیهیچبوونێک
لهنێومێتافیزیکیهیچگهرایهتیوپهرهسهندنێکیبهردهوامیدانیه.
ناسنامهینهگۆڕیان)وهکوخۆیی(لهنێوسیستهمیمێتافیزیکی
بیرۆکهیهلهبۆچوونهکانی ئهو و دهبێتهوه جێگهی ڕووناکبیردا
بهرزی جیهانی له سهقامگیربووه. ئهفالتونهوهسهریههڵداوهو
مێتافیزیکیئهفالتوندافۆرمهههمهکییهکانخاوهنیناسنامهینهگۆڕن
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ولهکاریگهرێتیگۆڕانکارییهکانهوهدوورن.ئێمهتهنیالهپهیڕهوی
کردنیئهمشێوهمێتافیزیکییهدادهتوانینکێشهیسهرههڵدانهوهی

ههمانشتوههمانڕووداوبهبێجیاوازیباسبکهین.

و ئهنهکسامهندهر وهکو یۆنانییهکانهوهبیریارانی، سهردهمی له 
لهمهڕ پیتاگۆراس شاگردهکانی و هیراکلیدس و ئیمپادۆکلیس
کێشهیگهڕانهوهیههمیشهییدواونولهسیستهمیفهلسهفهکهیاندا
دایانناوه.سوکراتیشلهوباوهڕهدابووهپاشمردنیجارێکیدیکه
جیاوازتردا سهردهمێکی له شوێن ههمان بۆ و هاوڕێکانی ناو بۆ
دهگهڕێتهوه.حهزدهکهمئهوخاڵهشڕوونبکهمهوه،کهگهڕانهوهی
گۆڕکێ الشه جیادهکاتهوه. گۆڕکێ الشه ڕاڕهوی له ههمیشهیی
سهرههڵدانوگهڕانهوهیههمانبوونلهههمانشێوهوناوهڕۆکدا
نیه.گهڕانهوهیگیانهلهالشهیهکیجیاوازدا.گوایهلهکاتیمهرگدا
گیانلهالشهکهیدهردهچێتودهخزێتهنێوالشهیهکیدیکهوه.تاکو
گیانخۆیلهگوناههکانپاکنهکاتهوهلهنێوخولیالشهگۆڕکێدا
بوون گشتگری بهڕهوتێکی ههمیشهیی گهڕانهوهی دهمێنێتهوه.
دادهنرێتوبهتهنیا)گیان(لهنێویداناسوڕێتهوه.بوونبهگشتی
وبهههمانشێوهوناوهڕۆکهوهبهبهردهوامیدهڕوخێتودروست
دهبێتهوهیانسهرههڵدهداتهوه.بۆنموونه،منوههمووکهسانو
له لهناوچوونمان پاش قاوهخانهیهدا لهم دهوروبهرم کهلوپهلهکانی
سهردهمێکیدیکهدابۆقاوهخانهکهدهگهڕێینهوه،منیشوهکوئێستا
بهههمانشێوهلهسهرکێشهیگهڕانهوهیههمیشهییدهنووسم.
نیتشهلهدوابهرههمیداگهڕانهوهیههمیشهییبهکێشهیهکیههره
بیروباوهڕهفهلسهفییهکهیداناوهوخۆشیبهیهکێکلهو گرنگی
بیریارانهدادهنێت،کهبوهبهپێشهنگیکاروانیئهوانهیباوهڕیان
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بهمگهڕانهوهیهههیه.53پێشئهوهیباسلهوهبکرێتبۆچینیتشه
فهلسهفهکهی گرنگی ههره بهکێشهیهکی ههمیشهیی گهڕانهوهی
دادهنێت،پێویستهبزانینلهکوێوهنیتشهئهمبیرۆکهیهیوهرگرتوه
وبهڵگهکانیشیبۆدامهزراندنیئهمبیرۆکهیهبتوێژینهوه.لهیهکێک
لهبهرههمهسهرهتاییهکانینیتشهلهمهڕفهلسهفهبهناوی)فهلسهفه
ئاماژهیبۆگهڕانهوهیههمیشهیی یۆناندا( لهسهردهمیتراجیدی
لهدوو دادهنێت. بهشابیرێکیفهلسهفهیهیراکلیدسی کردووهو
بهرههمیدیکهشدا)زانستیشادیهێن(54و)زهردهشتوایگوت(
زیاترجهختیلهسهرکردووهوخۆیبهیهکێکلهشوێنکهوتووانی
گهڕانهوهیههمیشهییداناوه.کارڵیاسپهرزیشگهڕانهوهیههمیشهیی
بهیهکێکلهکۆڵهکهکانیبیروباوهڕیفهلسهفینیتشهدهژمێرێت.لهو
باوهڕهدایهنیتشهلهبهرڕۆشناییبۆچوونهکانیسهبارهتگۆڕانکاریی
بهردهوامونهبڕانهوهیکاتبهمباوهڕهگهیشتوه.55ههرچهنده
گهڕانهوهیههمیشهییلهگهڵگۆڕانکاریوپهرهسهندنیبهردهوامدا
ناکۆکه،بهبیروڕایمندووهۆکاریهاندهرههننیتشهیانبهمباوهڕه
گهیاندبێت.لهپێشترلهوهدواین،کهمردنیخواههڵوهشاندنهوهی
سیستهمیمێتافیزیکیڕووناکبینوسێبهرهکانیخوایه.بهگوێرهی
مێتافیزیکیڕووناکبینگۆڕانکارییلهبووندالهسهرهێڵێکیڕاست

53 -  Friedrich Nietzsche. “Ecce Homo”, in Basic Writings of Niet -
sche, translated by Walter Kaufmann, p. 751.
DieFrohlicheWissenschaft ئهڵمانی بهرههمهبهزمانی ئهم  54  - ناوی
بهئینگلیزیكراوهبهTheGayScienceوشهیFrohlicheواتهشادیهێن،
واتای Gay.  Gay یان cheerful یان Joyful بهئینگلیزیش دڵخۆشكهر
هاوجنسخوازیاننێربازیشدهبهخشێت.بهاڵمحهزدهكهمخوێنهربزانێت،كهئهم

بهرههمهینیتشهپهیوهندیبههاوجنسخوازییهوهنیه.
55 -  Karl Jaspers. Nietzsche: AnIntroductiontoUnderstandingof
HisPhilosophicalActivity, p. 354 
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نهخشه لهسهر دیاریکراودا لهکاتێکی و دهگوزهرێ بڕاوهدا و
له مهبهستێکی بۆ هۆشهکییدا سهدهمی پێشترهکانی پالنهله و
پێشترپێدراوسهرههڵدهداتوکۆتاییپێدێت.شوێنکهوتوانیئهم
له بوون واتای لهبهرئهوهی خواش سێبهری و شێوهمێتافیزیکه
دانراوه، بۆ پێشتری له کهمهبهستێکی دهبینن، بووندا کۆتایی
ئهوهندهیبایهخبهوکۆتاییوبڕانهوهیژیانهدهدهنئاوهڕلهنرخو
چییهتیژیاننادهنهوه.ئهوانمردنخوازوژیاننهویستن.بۆئهوان
ههڵوێستی پێچهوانهی به باشتره. لهزیندوویهک مردوو کهسێکی
مردنخوازییهوهنیتشهژیانبهنرختروبهرزتردادهنێتوبانگهشهی
مانهوهوبهردهوامێتیبۆدهکاتوژیانیخۆشدهوێت.ئهودهیهوێ
بۆمردننهژیبهڵکوبۆژیانبمرێت.نایهوێتلهگهڵڕهتدانهوهی
مێتافیزیکیڕووناکبینداباوهڕبهبڕانهوهیژیانبکاتومردنبه
بۆ ڕهشبینانهی توێژینهوهیهکی و دابنێت ژیان ڕههای کۆتاییهکی
بهردهوامی به باوهڕمان دهبێت ئهوا ژیانخوازین مادامهکی بکات.
ژیانههبێت.هاوکات،دهزانیندهبێتبمرینوئهمژیانهیههمانه
کۆتاییدێت.ڕێگهچارهیهکبۆدوورکهوتنهوهلهنائومێدبوونو
زویریوڕهشبینیپهنابردنهبهربیرۆکهیگهڕانهوهیههمیشهییه.
له گشتی به بوونیش و کهژیان باوهڕهی، ئهو دهگهینه لێرەوە
کاتێکیگهردوونییدا،وهکوسهوزبوونهوهیدرهختههمووساڵێک
لهبههاردابهبهردهوامیوهکوخۆیلهههمانشێوهوناوهڕۆکدا
دهگهرێتهوه.لهبهرئهمه،مردنکۆتاییژیاننیه،بهڵکوکۆتایی
قۆناخێکیبوونووهرزێکیتهمهنه.ئێمهسجارێکیدیکهبهههمان
شێوهبۆژیاندهگهڕێینهوه.هۆکاریدووهموابهستهبهوشێوهی
گۆڕانکارییهینیتشهلهفهلسهفهکهیدائاماژهیبۆدهکات.گۆڕانکاری
بوونپهرهسهندنێکیبهردهوامهوڕهوتێکهبهرهوداهاتوویهکیباشتر
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وڕووناکتر.بهردهوامیلهمپهرهسهندنهدالهکۆتاییبهدهرهوبێ
پهرهسهندنهدانهنراوه. ئهم بۆ دیاریکراو قۆناخێکی دوا وهستانه.
لهمپێگهیهوهناتوانرێتبگهینهئهوئاکامهیژیانبڕاوهیهوکۆتایی
پێدێت،بهڵکوههمیشهبهردهوامهولهپهرهسهندایه.ئهگهرژیان
سهرههڵدانهوهیهکی سهرهتای هاتنهی کۆتایی ئهو بێت، تهواویش

دیکهیهولهنێوکاتیگهردوونیداخۆیچهندبارهدهکاتهوه.


لهگهڵپهرهسهندنی ئایالهچیڕوویهکهوهگهڕانهوهیههمیشهیی
تهواو  ژیان ئاکامه بهو گهیشتن دهشێ ناکۆکه؟ بهردهواممدا
نهبێت،لهبهرڕۆشناییهۆکاریدووهمدادروستولۆجیکمهندانه
لهوێدا نیتشهدا لهبۆچوونهکهی کهموکورتی بهاڵم سهرههڵداتهوه.
هاوتهراز دژوهستاوی و جیاواز بیرۆکهی کهدوو دهردهکهوێت،
داناوهوپێکهوهگرێیداون.لهالیهکهوهباوهڕیبهپهرهسهندنێکی
بهردهوامههیه،کهبوونلهنێوگۆڕانکارییهکیپێشکهوتوونخوازیدا
دهبینێتولهالکهیدیکهوهباوهڕبهگهڕانهوهیبوونلهههمان
شێوهوناوهڕۆکدادههێنێت.گهڕانهوهیبوونێکلهههمانشێوهو
ناوهڕۆکدادامهزراندنیناسنامهیهکینهگۆڕهبۆئهوبوونه.ئهمهش
خهسڵهتێکبووئهفالتونلهسیستهمهمێتافیزیکیهکهیدابهفۆرمه
ههمهکییهکانیبهخشیوهوئهریستۆشلهلۆجیکهکهیدابهیاسای
ناسنامهدایدهنێت.بوونێک،کهلهپهرهسهندنێکیبهردهوامدابێتو
لهههمووساتێکداگۆڕانکاریبهسهردابێت،وهکوخۆینامێنێتهوه
وههمانشێوهوناوهڕۆکینابێت.پهرهسهندنیبهردهوامئاسهواری
ناسنامهوخهسڵهتینهگۆڕدهسڕێتهوه.بۆنموونهههمووبههارێک
درهختسهوزدهبێتهوه،بهاڵمناتوانینبهههماندرهختیبههاری
ڕابردوویدابنێین.گهاڵکانیشیههمانگهاڵیبههاریڕابردوونین.
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ئهگهرباوهڕمانبهپهرهسهندنیبهردهوامههبێت،ئهوائهودرهختهبه
درهختهکهیپاریانبههاریڕابردوودانانرێتوگۆڕانکاریبهسهردا
بهردهوامییهدا پهرهسهندنه لهم بوونیش دهسهندێت. پهره و دێت
دابێت گهڕانهوه و بۆههمیشهلهڕۆیشتن ئهگهرچهندجارێکیش
ناگهڕێتهوهچونکهبهبهردهوامی پێشوتردا ناوهڕۆکی و لهشێوه
باشتردا ناوهڕۆکێکی و پێویستهلهشێوه پهرهسهندندایهو له
بگهڕێتهوه.لهوسیستهمهمێتافتزیکییهدانیتشهپهیڕهویدهکات،
مهحاڵهبوونێکلهسهردهمێکیدیکهدا،تهنانهتلهگهڵڕهتببوونی
ساتهکانوسهرههڵدانیگۆڕانکارییهکانداههمانبوونبێتووهکو
باوهڕهێنانه لۆجیکمهندانهی ئاکامێکی ئهمهش بمێنێتهوه. خۆی
بیرۆکهیگهڕانهوهی لهبهرئهمهشهمن بهردهوام. بهپهرهسهندنی
بهردهوام پهرهسهندنی و گۆڕانکاری لهگهڵ ناکۆک به ههمیشهییم
داناوه.ئهمدووکێشهیهنابێتپێکهوهگرێبدرێن.ئهگهرگهڕانهوهی
ههمیشهییگهڕانهوهیههمانجۆربوون،وهکوخۆیبێتبهههمان
شێوهوناوهڕۆکوچییهتیپێشوترهوهئهواویستیگهڕانهوهلهنێو
بوونهئاگامهندهکاندا،لهالیدووجۆرکهسسهرههڵدهدات:الی
ئهوکهسانهیویستیهێزیخۆیاندامهزراندووهونیتشهگوتهنی
)ناشرین(نینوههروههاالیئهوکهسهناشرینانهش،کهدهیانهوێت
یهکهم کهسانی بچنهڕیزی و بگۆڕن خۆیان بوونهناشرینهکهی
و دامهزراندبێت بهرزهوه.کهسێکویستیهێزیخۆی یانمرۆڤی
سهربهستانهوبهبهرزیبژیحهزدهکاتلهههمانشێوهیبووندابه
بهردهوامیبۆژیانبگهرێتهوهونهمرێت.بهاڵمکێشهکهلهحاڵهتی
گهڕانهوهی ههمیشهیی گهڕانهوهی ئهگهر ئاڵۆزه. دووهمدا کهسی
بوونلهههمانشێوهوناوهڕۆکدابێت،گۆڕانکاریلهنێوبوونی
کهسهناشرینهکهدامسۆگهرنابێت.لهمگۆڕانکاƧييهداکهسێکبه
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دیکهلهوخولهگهردوونیهدا جارێکی کۆیلهیی به بمرێت کۆیلهیی
بۆبووندهگهڕێتهوه.لهمشیکردنهوهیهدا،ویستیگهڕانهوهلهالی
کۆیلهومرۆڤێکیناشرینپهیدانابێتوبهڵکو تهنيامرۆڤیبهرز

)سوپهرمان(ههیهتی.56

له بهردهوامه پهرهسهندنێکی ههمیشهیی گهڕانهوهی دهبینین
کۆتاییهکهوهبهرهوسهرهتایهکیدیکهوگهڕانهوهیههمانبوونه.
مرۆڤێکیبهرزومرۆڤێکیکۆیلهلهنێوئهمخولهیهدابۆههمیشهو
بهبهردهوام،وهکوخۆیانبۆنێوژیاندهگهڕێنهوه.نهمرۆڤهبهرزهکه
لهوهبهرزتردهبێتونهبارودۆخیکۆیالیهتیشبۆکۆیلهکهدهگۆڕێت.
چونکهوهکوخۆیانلهسهردهمێکیجیاوازترداپهیدادهبنهوه.لهبهر
ئهمه،بهبۆچوونیمن،بیرۆکهیگهڕانهوهیههمیشهییبیرۆکهیهکی
ئهفسانهیی)میتۆلۆجیانهیه(ولهگهڵبیرۆکهیپهرهسهندنداناکۆکه.
لهسهروئهمناکۆکیهشهوهههرچهندهگهڕانهوهیههمیشهییسود
بهمرۆڤیبهرزدهگهیهنێتولهبهرژهوهندیئهودایه،توشیکێشهی

ناچارهکیماندهکاتوبوارهکانیسهربهستیمرۆڤدهبهستێت.

56-لهمنووسراوهدازاراوهی)مرۆڤیبهرز(مبۆ)űbermensch(یئهڵمانی
بهكارهێناوهوبهئینگلیزیشگۆڕیویانهبۆ)Superman(،)سوپهرمان(.مننامهوێ
زاراوهئینگلیزییهكهبهكاربهێنمهوهچون،وهكووشهیهكیلێكدراو)سوپهر(و)مان(
بهشیدووهمیوشهكه)مان-man(واتای)پیاو(یشدهبهخشێت.مهبهستینیتشه
)سوپهرپیاو(نیه،بهڵكو)سوپهرمرۆڤه(ه.ئهوباسی)پیاو(ناكات،بهڵكوله

سهر)مرۆڤ(دهدوێت.
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مرۆڤیبهرزوڕهسهنیهتیبوون
دوو لهنێوان دیاریکراو سنورێکی بیروباوهڕهفهلسهفییهکاندا له
جۆربوونیئاگامهندکێشراوهوتهفسیریجیاوازبۆنێوانکۆیلهو
خاوهنکۆیله،چهوسێنهروچهوساوه،ڕهسهنوناڕهسهنکراوه.
خۆیهوه ههوڵیداوهلهبۆچوونی بیریارانهی نیتشهیهکێکهلهو
جیاوازییهکانی و بکات بۆ ئاگامهندمان بوونی جۆر دوو ئاماژهی
نێوانمرۆڤینزموبهرزیبۆباسکردوین.ئایامرۆڤیبهرزکێیه؟
چۆنکهسێکدهتوانێتبڕیارلهسهربهرزێتیخۆیبدات؟کێشهی
مرۆڤیبهرزالینیتشهساڵێکپێشنووسینهوهی)زهردهشتوای
گرنگی گۆڕانکارییهکی ههڵدانهکهشی سهر و سهریههڵداوه گوت(
فهلسهفییهلهبیرکردنهوهیئهمفهیلهسوفهدا.له14یئابیساڵی
1881نیتشهلهنامهیهکیدابۆهێنریشکۆسهلیتسکهبه)پیتهر
قۆناخه ئهم پاش  دواوه.57 گۆڕانکارییه ناسراوهلهم گهست(
بهرز مرۆڤی لهبوونی گوت( وای چوارهمی)زهردهشت لهبهشی

دهکۆڵێتهوه:
لهبهیانیهکینوێداڕاستهقینهینێوبازاڕوخهڵکودهنگی

گالیسکهکانمبۆدهرکهوت.
ئهیمرۆڤیبهرز!فێربه،خهڵکینێوبازاڕ

باوهڕیانبهمرۆڤیبهرزنیه.
بۆئهوانئێمه،ههمووبهرابهرویهکسانین.

ئهیمرۆڤیبهرز!بهدیدیئهوانمرۆڤیبهرزنیه،

57-  Vattimo Gianni. Nietzsche:AnIntroduction, p . 89. 
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لهبهردهمخواداههموومانیهکسانین.
بهاڵمخوامردووه،

ئێمهبهرابهرویهکساننین.
ئهیمرۆڤیبهرز!لهبازاڕدوورکهوه.58

ههروههالهههمانشوێندالهمنووسراوهیدادهڵێت،
ئێستاخوامردووه.

ئهیمرۆڤیبهرز!بوونیخوامهترسیهکیگهوره
بووبۆتۆ.59

لێرهدالهبهرڕۆشناییدووچهمکدا)مردنیخوا(و)لهبازاڕدوور
کهوتنهوه(گهلێکالیهنوخهسڵهتهکانیمرۆڤیبهرزمانبۆڕوون
دهبێتهوه.مردنیخواپێشمهرجێکیئۆنتۆلۆجییهبۆلهدایکبوونی
مرۆڤیبهرز.ئهمجۆرهبوونهئاگامهندهئهو)ئۆدیب(هیهبهکوشتنی
باوکیسهربهستیهکهیخۆیمسۆگهردهکات.ئهوبۆسهربهستی
وبهرزێتیخۆیدهستهاڵتهبااڵترهکاندهڕوخێنێتوخۆیدهخاته
نێوجهنگیمانونهمانهوهچونکهبهرزێتینهکمانهوهبۆئهوواتا
بهبوونیدهدات.مهبهستلهپێشمهرجیئۆنتۆلۆجیئهوهیه،که
بنهڕهتیئهمبوونهبۆبکهرێکیلهپێشتریمێتافیزیکیناگهڕێتهوه
وبوونیواتاومهبهستێکیلهپێشتریپێنهداوه.بوونێکهڕسکاوه
و ناوهڕۆک ئهو وخۆی پهیدابووه مهبهست و ناوهڕۆک بهبێ و
مهبهستهبهخۆیدهدات.لهمگۆشهنیگایهوه،ڕوونوئاشکرایه،

58 - Friedrich Nietzsche. ThusSpakeZarathustra, translated by 
Nicholas Davey, p. 276.

59-ههمانسهرچاوه.
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کهمرۆڤیبهرزبێبڕواوخوانهناسه.خوا،بۆئهو،دهستهاڵتێکی
دهرهکیداگیرکهرهوتاکوئهودهستهاڵتهنهڕوخێت،ناتوانێتالفی
سهربهخۆییوسهƧوەƧیلێداتوسهربهستانهپڕۆژهکانیبوونی
ههڵبژێرێت.بوونیخواتهنیادهسهاڵتێکیدهرهکیداگیرکهرنیه.
سێبهریخواوکهلتووریزاڵبویبازاڕییشجۆرێکهلهودهستهاڵتهی
بهستهڵێن. و ڕێگر به دهبێت مرۆڤدا هێزی ویستی لهبهردهم
ههڵوهشاندنهوهی هاوکات خوا دهسهاڵتی پێویستهڕووخاندنی
ئهو وسێبهری کهپاشماوه باوهڕانهبێت، و بهها و نهریت ئهو
دهستهاڵتهن.مرۆڤیبهرزههوڵدهداتڕهگوڕیشهیدۆگماوبهها
ههڵکێشێ بیرکردنهوهیدا زهمینهی نێو له تهواوی به ئاینییهکان
وئاسهواریانبسڕێتهوه.پاشئهنجامدانیئهمکارهوههڵکردنی
ئااڵییاخیبوونێکیئۆنتۆلۆجیانهدژیئهودەستهاڵتهمێتافیزیکییه،
ئهو داهێنانی و خۆی مێژووی بناخهی داڕشتنی بۆ بهرز مرۆڤی
ئهو ڕادهوهستێت. بازاڕ زاڵبووی نهریتوکهلتووری مێژووهدژی
کهلتوورهینیتشهگوتهنیههموومرۆڤهکانبهژمارهدادهنێتوڕێز
لهتایبهتمهندیوجیاوازیتاکهکهسهکانناگرێتوههموووهکو
پڕۆژهکانی تاکهکان بازاڕییدا لهکهلتووری دهکرێن. تهماشا یهک
زانینه و بهها و نهریت وشوێن سهربهستانهههڵنابژێرن بوونیان
باوهکاندهکهونوههموویانوهکویهکبیردهکهنهوهوههڵسوکهوت
دهکهنوخاوهنیبیروههڵوێستیخۆیاننین.لهژێرکاریگهرێتی
بهو دهبێت دهبێت. ناڕهسهن و نامۆ مرۆڤ بازاڕییدا کهلتووری
کهسهیکهسانیدیکهدهیانهوێت،نهکبهوهیخۆیدهیخوازێت.
لهبهرئهوهۆکارهشه،نیتشهمرۆڤیبهرزئاگاداردهکاتهوهوازلهو
له و نهکهوێت زانینهباوهکان و بهها وشوێن کهلتوورهبهێنێت

بازاڕینامۆبوونوخۆوونکردندوورکهوێتهوه.
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ئهمڕۆئهوپرسیارهدهکرێت،چۆنبوونیمرۆڤبهردهوام
بێت؟

زارادهشتیهکهمکهسوتهنیاکهسهبپرسێت!
چۆنمرۆڤڕهتبکهین؟

ئهوهیدهمهوێمرۆڤیبهرزه.
ئهویهکهموتهنیاکهسهمندهمهوێت،نهکمرۆڤ،نهک

دراوسێوههژارترینوخهمخواردووترینوباشترین.
منسهرکهوتنوڕوخانیمرۆڤمخۆشدهوێت.

لهتۆداخۆشهویستیوهیوادهبینم.
...

سهروهرهکانیئهمڕۆڕهتکهن
ئهممرۆڤهبچوکانه!ئهیبراکانمبۆژیانیمرۆڤیبهرز

پڕمهترسین.
ئهیمرۆڤیبهرز!

تێڕوانینه بچوکهکان، سیاسهته بچوکهکان، چاکه
بچوکهکان،

بهزهییانه، حهسانهوهی بێکهڵکهکان، مێروله شاره
بهختهوهری

بۆههمووانڕهتکهن.60

مرۆڤیبهرزبوونێکیداهاتووییههیه.بۆبهرزێتیخۆی)ئهمڕۆ(
وههموونهریتوبههاکانیئهمڕۆڕهتدهکاتوخۆیبهترۆپکێکی
باسی نیتشه شێوهیهی بهو ڕهتکردنهکهشی دهگهیهنێت. بهرزتر
نێو له خۆشدهوێت” مرۆڤم ڕوخانی و سهرکهوتن “من دهکات

  60 -ههمانسهرچاوه.الپهڕه2٧٧.
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زۆرانبازیناکۆکیهکاندایهوجهنگێکیبهردهوامه،کهتێیداجارێک
به بهرز مرۆڤی دیکهدهڕوخێ. جارێکی و سهردهکهوێت مرۆڤ
بهردهوامیههوڵیسهرکهوتندهداتومرۆڤیناشرینیشدهڕوخێت.
سهرکهوتنوڕوخاندنهکهوهکویهکدیجواننونیتشهههردووکیانی
خۆشدهوێت.ئهودهیهوێتمرۆڤیبهرزلهسهرکهوتندابێت،بهاڵم
سهرکهوتنهکهیبهبێڕووخانیمرۆڤینزمڕوونادات.سهرکهوتنی
و ناشرینهکان و مرۆڤهنزم ڕهتکردنی ئهنجامی له بهرز مرۆڤی
و بچوک جیهانی و ئهوان ڕووخانی له بازاڕییهکاندايه. کهلتووره
بیرکردنهوهیبچوکیئهواندایه.سهرکهوتنیمرۆڤیبهرزپهرهسهندنی
ژیانوداهێنانیمرۆڤێکینوێومرۆڤایهتییهکینوێیه“ئهیمرۆڤی
بهرز!ئهیداهێنهر!تۆههڵگریمنداڵیخۆتی.”61خاوهنیڕابردوو
وئێستاوداهاتوویخۆیهتیونووسهریداستانیمێژووه.ئهوکات
ومێژووهچونکهسهرچاوهیگۆڕانکارییهکانیبوونیهتیوخاوهنی
پڕۆژهکانه.دهرچوونیئهمجۆرهمرۆڤهلهنێوبازاڕوگهڕانهوهی
ترۆپکی بهسهر ههڵگهڕانی و داهاتووی بهرزهکانی چیا بهرهو
مێژوودائهوهیوایهیهنیتشهچاوهڕوانێتیولهوباوهڕهشدایهئهمه
تهنیاڕێگایهکهبۆڕزگارکردنیمرۆڤایهتیوڕهتکردنیمرۆڤینزم

وناشرین.

ئهومنداڵهیمرۆڤیبهرزههڵیگرتووهخۆیهتیلهداهاتوودا.ئهو
مرۆڤهیهخۆیدهیهوێتپێیبگاتودایهێنێت.ئهومرۆڤهبهرزهی
خهونیپێوهدهبینێتخۆیهتیلهسهردهمێکیدیکهداولهجیهانێکی

باشترداوبهویستیهێزێکیبااڵترهوه.


61-ههمانسهرچاوه.الپهڕه280.
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ئهوپرسیارهیلێرهدایهخهماندهگرێتئهوهیه،ئایالهپێناوی
چیدامرۆڤیبهرزبازاڕجێدههێلێتوبهرهو)داهاتوو(گهشتهکهی
دهستپێدهکات؟پێشوهاڵمدانهوهیئهمپƧسياƧەئهوخاڵهدهخهمه
ڕووکه)بازاڕ(ئاماژهکردنبۆ)شوێن(نیه.بارودۆخێکهبوونیمرۆڤی
داگیرکردووهوڕێگهناداتمرۆڤسهربهستانهبژی.ههمووئهو
سترهکچهرهئۆنتۆلۆجیومێژووییانهیویستیمرۆڤبهخۆیانهوه
گرێدهدهنئهوبازاڕهیانئهشکهوتهیهنیتشهئاماژهیبۆکردووه.
له کردووه. وون خۆی و نامۆیه بازاڕدا کهلتووری نێو له مرۆڤ
دهرهوهیخۆیدادهژیوبووهبهوکهسانهیدهوروبهری.دهرچوونی
بازاڕهلهپێناویسهقامگیرکردنی)ویستیهێزه(له مرۆڤلهو
لهو گرنگهبهردهوامییه ئهوهی هێزتردا. به و باشتر شێوازێکی
سهقامگیرکردنهودامهزراندنهداچونکهبوون،کهلهبنهڕهتبهدهره
وواتایهکیلهپێشتریپێنهدراوهویستێکیڕهوانهوبۆدامهزراندنی
دهسهاڵتی و هێز دهیهوێت بهرز مرۆڤی دهدات.62 ههوڵ هێزی
خۆیبهرهوپهرهسهندنبهرێتوبهناشرینینهژی.لهمگهشته
ژوورکێشییهیویستیهێزدامرۆڤیبهرزپهنابۆکهسناباتوخۆی
بهتهنیادهکهوێتهڕێ.گهشتێکهخۆیدهتوانێتدهستپێبکات
پێکانی ههڵگهڕایت، بهرزایی بهرهو "ئهگهر پێبهێنێت، کۆتایی و
خۆتبهکاربهێنه.باخهڵکیههڵتنهگرنومهچۆرهسهرشانی
کهس."63لهمگوتهیهدالێپرسینهوهیمرۆڤیبهرزبهرانبهرگهشته
ژوورکێشهکهیولهنێوگهشتهکهیدادهردهکهوێت.لێپرسینهوهیهک
مرۆڤیسهربهستلهئاکامیههڵبژاردنیپرۆژهیبوونیدادهیگرێته
ئهستۆیخۆی.ئهمهشکێشهیهکیفهلسهفیگرنگه،کهنیتشهو

 62  - ههمانسهرجاوه.الپهڕه2٧9.
63-ههمانسهرچاوه.الپهڕه280.
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لێپرسینهوه هاوڕان. سهری له )بوونگهرایهتیهکان( بوونخوازهکان
ئاکامێکیلۆجیکمهندانهیسهربهستیهوسهربهستیشپێویستییهکی
و ڕووناکبین مێتافیزیکی ڕهتدانهوهی کهپاش ئۆنتۆلۆجییه،
ئهو ڕهتدانهوهی لهگهڵ سهریههڵداوه. هیچگهرایهتی دامهزراندنی
شێوهمێتافیزیکهدائهوهمانڕوونکردهوه،کهبونیادیئۆنتۆلۆجی
بوونه ئهم ئهگهر ڕسکاوه. بهدهرهو واتا و لهمهبهست مرۆڤ
مهبهستوواتایهکیلهپێشتریپێدرابێتوخۆرسکێکینهگۆڕی
دادهبرێتو بۆ بوونێکیوهستاوی،وهکوههبووهکان ئهوا ههبێت
سهربهستیهکهیدهدۆڕێنێت.بوونێکیشلهپێشترچارهنووسیدیاری
کرابێتوئهوشتهبێت،کهبۆیدانراوه،لهئاستیههڵوێستو
کردهوهکانیدالێپرسراودانانرێت.سهربهستیمرۆڤ،لهمڕووهوه،به
تهنیافینۆمینۆلۆجیانهنیهوئۆنتۆلۆجیانهشه.تێکۆشانیبوونێکی
نیهبهڵکو بهتهنیاڕووداوێکیمێژوویی داگیرکراوبۆسهربهستی
بنهڕهتێکیئۆنتۆلۆجیشیههیهچونکهبوونیئاگامهندلهبنهڕهتهوه
سهربهسته.بوونێکهلهواتابهدهرولهمهبهستبهدهر.ههرچواتاو
مهبهستێکیههبێتئهوبوونهخۆیدایهێناوه.ئهو)هیچ(هودهبێت
بهوبوونهیخۆیدهیهوێت64.لێرهداجیاوازییهکیگرنگلهنێوان
دهخرێته ههبووهکان ئۆنتۆلۆجیی و ئاگامهند بوونی ئۆنتۆلۆجیی
جۆر یهک ناتوانین که وێدایه، جیاوازییهله ئهم گرنگی ڕوو.
توێژینهوهیئۆنتۆلۆجییانهبۆئهودووشێوازهئۆنتۆلۆجییهبکهین
وسروشتومێژووبخهینهبهرڕۆشنایییهکجۆرلێکۆڵینهوهی
زانستانهوه.ئهمهشبهپێچهوانهیبۆچوونیمارکسو)مارکسیه
لهگهڵ ڤییهننایه. بهبازنهی سهر بیریارانی و ئۆرزۆدۆکسهکان(

سلێمانی، سهردهم، دهستگای داهێنان، و بوون كهمال، محهمهد بڕوانه:  -  64
2004،الپهڕه84-83.
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ههبوویهکی به ئاگامهندیش بوونی که ناکۆکه، توێژینهوانهدا ئهو
سروشتی،وهکودرهختوبهرددادهنێنویاساکانیسروشتیبه

سهردادهسهپێنن.
بکوژی و هیچگهرایهتییه مێتافیزیکی شوێنکهوتووی بهرز مرۆڤی
باوکهمێتافیزیکییهکهیه.بۆدابینکردنیسهربهستیدهستیخۆی
بهخوێنیئهوباوکهسورکردووه.لهگهڵکوشتنیئهوباوکهبووه
بهمرۆڤێکیسهربهستوسهرچاوهیناوهڕۆکیخۆیوداهێنهری
و بوون بهرانبهر لێپرسراو به لهمسهربهستیهوهخۆی بههاکانی.
ناوهڕۆکیبوونیدادهنێت.بهمشێوهیههیچگهرایهتیسهربهستیو
لێپرسینهوهپێکهوهگرێداوه.کوشتنیخوابهتهنیالهپێناویدابین
کردنیسهربهستیدانیهوبۆلێپرسینهوهیمێژووییشه.مرۆڤ،به
کوشتنیخوا،دهیهوێتبڵێت،کهلهئهمڕۆوهمنخاوهنیخۆمم
خۆم بم ههرچییهک من خۆمدا. بوونی ئاستی له لێپرسراوم و
ئهمهشڕاستیهکیفهلسهفیههرهگرنگه سهربهستانهدامهێناوه.
نیتشهوبوونخوازهکانبانگهشهیبۆدهکهن.بۆیهنیتشهلهکۆتایی
)زهردهشتوایگوت(دهڵێت،"ئهمهبهرهبهیانیمنه،ئهیڕۆژی
ڕووناکمباشهپۆلهکانینیوهڕۆبهرزبنهوه.زهردهشتوایگوتو
بهیانی خۆرهتاوێکی وهکو هێزهوه، به و گهشاوه بهدهموچاوێکی
جێده ئهشکهوتهکهی و چێت کانهوهدهرده تاریکه چیا نێو له
بهخاوهنی ببێت و ڕاستییهبدۆزێتهوه ئهم مرۆڤێک هێڵێت."65
بههاچهسپاو ئهشکهوتو بوونیدادۆگمای له نوێ بهرهبهیانێکی
وبهسهرداسهپێنراوهکانوجیهانیبچووکیسهروهرانومرۆڤه

ناشرینهکانبهجێدههێڵێتوبهرهوبهرزاییدهڕوات.

65-  Friedrich Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, p. 317
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ههڵوهشاندنهوهیبنهڕهتی
مێتافیزیکیی)خۆ(یتازهگهری


)خۆ(يهکى کێشهی تازهگهرییدا فهلسهفیانهی بیرکردنهوهی له
تهوهریوخۆبژێولهدێکارتهوهبووهبهیهکێکلهباسهفهلسهفیه
بهو )خۆ(، تازهگهری شوێنکهوتوانی و دێکارت بۆ گرنگهکان.
بیردهکهمهوه،کهوابوومن لهکۆجیتۆکهیدێکارتدا”من شێوهیهی
لهجیهان دوورهپهرێز و سهربهخۆ بوونێکی دهردهکهوێت ههم.”
وبهرزیههیه.بوونێکهدهتوانێتبهبێلهشوجیهانومێژوو
ههبێتوبهردهوامبمێنێتهوه.بێجگهلهمه)خۆ(لهمبیرکردنهوه
فهلسهفییهداخاوهنیناسنامهوخۆرسکێکیچهسپاوهوگۆڕانکاری
بهسهردانایهت.گۆڕانکارییهکانینێولهشونێوجیهانکاریگهرێتی
بهسهرداناسهپێنن.خاوهنیناسنامهیهکینهگۆڕهوبهچهکو
تفاقیزانینیزکماکولهپێشترهاتۆتهجیهانهوه.ئهوپێکهاتهیهکی
مێژووییودهستکردیڕووداوهکاننیه.خاوهنیسترهکچهرێکیله
گۆڕانکارییهکانی و ڕووداوهکان ژوور له و نهگۆڕه و پێشترپێدراو
بوونی شێوهبیرکردنهوهیهسهبارهت ئهم ڕادهوهستێت. مێژوووه
)خۆ(زهمینهیهکیخۆبژێویوخۆبهزلزانوحهقزانیبۆخۆخۆش
کردووهوگهلێکئاکامینهرێیڕامیاریوکۆمهاڵیهتیلهنێومێژوودا
تازهگهری خۆی حهقزانهوه و خۆبژێو بهستێنه لهم پهیداکردوه.
)جیاوازی(بهکێشهیهکیترسناکوههڕهشهکهرداناوهوههوڵیله
ناوبردنیدهداتودهیهوێتجیهانێکدابهێنێتخۆیتێداسهروهر

بێتولهجیاوازيشبهدهربێت.
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بهبۆچوونی وابهسته خۆ بوونی توێژینهوهیهی ئهم بێگومان
مێتافیزیکییانهیتازهگهرییهوه.کۆجیتۆکهیدێکارت،کهلهوشێوه
مێتافیزیکییهوهسهریههڵداوهخۆبهناوهڕۆکێکیگیانهکیدادهنێت.
ناوهڕۆکیگیانهکیبێجگهلهوهیبوونێکیئهستویی)ماتهری(نیه
وکاتوشوێنکارناکهنهسهربوونی،هاوکاتپهیوهندیلهگهڵ
لهشوجیهاندا)زهروری(نیهودهتوانێتبهبێئهوانبهردەوام
بێت.ههرچهندهخۆلهناوجیهاندایه،بهاڵمبوونێکیجیهانینیه.
بوونلهناوجیهاندانهبووهبهپێشمهرجێکیئۆنتۆلۆجیبۆئهو.
بوونهله ئهم بنهڕهتی و توێژینهوهمێتافیزیکییهکه بۆ ئهمهش
ئۆنتۆلۆجییخۆ، بونیادی بۆ دهگهڕێتهوه تازهگهرییدا فهلسهفهی
بهوشێوهیهیدێکارتوشوێنکهوتوانیتازهگهریهۆشهکی،باسی
لهبهر ههیه. بهرزی و بهدهر لهئهستوو سهرچاوهیهکی دهکهن
ئهمهشه)خۆ(لهئهستوبهدهروبهرزهوڕووداوهکانیدهوروبهری
ناسنامهیناشێوێننووهکوخۆیدهمێنێتهوه.ههروههاخۆرسک
وخهسڵهتینهگۆڕوناسنامهیخۆ،بهوشێوهیهیلهکۆجیتۆکهی
دێکارتدادهردهکهوێت،پێکهاتهیهکیلهپێشترئامادهکراووپێدراوه
وبهوخۆرسکوخهسڵهتهنهگۆڕهوناسنامهیهوهپهیدادهبێتیان
دهکهوێتهنێوجیهانهوه.ناوهڕۆکی،وهکو)شتێک(یمێتافیزیکییان
)ههبوو(یهکیلهئهستووبهدهرپێشخزانهنێوالشهوهولهدایکبوونی
لهنێوجیهانداههبووهوبهمردنیشکۆتایینایهت.لهفۆرمێکی
دیکهدابهردهوامدهژی.بۆههڵوهشاندنهوهیئهمتوێژینهوهیهبۆ
دابڕاو گیانهکی بهناوهڕۆکێکی مرۆڤ دانانی و تازهگهری خۆی
بیردۆزی ڕهتبدهینهوه. بنهڕهتهمێتافیزیکییهکهی دهبێت لهلهش
مێتافیزیکهیه جۆره ئهو دامهزراندنی ئاکامی گیانهکی ناوهڕۆکی
دێکارتوشاگردهکانیپهیڕهوییانکردووه.گرنگیههڵوهشاندنهوه
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و خاڵهوهدهردهکهوێت لهم مێتافیزیک سیستهمی دامهزراندنی و
لێرهدادهزانین،کهچیڕۆڵێکیگرنگلهتوێژینهوهیفهلسهفییدا
دهبینێت.چیپهیوهندییهکیبنهڕهتیبهکێشهفهلسهفییهکانهوه
ههیه.نیتشهبهکوشتنیخواوههڵوهشاندنهوهیئهودهستهاڵته
ڕههایهیژووردهستهاڵتیمرۆڤوسروشتهوهشێوازێکیمێتافیزیکی
نوێیدامهزراندووه،کهلهنێوخۆیداههمووکێشهفهلسهفییهکانی،
بهتایبهتیکێشهیبوونیمرۆڤیپێچاوهتهوه.ڕهتدانهوهیبنهڕهت
گهیاند ری هیچگه بهبیرکردنهوهی کهئێمه بوون، مهبهستی و
ڕێگهناداتبوونیمرۆڤبۆناوهڕۆکێکیگیانهکینهگۆڕوخاوهن
ناسنامهیهکیچهسپاوبگهڕێنینهوه.داوایتوێژینهوهیهکیتازهترو
جیاوازمانلێدهکات،کهمنئهمتوێژینهوهنوێیهلهمچهندخاڵهدا

کۆدهکهمهوه:


یهکهم:ههڵوهشاندنهوهیبیردۆزهیناوهڕۆکیگیانهکییانخۆیهکی
تهوهریوچهقیولهبوونیمرۆڤدا.

دووهم:دانانیخۆبهکاڵفهیهکئهزموونیجیاواز.
سێیهم:دانانیخۆیهکیبێخۆرسکوبێناسنامه.

چوارهم:بهستنهوهیخۆبهمێژووهوه.

ڕهتدانهوهیتێگهیشتنی و دێکارتی بیردۆزی ههڵوهشاندنهوهی
تهفسیرێکی سووربوونهلهسهر مرۆڤ تازهگهریانهلهبوونی
دێکارتی بیردۆزهکهی بیریاره یهکهم نیتشه بوونه. ئهم بۆ نوێتر
ڕوانگهی له ڕهتکردنهوهیه ئهو ههوڵیداوهپاش و ڕهتکردۆتهوه
بکات. مرۆڤ بوونی بۆ نوێتر نوێکهیهوهتهفسیرێکی مێتافیزیکه
ئهمتهفسیرهنوێیهپێویستیهکیفهلسهفیسیستهمهمێتافیزیکییه
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نوێکهیه.کوشتنیخوا،وهکوپرۆژهیهکیمێتافیزیکیههرهگرنگ
و نوێ ناوهڕۆکێکی و شێوه نیتشهدا فهلسهفی لهبیرکردنهوهی
به مرۆڤ بوونهدهدات. بهم تازهگهرایهتی لهمرۆڤی جیاوازتر
ئهگهر بهاڵم مێژوو. نهبڕاوهوهدهخاتهسهرشانۆی دهستهاڵتێکی
له و بهرز نهبێتسهرچاوهیهکی گیانهکی ناوهڕۆکێکی مرۆڤه ئهو

ئهستووبهدهرینهبێتوبێناسنامهبێت،چییهوچۆنه؟


مرۆڤناوهڕۆکێکیگیانهکینیه،چونکهبۆنیتشه)گیان(نیه.لهبهر
ئهمهبوونیمرۆڤچیبێت،بهوجۆرهنیهدێکارتباسیکردووهو

بهسهرچاوهیهکیبهرزهوهیگرێداوه.نیتشهلهمبارهوهدهڵێت:
و ویست و وروژان چهندێتی بهرابهر هێز چهندێتی

کردهوهکانه.
تهنیافێڵوههڵهیهکیزمانهوانییه،کهئهوکردهوانهبۆ
نوێنهرێکدهگهڕێنێتهوهوئێمهچاوبهستدهکات.ئهمهش
ههوره که وایه، خهڵکی بیرۆکهخورافیهی ئهو وهکو
بروسکهوبروسکهکهیلهیهکدیجیادهکاتهوهودووهمیان
بۆسهرچاوهیهکیدیکهدهگهڕێنێتهوهیانئهوبیرۆکهیهی
هێزوخۆدهرخسینیهێزبهدووشتیجیاوازدادهنێتو

وهکوئهوهینوێنهرێکیسهربهخۆیههبێت.بهاڵمئهو
نوێنهرهنیه،.....)خۆ(شتێکنیهههبێت.هیچبوونێکله
ژوورکردهوهکانهوهنیهتاکوبهوکردهوانهههستێت.ئهوهی
ئێمهبه)خۆ(یدادهنێینزادهیئهندێشهمانه.ئهوهیههیه

کردهوهکانه،نهک)بکهر(کانی.66

66-  Friedrich Nietzsche. The Genealogy of Morals, translated by 
Francis Gollfing, New York: Anchor Books, 1990. Pp.178-79.
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مرۆڤ بوونی گیانهکییدا ناوهڕۆکی بیردۆزی ڕهتدانهوهی لهگهڵ
ههستهکییهوه ئهزمونی ژوور گیانهکییهوهو بهرزی نهۆمێکی له
جیهانی. بهبوونێکی دهبێت بوونی دهگوێزیتهوه. جیهان نێو بۆ
پهیوهندییهکهیلهگهڵجیهاندادهبێتبهزهرورهیهکیئۆنتۆلۆجیو
بهبێلهنێوجیهاندانابێت.لهبۆچوونیههندێکدائهمگواستنهوهیه
و دابهزاندن بوونهدا ئهم ئۆنتۆلۆجی بنهڕهتی گۆڕانکارییهله و
به و ئاژهڵ ئاستی بهرزهوهبۆ مرۆڤهلهنهۆمێکی نزمکردنهوهی
ئاژهڵکردنیمرۆڤ.بێگومانئاوڕدانهوهیهکیساکارانهلهمکێشهیه
نابینێت. دابهزینهدا لهم ئاژهڵ و مرۆڤ نێوان جیاوازییهکانی
نیتشهشلهههندێنووسراوییدائاماژهیبۆئهوخاڵهکردووه،که
مرۆڤ،وهکوئاژهڵبوونێکیئهستووییههیهوگیانینیه.هاوکات
ئهوخاڵهگرنگهیلهبیرنهچووه،کهمرۆڤبهئاژهڵینهماوهتهوه

وخۆیبهقۆناخێکیبهرزتریپهرهسهندنگهیاندووه.
نێو له بهاڵم یهکێکهلهئاژهڵهکان. و بێگیانه مرۆڤ
ئاژهڵهکاندالهههموویانبههێزتروژیرتره.الیهنیگیانهکی
بوون سهری تاجی مرۆڤ . ژیرییهکهیهتی ئاکامی ئهو
نیه:ههمووزیندهوهرهکانبهرابهریڕادهوهستن...مرۆڤ
خراپهکهرهوزهبوونترینئاژهڵه،کهنهیتوانیوهله)غهریزه(
پڕمهترسییهکانیدوورکهوێتهوه.بهاڵملهسهروئهمهشهوه

مرۆڤلهههمووشتێکزیاترئارهزووبزوێنتره.67

 67  - Friedrich Nietzsche. “The Antichrist”, in ThePortableNietzsche, 
translated by Walter Kaufmann, New York: The Viking Press, 1972. 
P.580. 

ههروههابڕوانه:
Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p.199,
Friedrich Nietzsche.  “Notes (1887)”, inThePortableNietzschep.455.
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ڕوانینێکیبایۆلۆجیانهلهبوونیمرۆڤئهوهمانبۆڕووندهکاتهوه،
جۆƧی لهگهڵ جیاوازیشی بهاڵم جۆرێکهلهئاژهڵ کهمرۆڤیش
بوونی که بڵێت، نیتشهههوڵیداوهپێمان لێرهدا ههیه. ئاژهڵدا
لهژوورئهم گیانهکی بهرزو بهسهرچاوهیهکی مرۆڤپهیوهندی
بۆ دیکهوه شوێنێکی له و نیه ئاسمانی بوونێکی نیه. جیهانهوه
کهله نیه، مێتافیزیکی خهسڵهتێکی ئهو بوونی نههاتووه. ئێره
بوونهوهرهکانیدیکهیجیابکاتهوه.بوونیئهستووییهوبێجگهله
نێو له لهشیههیه. ئاژهڵێکیش دیکهنیهوههموو )لهش(چی
ئاژهڵهکانیشدامرۆڤلهههموویانزیاتروێرانکهرتروزهبوونهوله
گوتهنیله هایدیگهر یان ڕاکێشهرتره سهرنج زیاتریش ههموویان
واتایبووندهکۆڵێتهوه.ئهمخهسڵهتهش،کهنیتشهبهوروژاندنی
ویستیهێزیدادهنێتبوونیمرۆڤلهبوونیئاژهڵیدووردهخاتهوه
دیکه، واتایهکی به بهرزتر. و تر جیاواز بوونێکی به دهیکات و
تاکه کهلتوورداسهرکهوتنی ههندێک نێو له و ههندێکشوێن له
کهسهکاندهبینین.لێرهدا،بهرهوڕوویبوونێکیبهرزیانمرۆڤی

بهرزدهبینهوه.68

مرۆڤئاژهڵهوئاژهڵیشنیه.لهههردووحاڵهتهکهدامرۆڤخۆی
به ببێت و ڕهتبکات ئاژهڵ بمێنێتهوهیان ئاژهڵی به دهتوانێت
مرۆڤێکیبهرز.ئهمگۆڕانکارییهشلهالیتاکهکانبۆدامهزراندنی
ههوڵ مرۆڤ جهنگهدا لهم بهردهوامه. جهنگێکی هێزیان ویستی
دهداتبهئاژهڵینهمێنێتهوهوخۆیبهقۆناخێکینوێیپهرهسهندن
بگهیهنێت.بوون-بهئاژهڵیدووواتایههیه:واتاییهکهمیوابهسته
بهبوونیئهستووییمرۆڤونهبوونی)گیان(لهبونیادیئۆنتۆلۆجی

 68 - ههمانسهرچاوه.الپهڕه5٧1.
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بوونی حاڵهتهدا لهم بوونه. بارودۆخێکی دوهمیش بوونهدا. ئهم
مرۆڤلهههڵوێستێکیدیاریکراودالهگهڵدامهزراندنیویستیهێزیدا
بهبێههستکردنبهلێپرسینهوهخۆیدهردهخاتومرۆڤانهخۆی
ئاکارییه شامهرجێکی لهمرۆڤایهتی کردن پارێزگاری نانوێنێت.
به واتا و ئهوهیدهمێنێتهوه نیتشهچونکهپاشمردنیخوا بۆ
و جیهان و خاوهنیخۆی به دهبێت مرۆڤ مرۆڤه. دهدات بوون
لێپرسینهوهیمێژووییدهگرێتهئهستۆی.مرۆڤێکبهمئاگایییهوه
مامهڵهلهگهڵجیهاندابکاتبهئاژهڵینامێنێتهوهوخراپهکهریش
نابێتودهستهاڵتوویستیهێزیدژیمرۆڤایهتیبهکارناهێنێت.
نیتشهگوتهنی،”ئهوانهیدژیدڕندهکاندهچنهجهنگهوه،نابێتله
کۆتاییجهنگهکهداخۆیانببنبهدڕنده“.69لێرەداحاڵهتیبهئاژهڵ
بوونیمرۆڤومانهوهیلهوحاڵهتهداکێشهیهکیفینۆمینۆلۆجییه
نهکئۆنتۆلۆجی.ویستوههڵبژاردنیمرۆڤه.چونکهپاشمردنی
دراوه. مرۆڤ به گۆڕانکارییهکان دهستهاڵتی و سهربهستی خوا
مادامهکیمرۆڤسهربهستهوخاوهنیدهستهاڵتهپێویستهقۆناخی
ئاژهڵیڕهتبکاتخۆیبهوئاژهڵهکاوێژکهرهنهبینێت،کهنهتوانێت
به نهبێت بهرز( بێتو)مرۆڤی زاڵ بایهلۆجیدا یاساکانی بهسهر
ئاژهڵیدا بونیادی تۆڕی نێو له کهسانهی ئهو داهاتووی. پرۆژهی
و ناڕهسهن و نامۆ کهسانی مرۆڤ به ببن ناتوانن و دهمێننهوه
بازاڕییدهکهون.کۆسپو خۆدۆڕێنن.ئهوانهنشوێنکهلتووری
ڕێگریشنلهئاستیپهرهسهندنوپێشکهوتندا.ئهممرۆڤهبهئاژهڵ
کراووناڕهسهنانهزادهیسهردهمهکهیاننوژیانیانلهنێوخولهی
ئهوانههموو بۆ داهاتوون. ئێستادادهسوڕێتهوهوبێ ڕابردووو

69 -  Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in BasicWri -
ingsofNietzsche, tranlated by Walter Kaufmann, p. 279. 
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نهریتوبههاوزانینێکیباولهبازاڕدالهسهرچاوهیڕاستییهوه
ههڵقواڵونوکوێرانهشوێنیدهکهون.بهوژیانهڕازین،کهههیانهو

نایانهوێتبهرهوپێشهوهبڕۆن.

پێشکهوتنوپهرهسهندنگۆڕانیکهلوپهلهکانیدهوروبهروئامێره
و ناڕهسهنی و ئاژهڵی حاڵهتی ڕهتکردنی نیه. تهکنهلۆجییهکان
پڕۆژهیهکی پێشکهوتن سهردهمه. باوهکانی و بازاڕیی کهلتووری
تیایدا کهمرۆڤ داهاتوویهک، هێزهبهرهو ویستی ئاگامهندانهی
نیتشهباسی بهوسوپهرمانهی دهبێت و نابینێت ئاژهڵ به خۆی
دهکات.مرۆڤهبهئاژهڵبووهکانمرۆڤایهتییانبهچوارههڵهودرۆدا
بردووه،کهبۆئهوانوبۆماوهیهکیزۆرلهمێژوویشارستانیهتدا
ئهوچواردرۆیهبهرگێکی)ڕاستی(یانبهبهرداکراوهوقهيرانى
هێناوهتهکایهوه. ئاکارییدا بۆچوونی و فهلسهفی بیرچوونهوهی له
ههندێ دووهم دانراوه. کهم به کهمرۆڤ ئهوهیه، یهکهم درۆی
خهسڵهتیساختهوناڕاستیپێدراوه)وهکوناوهڕۆکێکیگیانهکی
لهپێشتروکۆککراو(،سێیهم،مرۆڤبهپێچهوانهیئاژهڵهوه
لهنهۆمێکیبهرزیگیانهکییدادانراوه.چوارهمیشکۆمهڵێکبههای
ڕهوشتیلهبهردهممرۆڤدابهههمهکیونهگۆڕداناوه،کهتاکهکان
دهکات.70 زهوت لێ ڕهتکردنیانی دهستهاڵتی و دهکات ناچار
ئهمچوارههڵهیه،ئهگهربهوردیتهماشابکرێندهگهڕێنهوهبۆ
بۆچوونهکانینێوسیستهمیمێتافیزیکیڕووناکبینوپهیوهندییان
بهوبنهڕهتهوهههیه.ههڵوهشاندنهوهیئهمههاڵنهوڕاچڵهکاندنی
مرۆڤلهوخهوهگرانهیدۆگمایئهشکهوتوکهلتوورهبازاڕییهکهله
ڕهتدانهوهیبنهڕهتهکهوهدهستپێدهکات.لهبهرئهمهۆکارهشه

70 -  Friedrich Nietzsche. The Gay Science, p. 174.
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پرۆژهیفهلسهفینیتشهڕادیکااڵنهمامهڵهلهگهڵبیردادهکاتچونکه
توێژینهوهنوێکهیلهمهڕبوونیمرۆڤلهپڕۆژهیههڵوهشاندنهوهی
فهلسهفی پڕۆژهیهکی ههڵدهدات. ڕووناکبینهوهسهر مێتافیزیکیی
لهمسهرهتایهوهبهههڵوهشانهوهیبنهڕهتیسیستهمهپێشوترهکه
گۆڕانکاری و ناکۆڵێتهوه ڕادیکااڵنهلهکێشهکان سهرههڵنهدات
ڕهتکردنی پاش گهڕ. ناخاته بیرکردنهوهدا مێژووی گهورهله
مێتافیزیکیڕووناکبین،ڕهتدانهوهیئهمچواردرۆیه،کهلهسهر
بناخهیمێتافیزیکهڕووناکبینهکهڕادهوهستندهبێتبهبهرنامهیهکی
شۆڕشگێڕانهوپێویست.مرۆڤبهئاگادههێنێتهوه،کهنابێتله
نێوئهودرۆیانهدابژی.ئهوبێجگهلهئاژهڵێکچیترنیه.ئهمهش
ڕاستیهکیناخۆشهونامانهوێتبیبیستین.ئێمهیپهروهردهکراوی
خاوهن باوکێکی کهمنداڵی فێرکراوین، ڕووناکبینانه مێتافیزیکی
به جیهانی و ئێمه باوکه ئهو ڕههاین. بهزهییهکی و دهسهاڵت
ئامادهکراویوخۆرسکێکیچهسپاوهوهئافهریدکردووه.ئهویشبۆ
بوونوگۆڕانکارییهکانیبوونهۆوبهرپرسه.هاوتهرازبوونمانلهگهڵ
ئاژهڵداپاشمردنیئهوباوکهبهدهسهاڵتوبهزهییهڕههایهمرۆڤ
بهتهنیاوبهبێناوهڕۆکێکیلهپێشترپێدراووبهزهییباوکایهتی
لهبیابانیبوونداجێدههێڵێت.ئهرکیداهێنانیناوهڕۆکیوگۆڕانی
سروشتبۆجیهانێکیمرۆڤانهومرۆڤخوازانهدهخاتهئهستۆی.ئهم
نهترسی ئازاو لهبوونیمرۆڤداکهسانی ئۆنتۆلۆجییه گۆڕانکارییه
منداڵی بۆ باوک ئهمهشهمردنی لهبهر بکات. پهیڕهوی دهوێت
دهستهمۆکراووخاوهنویستێکیکهمهێزڕووداوێکیترسناکه.ئهو
مرۆڤهترسنۆکانهنایانهوێتڕۆڵیمێژووییببیننوببنبهخاوهنی

بوونیخۆیان.
پاشڕهتدانهوهیبیردۆزیناوهڕۆکیگیانهکیبۆناسینیبوونیمرۆڤ
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ودابڕانیئهمبوونهلهسهرچاوهیهکیبهرزیمێتافیزیکییهوهنیتشه
بوونیبۆ)ویست(گهڕاندۆتهوه.ئهمهشکاریگهرێتیشۆپنهاوهربه
سهربیروباوهڕیفهلسهفینیتشهوهدهردهخات.بهاڵمنیتشه،وهکو
دژی و نهکردووه )ویست(دا کێشهی لهگهڵ مامهڵهی شۆپنهاوهر
بۆچوونهدێکارتییهکهشسهبارهتبهبوونی)ویست(ڕادهوهستێت.
بۆدێکارتوشوێنکهوتوانی،بیردۆزیناوهڕۆکیگیانهکی)ویست(
بهشێکهلهچاالکیهکانیناوهڕۆکهگیانهکیهکه.لهکاتێکداویستی
مرۆڤڕوولهبابهتێکیویستراودهکات،ویستلهسهرچاوهیهکی
گیانهکییهوهههڵئهقوڵێودهبێتبهویستیناوهڕۆکیگیانهکیبۆ
شتێکیدهرهکیلهدهرهوهیئهوناوهڕۆکهدا.لێرهدالهگهڵههموو
ناوهڕۆکی دهکهن: بهشداری جیاواز الیهنی جۆر سێ ویستێکدا
گیانهکییاننوێنهرێکیبهرز،کهئهوویستهیتێدایه.ویستهکه،
وهکوچاالکیوجوڵهیهکلهناوهوهبهرهودهرهوهوههروههابابهته
گرنگی شاگردهکانی و دێکارت ویست. دهرهوهی ویستراوهکهی
ناوهڕۆکه ئهوان کهبهدیدی ویستهکه، سهرچاوهی به بایهخ و
گیانهکییهکهیهدهدهنو)ویست(،وهکو)بیرکردنهوه(یان)ئاگایی(
بۆئهوسهرچاوهیهدهگهڕێننهوه.لهڕوانگهیڕهتدانهوهیبیردۆزه
دێکارتییهکهوهدهگهینهئهوئاکامهی،که)ویست(لهبنهڕهتبه
تاکو نیه ویستهوه دیو لهو شتێک هیچ نیه. نوێنهری و دهره
ویستبهرهوبابهتهویستراوهکهبجوڵێنێت.71بێنوێنهرایهتیئهم
هێزه،ویستدهکاتبهڕهوتوجوواڵنبهرهوبابهتهویستراوهکان.
تهنیامهبهستێکیشلهمڕهوتهداههبێتسهقامگیرکردنیهێزهله
هێز که بکهین، ڕهچاو خاڵهش ئهو دیسانهوهبا هێزدا. پێناوی

71 -  Friedrich Nietzsche. “The Antichrist”, in ThePortableNiet -
sche, translated by Walter Kaufmann, p. 581. 
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و هێز ویستی نیه. بهرزی سهرچاوهیهکی ویست ناوهڕۆکی وهکو
به و یهکن دووکیان نین.ههر داکهوتیجیاواز دوو هێزیویست
هێزی دیاردهی بۆ تاکهکانیش نێوان جیاوازی نابن. یهکدی بێ
دیکه تاکێکی الی و زۆرتر هێز تاکێک الی دهگهڕێتهوه. ویست
کهمترخۆیدهردهخات.بهاڵملهههردووحاڵهتهکهداویستهێزی
خۆیدهرخستوه،لهبهرئهوهیویست)شت(نیهئهوابههێزو
نابێت.ئهوهیویستکهمهێزوزهبووندهکاتپێک زهبوونیش
نههاتنیجووڵێنهرهکانوڕێنهکهوتنیانه.ئهوهیویستیشبههێز
دهکاتپێکهوهژیانیجولێنهرهکانهلهژێردهستهاڵتێکیزاڵبوودا:
لهحاڵهتییهکهمدانهکهمییڕاکێشانوههژاندنهولهحاڵهتی

دووهمدانهوردکاریودووربینییهلهڕهههندهکهدا.72

ئاکامێکی ویست ناوهڕۆکی جۆرهتوێژینهوهیهسهبارهت ئهم
لۆجیکمهندانهیمێتافیزیکیهیچگهرایهتییه،کهههمووبنهڕهتهکان
ئێمه ئهگهر ڕادهوهستێت. بنهڕهتخوازی ههڵدهوهشێنێتهوهودژی
بهرز بنهڕهتێکی به ناتوانین ڕوانگهیهوهبڕوانینه)ویست( لهم
ههستهکییهکانهوەببهستینهوه. ئهزموونه دیو ئهو نوێنهرێکی و
بیرکردنهوهی نوێی دهرگایهکی بنهڕهتدا ههڵوهشاندنهوهی لهگهڵ
فهلسهفییانهمانبۆدهکرێتهوهوئاسمانێکیبهرفراواندهبینین،که
ههمووشتێکتێیدابهبێبناخهوکۆڵهکهههڵواسراوه.هیچگهرایهتی
لهبنهڕهتبهدهرییوگهڕانهوهیبوونهبۆهیچیاندانانیبوونهبه
هیچ.لێرهشهوهدهگهینهئهوباوهڕهی،کهویست)هیچ(ه،چونکه
دادهنرێت )ویست( به ئهوهی نوێنهره. بێ بهدهرهو بنهڕهت له
که ناوهڕۆکێک، دهرخستنی و دامهزراندن بۆ مرۆڤانهیه ڕهوتێکی
72 -  Friedrich Nietzsche.TheWilltoPower, pp. 28-29
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نیتشهبه)هێز(ناوزهدیدهکات.
ئهوهیویستدهیهوێتبابهتهویستراوهکهنیه،بهڵکوسهقامگیرکردنی
بۆ بابهتهکهیه. داگیرکردنی و بابهتهدا ئهو بهسهر هێزهکهیهتی
نموونهویستیپیاوبۆژنلهپێناویژنهکهدانیه.پیاودهیهوێتله
ڕێگهیویستهکهیهوهئهوبابهتهویستراوهداگیرکات.داگیرکردنی
ئهوبابهتهشبههۆیدهرخستنیهێزوسهپاندنیئهوهێزیه.ئهمه
شێوهپهیوهندییهکۆمهاڵیهتییهکاندا ههموو بهسهر نموونهیهکه
دهچهسپێت.تاکهکانلهنێوکۆمهڵدافڕێدهداتهنێوتۆڕیکایهکانی
ناوهڕۆکیویست بۆڕووندهبێتهوه،که ئهوهمان ئهنجامدا له هێز.
بابهتهویستراوهکهنیه.ژن،وهکوبابهتیویستراویپیاونابێتبه
ناوهڕۆکیئهوویسته.ناوهڕۆکیویستیپیاو،لهمنموونهیهدا،خۆ
دهرخستنیویستیهێزهبهرێگهیداگیرکردنیئهوبابهته.ئهوهی
بۆپیاوگرنگهژننیهبهڵکوسهپاندنیهێزیخۆیهتیبهسهرژندا،

کهلهڕێگهیداگیرکردنیلهشیهوهڕوودهدات.


نیتشهلهژێرکاریگهرێتیشۆپنهاوهردادهیهوێتئهوخاڵهمانبۆ
بسهلمێنێت،کهویستپێویستیبهزانیننیه.73ئهمپهیوهندییهی
بڵێین دهتوانین تر شێوهیهکی به یان زانین و ویست نێوان
لهچی ئایا بکرێت. ڕهچاو دهبێت و گرنگه ئاگامهندی و ویست
الیهنێکهوهویستوئاگامهندیپێویستیانبهیهکدینیه؟ئهگهر
ئاژهڵ و ڕووهک ژیانی پهرهسهندنی و گهردوون بزوێنی و جوڵه
دابنێین به)ویست( مرۆڤ لهشی گۆڕانکارییهبایهڵۆجییهکانی و
ڕانهوهستاوه. زانین لهسهر و بهدهرهر پهرهسهندنهلهئاگا ئهم
لهوهی ئاگابێت کهسێکلهفهسلهجهیلهشیخۆینهزانێوبێ

  73 - ههمانسهرچاوهیپێشو.الپهره350 .
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خواردنلهنێوگهدهداچۆنورددهبێتوچهندمادهیکیمیاوی
بهسهردادهڕژێت،ههرخواردنههرسدهکات.تاکوئێره،نیتشه
که بهاڵم، هاوڕاین. لهگهڵیدا و کێشهکهچووه بۆ دروستی به
دێینهسهرههڵبژاردنیپرۆژهکانیبوونمانوویستیدامهزراندنی
ویستدا لهگهڵ و ههیه سهرهکی ڕۆڵێکی ئاگامهندی پرۆژانه ئهو
ئاگامهند بوونێکی پڕۆژهکانی دهبهستێت. بنهڕهتی پهیوهندییهکی
و ڕهوت لهسهر و نایهنهکایهوه ههرسکردن خواردن بهشێوهی
ئهوهناگهیهنێت ئهمهش ڕادهوهستن. ئاگامهندا کردنی بهرنامهڕێژ
یهکدی بهرانبهر دژانه و ناکۆکن الیهنی دوو ویست و ئاگامهندی
ڕادهوهستن.لهبنهڕهتهوه،ئاگامهندیوویستبوونیانجیاوازنیه
الی تهنانهت مێتافیزیکییهوهههڵنهقواڵون. سهرچاوهی دوو له و
شۆپنهاوهریشئهمدووالیهنهلهبوونیمرۆڤداسهربهیهکجۆر
ڕاستهقینهن.لهڕوانگهیئهمبۆچوونهیهکانهکییهوه(مۆنینۆمهوه)،
کهبیریارانی،وهکوهیگڵوفیختهشبۆچارهسهرکردنیناکۆکیهکانی
نێومێتافیزیکیدووانهکیکانتدایانمهزراندووه،بهڕێگهچارهیهک
بۆلهناوبردنیناکۆکییهکانینێوانئاگامهندیوویستدهگهین.
بۆچوونییهکانهکیبهرهوئهوباوهڕهماندهبات،کهئاگامهندیو
له ئاوهڕدانهوهمان له)شت( مهبهستمان بن. )شت( ویستیهک
ناوهڕۆکیگیانهکیدێکارتنیه،گهڕانهوهیههردووکییانهبۆیهک
سهرچاوه.لێرهدا،ئهگهرئاگامهندیبهڕێگریحهزوئارهزووهکانی
ویستدابنرێتوچاودێریڕهوتهکهیبکات،هێشتاناتوانینبڵێین،
کهئاگامهندیویستیناچاروسهربهستییهکهشیسنووردارکردووه

چونکهئاگامهندیشتێکیجیاوازترلهویستنیه.


بوونیمرۆڤبهپێچهوانهیبوونیئاژهڵهوهویستێکیڕووتنیه.مرۆڤ
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بهتهنیاکانیاویغهریزهبایهلۆجیهکانینیه.بوونێکیئاگامهندانهی
ئاگامهندییهکهش و ئاگامهنده ویستێکی ویستهکهشی ههیه.
گلنهداوهتهوه ئاژهڵی به هۆکارێکهمرۆڤی ئهمهش ویستگهرانهیه.
وبهپلهیهکیبهرزتریگهیاندووه.کردوویهتیبهخاوهنبهرنامهو
بیرکهرهوهلهداهاتوویانداڕشتنیویستوهێزیویستلهکهناڵهکانی
وهبهرهێنانلهپێناویگهیشتنیبهمرۆڤیبهرزویستیمرۆڤیبهرز
ههوڵدەدات.ویستیمرۆڤغهریزهیهکیڕووتیئاژهڵینیه،کهبۆ
ئارهزووهساتیهکانی)ئێستا(ههوڵبدات.ناگونجێتبهبێسهربهستی
لهڕهوتیویستیهێزبدوێین.سهربهستیپێشمهرجێکیڕهوتهکهیه
وتاکومرۆڤسهربهستنهبێتویستیهێزیخۆیسهقامگیرناکات
)سهربهستی زاراوی نیتشهنایهوێت بهاڵم پێناسهنێت. پهرهی و
ویست(بهکاربهێنێتوتهنانهتڕهتیدهداتهوه.74بۆنیتشهئهوانهی
باوهڕیانبهسهربهستیویستههیهدهیانهوێتلێپرسینهوهبهسهر
مرۆڤدابسهپێننولێپرسینهوهکهشبۆنوێنهرێکیمێتافیزیکیژوور
نیتشه بیرکردنهوهیهی ئهم بێگومان لهشهوهبگهڕێننهوه. سنوری
لهگهڵسیستهمهمێتافیزیکییههیچگهرایهتییهکهیداناکۆکه،تهنانهت
بۆ گیانهکی هۆیهکی “هیچ دهڵێت، ئاشکرا به نووسراوێکیدا له
مهبهستهوه و بههۆ کردهوهیهک “هیچ یان  نیه”.75 کردهوهکان
گرێنهدراوه.”76ڕهتدانهوهیهۆیهکیلهپێشترلهئاستیکردهوهکاندا
سووربوونهلهسهربیرۆکهیسهربهستیویست.مرۆڤسهربهسته
چونکههۆیهکیدهرهکیکردهوهکانیههڵناسوڕێنێتوخۆیبڕیارله

74-   Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzche, p. 216, 219.
75 - Friedrich Nietzsche. Twilight of the Idols, p.21.
76  - Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 351.
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سهردامهزراندنیاندهدات.بڕیاردانهکهشیڕۆڵیئاگامهندیلهبوونی
له هێز کهویستی خاڵهڕووندهکاتهوه، ئهو و دهردهخات مرۆڤدا
مرۆڤداههمیشهلهداهێنانیپرۆژهکانداویستێکیئاگامهنده.ئهمهش
بهپێچهوانهیبۆچوونیپێشوینیتشهوهیه،کهجواڵنیویستیبه
لهئاگابهدهردانا.نیتشهبهبێئهوهی ڕهوتێکیخۆ-ڕسکاوو
بزانێتچۆنخۆیتوشیکێشهیهکیناکۆککردووه،لهشوێنێکی
دیکهدابهپێچهوانهیئهمبۆچوونهیخۆیهوهدهڵێت،“کهسێکبه
ئاگاوهخاوهنیخۆیبێت،دهتوانێتببێتبهخاوهنیدهوروبهری.”77
یان“کهسێکغهریزهدهستیبهسهردابگرێت،دهبێتبههێزێکی
ویستدا لهگهڵ ئاگامهندی شێوهپهیوهندییهی ئهم ڕووخێنهر.”78
نیه، ئاگامهنیبۆویستهۆ ههيهتىپهیوهندییهکیهۆیهکینیه.
ڕێگه و دووحاڵهتهکهدادهستگر لهههر ڕێگره. و هاندهر بهڵکو
به شێوهپهیوهندییهی ئهم ئاگامهندی ئهگهر ویسته. نیشاندهری
ویستهوهنهبێت،ڕهوتیکوێرانهیویستڕوولهالساریوههڵهشهیی
باوهڕهشدایه نیتشهلهو شێوهپهیوهندییه، بێجگهلهم دهکات.79
ئاگامهندیلهبهرڕۆشناییکایهکانیویستیهێزدادهناسرێت.بهبێ
کایهکانودهرهێنانیئاگامهندیلهنێویاندائاگامهندینیهوپێناسه
ناکرێت.ئاگامهندیبهوکایانهوهگرێدراوهوناچارکراوه.کهوابوو،
ئاگامهندیبنهڕهتێکیئۆنتۆلۆجیلهبوونیتاکدانیهودیاردهیهکی
کۆمهاڵیهتییهوهۆکردیکایهکانیویستیهێزه.80ئهمهشدیسانهوه
بوونیتاکیئاگامهندبهرهوکۆاڵنیدهرنهچوویناچارهکیدهباتو

77-  Friedrich Nietzsche. The Genealogy of Morals, p. 191.
78-  Friedrich Nietzsche. Twilight of the Idols, p. 62. 
79-   Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, p. 231.
80-   Friedrich Nitetzsche. The Gay Science, p. 298.
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ڕۆڵیداهێنهرانهیئهوبوونهدهخاتهپهراوێزهوه،کهههوڵیبوون
بهرزیودامهزراندنیویستیهێزیخۆیسهربهستانهدهدات.

بیروباوهڕینیتشهلهناکۆکیوئاڵۆزیبهدهرنیه.لهالیهکهوهبۆ
ئهمبیریارهویستیهێزسهربهستهولهالکهیدیکهوهئاگامهندی
گهمارۆیدهداتودهبێتبهڕێگریسهربهستییهکهی.لهالیهکهوه
ئاگامهندیلهههمووکاریگهرایهتییهکیمێتافیزیکیدوورخراوهتهوه
ونهبهستراوهبهبنهڕهتێکینادیارونهگۆڕوه،لهالکهیدیکهوه
پهیوهندییه دیاردهی و هێز ویستی کایهکانی بوهبههۆکردی
کۆمهاڵیهتییهکان.بهبۆچوونیمن،دهتوانین،تاکوڕادهیهکبهرگری
دوور ئاڵۆزییهکهی و ناکۆکی له و بکهین نیتشه لهبیروڕاکهی
بهسهربهست هێز کهویستی خاڵهدا لهو بهتایبهتی بخهینهوه،
ئاگامهندییهوه له هێز ویستی تهوقکردنی دادهنێت. ناچار و
داگیرکردنێکلهالیهنهێزێکیدهرهکییهوهنیه.لهبهرئهوهیئهم
دووانهیهکسهرچاوهیئۆنتۆلۆجییانههیهداگیرکردنهکهدهبێتبه
خۆ-داگیرکردن.ئهمهشلهخۆیداسهربهخۆیییه.بهاڵم،کهمامهڵه
کێشهکه دهکهین هێز کایهکانی هۆکردی وهکو ئاگامهندی، لهگهڵ
دهخزێنێتهنێو نیتشهئاگامهندی توێژینهوهکهی و دهبێت ئاڵۆز
سترهکچهریمێژووییوکۆمهاڵیهتییهوه.سترهکچهرهکهئاگامهندی
ناچاردهکاتوڕێگهی)ڕهتکردن(وپهرهسهندنیدهگرێت.مرۆڤی
بهرز،کهخاوهنیئاگامهندیوویستیهێزه،لهنێوکۆمهڵدادهژی
بهاڵممنداڵیسهردهمهکهینیهوبهرهوداهاتوودهڕوات.هۆکردی

کایهکانیهێزنیهوداهێنهره.

ئهگهرئاگامهندیبهوشێوهیهینیتشهباسیدهکاتبهسترهکچهری
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چۆن بهسهردابهێنن گۆڕانکاری کایهکان و کایهکانهوهگرێدرابێت
مرۆڤیبهرزلهدایکدهبێت؟ئهومرۆڤهچۆندهتوانێتسهردهمهکهی
ڕهتبکاتولهداهاتوودابژی؟چۆنمرۆڤیئازادلهنێوزیندانی
سترهکچهریکۆمهاڵیهتییداسهرههڵدهدات؟وهاڵمیئهمپرسیارانه
لهوێداپهیدانابنودهستناکهونئهگهرئاگامهندیبکهینبهزادهی
کایهکانیهێزوئاوهڕلهسهربهخۆییوتهوانایڕهتکردنوداهێنانی
بهرزدهدوێت نیتشهلهمهڕمرۆڤی ئهوشوێنهی تاکو نهدهینهوه.
سهربهستیئاگامهندیودهستهاڵتیڕهتکردنوداهێنانیپارێزراوهو
جهختیلهسهرکراوه.بهستنهوهیئاگامهندیبهکایهکانیهێزهوه
ویستیمرۆڤناچاردهکاتوسهربهستییهکهیلێزهوتدهکات.
دهرچوون و بهڕهتکردنیسترهکچهر پێویستی بهرزی به گهیشتن
دهرچوونهش و ڕهتکردن ئهم ههیه. ئهشکهوت دۆگمای نێو له
نهکسهربهستیمرۆڤمسۆگهردهکاتبهڵکوبهبێسهربهستی
نکۆڵیکردن مرۆڤیش سهربهستی سهر له جهختکردن نادات. ڕوو
بۆ ئاماژهی ئهوهیدهمهوێت نیه. کایهکانیهێز لهسترهکچهرو
بکهمولێرهداچارهسهریبکهمدوورکهوتنهوهمانهلهوئاڵۆزیو
ناکۆکییهینیتشهتوشیبووه.دروستهتاکبهبێکۆمهڵناژی
کۆمهاڵیهتییهکاندایه، پهیوهندییه تۆڕی و هێز کایهکانی نێو له و
مرۆڤه بهو ببێت و سترهکچهرهڕهتبکات ئهو دهتوانێت بهاڵم
بهرزهینیتشهبهشوێنیدادهگهڕێت.ڕهتکردنهاوکاتڕهتدانهوهی
دۆگمای ڕووخانی ئهشکهوت له دهرچوون سترهکچهرهکهیه.
ئهشکهوته.ژیانیمرۆڤیبهرزڕهتکردنوڕهتدانهوهیهنهکچهقین
ووهستانلهنێوسترهکچهروکهلتوورینێوئهشکهوتهکه.بهرزێتی
لهمههڵوێستهڕادیکاڵهوهسهرههڵدهداتونزمبوونیشچهقینهله
نێوسترهکچهروڕازیبوونهبهژیانینێوئهشکهوت.لهدایکبوونی
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مرۆڤیبهرزلهگهڵئهمههڵوێستهڕادیکااڵنهدادهستنیشانکردنی
ئهم نزمهوهجیاوازه. مرۆڤێکی بوونی کهله بوونه، شێوازێکی
جیاوازییهلێرهدا،کهدووجۆرمرۆڤایهتیشمانبۆدیاریدهکات،
زکماکی بۆخهسڵهتی  نزم(81 )مرۆڤایهتی و بهرز( )مرۆڤایهتی
نیه خهسڵهتێک بهرزێتی ناگهڕێتهوه. مێتافیزیکی بنهڕهتێکی و
مرۆڤپێوهیهاتبێتهجیهانهوه،یانمۆرکێکیگیانهکینیهبهڵکو 
نزم و بهرز مرۆڤ ئهوهی مێژووییه.82 فینۆمینۆلۆجی ڕووداوێکی
دهکاتسهقامگیرکردنیویستیهێزێتیبۆڕهتکردنوڕهتدانهوه.
بهرزێتیمرۆڤجوانوگهورهدهکاتونزمێتیناشرینوبچوکی
دهکات.بهرزێتیمرۆڤبهرهوداهاتوودهباتونزمیشدهیکات
دوو نیتشهدا بیروباوهڕی بهمجۆرهله بهمنداڵیسهردهمهکهی.
جۆرمرۆڤینایهکسانوجیاوازههن،کهههریهکێکلهمجۆرانه
خهسڵهتیخۆیانههیهوبهیهکدیناگهن.یهکسانیلهبهرڕۆشنای
بیروباوهڕهکهینیتشهدائهفسانهیهکی)ئایینی(یهودهگهڕێتهوهبۆ
بۆچوونێکیمێتافیزیکیڕووناکبینانه.لهوبیرۆکهئاینییهوههاتۆته
کایهوه،کهههموومرۆڤێکیبهمنداڵیخواناوزهدکردووه.خوا،
وهکوباوکێکجیاوازیلهنێوانمنداڵهکانیداناکات.بهاڵمنیتشه
بکوژیئهوباوکهیهوڕوخێنهریئهفسانهییهکسانییه“لهبهردهم
خواداههموومانمرۆڤین.بهاڵمخوامردووه،ئێمهبهرابهرویهکسان

نین.”83
81 - Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p.517.
زاراوهی بهرانبهر من و نههێناوه بهكار فینۆمینۆلۆجی زاراوهی نیتشه  -   82  
بنهڕهته له مرۆڤ نموونهدهڵێین بۆ دامناوه. نووسراوهكانمدا له ئۆنتۆلۆجی
ئۆنتۆلۆجییهكهیهوهسهربهستهچونكه)هۆ(یهكیمێتافیزیكیبۆبوونینیه،بهاڵم
لهڕوویفینۆمینۆلۆجییهوه)لهنێوكۆمهڵومێژوودا(دهشێسهربهستنهبێتو

بوونیداگیركرابێت.
83 -  Friedrich Nietzsche.ThusSpakeZarathustra, p. 276. 
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داهێنانی جیاوازییهکانه، سهرههڵدانی بهرز مرۆڤی دایکبوونی له
کهلتوورێکیبهرزه،کهلهکهلتووریبازاڕییمرۆڤینزمجیاوازتره
ودژوهستاوه.مرۆڤیبهرزبانگهشهییهکسانیناکاتچونکهبڕوای
ژیانهبهجیاوازییهوه نیه.بوونبۆئهوجیاوازییهو بهئهفسانه
نێوانمرۆڤه له نایهکسانیوجیاوازییهکان نێوجیاوازییهکاندا. له
مرۆڤهبهرزهکان هێزی ویستی دهکهن. حوکم تاکهبهرزهکانیشدا
بۆسهقامگیرکردنیدهستهاڵتوگهیشتنبهداهاتوویهکیڕووناکتر
خۆیهتی. تایبهتمهندی تاکهخاوهنی ههر نین. یهکدی وهکو
تایبهتمهندیهکهیدهبێتبهبنهڕهتیجیاوازیئهولهگهڵتاکهکانی
تایبهتمهندییهکهڕهسهنیهت مانهوهی لهسهر سووربوون دیکهدا.
نێو له بوونهوه، شێوهیهی ئهم بهپێچهوانهی دهدات. بهبوون
کهلتووره شوێنکهوتوانی و نزمهکان مرۆڤه ئهشکهوتهکهدا
لهناوبردنیجیاوازییانداوهوئهفسانهی بازاڕییهباوهکهههوڵی
یهکسانیبووهبهڕاستیداکهوتهکهیان.نامۆبوونیانودۆڕاندنی
تایبهتمهندییهکهیانووازهێنانلهڕهتکردنوڕهتدانهوهدهبنبه
خهسڵهتهکانیبوونیان،الساییکردنهوهبۆئهوانداهێنانوهونهره
ومهزنیشارستانیهتیشلهڕابردوودادهبیننوشانازیپێوهدهکهن.
مرۆڤینزمکهسێکینامۆیهودۆگماینێوئهشکهوتبهسهرییدا

زاڵهوبوارهکانیبیرکردنهوهیداهێنهرانهیلێگیراوه.
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بهشیچوارهم
هیچگهرایهتیوههڵوهشاندنهوهیبنهڕهتی

ههمهکیبۆبههاکان


لهمبهشهیتوێژینهوهکهمانلهوخاڵهگرنگهدهکۆڵینهوه،کهچۆن
مێتافیزیکیهیچگهرایهتیلهبیروباوهڕیفهلسهفینیتشهدابهتهنیا
ڕوخێنهرنیه.وهکوهیچگهرایهتییهکهیشۆپنهاوهرڕهشبینانهتهماشای
ژیانناکات.ئهمهشبهبیروڕایمنکێشهیهکیگرنگوسهرهکییه
لهفهلسهفهینیتشهداپێویستهبهقوڵیلێیبکۆڵینهوهتاکوبزانین
لهچیڕوویهکهوهئهمشێوههیچگهرایهتییهلهفهلسهفهیڕهشبینی
بیروباوهڕێکیفهلسهفی به شۆپنهاوهردووردهکهوێتهوهودهبێت
بهرنامهڕێژوکردهگی.ئێمهلهپێشتر،لهگهڵتوێژینهوهکهمانلهمهڕ
بوونیمرۆڤیبهرزچهندجارێکئاماژهمانبۆئهمالیهنهگرنگو
کهبهبێ ئاشکرایه، کردووه. نیتشه بۆچوونهکانی گهشبینینهی
مرۆڤی باسی ناتوانرێت کردهگهرایهتی و بهرنامهڕێژ هیچگهرایهتی
بهرزوداهاتوویمرۆڤایهتیبکرێت.بهاڵملهمهشگرنگترمامهڵه
کهبۆچوونی بههاکاندا، و ئاکار کێشهی لهگهڵ نیتشهیه کردنی

هیچگهرایهتیبۆئهودیویانپاشهیچگهرایهتیدهبات.84
داهێنان( و دیكهدا)بوون پهرتووكێكی له هیچگهرایهتیم پاش- زاراوهی من  -84
بۆههمانبۆچوونیفهلسهفیبهكارهێناوه.هیچگهرایهتی نیتشهوبوونخوازهكانم
و بوون كهمال، محهمهد بڕوانه: پێههڵسهنگاندووه. سارتهر( و هایدیگهر )وهكو

داهێنان،دهزگایسهردهم،سلێمانی،.2004الپهڕه1٧5.
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بیروباوهڕی پهرهسهندنی مێژووییهله پێویستیهکی هیچگهرایهتی
لهگهڵدا گهشبینانهمامهڵهی ئهگهر ههمانکاتدا له فهلسهفیدا.
نهکرێت،ئهمشێوهیبیرکردنهوهیهدهبێتبهمهترسیهکیگهوره.85
هێزێکی تهنیا به هیچگهرایهتی که وێدایه، گهورهله مهترسی
بهرنامهڕێژ.لهمڕوانگهیهوهڕووخاندنی به نهبێت ڕووخێنهربێتو
مێتافیزیکیڕووناکبیرانهوههڵوهشاندنهوهیبنهڕهتهههمهکییهکان
وبێبههاکردنیبههاکانلهپێناویدامهزراندنیبهرنامهوبنهڕهتێکی
نوێیهبۆبههاکان.لێرهدانیتشهوهیچگهرایهتییهکهیشۆپنهاوهرو
فهلسهفهڕهشبینیهکهڕهتدهکهنوواتایهکینوێبهبووندهدهنو
لهوواتانوێیهوهدهستهیهکبههاینوێدادهمهزرێنێت.بهاڵمئهو
دهسته ئهو کهسهرچاوهی ئهوهیه، دهگرێت یهخهمان پرسیارهی
بههانوێیانهچییهوچۆنه؟لهوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارهداحهز
دهکهمجیاوازینێوانڕهوشت)Ethics(وئاکار)Morality(ڕوون
دهرهوه تاقمهبههایهیهله ئهو ڕهوشت له مهبهست بکهمهوه.
بهسهر کۆمهاڵیهتییهوه( نهریتی ئایینهوهیان ڕێگهی له )چی
تاکهکانیکۆمهڵداچهسپاوهوچاوهڕواندهکرێتتاکهکانپهیڕهوی
بکهن.بۆنموونهئهگهرلهکهلتوورونهریتوباوهڕیکۆمهڵێکدا
گۆشتخواردنقهدهخهکرابێت،لهکاتێکداتاکێکیئهوکۆمهڵه
سهرکێشیدهکاتوگۆشتدهخوات،بهبێڕهوشتیانخراپهکار
تاکهکانخزێنراونهتهنێو ڕهوشتییدا ژیانێکی له دهکرێت. ناوزهد
سترهکچهریدهستهیهکبههاوچاکهوخراپهشبهگوێرهیشوێن
کهوتنوالدانلهوسترهکچهرهپێناسدهکرێت.لهنێوسترهکچهری
ڕهوشتدا،کهتاکهکانخاوهنینین،بههاکانبهههمهکیونهگۆڕ
ئهوهندهش کرابێتن توند سترهکچهرهکه گرێکانی چهند دادهنرێن.
85 -  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 3.



131 نیتشه  و پاش تازه گه ری 

تاکهکانبهگوێرهیبهرنامهیسترهکچهرهکهههڵسوکهوتدهکهنو
مامهڵهلهگهڵیهکدیدهکهن.بهبێدهربڕینیویستوئارهزووی
خۆیاندهبنبهپارچهیهکلهوسترهکچهرهوشوێنبههاباوهکان
بههاکان کهوتنی شوێن مانهوهو ڕهوشتییدا ژیانی له دهکهون.
گرنگهوتاکهکانکراونبهقوربانیسترهکچهرهڕهوشتییهکه.به
پێچهوانهیژیانیڕهوشتانهوهئاکاروابهستهبهههڵبژاردنیتاکو
بڕیاردانیتاکلهسهرچاکهوخراپه.تاکێکدهتوانێتلهڕهوشت
یاخیبێتوبههاباوهکانڕهتبداتهوه.بهاڵمناتوانێتبێبههابژی.
لێرهداکێشهیپاشهیچگهرایهتیڕووندهبێتهوهونیتشهلهبهرنامه
دامهزراندنی بههاکانهوهبۆ لهههڵوهشاندنهوهی فهلسهفییهکهیدا
جۆرێکیدیکهلهبههادهڕواتوبێبههاییلهالیدهبێتبهبههایی
وڕوخاندنیشبهدامهزراندن.مرۆڤیبهرزڕووخێنهریسترهکچهری
پێناوی له بههاکان سترهکچهری ڕهوشتیهسهپێنراوهکانه. بهها
شوێنی بهرز مرۆڤی بههایهی ئهو دهڕوخێنێت. بههادا داهێنانی
دایهێناوه.بێجگه خۆی و نیه دهرهکی سهرچاوهیهکی دهکهوێت
بدات. خراپه و چاکه لهسهر دیکهنیهبڕیار بوونێکی لهخۆی
و بهها بێ بهاڵم ڕهوشته بێ کهسێکی بهرز مرۆڤی ڕووهوه، لهم
شۆڕشگێڕانهیه ههڵوێستێکی ئهو بۆ ڕهوشتی بێ نیه. ئاکار بێ
چونکهدهیهوێتسهربهستبێتوڕهسهنانهبژی.بهاڵمکهسێک
نیهجیاوازییهکانینێوانچاکهوخراپهنهزانێت.لهبهرئهمهمرۆڤه
نزمهکانخۆیانبهڕهوشتداردادهنێن.کوێرانهشوێنبههاباوهکان
ئهشکهوتهکهکردووه. نێو دۆگمای تهسلیمی خۆیان و کهوتوون
مرۆڤیبهرزیشبهبێڕهوشتلهقهڵهمدهدهن.بۆمرۆڤیبهرزیش
دۆڕاندووهو داهێنانیان هێزی نامۆن. و مرۆڤهنزمانهگومڕا ئهو
بهاڵم ڕهوشتن خاوهنی ئهوان کردنهوه. السایی بووهبه ژیانیان
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بێئاکارن.لهبهرڕۆشناییئهمبۆچوونهوهکهسێکیبێڕهوشت
یاخیوخۆناسهودهیهوێتخۆیلهسترهکچهریبههاباوهکانیان

ڕهوشتڕزگاربکاتوببێتبهوهیخۆیدهیهوێت.

سهرچاوهیبههاڕهوشتیهکانبهرزونهگۆڕه.ئهمهشخهسڵهتێکی
ههمهکییانگشتگریبهبههاکانبهخشیوه.ئهمبۆچوونهشله
بیرکردنهوهیفهلسهفیانهدابۆمێتافیزیکیڕووناکبینوئایینهکان
دهگهڕێتهوه.شوێنکهوتوانیئهوشێوهمێتافیزیکییهلهسوکراتهوه
دامهزرێنن بههاکان بۆ نهگۆڕوههمهکی ههوڵیانداوهزهمینهیهکی
وبۆئهمکارهشدهستهاڵتیبههاداهێنانیانلهمرۆڤسهندووهو
بهبوونێکیبهرزوتهواوکۆونهگۆڕيانبهخشيوە.بههاکان،لهم
بۆچوونهوه،بهپیرۆزونهگۆڕناسراونوتاکهکانبۆیاننهبووهیان
نهیانوێراوهگۆڕانکارییانبهسهردابهێننوڕهتیانبدهنهوه.نموونهی
بهردهستیش)ده(فهرمانهخواوهندییهکهینێوتهوراتودواجاریش
ڕۆشنگهرییدا.86 سهردهمی (کانت)هله بیردۆزهڕهوشتیهکهی
مهبهستیشلهبههایههمهکیئهوهیه،کهلهههمووکاتوشوێنێکدا
ئهوبههایهدهچهسپێتواتایخۆیونناکات.ئهگهر)ڕاستگۆیی(
له ههمیشه پێویستهمرۆڤ ئهوا دابنرێت ههمهکی بهبههایهکی
ههمووههڵوێستوکردهوهیهکیداڕاستگۆبێتودرۆنهکاتچونکه

ڕاستگۆییلهخۆیداچاکهودرۆکردنیشخراپه.

پرۆژهیههڵوهشاندنهوهیبههاههمهکیهکانوڕهوشتالینیتشه

ههموو له نموونههێناوهتهوه. به )تهورات(م نێو دهفهرمانهكهی لێرهدا  -86
ئایینێكدادهستهیهكبههایڕهوشتیچهسپاووههمهكیههیه.
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لهوخاڵهوهدهستپێناکات،کهبههاکانچۆنلهههمووکاتو
لهبهر نهبینن. خۆیان ڕۆڵی ئهوهی بهبێ دهچهسپێن شوێنێکدا
ئهوهیپرۆژهکهینیتشهفهلسهفییانهیهوههڵوێستێکیڕهتدانهوهی
ڕادیکاڵهبنهرهتیئهوبۆچوونهمێتافیزیکهدهدۆزێتهوهولهوێوه
کۆڵهکهوهستاوهکانی ههموو دهکات. ههڵوهشاندنهوه به دهست
بنهڕهته ههڵوهشاندنهوهی لهگهڵ ههمهکی ڕاستی و زانین بههاو
مێتافیزیکییهکهههرهسدههێننوبهسهردهمێکدهگهین،کهبێ
بههاییونهزانینونا-ڕاستییهخهماندهگرێت.ئێمهلهبهردهم
و زانین و بهها دامهزراندنی بۆ مێژووییدا ڕۆڵێکی لێپرسینهوهو
کۆ تهواو بوونێکی نهک مرۆڤ، ئێمهی دهکاتهوه. قوت ڕاستی
یانسهدهمێکیهۆشهکیلهپێشتر،دهبینبهداهێنهریبههاکان.
سهرچاوهمێتافیزیکییهههمهکییهکهدا ههڵوهشاندنهوهی لهگهڵ
بههاکانخهسڵهتیههمهکیخۆیاندهدۆڕێننودهبنبهبههایهکی
ههندهکی،کهبۆکاتوشوێنێکیتایبهتدهگونجێنوبهبهردهوامی
دهگۆڕێن.بههایهکلهمڕۆداچاکبێتلهسبهینێداخراپدهبێت،
بههایهکلهشوێنێکداچاکهدهشێلهشوێنێکیدیکهداخراپبێت
یانئهوهیبۆتاکێکچاکهبۆتاکێکیدیکهخراپه.نرخوواتای
له بههاکانیشتاکهکانبڕیاریلهسهردهدهنوئهوواتاونرخه
دهرهوهداهێزێکیدهرهکیلهپێشوهختدائامادهیناکات.پێوهری
چاکهوخراپهلهئاسمانهوهدهکهوێتهسهرزهویومرۆڤوویستی
مرۆڤدهبێتبهسهرچاوهکهی.ڕێژهگهرایهتیجێگهیڕههاگهرایهتی
وگۆڕانیشجێگهیوهستاندهگرێتهوه.بههاکاندهبنبهکاتیو
ڕێژهیی.ههڵوهشاندنهوهیسترهکچهریبههاڕهوشتییهکانتاکهکان
نیتشه لێرهدا و ڕادهگرێت مێژووییدا لێپرسینهوهیهکی ئاستی له
له دهکات. ئاماژه بۆ فهیلهسوفمان و بهرز مرۆڤی گرنگی ڕۆڵی
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یهکێکلهنووسراوهکانیدادووجۆرفهیلهسوفیدهستنیشانکردووه
ویهکهمیانلهدووهمیانگرنگتره.

نوێههیه. بههای داهێنانی به فهیلهسوفهیهباوهڕی ئهو یهکهم،
دووهمیشئهوهیبههالهپێشتردراوهکاندهسهپێنێت.87جۆری
یهکهمئهوفهیلهسوفهیهلهڕوانگهیهکیهیچگهرایهتییهوهمیتۆدی
کاروانی بهپێشهنگی دهبێت دههێنێت. بهکار ههڵوهشاندنهوه
ژیانی و فهلسهفیانه بیرکردنهوهی پهرهسهندنی و گۆڕانکارییهکان
مێتافیزیکی گروپهیهشوێن و دهسته ئهو دووهم جۆری ئاکاری.
ڕووناکبیندهکهونوبههاکانوزانینوڕاستیبهسهرچاوهیهکی
بهرزونهگۆڕهوهدهبهستنهوهوویستیتاکهکانیشبهستراکچهرێکی
ههمهکیلهپێشترهوهگرێدهدهنوسهردهمێکیهۆشهکیبۆئاماده
دهکهن.ئهمدهستهوگروپهئهوفهیلهسوفههۆشهکیگهرانهن،وهکو
سوکراتوئهفالتونوئهریستۆ،مهبهستێکیلهپێشتردراوبهبوون
بههاکاندادهکهنو داهێنانی له لهڕۆڵیمرۆڤ نکۆڵی دهدهنو
سترهکچهرێکی دهیخزێننهوهناو و ڕهتدهدهنهوه سهربهستییهکهی

ههمهکیلهپێشتر.


لهمبۆچوونهوههیچگهرایهتیبهتهنیاههڵوهشاندنهوهیبنهڕهتو
بهرنامهگهریشه، فهلسهفی پرۆژهیهکی نیه. بههاکان پوچهڵکردنی
گواستنهوهی بۆ قۆناخیی بهرنامهیهکی و کردهوه کهنیتشهبه
بیرکردنهوهیفهلسهفیانهبهپێویستیدهزانێت.88ههڵوهشاندنهوهش،
باشتردا، شتێکی دامهزراندنی پڕۆژهیهکهلهپێناوی ئهوهی لهبهر
لهنێوپهرهسهندنیژیاندائهوپرۆسهیهبهردهوامهولهقۆناخێکدا

87-  Friedrich Nietzsche. TheWilltoPower, pp. 509-510. 
88-ههمانسهرچاوه.الپهڕه،١٠.
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بیرکردنهوهی دامهزرانندا پێناوی ههڵوهشاندنهوهله ڕاناوهستێت.
فهلسهفیانهوبههائاکارییهکانلهقۆناخێکهوهبۆقۆناخێکیدیکه
دههێنێتهکایهوه. گۆڕانکارییهکان بهردهوامی به و دهگوێزێتهوه
جهختکردنینیتشهلهسهرئهمپهیوهندییهینێوانههڵوهشاندنهوهو
دامهزراندنکااڵیهکیدیکهبهبهریهیچگهرایهتیهکهیدادهکات.خۆی
لهوڕهخنهوپهالماردانانهدهپارێزێت،کهئاڕاستهیهیچگهرایهتی
دهکرێنوهیچگهرایهتیبهبێهودهوبێبهرنامهوگومڕاییدهدهنه
قهڵهم.ئهوخاڵهشگرنگهڕهچاوبکرێت،کههیچگهرایهتیبهرنامهرێژی
داوایدامهزراندنیبهرنامهیهکیئاکارییکۆمهاڵیهتیناکات.ئهوهی
لهمبیرکردنهوههیچگهرایهتییهداگرنگهوئاوڕیلێدراوهتهوهبوونی
مرۆڤه،وهکوتاک.مرۆڤ،ههرچهندهبوونهوهرێکیکۆمهاڵیهتییهو
لهگهڵکهسانیدیکهدادهژی،بوونێکیتایبهتمهندیههیه.کهسێکی
تاکهوبهڕێگهیسهقامگیرکردنیویستیهێزییهوهپهرهدهسهنێتو
خۆیبهوشوێنهبهرزهدهگهیهنێت،کهنیتشهبانگهشهیدهکات.89
لهمپرۆسهیپهرهسهندنهداههموومرۆڤێک،وهکوتاکێکبهتهنیابه
سهرچیایژیانداههڵدهگهڕێتولهلوتکهیهکهوهخۆیبهلوتکهیهکی
بهرزتردهگهیهنێت.لهبۆچوونیکۆمهڵناسانهینیتشهدا،کهالیهنێکه
هێشتالێکۆڵینهوهیقوڵوتوێژینهوهیئهکادیمیلهسهرنهکراوه
تاکهکان،وهکوئهتۆمهکانسهربهخۆوتایبهتمهندن.سوربوونله
سهرتایبهتمهندێتیوپهرهسهندنیانوازهێنانلهوتایبهتمهندێتییه
له ڕێگا دوو ڕووهوه لهم تاکهکاندایه. ویستی له بهنامۆبوون و

89-شوێنیانشوێنیبهرزلێرهدابهكارمهێناوه،مهبهستم)جێگا(نیه،بهڵكو
قۆناخێكیبهرزیپهرهسهندنوپێشكهوتنهلهبووندا.بۆنموونهئاژهڵلهڕووهكو
مرۆڤیشلهئاژهڵبهرزتره.لهنێومرۆڤهتاكهكانیشداتاكێكلهویدیكهبهرزترهیان

دهگاتهئهوقۆناخهیبوون،كهنیتشهبهبهرزیدادهنێت.
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بهردهممرۆڤدادانراوه:سهربهستیوکۆیالیهتی.ئهوکهسانهیدهبن
به)سوپهرمان(سهربهستنوکهسانێکیشلهنێوسترهکچهرێکیله
پێشترودهرهکیداخزێنرابنبهوسترهکچهرهڕازیبنئهواکۆیلهنو

بوونێکینزمیانههیه.
ئهوهیلێرهداگرنگهباسبکرێت،پاشگهڕانهوهیئاکاروبههاکان
بۆڕێژهگهرایهتی،واتابهخشینهبهبههاکان.ئێمهچۆنلهواتای
بههاکانبگهین؟یانبههاکانچیواتایهکیانههیهوچۆنههڵ
دیکه لهبههایهکی بههایهک بزانین ئێمهچۆن ؟ دهسهنگێردرێن
ئهم وهاڵمدانهوهی دهدات؟ لهسهر بڕیارهی ئهو کێ چاکتره؟
نیتشهدا بیرکردنهوهفهلسهفییهکهی ڕۆشنایی لهبهر پرسیارانه
کارێکیئاساننیه.نیتشهلهنووسراوهکانیداڕاستهوخۆوئهکادیمی
مێتافۆرهکانی واتای له دهکات ناچارمان و کێشانهنادوێت لهم
لهو یهکێک بهردهستمان. بخهینه نووسراوێکی بکۆڵینهوهوچهند
دووهمیان و )On theGenenlogy of Morals( نووسراوانهی
(The Will to Power(سێیهمیان)BeyondGoodandEvil(ه،
کهلهچهندشوێنێکدالهمنووسراوانهیدامامهڵهیلهگهڵئهمکێشانه
داکردووه.بۆئهوهیکێشهکهزیاترلهبهردهمخوێنهرداڕوونبێتهوه
فهلسهفهدا. له ئاکاری بیردۆزی دوو بهردهم دهخهمه بههاکان
یهکهمیانئهوبیردۆزهیهیهبه)دیۆنتۆلۆجی(Deontologyناوزهد
کراوهوبیریارانی،وهکوکانتوشاگردهکانیشوێنیکهوتوون.لهم
بیردۆزهیهدابههائاکارییهکان،بۆنموونهچاکهکردن،لهخۆیداچاکه
وتاکهکاندهبێتبهبێبیرکردنهوهلهئاکامهکهیپهیڕهویبکهن.
ئهگهرڕاستگۆییبههابێت،ههرچهندهئهنجامهکهشیلهههندێ
بارودۆخداخراپهیاندهشێزیانمهندبێتئهواپێويستهههمیشه
ڕاستگۆبينچونکهڕاستگۆییبههایهکیچاکه.لهالیهکیدیکهوه،
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بیردۆزهیئهنجامگهرایهتیConsequentialismکهبیریارانی،وهکو
ستیوراتمیلوجێرمیبێنتمبانگهشهیدهکهن،بیرلهئهنجامی
ههڵگرتنوبهکارهێنانیبههاکاندهکهنهوهوئهنجامهکهبڕیارله
سهرچاکهوخراپهیبههاکهدهدات.لهمالیهنهوه،ئهگهرڕاستگۆیی
بۆکهسێکئهنجامێکیخراپیههبووئهوالهوبارودۆخهداڕاستگۆیی

بههایهکیخراپه.


بهبۆچوونیمن،بیروڕاکانینیتشهلهالیهکهوهسهربهبیردۆزی
لهو نیتشه بهدووهمن. دیکهشهوهسهر الکهی له و یهکهم
یان  ژیانهوه90 بارودۆخی به وابهستن کهبههاکان باوهڕهدایه،
بههاکانهۆکردیبارودۆخیژیاننلهپێناویمانهوهوبهردهوامبوون
دهتوانین بیروڕایانهدا ئهم ڕۆشنایی 91لهبهر داهێنراون. ژیان به
و ببهستینهوه ئهنجامگهرایهتییهوه بهبیردۆزی توێژینهوهکهمان
خراپهیان و ژیانهوهچاکه به بههاکانهوه سهپاندنی ئهنجامی له
بههایهکی بێت زیانمهند ژیان بۆ بههایهک ئهگهر ههڵسهنگێنین.
خراپهودهبێتههڵبوهشێنرێتهوه.بهاڵمپێویستهئهوپرسیارهله
خۆمانبکهین،کهمهبهستمانلهچاکیبههابۆژیانچییه؟چی
شتێکواتایچاکهبهبههادهبهخشێت؟ئهوچاکهیهیلێرهدابه
بههاکانیدهبهخشین)ژیان(ه.ژیانیشبهوجۆرهیلهپێشترباسمان
بهڵکو)ویستی نیه،92 تێپهڕبوونی)کات( و بایهلۆجی کردخولهی
هێزه(.بههاکانڕاستهوخۆوابهستنبهژیانهوهولهخزمهتکردنی
90-  Friedrich Nietzsche. The Genealogy of Morals, p. 140.
91-  Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, p. 201.
92-ئهم)كات(هیلێرهداباسیدهكهمكاتیبوونیمرۆڤهنهككاتێكیماتماتیكی

یانفیزیكی.
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ویستیهێزدان.بههایهکلهوێداچاکه،کهببێتههۆیپهرهسهندن
نیتشهدهڵێت، مهبهسته ئهم بۆ هێز. ویستی وسهقامگیرکردنی
"بێجگهلههێزوچهندییهتیهێزژیانبههایدیکهینیه."93یان
"چیپێوهرێکمانبۆبههاههیه؟چهندییهتیوپهرهسهندنیهێز.94"
خراپی و ناشرینی بهپێچهوانهی ژیان چاکی و جوانی هاوکات
هێزه ویستی چونکهژیان دهبهخشێت، هێز بهویستی مردنهوه
وههمیشهچاکه.کهوابوو،دهگهینهئهوئاکامهیبڵێین)ویستی
بههایهکی چاکهکهش و چاکه شتێکی لهخۆیدا و هێز(ههمیشه
که)ویستی وهنزیکه، بۆچوونهی)کانت(ه لهو ئهمهش نهگۆڕه.
چاک(Good Willبهچاکهیهکینهگۆڕدادهنێتولهمبۆچوونهوه
)کانت( و بهدیۆنتۆلۆجی نیتشهدهبێت ئاکارییهکهی بیردۆزه
ئۆنتۆلۆجیو نهداوهپێشمهرجی نیتشه،وهکوکانت،ههوڵی ی.
زهمینهینهگۆڕبۆئاکاردامهزرێنێت.بهاڵمدهتوانینئهمڕاڤهکردنه
بۆبۆچوونهکهیبکهینولهڕوانگهکانیهوهبڕوانینهکێشهیویستی
هێزوبههایچاکهیئهوویسته.بهاڵمهێشتاکێشهیپهیوهندی
خاڵهمان ئهو و ماوهتهوه ئاڵۆزی چاکهبه و هێز ویستی نێوان
نیه. ئهوپهیوهندییهزهروریوههمهکی نهسهلماندووه،کهچۆن
بهستێنی له پهیوهندییهک کههیچ ڕوونه، ال ئهوهشمان هاوکات
دانانرێت. ههمهکی و بهزهروری هیچگهرایهتییهوه مێتافیزیکی
دهگونجێتویستیهێزنهبێتهسهرچاوهیچاکهکردنوبۆڕوخاندن
وپهالماردانبهکاربهێنرێت.چۆندڵنیابینلهوهیویستیهێزبۆ
ڕوخاندنیژیانناخرێتهگهڕ؟لهبهرئهوهیمرۆڤیبهرزبکوژیخوا
ویاخییهلهسترهکچهرهدهرهکییهبهسهرداسهپێنراوهکان،ویستی

93-  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 37.
94-ههمانسهرچاوه.الپهڕه٣٥٦
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هێزیلهژوورچاکهوخراپهوهیه.خۆیدهبێتبهپێوهریبههاکانی
تاکهڕێگه دهدات. بههایانهدا ئهو نرخی لهسهر بڕیار وخۆشی
چارهیهکبۆمهترسیلهبهکارهێنانیئهوهێزهلهالیهنئهمجۆره
مرۆڤهوه)زانین(یمرۆڤهکهیه.ئهوکهسێکهبهڕاستییهکانیدهرهوهی
پهرهسهندنی و ژیان ئهشکهوتهکهگهیشتوهوجوانیوچاکهله
ژیاندادهدۆزێتهوه.ههرچبههایهکدژیژیانبێتوبناخهیژیان
بڕوخێنێبهخراپیدادهنێت.95نیتشهباوهڕیبهمرۆڤیبهرزههیه
وئهوبهسهرچاوهیچاکهکردنومرۆڤینزمیشبهبهرههمهێنهری
خراپهوکهلتووریبازاڕیناوزهددهکات.96مرۆڤیبهرزیشبهئاگا
دههێنێتهوه،کههێزیخۆیبۆخراپهکردننهخاتهگهڕودژیژیان
"ئهوانهیدژی ودهڵێت، بهکارینههێنێت ژیان ڕووخاندنی بۆ یان
ئاکامدا له نابێت دهکهن لهگهڵدا وجهنگیان دهوهستن دڕندهکان

خۆیانببنبهدڕنده."97


خۆی خوێنهر لهالی پرسیارهی ئهو شیکردنهوهیه ئهم پاش

95-لهپێشتربیروڕاینیتشهملهسهرئایینباسكرد.ئهوخاڵهمڕوونكردهوه،كه
ئایینبۆنیتشهدژوهستانهبهرانبهرژیانوڕوخێنهرێتی.بهبۆچوونیمنفرۆید،ههر
چهندهئاماژهیبۆنیتشهنهكردووه،لهنووسراوهكهیدالهسهرشارستانیهتسودیله
نیتشهكردووه.ئێمهناتوانینئهوهشبسهلمێنینكهفرۆیدنیتشهینهناسیوهچونكه
دواییدا له ویستوه، نیتشهخۆشی و بووه نیتشه هاوڕێی )سهلۆمی(،كهپێشتر
بووهبههاوڕێیفرۆید.فرۆیدلهڕێگهیئهمژنهشاعیرهوهئاگایلهبیروباوهڕی

فهلسهفینیتشهبووه.بۆنزیكیبۆچوونهكهیفرۆیدلهنیتشهوهبڕوانه:
Sigmund, Freud.CivilizationanditsDiscontent,translatedbyLeo

 NewYork: Penguin Books, 2002. P. 22.Bersani,

96-  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 350
97- Friedrich Nietzsche. “Beyond Good and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 279.
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نیتشه بۆچوونهکهی ڕوویهکهوه چی کهله ئهوهیه، دهسهپێنێت
نوێیه؟ئێمهلهوهوپێشئهوهشمانڕوونکردهوه،کهنیتشهدژی
بناخهگهرییهوبانگهشهیڕێژهگهرایهتیدهکات.بهاڵمڕێژهگهرایهتی
لهپێشنیتشهدالهالیهنپرۆتاگۆراسوجۆرجیاسهوهباسکراوهو
کێشهیهکینوێنیه.نیتشهبهدامهزرێنهریڕێژهگهرایهتیدانانرێت.
بهبیروڕایمنبۆچوونهئاکارییهکهینیتشهلهدووڕووهوهنوێیه:
یهکهملهوڕووهوه،کهبههاکانیبهداهێنراویاندهستکردیمرۆڤ
داناوهودووهمیشلهنێوقاڵبێکینهگۆڕوچهقیودانهیچهسپاندونو
بهدینامیکیوگۆڕاودایاندهنێت.لێرهدادووکاتیگۆریبۆڕاڤهکردنی
و )پهیدابوون( کاتیگۆری یهکهمیان دێنهپێش. بههاکان چییهتی
بیریارانی نیتشهدا دیسانهوهلهپێش )پهرهسهندن(ه. دووهمیان
بهکارهێناوه، کاتیگۆرییهیان دوو ئهم هیگڵ و هیراکلیدس وهکو
لهبهر دهبێت و جیاوازه بهکارهێنانهکهی نیتشهچۆنیهتی بهاڵم
ڕۆشناییمێتافیزیکههیچگهرایهتییهکهیدائهمجیاوازییهبناسرێت.
و پهیدابوون هیگڵدا و هیراکلیدس لهسیستهمهمێتافیزکییهکانی
پهرهسهندنبهسترهکچهرێکیمێتافیزیکیلهپێشترهوهگرێدراون
وئهوسترهکچهرهشسهربهدهستهاڵتێکیڕههاوهۆشهکی،وهکو
)لۆگۆسLogos(یان)گایستGeist(ه.لۆگۆسودهستهاڵتیڕههای
ئهوههمووههبوویهکوڕووداوێکپهیدادهکهنوپهرهیپێدهسهنن.
دهستهاڵتیڕههایلۆگۆس)بوون(دهخزێنێتهنێوسترهکچهرێکی
لهپێشتردامهزراوداوههبووهکانوڕووداوهکانبۆگۆڕانکارییهکان
دامهزرێنراوهکهی بهرنامه پهیڕهوی پهرهسهندنیان( و )پهیدابوون
نیتشهلهسهرهتاوهبوونیلۆگۆسو نێوسترهکچهرهکهدهکهن.
سترهکچهرێکیلهپێشتردامهزرێنراوبۆبوونڕهتدهداتهوه.ئهمهش
جیاوازییهکیبنهڕهتیلهنێوانبۆچوونهکانینیتشهوبهکارهێنانی
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)پهیدابوونوپهرهسهندن(لهگهڵبۆچوونهکانیهیراکلیدسوهیگڵ
دیاریدهکات.پهیدابوونوپهرهسهندنیبههاکانیانسیستهمێکی
ڕهوشتیکۆمهڵپێکهاتهیهکیمێژووییوکۆمهاڵیهتییهولهئاکامی
ئاسمانییهوه دهستورێکی نهک کۆمهاڵیهتییهوه )پێویستی(یهکی
سهریههڵداوهوبهنهمانیپێویستییهکهشواتایبههاکهناپێویست
دهبێت.لهمبۆچوونهوه،بههاکانیمرۆڤیبهرزوههمووبههایهک
یه. مێژوویی دیاردهیهکی لهکۆمهڵدا ڕهوشت سیستهمێکی و
که ڕادهوهستێت، لهسهر)پێویستی( پهرهسهندنیان و پهیدابوون
و تاک دهستهاڵتی کردنهوهی پێویستییهکهم ئهو نیتشه بهڕای
ڕێگرتنلهودهستهاڵتهیهلهپێناویدهستهاڵتیدهستهوتاقمێکی
کۆمهڵ.ئاکامیئهمهش،کهدامهزراندنیسیستهمێکیڕهوشتییه،
بۆداگیرکردنیدهستهاڵتیتاکوقوربانیدان بۆتههۆ ڕاستهوخۆ
کهدهستهو ڕهوشتییهش، سیستهمه ئهو سهربهستییهکهی. به
تاقمێکیکۆمهڵبهخۆفهرزکردنبهسهرکۆمهڵدابۆسهرکوتکردنی
تاکسهقامگیریانکردووه،بووهبهنهرێتیباوویاساوڕهچهڵهکی
سیستهمه ئهوهی بۆ کۆمهڵدا. ژیانی له کردن حهاڵڵ و حهرام
ڕهوشتییهکهزیاتردهستهاڵتیتاکخهفهبکاتولهناویبهرێت،
بۆ کردنهکه حهاڵڵ و حهرام تاقمهڕهچهڵهکی و دهسته ئهو
دهستهاڵتێکیمێتافیزیکینادیاردهگهڕێننهوهوشهرعییهتیئایینی
پێدهدهنوبههاکانیبهپیرۆزوههمهکیدادهنێن.سهقامگیرکردنی
ئهمسیستهمهدهبێتههۆیدامهزراندنیکۆمهڵگایهکیڕهوشتی،که
تاکهکانناتواننسهرکێشیبکهن.هاوکاتئهوکۆمهڵگایهداخراوه
دۆڕاندووه. وسهربهستییهکهیان تیایداچهوساونهتهوه تاکهکان و
و داهێنان ڕێگاکانی و بهزهیییه بێ و زوڵمکهر کۆمهڵگایهکی

پهرهسهندنیبیرکردنهوهدهبهستێت.
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پێویستیوبهرژهوهندییهکانیتاکهکانوچینهکانیکۆمهڵجیاوازن
جیاوازییهی ئهم دانامهزرێنن. ڕهوشتی جۆرسیستهمی يهك و
سیستهمه نێوان جیاوازی بهرژهوهندییهکان و پێویستییهکان
ڕهوشتیهکانیشدهسهپێنێت.فهرمانکهروفهرمانلێکراو،داگیرکهرو
داگیرکراو،خاوهنکۆیلهوکۆیله،سهربهستوچهوساوهبۆچوونیان
جیاوازییهکان بهاڵم جیاوازه. ڕهوشتییهکان بهها و ژیان بۆ
زهروری بنهڕهتێکی و ئۆنتۆلۆجییانه نهک فینۆمینۆلۆجییانهیه
پێنهدراوه.ئهوبارودۆخهیتاکێکدهکاتبهداگیرکهروتاکهکهی
گۆڕانه. وقابیلی دروستکراوه و مێژوویی داگیرکراو به دیکهش
بکرێت داگیر پهیدابوونیهوهبوونی ڕۆژی یهکهم له تاکێک دهشێ
بهاڵم ببێت، دایک له چهوساوهدا و کۆیله خێزانێکی نێو له یان
ئهو ئهودایه. ههڵبژاردنی له کۆیالیهتییهکهی و داگیرکراو ژیانی
دهتوانێتکۆیالیهتییانسهربهستیههڵبژیرێتوچارهنووسیخۆی
بگۆڕێت.بوونبهکۆیلهزهرورهتێکیئۆنتۆلۆجینیهوڕووداوێکی
مێژووه.لهگهڵشیکردنهوهیسیستهمیڕهوشتیکۆمهاڵیهتییدابه
گوێرهیشێوازیپهیوهندییهکۆمهاڵیهتییهکانودابهشکردنیکۆمهڵ
نیتشه بۆدووچین، یانمارکسگوتهنی تاقم بۆدوودهستهو
خۆیلهفهلسهفهکۆمهاڵیهتییهکهیهیگڵنزیکدهکاتهوهوسودی
لێوهردهگرێت.وهکوهیگڵلهمهڕدووجۆربووندهدوێت:داگیرکهر
بهکارهێنانهکهی بهاڵم کۆیله. و کۆیله خاوهن یان داگیرکراو و
باسی و کردنهڕهوشتییهکهنهچۆتهدهرهوه نیتشهلهتهفسیر
سهرچاوهیناکۆکیوجیاوازییهکهوڕۆڵیکارکردنوبهرههمهێنان
ناکات.بهوشێوهیهیبهرژهوهندییهئابوورییهکانیچینهچهوساوه
گوێرهی به ڕهوشتیهکانیشیان بهها جیاوازه، چهوسێنهرهکان و
داگیرکهرێکهوه له کردن چاکه واتای دهگۆڕێن. پێویستیهکانیان
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بۆداگیرکراووابهستهبهبهرژهوهندیوپێویستیههریهكێکلهو
چینانهوه.ناکرێتئهمجیاوازییانهداپۆشرێتوچاویانلێبپۆشرێت.
پێویستیهکانی ڕۆشنایی لهبهر داکهوتهکۆمهاڵیهتییهوهو لهم
خۆیان ڕهوشتی جیاوازی سیستهمی دوو مرۆڤ بوونی جۆر دوو
دهسهپێنن.سیستهمییهکهمیان،کهههنبانهیبههاکانیکهسانی
خاوهندهستهاڵتوداگیرکهرانهنوێنهرایهتیڕهوشتیخاوهنکۆیله
دهکاتودوومیانئهودهستهوکۆمهڵهبههایانهدهگرێتهوه،که
کهسانیبێدهستهاڵتوداگیرکراویانکۆیلهکانبۆبهرژهوهندی
خۆیاندایانمهزراندووه.98بۆنموونهکهسانیخاوهندهسهاڵت
ئازایهتیوشهڕهنگێزیبهچاکهدادهنێنوئهوانهیبێدهستهاڵتن
ئهو ڕوانگهیهوهههموو لهم دهکهن. لێبوردن و بهزهیی داوای
و دهستهاڵت به دهبهستن چاکهکردن پێناسی ڕهوشتییانهی بهها
ئازایهتیوجهنگهوهسهربهسیستهمیڕهوشتیخاوهنکۆیلهنو
بهپێچهوانهیئهمهشهوهبههاکانی،وهکوبهزهییولێبوردندهبن
بهناوهڕۆکیسیستهمیڕهوشتیکۆیالیهتی.دامهزراندنیئهمدوو
جۆرهسیستهمهڕهوشتییهلهنێوههمووکۆمهڵێکداههیهچونکه
کۆمهڵێکبهبێجیاوازییدهستهاڵتلهنێوتاکهکانداپهیدانهبووه.
شارستانیهتنهگهیشتۆتهئهوقۆناخهیتاکهکانبهیهکسانیتیایدا
بژینوبهختهوهربن.لهههمووقۆناخهکانیشارستانییهتدادووجۆر
یهکێک سهریههڵداوهو فینۆمینۆلۆجییانه مرۆڤ جیاوازی بوونی
بوونهکهی بهنامۆکردنی و چهوساندنهوه بوونهبۆتههۆی لهو
ڕامیاری و ئابووری بارودۆخی و دژایهتی پهیوهندییهکی و دیکه
نایهکسانیاندامهزراندووه.ئهوپرسیارهیلێرهدایهخهماندهگرێت
سیستهمێکی چی به سهر بهرز)سوپهرمان( مرۆڤی ئهوهیه،ئایا
98- Friedrich Nietzsche. “Beyond Goog and Evil”, in Basic Writings 
of Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 394.
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پرسیاره ئهم کۆیله؟ کۆیلهیان خاوهن کهسێکه ئایا ڕهوشته؟
پێشتر ئێمهله دهدرێتهوه. ڕووهوهبهنێگهتیڤانهوهاڵم لهسێ
واته ڕهوشته، بێ بهرز کهمرۆڤی کرد، خاڵه ئهو بۆ ئاماژهمان
سهربهسیستهمێکیڕهوشتینیهچونکهئهوسیستهمهخاوهنی
سترهکچهرێکیدهرهکییهوبهسهرتاکدافهرزکراوه.ئێمهشلهگهڵ
دابهشکردنیسیستهمیڕهوشتدابهسهرخاوهنکۆیلهوکۆیلهدا
لهئاکارنادوێین.خاوهنکۆیلهوکۆیلهخاوهنڕهوشتنبهاڵمبێ
ئاکارن.مرۆڤیبهرزبێڕهوشتهبهاڵمخاوهنیئاکاره.لهبهرئهمه
توێژینهوهکهمانلهسهرڕهوشتوسیستهمهڕهوشتییهباوهکانی
کۆمهڵمرۆڤیبهرزناگرێتهوه.لهسهرووئهمهشهوهجیاوازییهکی
دیکهیگرنگوبنهڕهتیلهنێوانمرۆڤیبهرزوخاوهنکۆیلهو
کۆیلهداههیه،کهپێویستهجهختیلهسهربکرێت.مرۆڤیبهرز
لهگهڵسهقامگیرکردنیویستیهێزوپهرهسهندنیبوونیداکهسێکی
دیکهناچهوسێنێتهوه.ئهوڕزگارکهرێکیمرۆڤایهتیوپێغهمبهری
سهربهستییه.دژیئهوهێزوسترهکچهرانهدهجهنگێت،کهبوونی
چونیهتییهی ئهم ئهنجامی له بهرز، مرۆڤی دهکهن. داگیر مرۆڤ
و سهربهست تاکێکی کۆیلهشه. نه و کۆیلهیه خاوهن نه بوونی
ئازادیخوازهودژیههمووفۆرمێکیچهوساندنهوهیه.لهپێشتریش
چهوساندنهوه دژی نیتشهکهسێک بیروڕای به که کرد، باسمان
ڕاوهستێتوشهڕلهگهڵدڕندهکانبکات،نابێتلهئهنجامداپاش
ڕووخاندنیداگیرکهرهکهخۆیجێگایبگرێتهوهوببێتبهچهوسێنهر
یاندڕندهیهکیدیکه.سیستهمیڕهوشتیخاوهنکۆیلهوکۆیله،
ههرچهندهجیاوازنکاریگهرێتینهرێونالهباردهکهنهسهرژیان
و جۆرهسیستهمهناشرین دوو ئهو پێشهوهینابهن. بهرهو و
نهزۆکن.ههرچبههایهکیشناشرینبێتودژیژیانوپهرهسهندنی
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ویستی داخوازی. به نابێت بهرز مرۆڤی ویستی ڕاوهستێت ژیان
هێزیمرۆڤیبهرزههمیشهههوڵیپهرهسهندنیژیانولهناوبردنی
و کۆیلهوهیه خاوهن ئارهزووی و حهز ژوور له دهدات. ناشرینی
بههائاکارییهکانیشیلهژوورسیستهمهڕهوشتییهکانهوهیه.ئهمهش
لێرهداڕهتدانهوهوڕهتکردنیکهلتوورهبازاڕییهزاڵبوهکهلهالیهن
لهسهر ژیانیش پهرهسهندنی دهکات. دیاری بهرزهوه مرۆڤی
ڕهتدانهوهوڕهتکردنیمرۆڤهبهرزهکهوهیانکهسهئازادکراوهکهی
و ڕهتدانهوه گهڕ. دهکهوێته و ئهشکهوتهکهوهڕادهوهستێت نێو
هیچگهرایهتی مێتافیزیکی بنهڕهتی کاتیگۆری کهدوو ڕهتکردن،
نیتشهن،دهبنبهدووخولهبۆگالیسکهیمێژوو.گۆڕانکارییهکانی
مێژوولهمزهمینهولهمدینامیکیتییهوهسهرههڵدهدهن.سیستهمه
پێشتر له سترهکچهرێکی کۆیله و کۆیله خاوهن ڕهوشتییهکانی
دامهزرێنراون.بهزۆربهسهرتاکهکانداسهپێنراون.ههردووکییان
سهربهوکهلتوورهبازاڕییهن،کهسوورهلهسهرنامۆکردنیتاکهکان
نموونه بۆ کۆیله، خاوهن ئهوان. هێزی لهویستی ڕێگهگرتن و
سهقامگیرکردنی و بهئازایهتی کۆیله ونامرۆڤکردنی نامۆکردن
هێزیخۆیدادهنێت.کۆیلهشیانئهوتاکهیتهسلیمیکهلتووری
بازاڕیبووهونامۆکراوهشوێنکهوتنیکهلتوورهکهوملکهچکردن
لهئاستیدهستهاڵتیداگیرکهردالهبهرڕۆشناییبههاکانی،وهکو
لێبوردنوئاشتیخوازیلێکدهداتهوهونکۆڵیلهناوهڕۆکیمرۆڤایهتی
خۆیدهکات.لهههردووحاڵهتهکهدا،چیلهگهڵنامرۆڤکردنی
کۆیلهله کردنهکهی نکۆڵی یان کۆیلهوه، الیهنخاوهن کۆیلهله
ناوهڕۆکیمرۆڤانهیخۆی،ئهوهیکراوهبهقوربانیولهناوبراوه
مرۆڤه بوونی نیتشهناوهڕۆکی بۆ کههاوکات هێز(ه، )ویستی
دامهزراندنی لهگهڵ کۆیله، و کۆیله خاوهن ژیانه. سهرچاوهی و
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سیستهمهڕهوشتییهکانیاندا)ویستیهێز(یان)ژیان(ڕهتدهدهنهوهو
مرۆڤایهتیشلهگهڵئهمڕهتدانهوهیهداناوهڕۆکیخۆیدهدۆڕێنێت.
بۆچوونهوه، ئهم ڕوانگهی له وونه، ئهمڕۆدا لهکۆمهڵگای ئهوهی
به چینایهتییدا ڕژێمێکی له مرۆڤ نیه. پێویستییهئابوورییهکان
تهنیابرسیوڕووتنیه،بهرههمهکهیلهالیهنکهسێکیدیکهوه
تااڵننهکراوه،بهڵکولهمرۆڤایهتیشدابڕاوهوکهسێکهبێناوهڕۆک.
کۆمهڵگایمرۆڤایهتی،تاکوبهمشێوهیهبمێنێتهوه،چهندلهڕووی
ڕوو )گۆڕانکارییهچهندهکییهکان( بهرههمهێنانهوه و تهکنهلۆجیا
لهزۆریبکات،بهبێناوهڕۆکیمرۆڤانهومرۆڤایهتیدهمێنێتهوه.
به کراون و ناڕهسهنن و نامۆن تێدا کهتاکهکان کۆمهڵگایهکه،
باوهکانوکهلتوورهبازاڕییهکهو کهلوپهلوکوێرانهشوێنبهها
سترهکچهرهلهپێشتردامهزرێنراوهکهداکهوتوون.مرۆڤیبهرز،کهله
نێوئهمکۆمهڵهوهسهرههڵدهدات،کهسێکهبهپێچهوانهیتاکهکانی
نێوڕهوهکهوهشوێنسیستهمیڕهوشتیڕهوهکهوکهلتووریباوی
ناسیوهتهوه ڕهوهکهناکهوێت.کهسێکهناوهڕۆکیمرۆڤانهیخۆی
ئهنجامدانی ئومێدێکهبۆ ئهو بکات. ودهیهوێتمرۆڤایهتیڕزگار
ئهمکارهمێژوویییه.ئهوگۆدۆیهیهگهڕانهوهبۆنێوئهشکهوتهکه
پڕۆژهیهکی ئهشکهوتهکهبه نێو ههڵوهشاندنهوهیسترهکچهری و

فهلسهفیدادهنێت.

جیاوازییهکیبنهڕهتیلهنێوانئاکاریمرۆڤیبهرزودووسیستهمه
باوهڕهوشتییهکانداههیه،کهناکۆکیشلهنێوانیانداپهیدادهکات.
و بهژیان پهیوهندییان دهگهڕێتهوهبۆ جیاوازیشیان و ناکۆکی
پهرهسهندنیژیانهوهیانسهقامگیرکردنیویستیهێزوسهربهستی
و حهز بهستنهوهی و لغاوکردن بهرز مرۆڤی الی ئاکار تاکهکان.
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ئارهزووهکانیتاکنیهوشورایسترهکچهرێکیلهپێشتربهدەورى
ویسته سهربهستانهی دهربڕینێکی ههڵنابهستێت. هێزدا ویستی
دوو ئهم داهاتوو. به گهیشتن و بڕیاردانهلهسهرخۆ-ڕهتکردن و
پێچهوانهوه به و نابینرێن خهسڵهتهلهسیستهمهڕهوشتییهکاندا
و خۆ-ڕهتکردن بهرانبهر سیستهمهدامهزرێنراوهڕهوشتییهکان
گهیشتنبهداهاتوودژانهڕادهوهستنوجهختلهسهرزهرورهتو
گرنگیبههاکانیدوێنێوئهمڕۆدهکهن.گۆڕانکاریوڕێژهگهرایهتی
کانیاندا ههمووجیاوازییه لهگهڵ تاکهکانیش بهخۆیانهوهناگرن.
پهیڕهویئهوسیستهمهدهکهن.گهڕانهوهبۆڕههاگهرایهتیونکۆڵی
کردنلهگۆڕانوڕێژهگهرایهتیڕهتدانهوهیڕاستییهبنهڕهتییهکانی
پهرهسهندنی و دینامیکیهت و جیاوازی باوهڕنهکردنهبه و بوونه
سهرچاوهیهکی لهههرچ ڕووهوه، لهم ڕهوشت، سیستهمی بوون.
کۆمهاڵیهتییهوهسهریههڵدابێت،ئابوورییانئایینی،دژیژیان
دهکات. کار ژیاندا لهخزمهتگوزاری ئاکار ژیانه. پهرهسهندنی و
باوهڕهیبههایهکیئاکاریزیانبه ئهگهرمرۆڤیبهرزبگاتهئهو
ژیانوپهرهسهندنیژیاندهگهیهنێتئهوبههایهههڵدهوهشێنێتهوه
وبڕیارلهسهرداهێنانیبههایهکیچاکتردهدات.ههڵوهشاندنهوهو
دامهزراندنیبههائاکارییهکانپرۆسهیهکیبهردهوامیخۆ-ڕهتکردنو
ڕهوتهژوورکێشییهکهیژیانه.بۆمرۆڤیبهرزهیچبههایهکیدهرهکی
ئاکارییهکانزادهیکاتوشوێنی نیه.بهها وههمهکیونهگۆڕ
خۆیاننوبۆپهرهسهندنیژیانداهێنراون.99لێرهدادهگهینهئهو
ئاکامهی،کهئاکارسهربهسیستهمێکنیهچونکهسیستهمپێویستی
بهسترهکچهرێکیلهپێشترههیه.دامهزراندنیسترهکچهریشهۆیه
بۆتهسککردنهوهیبوارهکانیسهربهستیوداهێنان.لهکاتێکدا

99-  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 168.
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ناگونجێت دهوهشێنینهوه، ههڵی و ڕادهوهستین سترهکچهر دژی
ههوڵیدامهزراندنیسترهکچهرێکیدیکهبدهین.سهربهستیمرۆڤ
لهگهڵههڵوهشاندنهوهیسترهکچهرێکودامهزراندنیسترهکچهرێکی
پێویسته سهربهستی مسۆگهرکردنی بۆ ناکرێت. مسۆگهر دیکهدا
بهها و ئاکار لهمهڕ و بگهیهنین سترهکچهر دیو بهو خۆمان
سترهکچهرێکی دامهزراندنی بدۆێین. ڕهوشت نهک ئاکارییهکان،
ڕهوشتیڕهتدانهوهیسهربهستیوخهفهکردنیتاکهکانه.بۆچوونه
ئاکارییهکانینیتشهلهمبهستێنهوهمێتا-سترهکچهرهیانئاکارێکی
لهسترهکچهربهدهره.لهالیهکیدیکهوهئهوهیبڕیارلهسهرچاکه
نیه. داگیرکراو یان داگیرکهر دهدات ئاکاری بههایهکی وخراپهی
ڕهوشتیدایه. سترهکچهرێکی دهرهوهی له ئاکاری چونکهبههای
مرۆڤیبهرزخۆیدهبێتبهوپێوهرهوواتابهبههاکهدهبهخشێت.
ئهمهشبههائاکارییهکاندهکاتبهجۆرهبههایهکلهودیوپێوهری
یانبههایئهودیو چاکهوخراپهڕهوشتییهکانوبهمێتا-بهها
چاکهوخراپهدایاندهنێت.100خاڵێکیگرنگیدیکهشلهکۆتاتی
له ئاکامانهی یهکێکهلهو بکهمهوه، ڕوونی دهمهوێت بهشهدا ئهم
توێژینهوهکهمانداپێیگهیشتوین.ئهوهیه،کهیهکجۆرئاکارمان
دهکهونه ئاکارهکان ژمارهی و ئاکارییهکان بهها چهندییهتی نیه.
سهرژمارهیمرۆڤهبهرزهکان.مرۆڤیبهرزکهسێکیتاکهوسهر
نیه.نهخاوهنکۆیلهیهونهکۆیله.له ئایینێک بههیچچینو
بهرئهمهئاکارهکانفرهن.ههریهکێکلهمرۆڤهبهرزهکانیکۆمهڵ
خاوهنیئاکاریخۆیهتی.ئهمهشڕێگهلهوهناگرێت،کهدوویان

نووسیوهو خراپه( و چاكه و دیو )ئهو ناوی به نیتشهپهرتووکێکی   -100
چوارچێوهی ناكهونهنێو بهرز مرۆڤی بههاكانی چونكه ههیه مهبهستیشی ههمان

سترهكچهریڕهوشتییهوه.
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چهندمرۆڤێکیبهرزپهیڕهوییهکجۆربههایئاکارییبکهن.بهاڵم
ئهمهاوبهشییهلهبههادابڕیاردانێکیسهربهستانهیهچونکهمرۆڤی
بهرزکهسێکیدیکهداگیرناکات.بههاکانیخۆیبهسهرکهسانی

دیکهدابهزۆرناسهپێنێت.
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بهشیپێنجهم
نیتشهومیتافۆر

میتافۆر به شوێندا گهلێک له فهلسهفییهکانی بیروباوهڕه نیتشه
Metaphorدهربڕیوه.101میتافۆرشێوازێکیدهربڕینهتێدابههۆی
وشه لهگهڵ باسکراوهکه بابهته وشهکهیان لێکچونی دۆزینهوهی
زمانێکدا ههموو له دهدرێت. نیشان واتاکهی دیکهدا بابهتێکی و
هۆنراوهمیتافۆر بهتایبهتی ئهدهبدا له بهاڵم بهکاردێت، میتافۆر
هونهرییهکاندا وێنه واتای کردنهوهی لهڕوون سهرهکی ڕۆڵێکی

ههیه.بۆنموونه)مهحوی(دهڵێت،
وه ک بولبول ئه و دڵه  به  گوڵی ڕوو که  ڕوو ده کا
په روانه یه ،  زیاره تی شه مع  ئاره زوو  ده کا102 


لهمپارچههۆنراوهیهدا)مهحوی(بهمیتافۆرحهزوئارهزوویخۆی
بهرانبهرخۆشهویستهکهیدهربڕیوه.دڵیخۆیکردووهبهبولبولو
ڕوویخۆشهویستهکهشیبهگۆڵ.بهئهمهشڕازینهبووهوههوڵیداوه
شهوقوسوتانیخۆیبۆخۆشهویستهکهیلهنێومیتافۆریمۆم

)metaphora(یۆنانییه لێكدراوی وشهیهكی Metaphor میتافۆر  -101
یانفۆرما( یاندوای،pherein)فێرین دیو واتهئهو metaمیتا )مێتافۆرا(:

گواستنهوهیانگوێزانهوهیه.

102-مهالعهبدولكهریمیمودهریس،دیوانیمهحوی،كۆڕیزانیاریكورد،بهغدا،
1984.الپهڕه25
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وپهروانهدادهربڕێت.شاعیرخۆی،وهکوئهوپهروانهیهلهدهوری
خۆشهویستهکهیدادهنێت،کهبهدهوریگڕیمۆمدالهتاوعهشقی

بۆئاگرهکهدهسوڕێتهوهوخۆیدهسوتێنێت.

گهلێکلهفهیلهسوفهکانلهمێژوویبیرکردنهوهیفهلسهفیدالهمهڕ
میتافۆردواونوواتاکهیانڕوونکردۆتهوه.لهپێشههموویانهوه
به بکۆڵێتهوه. لهواتاکهی و بکات پێناسی ههوڵیداوه ئهریستۆ
ئهو خۆی شته کهئهو شتێکه، ناونانی میتافۆر ئهریستۆ دیدی
ناوهینیه،یانواتایهکبهوشهیهکدهدهین،کهئهووشهیهخۆی
ههڵگریئهوواتایهنیه.103ههروههالهوباوهڕهدایهبهکارهێنانی
کاتێکدا له بیرکردنهوهیه. تهمومژاوی و ئاڵۆزی نیشانهی میتافۆر
باسکراو بابهتێکی یان وشهیهک کهواتای دێت، بهکار میتافۆر
بهتایبهتی ، ئهریستۆ پاش بیریارانی  شاراوهبێت.104 و نادیار
ئهوانهیلهئهدهبوهونهرهوهنزیکنلهگهڵئهریستۆداهاوڕانینو
میتافۆربهشێوازێکیدهربڕینیگرنگوخاوهنبههایجوانیله
ئهدهبدادادهنێن،بهتایبهتیلههۆنراوهدا،کهبهبێمیتافۆربههای
میتافۆر )خواناسی( تێولۆجیشدا له دهبێتهوه. کهم جوانییهکهی
دهستهاڵتی و خوایهتی واتای جار زۆر ههیه. گرنگی جێگایهکی
به باوکێکی نموونه"خوا بۆ دهردهبڕێت، بهمیتافۆر خوایهتی

دهستهاڵتهلهئاسماندا".

بۆ جیاوازدا بوونی دوو دهستهاڵتی نێوان لێکچونهله ئهم

103-  Aristotle. Poetics, translated with an introduction by Malcolm 
Heath, London: Penguin Books, 1996. 576, p. 34.

104-ههمانسهرچاوه،الپهڕه3٧.
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ڕوونکردنهوهیچییهتییهکهیبهمیتافۆرڕازاوهتهوه.ڕۆڵیسهرهکی
ئهدهبییهکهدا فۆرمه به جوان کااڵیاکی بێجگهلهوهی میتافۆر،
دهکات،هاوکاتپهیوهندینێواندووشتیجیاوازمانبۆدهردهخات
له دهکات.105 بۆ لێکنهچوومان دووشتی لێکچونی ئاماژهی یان
پارچههۆنراوهکهی)مهحوی(دادڵیشاعیروبولبولوپهروانه
جیاوازنوئهگهرلهنێوبهستێنیفۆڕمههونهرییهکهدادهربهێنرێن
له و هونهرییهدا شێوازه لهو بهاڵم دهردهکهون. جیاوازییهکانیان
بهرگیئهومیتافۆرهدائاماژهبۆلێکچونیاننهکجیاوازینێوانیان
کراوه.دڵوپهروانهلهگهڵئهوهیدووبابهتیجیاوازنوپهیوهندی
ئهوی بهبێ یهکێکیان بوونی و نیه یهکدا لهگهڵ ئۆنتۆلۆجییان
دیکهدهناسرێت،لهوهۆنراوهیهدابهدووشتیلێکچوودانراونو
له تێگهیشتن دهرکهوتووه. خۆشهویستیدا له لێکچوونهشیان ئهو
دڵیشاعیربهرانبهرخۆشهویستییهکهیبۆخۆشهویستهکهیلهبهر
و مۆم ئاگری دهوری پهروانهبه سوڕانهوهی لێکچوونی ڕۆشنایی

سوتانیپهروانهبهوئاگرهباشتردهستدهکهوێت.


سهبارهت دهسهپێنێت خۆی و دهگرێت یهخهمان پرسیارهی ئهو
بیریارهبۆ ئهم بۆچی نیتشهئهوهیه، الی میتافۆر بهکارهێنانی
بردوه؟ میتافۆر بۆ پهنای بیروباوهڕهفهلسهفییهکهی دهربڕینی
میتافۆرچیڕۆڵێکلهفهلسهفهینیتشهدادهبینێت؟پێشمامهڵه
کردنلهگهڵئهمکێشهیهداپێویستهئهوخاڵهڕهچاوبکرێت،که
نووسینیفهلسهفیفرهشێوازه.نووسهریشسهربهستهبیروباوهڕی
خۆیبهیهکێکیانچهندشێوازێکینووسیندهربرێت.باشترین

105-  Alex Preminger.PrincetonEncyclopediaofPoetryandPoetics, 
Princeton University Press, 1975. P. 490. 
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نموونهیبهردهستمانهۆنراوهی)عیرفانی(شاعیروسۆفیهکانمانن،
کهلهوبهرگههونهرییهداکێشهفهلسهفییهکانیاندهرخستوه.له
و جهزیری مهالی هۆنراوهکانی له فهلسهفی کۆنهوهبیروباوهڕی
ئهحمهدیخانێومهولهویومهحویوگهلێکیدیکهشلهشێوهی
لهگهڵ دهربڕینه شێوازی ئهم ڕازێنراوهتهوه. میتافۆر به هۆنراوه
شێوازینووسینی)پهخشان(بهتایبهتیپهخشانیئهمڕۆ،کهبۆ
نموونهیهکی جیاوازه.حهزدهکهم بهکاردێت فهلسهفی توێژینهوهی

دیکهیهۆنراوهیهکی)مهحوی(لهسهرئهمکێشهیهبهێنمهوه،

له سه ر تۆم دوژمنه  دنیا، قه زییه م )مانع الجمع( ه 
که  ته رکی تۆ نه که م، ته رکی هه موو دنیا نه که م چیبکه م106

مهحویکێشهیهکیفهلسهفیلهمپارچههۆنراوهیهدالهفۆرمێکی
له خۆی شارهزایی ناڕاستهوخۆ ههروهها دهربڕیوه. هونهرییدا

لۆجیکیئهریستۆدادهردهخات.

کێشهی)مانعالجمع(پهیوهندیبهیهکێکلهیاساکانیبیرکردنهوه
دوو کۆکردنهوهی یاسایهدژی ئهم ههیه. ئهریستۆدا لۆجیکی له
نێو له کردنهوهنادات ڕێگهبهبیر ڕادهوهستێت. ناکۆک الیهنی
لهم ناکۆکدا الیهنی دوو لهنێوان مهحوی بمێنێتهوه. ناکۆکیدا
پارچههۆنراوهیهداگیریخواردووهوناتوانێتههردووکیانیههبێت
.جیاوازیوناکۆکییهکانینێوانئهودووالیهنهش)کهتهرکیتۆ
نهکهم،تهرکیههموودنیانهکهم(وابهستنبهبۆچوونوتێڕوانینی
فهلسهفییانهیشاعیربۆ)تۆ(و)دنیا(.بهاڵمبۆئهوهیلهناوهڕۆکی

106 -  مهالعهبدولكهریمیمودهریس،دیوانیمهحوی،الپهڕه232.
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بڕۆم.107 لهسهری زۆرتر دوورنهکهومهوهنامهوێت باسهکهم
دهتوانینبڵێینیهکێکلهوهۆکارانهینیتشهیبهرهوبهکارهێنانی
گوێنهدانهبه و نووسینه و دهربڕین سهربهستی بردبێت میتافۆر
نهریتینووسینهوهالینیتشه.گرتنهبهریڕێگهیهکیجیاوازترهیان
چهندڕێگهیهکهبۆدهربڕینیبیروباوهڕهفهلسهفییهکهی.نیتشهلهم

بارهیهوهدهنووسێت،

بۆگهیشتنبهڕاستیچهندڕێگهیهکیجیاوازمبڕیوه.
بۆبینینیئاسۆوگهیشتنبهلوتکه

چهندپهیژهمبهکارهێناوه.
...

ئهمهڕێگهیمنه.کواڕێگهیتۆ؟
خهڵکیئهمپرسیارهملێدهکهن.

منیشلهوهاڵمدادهڵێم:خاوهنیڕێگهنیم.
زهردهشتوایگوت.108



یاسای ههن: ئهریستۆدا لۆجیكی سیستهمی بیركردنهوهله یاسای سێ  -107
ناكۆكی یاسای ڕاسته.( ههر ئهوا بێت ڕاست  پرۆپۆزیشنێك ناسنامه)ئهگهر
)ئهگهرپرۆپۆزیشنێكڕاستبێت،ناڕاستنیه.(یاسایناوهندوهر-نهگرتن)مانع
الجمع(یانExcluded the Middle)پرۆپۆزیشنێكیانڕاستهیانناڕاستونابێت
 Irving M.Copi. Introduction to Logic, New York::ههردووكیانبێت.(بڕوانه

 The Macmillan Co., 1963. P. 271.

108- Friedrich Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, Part lll, p. 190.  
ههروههابڕوانه:

Friedrich Nietzsche.  “Ecce Homo”, in Basic Writings of Nietzsche, 
translated by Walter Kaufman, p. 721.
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بهکارهێنانی بۆ سهرهکیتر و لهمهگرنگتر دیکهش هۆکارێکی
میتافۆردهگهڕێتهوهبۆتێگهیشتنینیتشهلهڕاستیودهربڕینی
و واتا شێواندنی بهبێ و ڕهوان شێوهیهکی ڕاستییهبه ئهو
ناوهڕۆکیئهوڕاستییه.بهوجۆرهیمنلهنیتشهتێدهگهم)زمان(
و)نووسین(لهفهلسهفهکهیداپهیوهندییهکیبنهڕهتییانبهڕاستی
بوونهوهههیه.زمانبهتهنیائامێربۆبیروڕاگواستنهوهنیهو
دهربڕینیڕاستیبوونه.فهیلهسوف)ههروههاشاعیر(لهدهربڕینی
ئهوڕاستییهدانابێت)زمان(ێکینهگونجاووناڕێک،کهوشهکانی
لهبازاڕداسواونودوورنلهڕاستییهوه،بهکاربهێنێت.پێویستی
و بهپڕی بوونمان کهڕاستی دهسهپێنێت، خۆی نوێ زمانێکی
تهواویبۆدهربخاتولهژێرپهردهیوشهسواوهکانهوهڕاستییهکه
نهشارێتهوه.نیتشهنایهوێتڕاستیبوونبهزمانیبازاڕیدهربڕێت
میتافۆر به هونهری)شیعری( زمانێکی کااڵی نێو له دهیهوێت و
بیڕازێنێتهوه.بێگومانئهمهشلهگهڵبۆچوونهکهیئهریستۆبهرانبهر
ناکۆکه، بهکارهێنانیمیتافۆرودهربڕینیڕاستییهفهلسهفییهکان
کهلهدواییدادهگهڕێمهوهسهری.بۆتێگهیشتنمانلهمبۆچوونهی
نیتشهوپهیوهندییهبنهڕهتییهکهلهنێوانڕاستیوزماندادهبێت
ئهوپرسیارهبکهین،ئهوڕاستییهچییهنیتشهدهیهوێتلهزمانی

بازاڕییدوورخاتهوهوبهزمانێکیجیاوازتردهریبڕێت؟


پهیوهندی و هیچگهرایهتی مێتافیزیکی ڕوونکردنهوهی له 
هیچگهرایهتیبهتراجیدیاوهبهدرێژیواتایڕاستیوبنهڕهتی
بهم دیکهخۆمان جارێکی ناکات پێویست باسکردووه. بوونمان
کێشهیهوهماندووبکهین.ئهوهندهدهڵێم،کهڕاستیوبنهڕهتی
بوون،بهتایبهتیبوونیمرۆڤ،بنهرهتێکیهۆشهکینیهومرۆڤ
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ئهوئاژهڵههۆشیارهنیهئهریستۆئاماژهیبۆکردووه.بوونیمرۆڤ،
کهسهرچاوهکهیویستیهێزه،لهڕوانگهیکهلتووریدایۆنسیسه
ئارهزووه و حهز و بوونێکهڕسکاوه تێدهگهین. وەلهواتاکهی
ههڵچوهکانی،نهک)هۆش(نوێنهرایهتیدهکهن.بهڕێگهیزمانئهو
کێشهیهکی به دهکهین ڕهوانه کهویستێکی دایۆنسیسه، ڕاستییه
فهلسهفیودهریدهبڕین.پێویستهشێوهیدهربڕینهکهبهجۆرێک
بێتئهگهربهتهواویشنهتوانێتڕاستییهکهمانپێبناسێنێتتاکو
دهربخات. واتاکهی و بکاتهوه ڕاستییهنزیک لهو خۆی ڕادهیهک
ئهمهشکارێکیئاساننیهوفهیلهسوفتوشیگرفتدهکاتچونکه
ڕاستییهکهناوهکییهوزمانیشدهرهکی.وهرگێڕانیڕاستیوئهزمونی
ناوهکیبۆدیاردهیهکیدهرهکیبهزمانالی)هێنریبرگسۆن(یش
بووهبهکێشهیهکیفهلسهفیگرنگ،کهحهزدهکهملێرهدائاماژهی
بۆبکهم.سهرههڵدانیئهمکێشهیهالیبرگسۆنههمانهۆیههیه.
ههمیشه ناوهکی بههێزێکی بوون نیتشهڕاستی وهکو ئهویش،
جواڵودادهنێت،کهلهنێو)کات(دابهبهردهوامیلهپهرهسهندایه.
بهپێچهوانهیئهمڕاستییهناوهکیوکاتییهوهدهربڕینبهزمان
ڕوودانێکینێو)شوێن(ه.کاتوشوێندووڕهههندیجیاوازیدوو
ڕاستهقینهیجیاوازن)وهکوئاگامهندیوئهستو(،کهوهرگێرانی
گرفتی توشی دووهمیاندا بهستێنی نێو له یهکهمیان ناوهڕۆکی
نهپێکانیئهوڕاستییهدهکات.109بۆنموونهکهسێکباسی)ژانه
لهم و ئازارهدهکات بهو ئهوکهسهههست بۆدهکات. سهر(مان
کاتهدابهوئهزموونهدادهڕوات.ئازارهکهیلهناوسهریدائهزموونو
ههستکردنێکیناوهکییه،کهئێمهلهدهرهوهیئهودانایدۆزینهوه.

109-  Henri Bergson.IntroductiontoMetaphysics, translated by
 T. E. Hulme, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Co., 1976. PP. 23-25 .



157 نیتشه  و پاش تازه گه ری 

کهسهوه. ئهو ئازارهکهی ئهزموونی بچینهنێو ناتوانین هاوکات،
ئهودهتوانێتبهدووڕێگهئهزموونهکهیدهربڕێت.ڕێگهییهکهم
بهنیشاندانیماندووبوونیوزویریوتهنانهتگریان،کهئێمهبهو
باوهڕهدهگهیهنێتئهوکهسهسهریدهیهشێت.لهمحاڵهتهدا،ئێمه
دهزانینئهوکهسهبهئهزموونێکیناخۆشداتێدهپهڕێت،بهاڵمنازانین
ئهوئهزموونهچییه.منداڵێک،کهناتوانێتبهزمانلهئازارهکهی
بدوێتبهبێئهوهیڕوونیبکاتهوهلهکوێیلهشیداههستبهئازار
کردندهکاتدهگری.لهڕێگهیزمانیشهوهپهنادهبهینهبهر)وشه(
یان)واژهکان(ینێوسهبهتهیزمانووهکوههمووئهوانهیبهو
زمانهدهدوێن،واژهکانبهکاردههێنین.ئهوکهسهلهنێوسهبهتهی
زمانداواژهی)ژانهسهر(مانبۆدهردههێنێتوبهوواژهیهلهمهڕ
ئازارهکهیدهدوێت.ئێمهشڕاستهوخۆدهزانینئهوکهسهههستبه
ئازاریسهردهکات.بهاڵمئایاتاکوچهندتێگهیشتنهکهیئێمهله
ئهزموونیژانهسهریئهوکهسهوهنزیکه؟چۆنبزانینئهوکهسه
لهودهربڕینهداڕاستگۆیه؟چۆنبزانینئهوئازارهچییهوچۆنه،له

کاتێکدائێمهلهنێوئهزموونهکهدانین؟

چونکه دهکات چی باسی کهسه ئهو ئێمهدهزانین بێگومان،
ئێمهشئهوواژهیهبهکاردههێنین.ئێمهشبهئهزموونیژانهسهردا
تێپهریووینیانلهوکاتهدائێمهشلهگهڵئهوداسهرماندهیهشێت.
بهاڵمچۆندهزانینئهزموونهکهیئهولهگهڵئهزموونهکهیئێمهدا
کێشهیهبێجگه ئهم چارهسهرکردنی بۆ یهکن؟ وهکو و لێکدهچن
به ببێت نیه دهستدا لهبهر دیکهمان چی نووسین و لهزمان
وهرگێڕیئهزموونهناوهکییهکان.زمانونووسینیشبۆنیتشهو
برگسۆنناتهواون.لهبهرئهمهیهنیتشهپهنابۆمیتافۆردهبات.لهو
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باوهڕهدایهمیتافۆردهتوانێتخۆیلهوڕاستییهزیاترنزیکبکاتهوه.
لهسهروئهمهوهزمان،بهتایبهتیزمانێکوهکوسهبهتهیواژهکان
نوێنهرایهتیڕاستییهکهناکهن.واژهی)ژانهسهر(،سهریهشهنیه.
بۆ واژهیهی و لهوچهمک ئهزموونیسهریهشهشتێکیجیاوازتره
پهنا لهزماندا ئهزموونهبهکارهێنراوه.کهوابوو، ئهو ئاماژهکردنی
بیخهینه دهمانهوێت ڕاستییهی لهو جیاوازتر شتێکی دهبهینهبهر
ڕوو.چهمکی)ژانهسهر(ینێوزمانئهزموونی)ژانهسهر(نیه
کهسێکههیهتی،بهڵکونوێنهریئهزموونهکهیهونیتشهگومانله
دڵسۆزینۆێنهرهکهشدهکات.واههستدهکات،کهنهتوانێتڕۆڵی

بنهڕهتیخۆیلهناسینیڕاستییهکهبۆئێمهببینێت.


میتافۆری گرنگی تراجیدیا( دایکبوونی )له نیتشهلهپهرتووکی
دهدوێت، خاڵهش لهو کردووه. باس بوون ڕاستیی دهربڕینی بۆ
و دروستی به و میتافۆره شێوازی بهرزترین )مۆسیقا( که
و نزیکترین مۆسیقا دهناسێنێت. پێ بوونمان ڕاستیی ڕهوانی
زمانهههمهکییهیهناوهڕۆکی ئهو ڕاستییهکهیه. نوێنهری باشترین
ڕاستییهکهمانبۆدهردهخاتوبهئهزموونهکانمانیدهگهیهنێت.له
بهرئهوهیمۆسیقامیتافۆرێکیبهرزوڕهوانهوناوهڕۆکیڕاستیی
بوونمانبۆدهردهخات،پێویستهدووخاڵیگرنگبهرانبهرمۆسیقا
حهزی و تێگهتشتن ڕادهی له بیر مۆسیقا یهکهم بکرێن. ڕهچاو
و جوانه و بهرز زمانێکی مۆسیقا دووهمیش، ناکاتهوه. بیسهر
یان دهق لهگهڵ دهبێت و ڕاستییهکهیه ڕاستهقینهی دهربڕینێکی
مۆسیقا نابێت نهکرێت.110 تێههڵکێش زماندا واژهکانی و چهمک
دابهێنرێت. بیسهردا تێگهیشتنی ئاستی له و بیسهر حهزی بۆ

110-  Friedrich Nietzsche.TheBirthofTragedy, p. 19. 
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حهزی و تێگهیشتن دهدات بهمۆسیقا نهمری و بهرزێتی ئهوهی
بیسهرنیهودهربڕینێکیڕهوانیڕاستیبوونه.مۆسیقاوهونهری
شێوهکاریزماننبۆدهربڕینیڕاستیبوون.ناگونجێتلهگهڵشێوه
بهتابلۆیهکی زمانیوشهسازییداتێکهڵبکرێت.سهروهتسهوز
هونهریوبهڕێگهیهێڵوتێکهڵکردنیڕهنگهکانهوهناوهڕۆکی
ڕاستییهکدهردهخات.ئهگهرئهمهونهرمهندهبیویستایهبه)وشه(
ئهوڕاستییهدهربڕێتپهنایبۆهونهرنهدهبرد.لهبهرئهمه،کهله
بهردهمتابلۆیهکیسهروهتسهوزداڕادهوهستیندهبێتههوڵبدهین
لهوزمانههونهرییهتێبگهین،کهپێدهوترێتبهرههمیهونهری.داوا
لههونهرمهندنهکرێتلهسهربهرههمهکهیبدوێتچونکهئهوهی

هونهرمهندویستویهتیدهریبڕێتلهبهرههمهکهیداههيه.

مۆسیقایه زمانی و دهق کردنی تێههڵکێش دژی نیتشهلێرهدا 
به پێویستی و دهربڕینه شێوهی و زمانه خۆی چونکهمۆسیقا
زمانێکیدیکهنیهلهدهربڕیندایارمهتیبدات.ئایاسهروهتسهوز
داوالهنوسهرێکیوەکوڕهوفبێگهرددهکاتچیرۆکهکانیخۆیبه
تابلۆیهونهرینیشانبدات؟ئهیبۆچیداوالهسهروهتسهوز
داوا یان بکات؟ ئێمهباس بۆ هونهرییهکانی تابلۆ واتای بکرێت
بدوێت؟ پارچهمۆسیقایهکی لهمهڕ بکرێت قهرهداخی ئهنوهر له
چیرۆکهکانیڕهوفبێگهردوتابلۆکانیسهروهتسهوزومۆسیقای
ئهنوهرقهرهداخیسێزمانیجۆراوجۆریدهربڕیننوههریهکێک

لهوزمانانهلهڕێگهیخۆیهوهڕاستیبووندهناسێنێت.

زمانی جۆر دوو تێههڵکێشکردنی لهئاستی نیتشه دژوهستانی
دهربڕین)مۆسیقاودهق(دهمانگهڕێنێتهوهبۆکێشهیپهیوهندی
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نێوانئهمفهیلهسوفهلهگهڵواگنهریمۆسیقاردا.مۆسیقا،کهزمانه،
ڕاستیهش ئهو بووندهردهبڕێت. بهڕهوانیڕاستیی ڕاستهوخۆو
بنهڕهتێکیهۆشهکینییهوحهزوئارهزوویهکیڕهوانهووزهیهکی
دایۆنسیسه.لهبهرئهمهمۆسیقاکاریگهرێتییهکیڕاستهوخۆیبه
سهربوونیمرۆڤهوهههیه.بوونیمرۆڤیشبهشێکهلهوڕاستییه.
لهمبۆچوونهوه،مۆسیقابهپێچهوانهیدهربڕینیگوتارێکیهۆشهکی
و بوونه ڕاستیی ڕاستهقینهی ڕهنگدانهوهی وشهسازی، زمانی به
ههمووکاتێکمرۆڤدهجوڵێنێتوحهزوئارهزوویدهههژێنێت.
تێگهیشتنیئێمهلهمۆسیقانهبهستراوهبهچهندهکیزانینمانله
بارهیئهمهونهرهوشێوهیمۆسیقاوناسنامهیهونهرمهندهکهی.
پێوهریئهوتێگهیشتنه)زانین(نیه،ههژانیسۆزوئارهزووهکانه.
ئهمهپێوهریمۆسیقایهکیبهرزوجوانه،کهنیتشهلهبهرههمهکانی
بهدی ئۆپراکانییدا له بهتایبهتی واگنهردا، مۆسیقای نێو دوایی
ناکات.لهنێوئۆپرادامۆسیقاودهقتێههڵکێشدهکرێنوخهڵکی
دهدهن، لهدهقهکه وهرگرتن چێژ و تێگهیشتن ههوڵی هێندهی
ئهوهندهحهزوئارهزووهکانیخۆیانتهسلیمیمۆسیقاکهناکهن.له
ئۆپرادادهقبهسهرمۆسیقادازاڵهوئهوڕاستییهینیتشهباوهڕی
شاراوهیی به دهقهکهدا نێو له دهریدهبڕێت، مۆسیقا و پێدهکات
دهمێنێتهوه.بێجگهلهمهش،خاڵێکیدیکهشمانلهپێشترسهبارهت
ڕهخنهگرتنینیتشهلهواگنهرڕوونکردهوه.واگنهرلهئۆپێراکانیدا
ئهوهندهیبایهخیبهحهزوڕازیبوونیبیسهرداوهبایهخیبهبهرزی
ناوهڕۆکوشێوهیهونهرهکهینهداوه.ئهمهشبۆتههۆیدابهزینی
هونهریواگنهرلهئاستیپلهیبهرزوجوانیداوقوربانیدانبهو
جوانییهلهپێناویبیسهرداوهاوتهرازبوونیلهگهڵهونهرهڕووخاو
وبازاڕییهکهدا.لهسهروئهمانهشهوه،جارێکیدیکهبۆڕازیکردنی
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بیسهروگهڕانهوهبۆدۆگماینێوئهشکهوتهکهئۆپراکانیواگنهر
لهڕوویناوهڕۆکیفهلسهفییهوهبهیهکێکلهومنارانهدادهنرێتبۆ
گهشهکردنینهرێتیئایینیوباوبانگیلێوهکرابێت.مۆسیقا،نهک
دهقیانچهمک،دهربڕینیڕاستهقینهیئهوڕاستییهدیۆنسیسهیه،
میتافۆرێکهههمووکهسێکدهتوانێلهواتاکهیتێبگاتوهاوکات
بهچهندجۆرێکیشئهوواتایهلێکبدرێتهوه.زمانێکهههمووجارێک
ئارهزووهکانمان و سۆز جیاوازتر شێوهیهکی به لێدهبێت گۆێمان
دهههژێنێتوڕاستیبوونیخۆماندهخاتهدهر.111لهنووسینهکانی
نیتشهدا،میتافۆرلهسهرزهمینهیپهیوهندینێوانبیرکردنهوهی
فهلسهفییانهوهونهردادامهزرێنراوه.میتافۆربووهبهشێوازێکی
بهرزوڕهوانیدهربڕینیئهوبیرکردنهوهیهوجێگایهکینزمیبۆ
دانهنراوه.لهههندێکشوێنداهێندهمیتافۆربهسهرنووسینهکانی
نیتشهدازاڵه،کهلههۆنراوهجیاناکرێتهوه.ئهمنزیکبونهوهیهی
فهلسهفهلههۆنراوهوهلهوبۆچوونهوهسهریههڵداوه،کهنیتشهو
هایدیگهربانگهشهیبۆدهکهنوزمانیفهلسهفهوهۆنراوهبهیهک
جۆردهربڕیندادهنێت.112هایدیگهریش،وهکونیتشه،فهلسهفه
وهونهرلههونهریشدا،بهتایبهتیهۆنراوهبههێزێکیڕزگاریکهر
دادهنێت.گرنگیوتایبهتمهنییهتیهونهریشبۆخهسڵهتی)داهێنان(
دهبهستێتهوه،کهمرۆڤبۆبوونیڕهسهنیخۆیدهگهڕێنێتهوهو
بهداهێنهردهیهێڵێتهوه.زمانیپهخشانیزانستانهوماتماتیکی،
ڕاڕهوی فهیلهسوفهکانی و زانستهسروشتییهکاندا سهر کهبه

111-  Friedrich Nietzsche. Twilight of the Idols, p. 44.
112-   Friedrich Nietzsche.  “Ecce Homo”, in Basic Writings of N -
etzche, translated by Walter Kaufmann, p. 721. 
و ناهێلیزم كهمال، محهمهد بڕوانه: هایدیگهر بۆچوونهكهی به سهبارهت ههروهها 

ڕهههندهكانیبیركردنهوه،چاپوپهخشیسهردهم،سلێمانی،٢٠٠٥.الپهڕه١٠١.



162  د . محه مه د که مال

هۆشهکییدازاڵهولهسهردهمیئهریستۆوهبۆتوێژینهوهفهلسهفی
ناوهڕۆکی باسکردن و نووسین نهریتێکی بووهبه زانستییهکان و
ڕاستیبوونناپێکێوخۆیبهتهواویپێناگهیهنێت.فهیلهسوف،
بهدیدینیتشه،دهبێتهونهرمهندانهیانشاعیرانهبهئهندێشهو
له میتافۆریش دهربڕێت. ڕاستی ناوهڕۆکی میتافۆردا بهرگێکی له
سهردهوڵهمهندیودهستهاڵتیئهندێشهڕادهوهستێت.بهڕهوانی
وپڕیڕاستییبووندهردهخاتوزمانیزانستانهوماتماتیکیش
ههژاریوشاردنهوهیڕاستییهکهیه.ههرچهنده)چهمک(جۆرێکه
لهمیتافۆربهاڵمنیتشهپهنادهباتهبهرمیتافۆریهونهریوبه
بهرزترینوجوانترینمیتافۆریدهزانێ.هونهروفهلسهفههاوشان
دادهنێت.لهبۆچوونیئهوداهونهرنهکزانست،داهێنانیهونهری،
نهکپێشکهوتنیتهکنهلۆجیڕاستیناسهوبهردهوامیبهبوونی
مرۆڤدهدات،“بۆئهوهیلهڕاستیدانهبڕێین،دهبێتهونهرمهندانه
)زمان( کێشهی تهماشای بهوردی جۆرهئهگهر بهم بژین”.113
لهمبهستێنهوهبکهینههمووچهمکێکبهمیتافۆردابنێنئهواهیچ
زمانێکنیهڕاستیبوونبهتهواویووهکوخۆیدهربڕێت.بائهو
زمانێکدابن، لهههرچ چهمکهکان که نهچێت، یاد له خاڵهشمان
ههمهکینوبهسهرگهلێکبابهتیدهرهکیههندهکییدادهچهسپن.
ههندهکی بابهتی یهک بۆ ئاماژه ههمهکییهو )درهخت( چهمکی
ههندهکی، بابهتی دهستهیهک و کۆمهڵ کردنهبۆ ئاماژه ناکات.
بهرز، ههیهگهوره، درهخت جیاوازیشن. و لێکدهچن کههاوکات
و کورت و ههیهبچوک درهختیش ههروهها میوهدار، گهاڵسهوز،
گهاڵزهردوبێبهر.درهختههیهسێودهگرێتویهکێکیدیکهش
گوێز....هتد.بهاڵمئێمهبهههموویاندهڵێین)درهخت(یانئهم

113-  Friedrich Nietzsche. TheWilltoPower, p. 435. 
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چهمکهههمهکییهبۆناسینیههمووئهوبابهتهجیاوازانهدادهنێین.
بابهتێکی دهیناسێت ئهزموونهههستهکییهکهیدا له مرۆڤ ئهوهی
ههندهکییهوئهوچهمکهیبۆدهربڕینیناسینهکهبهکاریدههێنێت
لهدهرهوهی درهختهکه بوونی وهکو نیه، شتێک ههمهکییهو
دهیناسین ئێمهبهئهزموون ئهوهی بسهلمێنرێت. بیرکردنهوهدا
لهگهڵئهوهداجیاوازهلهنێوزمانداباسدهکرێت.لهمیتافۆریشدا
واتایشتێک،وهکودڵیشاعیرلهپارچههۆنراوهکهیمهحوییدا،به
شتێکیدیکه)پهروانه(ڕوونکراوهتهوه.دڵوپهروانهدووشتی
جیاوازنبهاڵمشاعیرههوڵیداوهجهختلهسهرلێکچونیانبکات
ولهالیهنێکهوهیانچهندالیهنێکهوه،لهناوهڕۆکوفۆرمدایان

شێوازیبوونیاندالێکچونهکهیاندۆزراوهتهوه.
و ههیه زمانهههمانشێوازی کهبنهڕهتی بهکارهێنانی)چهمک(،
بهرانبهربابهتهکانیبهمیتافۆردادهنرێت.لهبهرئهمهشهههندێکله
فهیلهسوفهکان،بهتایبهتیئهوانهیلهسهرکێشهی)زمان(دواونله
ئاستیباسکردنلهنێوانچهمکوبابهتیئاماژهکراوداتوشیگرفت
دیاردهیهکی بوون( لهوانهنیتشهیه،چونکه)ڕاستی یهکێک بوون.
ڕاکێشینو بۆ نیهڕاستهوخۆپهنجهمانی دهرهکی)وهکودرهخت(
دهربڕین و ناسینی ناوهکییه،بۆ هێزێکی بدهین. ناسینی ههوڵی
پێویستیمانبهئهپستمۆلۆجیوزمانیتایبهتیههیهوماسییهک
نیهبهههمووتۆڕێکبگیرێت.ڕاستیبوونبێجگهلهوهیناوهکییه،
شوێنکهوتوانی  بهردهوامدایه.114 لهپهرهسهندنی و دینامیکییه
مێتافیزیکیڕووناکبینبهدوایچهمکهههمهکییهکاندابۆناسینی
و ههمهکیتر زیاتر ههموویان له ئهوچهمکانهی دهگهڕێن. ڕاستی
پوچهڵتروبێناوهڕۆکترن.لهنێوئهمانهشدالهههموویانههمهکیتر

114- Friedrich Nietzsche. Twilight of the Idols, pp. 15- 16. 
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ههڵدهبژێرنبۆئهوڕاستییهیباوهڕیانپێیهتیودهیکهنبه)هۆ(
یهکیلهپێشتربۆههموویان.115ئهگهرچهمکهکانلههونهرنزیک
نهبنهوهوخۆیاننهخهنهسهرزاریشاعیرونێوههنبانهیفهرههنگه
مێتافیزیکی شوێنکهوتوانی الی له بهپوچهڵی هونهرییهکهیهوه،
ڕووناکبیندادهمێننهوهوخزمهتیبیروباوهڕیسهردهمیڕووخاو
ڕاستییه لهو و دهناسێنێت پێ بوونمان ناوهڕۆکی هونهر دهکهن.
نزیکماندهکاتهوه.بۆئهوهیلهگهڵڕاستییدابینوڕاستیناسبین
مێتافیزیکی شوێنکهوتوانی هونهربین.116 پێویستهخاوهنی ئهوا
و دادهنێن هۆشهکی فێرگهی خاوهنی به کهخۆیان ڕووناکبین،
)هۆش(بهسهرچاوهیزانینوتهنیائامێرێکیڕاستیناسدادهنێن
هونهریشلهبهرڕۆشناییهۆشوزانینیهۆشهکییداتهفسیردهکهن.
بۆئهوانهونهرێکلهسهرچاوهیحهزوئارهزووهناوهکییهکانهوه
ولهویستیهێزهوهسهریههڵدابێتنزمهوهۆشقبوڵیناکات.
نیتشهش،بهپێچهوانهیئهوانهوه،دهیهوێتهونهرلهبهندیهۆش
ڕزگاربکاتوبیگهڕێنێتهوهبۆویستیهێزوئامێرێکبۆدهربڕینی

ویستیهێزولهمیتافۆریدیۆنسیسداڕازاندوویهتهوه.
بهمیتافۆر که)چهمک( هاوڕابین، چوونهدا بۆ ئهو لهگهڵ ئهگهر
به دهبێت دهربڕین و نووسین شێوازێکی ههموو ئهوا دادهنێت،
میتافۆر.لهنێونووسینهکانیشدانیتشهپهنایبۆمیتافۆریدیکه
بردووهوبیروباوهڕهفهلسهفییهکهیبهڕێگهیمیتافۆریجۆراوجۆر
ڕاستییهفهلسهفییهوهههیه، بهو پهیوهندی ئهمهش دهربڕیووه.
و نهگۆڕ ڕاستهقینهی یهک به هێز ویستی و بوون ڕاستی که
چهسپاودانانێتودهیکاتبهناوهڕۆکودیاردهیهکیفرهالیهنو

115   ههمانسهرچاوه.
116-  Friedrich Nietzsche. TheWilltoPower, p.435. F 
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ههمیشهگۆڕاو.کهسێکیشبیهوێتئهمڕاستییهبناسێتولهبوونی
و بێت وهکو)ئارگۆس(خاوهنیچهندچاوێک بکۆڵێتهوهدهبێت
ئاماژهکردنی بۆ میتافۆر جۆرێک چهند ڕاستیهکهش لهدهربڕینی
ئهو الیهکی میتافۆرێک ههموو گهڕ. بخاته الیهنهفرهجۆرهکانی
ڕاستییهفرهالیهنهمانبۆدهردهخاتولهبهرئهوهیخۆدهرخستنی
ڕاستییهشبێسنووروجۆراوجۆرهئهوامرۆڤ ئهو الیهنهکانی
بهمیتافۆروداهێنانیهونهرانهیه.117ههموو بهردهوامپێویستی

الیهنێکیبوونببینێتوبهتهنیائاوهڕلهیهکالنهداتهوه.

117-ئارگۆسArgusپاڵهوانێكهلهئهفسانهییۆنانییداسهدچاویههبووهوههموو
الیهكیبینیوه.ئهمپاڵهوانهلهژێرچاودێری)هیرا(خوایهكیژنییۆناندابووه.
كاتێك)هێرمس(ئاراگۆسدهكوژێت،هیراچاوهكانیدهردرهێنێتودهیانخاتهسهر
پهڕهكانیكلكیتاوس.من)ئارگۆس(م،وهكومیتافۆربۆئهوكهسهبهكارهێناوه،
كهدهیهوێتههمووالیهنێكیبوونببینێتوبهتهنیائاوهڕلهیهكالنهداتهوه.لهم

میتافۆرهدالێكچونینیتشهوئارگۆسمخستۆتهڕوو.





نیوهیدووهم
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بهشیشهشهم
نیتشهیپاشنیتشه


لهمبهشهداتوێژینهوهكهمانمامهڵهلهگهڵگهشهكردنوگونجاندنی
بیروباوهڕیفهلسهفینیتشهدوایمردنینیتشهدهكات.ئهوالیهنانه
ڕووندهكاتهوهچۆنبیروباوهڕهفهلسهفییهكهیبهباشیوخراپی
بهكارهێنراوهولێكدراوهتهوه.نیتشهیهكێكهلهوبیریارانهیدۆستی
دهگهڕێتهوهبۆ بێگومان ئهمهش ههبووه. زۆری دوژمنی و كهم
ڕادیكالبوونیبۆچوونهفهلسهفییهكانیودژوهستانیئهمفهیلهسوفه
بهرانبهرنهریتیمێتافیزیكیزاڵبوویسهردهمهكهی.ههندێكجار
بۆ و گهیشتوون لهبیروباوهڕهكهی بهچهواشهیی دۆستهكانیشی

مهرامومهبهستێكیتایبهتیخۆیانلێكیانداوهتهوه.

ئهمدۆستانهلهدوژمنانزیاترزیانبهخشنودهبنههۆیشێواندنی
تێگهیشتنلهبیروباوهڕهفهلسهفییهکهى.یهكێكلهوكهسهنزیكانه
لهنیتشهوه(ئهلیزابێت)یخوشكێتی،كهدوایمردنیبراكهیخۆی
نیتشه. فهلسهفی میراتی و سامانهبهجێماوهكه خاوهنی به كرد
خزانهنێو و سازشكردن بۆ بهرژهوهندی، و خۆی مهبهستی بۆ
قهوارویهكیتهسكیڕامیارینهتهوهپهرستانهوه،بهرنامهیڕامیاری
سهپاند. میراتهفهلسهفییهمرۆڤخوازەدا ئهم بهسهر نازییهكانی
ئهمههڵوێستهیئهلیزابێتبهتهنیاههلپهرستانهوشوێنكهوتنبه
دوایبهرژهوهندیخۆودهستهاڵتدانهبوو،لهئاكامیباوهڕهێنان
بهئایدۆلۆجیینازییهكانبوو.ئهودهیویستبیروباوهڕیفهلسهفی
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چ تاكو بهاڵم ئایدۆلۆجییهڕامیارییه. ئهو نیتشهببێتهمنارهی
خزمهتهبه ئهو نیتشهدهتوانێت فهلسهفی بیروباوهڕی ڕادهیهك
ئایدۆلۆجییهڕامیارییهدا ئایانیتشهلهگهڵئهو نازیزمبگهیهنێت؟
یانئهوبۆچوونهدا،كهلهمهودوابه)دژایهتیكردنلهگهڵجولهكه(
پرسیارانهبه ئهم وهاڵمدانهوهی بۆ بووه؟ ناوزهدیدهكهم،كۆك
كورتیلهسهرپهیوهندینێواننیتشهوئهلیزابێتیخوشكیدهدوێم
ولهوێوهكێشهیبهنازیبوونیاندژایهتیكردنلهگهڵجوولهكهدا،له
بیروباوهڕیفهلسهفینیتشهداڕووندهكهمهوه.دهزانین،كهتهمهنی
نووسینینیتشهكورتبووهووهكوبیریارێكیئهڵمانیشزۆربهی
نیتشهلهساڵی بردووه. بهسهر ئهڵمانیا لهدهرهوهی تهمهنی
١٨٨٩لهتهمهنیچلوپێنجساڵیداشێتبووهویانزهساڵبه
شێتیژیاوهو٢٥یمانگیئابی١٩٠٠مردووه.لهبهرئهوهینیتشه
تهمهنیشێتێتیلهگهڵدایكیوخوشكهكهیدابهسهربردووهپاش
مردنی،ئهلیزابێتخۆیدهكاتبهخاوهنینووسینوباڵوكراوهكانی
نهیتوانیوهنووسراوهكانی ئهو ڕازیبوونی بهبێ كهس و براكهی
ئهلێزابێته، یاسایی ئهمهمافێكی بێگومان بدات. نیتشهلهچاپ
بهاڵمئهوبهدهستكارییهوهوگۆڕینیچهندڕاستییهكنووسراوهكانی
نیتشهیباڵوكردۆتهوه.بۆنموونهنیتشهلهنووسراوهكهیدالهسهر
(باوكمتوشینهخۆشیدهرونیومێشك ژیانیخۆیدهنووسێت
بوو،شێتبووپاشئهونهخۆشیهمرد.(ئهلیزابێتپاشمردنی
نیتشه،كهئهمنووسراوهیجارێكیدیكهباڵوكردهوه،ئهمدێڕهی
بهمجۆرهداناوه)باوكمتوشینهخۆشیبوو،پاشئهونهخۆشیه
مرد(.118لهساڵی١٩٠١بۆیهكهمجارپاشمردنینیتشهنووسراوی

118-نیتشهلهڕۆژیلهدایكبوونی)فردریكویڵهێڵم(یچوارهمیپاشایپروسیاله
دایكبووه.لهبهرئهوهنیتشهناودهنێن)فردریكنیتشه(.ئهمپاشایهوباوكینیتشه
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)ویستیهێز(یلهگهڵ٤٨٣تێبینیلهپهراوێزداباڵوكردهوه.له
ساڵی١٩٠٤،كهبۆجاریدووهملهچاپدرایهوهدووسهدالپهڕهی
AlfredBäumlerبۆزیادكرد.ههروههاپرۆفیسۆرئهلفریدباوملهر
نیتشهی فهلسهفهی له نازیزمدا ئایدۆلۆجییهتی ڕۆشنایی لهبهر

دهكۆڵییهوه.119

نزیكهكانی هاوڕێ له یهكێك ههبووه. كهمی نیتشههاوڕێی  
ئهلیزابێتیخوشكیبووه.ئهلیزابێتیشهاوڕێیهتیونزیكبوونهوهی
كهنیتشه جار، ههندێك بۆیه بووه، پێخۆش برای لهنیتشهی
پێشهوه بهرهو هاوڕێیهتییهكهی نزیكبۆتهوهو لهئافرهتێك زیاتر
لهگهڵ نهیتوانیوههاوڕێیهتی ئهلیزابێت)غیره(یكردووهو چووه،
و نیتشه نێوان هاوڕێیهتییهكهی بكات. دروست ئافرهتهدا ئهو
بێرن هاوسهری به دهبێت ئهلیزابێت ڕۆژهی ئهو تاكو ئهلیزابێت،
هاردفورستهر،بێكێشهدهمێنێتهوه.لهساڵی١٨٨٥ئهلێزابێت
ئهمپیاوه،كهیهكێكهلهپێشهوایانیڕێكخراوێكسهربهئایدۆلۆجی
)دژایهتیكردنلهگهڵجولهكهدا(بههاوسهریخۆیههڵدهبژێرێتو
نیتشهبهجێدههێڵێتولهگهڵیدابۆپهرهگوایلهئهمهریكایالتینی
ونیتشه،ههرسێكیانبهشێتیمردن.منلێرهداپهیوهندیشێتبوونیئهمسێ
كهسهپێكهوهنابهستمهوه،وهكوڕووداوێكدهیخهمهبهردهمخوێنهر.چهندهۆیهك
بۆشێتبوونینیتشهدانراوه.یهكێكلهوهۆیانه،كهپیاوانیئایینی)كهشیشهكانی
نزیكنیتشه(باسیانكردووهبهدیدیئهوانبێبڕواییودووركهوتنهوهینیتشهله

ئایینیمهسیحایهتیوخواوهیه.بڕوانه:
Gianni Vattimo.Nietzsche: An Introduction, p. 169

119-بڕوانه:پێشهكیئهمپهڕتووكهینیتشه،كهواڵتهركاوفمانوهڕیگڕاوه:
Friedrich  Nietzsche. The Will to Power, p. 1. 
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دهڕوات.لهدووالیهنهوهئهمڕووداوهكاریگهرێتییهكینهرێیكرده
سهرنیتشه:لهالیهكهوهئهلیزابێتهاوڕێیهكیئازیزوخوشكێكی
كهبۆ دیكهوه، لهالكهی دووركهوتهوه. بوو، نیتشه دڵسۆزی
توێژینهوهكهیئێمهگرنگهئاماژهیبۆبكرێت،ئهلێزابێتكهسێكی
لهگهڵ دژایهتیكردن بهئایدۆلۆجی ئهڵمانیسهر پهرستی نهتهوه
بۆ نامهیهكدا نیتشهله ههڵبژارد. خۆی بههاوسهری جوولهكهدا

ئهلیزابێتدهنووسێت،

تۆبۆئهوپهڕیدنیاڕۆیشتیت...ئهمههڵوێستهیتۆبۆ
منسوكایهتیوبرینداربوونوگهمژهیییه،كهچهندزیان

بهمندهگهیهنێتئهوهندهشبهتۆ.120

دوایساڵێكبهسهرئهوڕووداوهدا،لهساڵی١٨٨٦نیتشهنامهیهكی
دیكهبۆخۆشكهكهیدهنووسێتودهڵێت،)منئهوروپیمودژی
ئهوانهمباوهڕیانبهدژایهتیكردنلهگهڵجولهكهداههیه.(داواش
بیروباوهڕه لهو دهست بڵێت بهفورستهر دهكات لهخوشكهكهی
ههڵگرێتوبۆئهڵمانیابگهڕێتهوه121نیتشهحهزیكردووهسهردانی
پهرهگوایبكات،بهاڵمنهیویستوهفورستهرببینێت،)لهبهرئهم
جۆرهكهسانهناتوانمسهردانیپهرهگوایبكهم.بهاڵمخۆشحاڵم،
كهئهوروپایانچۆڵكردووه.دروستهمنئهڵمانییهكیخراپم،بهاڵم
ئهوروپیهكیچاكم.(122گۆڤارێكیسهربهڕێكخراویدژایهتیكردن
چهند Anti-Semitic Correspondence بهناوی جوولهكهدا لهگهڵ
جارێكلهنووسراوهكانیانداگوتهكانینیتشهیانله)زهردهشتوای

120-ههمانسهرچاوه.الپهڕه٤٣.

121-ههمانسهرچاوه.

122-ههمانسهرچاوه.الپهڕه٤٤
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گوت(دهرهێناوهوتێههڵكێشیانكردوه.ههوڵیانداوهبۆچوونهكانی
نیتشهبهئایدۆلۆجییهكهیخۆیانهوهببهستنهوه.لهمهشدائهلیزابێت
دهستیههبوه.لهسهرهتاوهنیتشهپێكهنینیبهمكارههاتوهوله

نامهیهكدابۆ)ئۆڤهربێك(یهاوڕێیدهنووسێت،

جولهكهدا لهگهڵ دژایهتیكردن سهر به كاریگهرێتیم من
دهبهن. ناوم گۆڤارهكهیاندا ژمارهیهكی ههموو له ههیه.
پێكهنینم من ئیلهامیان. بووهبهسهرچاوهی زهردهشت

بهمهدێت.123

بهاڵم،كهدهزانێتئهوكێشهیهدهبێتبهلهكهیهكیچڵكنیڕامیاری
ونزمكردنهوهیبیروباوهڕهفهلسهفییهكهیناتوانێتبهپێكهنینو
له ئهمجاره ئایدۆلۆجییهڕاوهستێت. ئهو بهرانبهر پێكردن گاڵته

نامهیهكدائهلیزابێتیخوشكیئاگاداردهكاتهوهودەنووسێت،

تۆ و من به وزیان كردووته تۆ كارهگهمژانهی لهو یهكێك
دهگهیهنێتپهیوهندییهكهتهلهگهڵپێشهوایئهوانهیخۆیانبه
خاوهنیدژایهتیكردنلهگهڵجوولهكهدادهنێن.ئهمهشسهرچاوهی
پێوهنهبێت. گرنگهگهندهڵیم من بۆ منه... پهژارهی و خهم
جوولهكهدا لهگهڵ دژایهتی ئهوانهم دژی لهنووسراوهكانمدا من
Anti-Semiticگۆڤارهكهتان ژمارهیهكی لهههموو دهكهن...
Correspondenceناویزهردهشتدههێنن.ئهمهچهندههاجار

منیتوشینهخۆشیكردووه.124

123-ههمانسهرچاوه

124-ههمانسهرچاوهالپهره٤٥.
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ئهلیزابێتوهاوبیرانیڕامیاریئهوبوونههۆیپهرێشانینیتشه.
ئهمخوشكهدڵسۆزهیفهیلهسوفبهمهشهوهنهوهستاوه.زیاده
ڕۆییلهكێشهكهداكردوه.پاشمردنینیتشه)ئهرشیفینیتشه(ی
لهشاری)وایمهر(دامهزراندو)هیتلهر(یبۆكردنهوهیئهرشیفهكه

بانگكردوه.125

كه بوو، دهوڵهتی و ڕامیاری بڕوانامهیهكی هیتلهر سهردانهكهی
ئهلیزابێتچاوهڕوانیبوو.بێگومانئهمكارهشتهنیاپاشمردنی
نیتشهدهبوایهبهئهنجامبدرایهچونكهئهگهرنیتشهزیندووبوایهو
شێتیشنهبوایهخۆینهدهكردبهخاوهنیئهوبڕوانامهیه.لهوڕۆژهوه
نازییهكانبێتێگهیشتنلهفهلسهفهینیتشهئهمفهیلهسوفهيانبه
پێشهوایڕۆحانیخۆیانلهقهڵهمداوه.بهنازیكردنینیتشهبۆ
چهندالیهنێكدهگهڕێتهوه،كهپێویستهبهوردیلێیانبكۆڵینهوه.
دووالیهنیبهبیروڕایمنگرنگنینودهتوانینچاویلێبپۆشین
بهاڵمپێویستهالیهنیسێیهمبهقوڵیمامهڵهیلهگهڵدابكرێت.

الیهنهكانیشئهمانهن،
یهكهم،پهلكێشكردنینیتشهبهرهونازیزملهسهرخواستی

ئهلیزابێتیخوشكینیتشه.
دووهم،پێویستینازییهكانبهفهلسهفه.

سێیهم،نزیكیبیروباوهڕیفهلسهفینیتشهلهئایدۆلۆجی
ڕامیارینازییهكانهوه.

125-هیتلهرچهندمانگێكپاشهاتنهسهرحوكمبۆساڵڕۆژیواگنهروبینینی
ئۆپێرای)تریستاوئیسۆڵده(چووبۆشاریوایمهروسهردانیئهرشیفینیتشهی

كرد.بڕوانه:

Curtis Cate. Friedrich Nietzsche: A Biogrephy, London: Pimlico, 
2003. Pp.575-76.
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ههڵبژاردنی پاش بهتایبهتی ئهلیزابێت، ڕامیاری بیروباوهڕی
و جوولهكهدا لهگهڵ دژایهتیكردن بزوتنهوهی ڕابهرانی له یهكێك
هیتلهر بانگكردنی لهپاشان بزوتنهوهیهدا، ئهو لهنێو كاركردن
بۆكردنهوهیئهرشیفینیتشه،بهئاشكراڕوولهنازیزمدهكات.
لهگهڵئهمههڵوێستهڕامیارییهیخۆیدانیتشهیبرایپاشمردنی
بهپێشهوایهكیفهلسهفیئهوبیروباوهڕهناوزەدکرد.بهبێئهوهی
به نازییه ژنه ئهم خوێندبێتهوه، نیتشهیبهقووڵی فهلسهفهی
بڕوایهكیتهواوهوههیتلهریبهو)مرۆڤهبهرزه(ینیتشهدانا.ئهم
كارهش،لهكاتێكدا،کهنیتشهخۆیبهدوژمنیئهوبزوتنهوهیه
بانگهشهی و دهكات جوولهكهدا لهگهڵ دادهنێتدژایهتیكردن
ئایدۆلۆجییهكیبیرتهسكیئهڵمانخوازیدهكات.بهبێڕێزلێنانله
نیتشهوبیروباوهڕیفهلسهفیئهمبیریارهئهوخاڵهیڕهچاونهكرد،
كهنیتشهلهنامهكهیدادهڵێت،)یهكێكلهوكارهگهمژانهیهیتۆ
پهیوهندییهكهتهلهگهڵ دهگهیهنێت، تۆ و بهمن كردووتهزیان
پێشهوایئهوانهیخۆیانبهخاوهنیدژایهتیكردنلهگهڵجوولهكه
نیتشهبه منه...(. وپهژارهی خهم سهرچاوهی ئهمهش دادهنێن.
پهیوهندیئهلیزابێتلهگهڵئهوبزوتنهوهیهداپهرێشانبوو.ئهگهر
ئهو ڕۆحانی بهپێشهوای نیتشه ئهلیزابێت مردنی پاش بزانێت
كارهنهك ئهم دهبێت؟ ههڵوێستێكی چی دادهنێت بزوتنهوهیه
تا كه فهیلهسوفێك، خیانهتهلهبیروباوهڕی بهڵكو گهمژانهیه،
بزوتنهوانه بیروباوهڕو ئهو بیربكاتهوهدژی ئهوڕۆژهیدهیتوانی
و دادهماڵن مرۆڤایهتییدا بهر له بهمرۆڤبوون كااڵی ڕادهوهستا

كۆمهڵگایهكیدڕندانهدادهمهزرێنن.


و كرد نیتشهدا بیروباوهڕی لهگهڵ خیانهتهی ئهم ئهلیزابێت
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ئهوان قۆزییهوه. خۆیان بۆ كێشهکهيان وچان بێ نازییهكانیش
پێویستیانبهبنهڕهتێكیفهلسهفی،وهكوماركسییهكان،بۆبزوتنهوه
و بیریار ههموو دهكردهدهرگای ڕوویان ههبوو. ڕامیارییهكهیان
هونهرمهندوفهیلهسوفێك.لهسهرهتاوهبهبهكارهێنانیمیتۆدێكی
نهرموبهرتیلوكڕینئهمڕۆشنبیرانهیانبهموڵكیخۆیاندهكرد
لهدواییدا،پاشسهقامگیركردنیدهستهاڵتهكهیانئهولۆجیكه و
فاشستیهیانبهكارهێنا،كهئهوكهسهیئهوانیبهڕاستدانهنایه
دهخرایهنێولیستیدوژمنانیكۆمهڵوقهالچۆكردنیانشهرعیهتی
پێدهدرا.نازییهكان،لهبهرتێنهگهیشتنیانلهفهلسهفهوگهمژهییان،
بهبێئهوهیبیروباوهڕهكانینیتشهبخوێننهوهوئاگادارینامهكانی
ئهوفهیلهسوفهبنبۆئهلیزابێت،بهبێئهوهیبزانننیتشهشانازی
بهگهلیئهڵمانهوهنهكردوه،لهالیانبووبهپێغهمبهرێكیمهزن.
نین. بایهخدار و هێندهگرنگ باسمكرد، وهكو الیهنه، دوو ئهم
ههردووكیانوابهستنبهههڵهیئهلیزابێتوساكاریبیروباوهڕی
نازییهكانهوه.بهاڵمئايادهتوانینبڵێن،بیروباوهڕهفهلسهفییهكهی
لهبهرئهوهیلهگهڵئایدیۆلۆجینازیزمدادهگونجێت،نازییهكانبه

شانازییهوهنیتشهیانبهفهیلهسوفیخۆیاندانا؟

لهچهند دهتوانین نهرێیهو پرسیاره ئهم لهسهرهتاوهوهاڵمی 
به نیتشهشانازی یهكهم، لهنیتشهبكهین. الیهنێكهوهبهرگری
ئهڵمانهوهناكات.خۆیبهمرۆڤێكیئهوروپیدادهنێت.سهرهڕای
ئهمهشزۆربهیتهمهنیلهدهرهوهیئهڵمانیابهسهربردووه.بهاڵم
هێشتائهمهشنهگونجاندنوناكۆكینێوانبیروباوهڕیفهلسهفی
نیتشهونازیزمدهرناخات.بۆسهلماندنودەرخستنىناكۆكییهكانی
له ئاوهڕ بهوردی بڕوانینهكێشهكهو پێویستهقوڵتر نێوانیان
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بۆچوونهكانینیتشهبدهینهوه.ئهمسهلماندنهشبهبۆچوونیمنله
سهردووكۆڵهكهیگرنگڕادهوهستێت،یهكهمتێگهتشتنینیتشه
لهبوونیمرۆڤ.دووهمیشڕهخنهودژایهتیكردنینیتشهلهگهڵ
نازیزم،وهكو ئهوخاڵهبكهین،كه ئاماژهبۆ پێویسته واگنهردا.
ئایدۆلۆجیوبزوتنهوهدیاردهیهكیڕامیاریتازهگهرایهتییه.ئهمهش
ئهم دیكهی دیاردهڕامیارییهكانی لهگهڵ ئهوهدهگهیهنێتنازیزم
قۆناخهدابڕوابهجیاوازیوهاوبوونیلهگهڵجیاوازییهكانداناکهن.
بیروباوهڕێكهسهربهلۆجیكیخۆبهحهقزان.ڕێگهبهخۆیدهدات
باو و بازاڕی ڕهنگی یهك نهریتێكی و لهناوبهرێت جیاوازییهكان
بهێنێتهكایهوه،كهتاكهكانلهنێوئهونهریتهداهاوتهرازووهكو
یهكدیبن.قهالچۆكردنیجیاوازیهكان،چیبیروباوهریوفهلسهفی
یانڕهگهزیوئایینیوزمانهوانیبهرنامهیكاركردنینازییهكان
بوو.ئهواندهیانویستكۆمهڵیئهڵمانبخزێننهنێوسترهكچهرێكی
)ئهوان( وهكو كهسێك، ههموو دهبوایه تهسكهوه. ئایدیۆلۆجی
بیربكاتهوهومامهڵهلهگهڵدهوروبهریدابكات.ئهگهرتاكێكههوڵی
پاراستنیتایبهتمهندیخۆیوجیاوازییهكهیخۆیدهربڕێت،ڕیزپهر
شكاندنی و خیانهتكردن و الدان تاوانی به و دهدرێت لهقهڵهم
سهرۆكی  دهدرێت.126 هڕامیارییهكهسزا )تابوو( تهلیسمی
بزوتنهوهڕامیارییهكهشدهبێتبه)سمبۆڵێك(یباوكایهتیوڕۆڵی
126-زاراوهی)تابوو(بهمجۆرهیبهكارمهێناوهلهفرۆیدهوهوهرمگرتووه.فرۆید

لهنووسراوێكیدابهناویTotem and Tabooبۆدۆزینهوهیبنهڕهتیبیروباوهڕی
ئایینیلهمهڕسزادانیئهوتاكانهدهدوێت،كهتابوویخێڵهكهیاندهشكێننوگوێ

نادهنهحهرامكردنیئهوشتانهیخێڵهكهبۆیداناون.بڕوانه:
Sigmund Freud. “Totem and Taboo”, in The Standard Edition of the 
Complete Psychological Works of Sigmund Freud, translated by James 
Strachey, vol. 13, London: Vintage, 2001. P. 5. 
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باوكدهبینێت.داوالهئهندامانیكۆمهڵدهكات،وهكومنداڵێكی
چاكبۆپاراستنینهریتوكهلتووروبهرژهوهندیههمووان،سهر
شۆڕوملكهچبنوپهیڕهویفهرمانهكانیبكهن.تێگهیشتنو
نازییهدا شێوازی ئهم لهگهڵ مرۆڤ بوونی نیتشهبۆ ڕاڤهكردنی
لهگهڵدا دژایهتیشی جیاوازهبهڵكو نهك تازهگهرێتییهدا یان
دهكات.بیروباوهڕیفهلسهفیئهوكهلتووریبازاڕییولهناوبردنی
جیاوازییهكانڕهتدهداتهوه.دژیبهنامرۆڤكردنیمرۆڤه.دژیئهو
بیروباوهڕوسترهكچهرهكۆمهاڵیهتییهیهتایبهتمهندێتیتاكهكانله
نێوخۆیدادهتوێنێتهوه.یهكجۆركااڵبهبهرههموویاندادهكات.
ڕهوهیهكلهكهسانینزموناشریندهكاتبهخاوهنیدهسهاڵت.
مرۆڤێكی نیه. نیتشههیتلهر بهرز(ی )مرۆڤی دیكهوه لهالیهكی
خاوهنویستیهێزهلهپێناویپهرهسهندنیژیاندابۆدامهزراندنی
جوانینهكشێواندنوڕووخاندنیژیان.مرۆڤێكهنایهوێتببێت
بهدڕنده.بهنامرۆڤكردنیكهسانیدیكهبۆئهوتاوانێكهبهرانبهر
سهقامگیر خۆی هێزی ویستی بهرز مرۆڤی مرۆڤایهتی. ههموو
دهكات،بهاڵمبۆمهبهستیپهرهسهندنوپێشخستنیژیان،نهك
بۆقهالچۆكردنیڕهوهیهكلهخهڵكوسهپاندنیڕهگهزودهستهو
دژی نیتشه ئهگهر دیكهدا. كهسانی سهر به كۆمهڵ تاقمێكی
ئایدیۆلۆجییهتیدژایهتیكردنلهگهڵجوولهكهبێتئهوبیروباوهڕە
ڕهگهزپهرستهنیتشهنهخۆشناكات.بێگومانمرۆڤیبهرزیشقێز
لهوبیروباوهڕهدهكاتهوه.نازییهتبهئایدیۆلۆجی)خاوهنكۆیله(

نهكخۆیدادهنێت.

نیتشهپاشماركسیهكهمبیریارهڕهخنهیلهتازهگهریوڕهههنده
ناڕازه تهنانهت گرتبێت. سهردهمهی ئهو ڕامیارییهكانی و ئایینی



179 نیتشهوپاشتازهگهری 

به كه پێشوتری، بۆچوونانهی پهشیمانهلهو ئهڵمانییه. لهوهی
ڕووناكبینیلهكهلتووریئهڵمانوفهلسهفهیشۆپنهاوهروهونهری

مۆسیقایواگنهردهدوێت،


دڵهوه له Festspiele یهكهم لهگهڵ ١٨٧٦ هاوینی له
ماڵئاواییمله  واگنه ر كرد.لهسهرئهمبڕیارهمدوودڵنیم.
واگنهربووبهئهڵمانیوبهرهوئهوبیروباوهڕانهڕۆی،وهكو

دژایهتیكردنلهگهڵجوولهكهدا،كهمنڕقملێیانه.....
له سهركهوتووهبهاڵم هونهرمهندێكی بهڕواڵهت واگنهر
لهبهردهمخاچیمهسیحدا و نزمه و ڕووخاوه ناوهڕۆكدا

چۆكیداداوه.127

هۆكارهكانیپهشیمانبوونهوهینیتشهلهبۆچوونهكانیپێشویله
سهرشۆپنهاوهروواگنهرجیاوازنولهگهڵیهكدیاكۆنابنهوه.ههر
چهندهشۆپنهاوهریبهمامۆستاوفهیلهسوفێكیمهزنیسهردهم
فهلسهفی باوهڕهیسیستهمی دهگاتهئهو جاردا لهدوا داناوه
مامۆستاكهیڕهشبینانهیهوبۆچوونههیچگهرایهتییهكهشیویستی
لێرهوهنیتشه دهدات.128 نیشان بێدهستهاڵت و زهبوون مرۆڤ
هیچگهرایهتییهكهیخۆیلههیچگهرایهتیشۆپنهاوهرجیادهكاتهوه.
سیستهمێكیبهرنامهگهرایهتیدادهمهزرێنێت،کهمرۆڤتێیداخۆی
بهزهبووننابینێوداهێنهرانهدهڕوانێتهبوون.هۆكاریپهشیمان
بوونیلهبۆچوونهكانیلهسهرهونهریواگنهروهاوڕێیهتییهكهی

 127  -Friedrich Nietzsche, “Nietzsche Contra Wagner”, in The Port w
ble Nietzsche, translated and edited by Walter Kaufmann, pp. 675-76.

  128  -ههمانسهرچاوه.الپهڕه.٦٦٩.
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نیتشهباشتر نهبوونی بهنازی ئهمهونهرمهندهداكێشهی لهگهڵ
به گهورهی لهسهرهتاوهنیتشهئومێدێكی دهكاتهوه. ڕوون
بتوانێت بوو واگنهرهونهرمهندێك ئهو بهبیرهڕای واگنهرههبوو.
بهێنێتهكایهوه.بهاڵم سهردهمهكهیڕهتبكاتوهونهرێكیڕهسهن
نهیتوانیلهمكارهداسهركهوتووبێت.بهپێچهوانهوهواگنهربووبه
زادهیسهردهمهكهیخۆی.هونهرهكهشیبهشتێكیبازاڕییوباو.
و تێبگات لههونهرهكهی توانی ڕهوهكهدا لهنێو ههمووكهسێك
چێژیلێوهرگرێت.نیتشهدژیهونهریبازاڕییوباوه.هونهرێكیش
تاكهكانینێوڕهوهخۆیانبكهنبهخاوهنیئهوبهنزمیدادهنێت.
كهلتووریبازاڕییوباولهههرچشێوازێكدابێت)ڕامیاریوهونهری
وڕهوشتی(ڕهسهنیهتیتاكهكانپێشێلدهكاتوڕهوهیهكینامۆو
نامۆیه، ڕهوهی بهردهستی نموونهیهكی نازییهكان پێكدههێنێت.
بێجگه ڕهتیدهداتهوه. و دهكات دژایهتی گهڵیدا كهنیتشهله
تاكهكهسێك)وهكو هێزی ویستی ڕهوهكه، نامۆیی لهدیاردهی
سهرۆك(دهكهوێتهژوورویستیهێزیڕهوهكهوهودهستیبهسهردا
قهالچۆكردنی تاكهكهسهدهكهوێته ئهم هێزی ویستی دهگرێت.
جیاوازییهكانودامهزراندنیویستیهێزیخۆیوبهڕههاكردنی
ئهوهێزه.كهلتوورێكیڕامیاری،وهكوكهلتوورینازی،ههوڵیله
ناوبردنیجیاوازییهكاندهدات.لهالیهكهوهبهنامۆكردنیتاكهكانی
نێوڕهوهكهیخۆیجیاوازییهكانیانالدهباتولهالكهیدیكهوه
دهبێتهوه. بهرهنگار جیاوازییهدهرهكییهكاندا شهڕهنگێزانهلهگهڵ
تێگهیشتنلهمبهرنامهڕامیارییهیكهلتوورێكیڕامیاری،وهكونازی
ئهم ههڕهشهكردنی لهبهردهم كوردیش مرۆڤی ئێمهئاسانه. بۆ
له ڕووهوه، لهم هێز بهكارهێنانی كهلتوورهڕامیارییهدایه. جۆره
ئهو بهكارهێنانی ههیه. نالهباری نامۆوهئاكامێكی ڕهوهی الیهن
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ئهو  خراپه.129 و كارهسات سهرههڵدانی بۆ هێزهدهبێتههۆ
نازی دهبینێتسهركردهیهكی پێوه نیتشهخهونی بهرزهی مرۆڤه
به ڕێگهنهدان و بهسهرچاوهیشێواندنیجوانی نیه،كهدهبێت
جیاوازییهكان.تێنهگهیشتنیئهلیزابێتونازییهكانلهفهلسهفهی
نیتشهلهسهرئهمخاڵهڕاوهستاوه.ئهوانمرۆڤیبهرزبههیتلهر
ودهستهوتاقمهبكوژهكهیدادهنێن.دڵنیام،ئهگهرنازییهكانبه
دروستیلهفهلسهفهینیتشهتێبگهیشتنایهپهرتووكهكانیانلهگهڵ

پهرتووكهكانیماركسدادهسوتاند.


لهگهڵئهمتاوانهگهورهیهیئهلیزابێتونازییهكانبهرانبهرنیتشه
كردیان،بیروباوهڕیئهمفهیلهسوفهلهژێرتهمومژیئایدیۆلۆجی
نهیتوانی مێژوو شهوهی ئهو تاریكایی نهشاردرایهوه. نازییهكاندا
ناوهڕۆكی له بهدروستی ئهوانهی بكوژێنێتهوه. ڕووناكییهکهی
بیروباوهڕهكهیتێگهیشتنههوڵیاندابهقووڵیبیخوێننهوهوسودی
لێوهرگرن.خایموایزمان،یهكهمسهرۆكیئیسرائیللهچهندنامهیهكیدا
له و بخوێنێتهوه نیتشه دهكات ئهوه پێشنیاری هاوسهرهكهی بۆ
فهلسهفهكهیتێبگات.130مارتنبیوبهر،فهیلهسوفێكیجولهكهله
ژیاننامهكهیداباسیئهوهدهكات،كهفهلسهفهینیتشهیهێندهبه
الوهگرنگبووهبهشییهكهمی)زهردهشتوایگوت(یبۆزمانی

129 -  Friedrich Nietzsche. The Will to Power, p. 350.
130- خایموایزمانلهنامهیهكیدا،كهله٣یئابی١٩٠٢بۆهاوسهرهكهینووسیوه

دهڵێت،)پهرتووكێكینیتشهتبۆدهنێرم.بیخوێنهرهوهولێیتێبگه.بهڕایمن
ئهمهباشتریندیارییهبۆتیڕهوانهدهكهم.(.بڕوانه:

 Walter Kaufmann. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist,
p. 419.
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١٩٣٥ ١٩٣٤تا لهساڵی یاسپهرز كارڵ  وهرگێڕاوه.131 پۆڵۆنی
پاشاندا له گوتهوهو نیتشه فهلسهفهی لهسهر وانهیهكی چهند
یاسپهرز لهچاپدران. ١٩٣٦ لهساڵی پهرتووكێكدا شێوهی له
ههوڵیداوهناوهڕۆكیڕاستهقینهیبیروباوهڕیفهلسهفینیتشه،به

پێچهوانهینازییهكانهوهدهربخاتودهڵێت،

نیتشهگهورهترینفهیلهسوفیسهدهیڕابردووه.هیواموایه
تهفسیرێكیدروستوبێالیهنانهبۆچوونهفهلسهفییهكهی
به تهفسیرهكهم ههوڵمدا ١٩٣٥ لهسالی١٩٣٤- بكهم.

پێچهوانهیتهفسیرینازییهكانبێت.132

هایدیگهرلهساڵی١٩٣٦تاكو١٩٤٠زنجیرهیهكوانهیلهسهر
فهلسهفهینیتشهگوتهوه.بۆچوونهكهیهایدیگهریشلهموانانهدا
نهكردی نازی به و نیتشه ناوی پاكردنهوهی بۆ بوو ههوڵدانێك
ئهمفهیلهسوفه.ئهموانانهیهایدیگهر،كهئێستالهچواربهرگدا
یهكهم لهدووڕووهوهگرنگن. لهچاپدراون ئینگلیزیش بهزمانی
لهگهڵ پهیوهندی كورت ماوهیهكی بۆ كههایدیگهر ڕووهوه، لهو
وانانهی لهو دووهمهوهنازییهكان لهڕووی ههبووهو نازییهكان
هایدیگهرناڕازبوون.بۆچوونهكانیهایدیگهریانبهنهیاریئایدۆلۆجی

فهیلهسوفێكی بیوبهر)١٨٧٨-١٩٦٥( مارتن پێشو. سهرچاوهی ههمان -131

لهسهرفۆلكلۆریجوولهكهوڕۆمان بووه. لهدایك جوولهكهیهلهشاریڤیهننا
وتیۆلۆجیوتهسهووفوفهلسهفهنووسیویهتی.یهكێكلهنووسراوهكانی)منو
تۆ(لهجیهانیفهلسهفهوتهسهووفداجێگایهكیدیاریكراویههیه.بیوبهرزۆربهی

تهمهنیلهئیسرائیلبهسهربردووهولهوێمردووه.
132-بڕوانهپێشهكییاسپهرزبۆچاپیسێیهمیپهرتووكهكهیلهسهرنیتشه:

Karl Jaspers. Nietzsche:IntroductiontotheUnderstandingofhis
 PhilosophicalActivities, P.xiii.
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نازیوتهفسیریخۆیانبۆنیتشهداناوه.هایدیگهرلهمبارهیهوه
Die Spiegelلهچاوپێكهوتنهكهییدالهساڵی١٩٦٦لهگهڵگۆڤاری

دادهڵێت،

دوایوازهێنانملهسهرۆكایهتیزانكۆزیاترخۆمبهوانه
لهسهر وانهم ١٩٣٤ لههاوینی كرد. گوتنهوهخهریك

لۆجیكدهداودوایئهمهشلهسهرهۆڵدهرلن.
نیتشهدهستیانپێكرد. لهسهر وانهكانم ١٩٣٦ ساڵی له
ههمووئهوانهیئامادهیوانهكانمبوونوگوێیانلهدهنگم

بوودهیانزانیمندژینازیدهدوام.133

و هایدیگهر بڕیبوهچاالكییهكانی نزیكهوهچاویان له نازییهكان
هانكه دكتۆر بهسهریهوه. بهسیخوڕ كردبوو دكتۆر)هانكه(یان
خوێندبووی. هایدیگهر دهستی لهژێر فهلسهفهبوو، خوێندكاری
هایدیگهر كاتێك بگهیهنێت. بهمامۆستاكهی زیان نهیدهتوانی
وانهكانیلهسهرنیتشهگوتهوه،هانكهبۆئهوهیخۆشیلهگهڵ
نازییهكانداتوشیگرفتنهبێتناچاربووخۆیالیهایدیگهرئاشكرا

بكاتوهایدیگهریشئاگاداربكاتئاگایلهخۆیبێت،

دكتۆرهانكههاتبۆالم.ئهودكتۆراكهیلهزستانی١٩٣٦-
١٩٣٧تهواوكردولهساڵی١٩٣٧ئامادهیسێمینارهكانی
ئاسایشهوه دهستگای الیهن هانكهله دكتۆر دهبوو. من
له وانهكانم لهبهر چاودێرییهوه. بخاتهژێر من دانرابوو
كهلهوهزیاتر گوتی، ئهو نیتشه، لهسهر ساڵی١٩٣٧
 133-  Martin Heidegger. Philosophical and Political Writings, edited by
Manfred Stassen, London: Continuum, 2003. P. 33.
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ناتوانێتمنبخاتهژێرچاودێرییهوهوداوایلێكردمئاگام
لهخۆمبێت.134

دواجارنازییهكانسزایهایدیگهریانداوچاالكییهكانیانبڕی.بهاڵم
نكۆڵیلهوهناكرێت،كهوانهكانیلهسهرنیتشهجێگاوگرنگی
تێگهیشتن بۆ دیاریكردووه.ئهمڕۆسهرچاوهیهكیسهرهكین خۆی
لهبیركردنهوهیفهلسهفینیتشه.نیتشهكاریگهرێتیخۆیبهسهر
بیریارهبوونخوازهكانی،وهكوسارتهروكامۆوپێشهوایانیفێرگهی
پاش-بونیادگهرایهتییانپاشتازهگهرایهتیبهجێهێشتوه.ههر
فهلسهفیخۆی بیروباوهڕی پهرهسهندنی بۆ بیریارانه لهم یهكێك
سودیلهنیتشهوهرگرتوه.ئێمهههوڵدهدهینلهمبهشهدائاماژه
بۆئهمالیهنهبكهینوڕوونیبكهینهوهچۆنههندێكلهمبیریارانه
گهڕاونهتهوهبۆبیركردنهوهیفهلسهفییانهینیتشهوبهكاریانهێناوه.
لهنێوئهمبیریارانهدالهههموویانگرنگترهایدیگهره،كهنهكبه
تهنیاسودیلێوهرگرتووهبهڵكونووسراوێكیبهنرخیشیلهسهر
نیتشهلهچواربهرگدابۆئێمهبهجێهێشتوهوههوڵدهدهینلهپێش

بیریارهكانیدیكهوهڕۆشناییبخهینهسهربۆچوونهكانی.


چوونه بۆ ڕوانگهی له فهیلهسوفانهی یهكێكهلهو هایدیگهر
گهشهكردنی مێژووی و بیر لهگهڵ فهلسهفییهكهیهوهمامهڵهی
بیرداكردووه.ههوڵیداوهبیرومێژوویبیربۆبهڵگهوسهلماندنیدروستی
پرۆژهئۆنتۆلۆجییهكهیخۆی،كه)بوون(بهڕاستییهكیلهپێشتر
وبنهڕهتیدادهنێتبخاتهگهڕ.بهاڵممامهڵهلهگهڵمێژوویبیردا،به
تایبهتیبیركردنهوهیفهلسهفییانهڕهخنهگرانهوداهێنهرانهیه.ههر

 134  - ههمانسهرچاوه.٩٧
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دووئهمالیهنهلهسهرمیتۆدێكیتایبهتیبناخهكانیاندادهكوتن،
كههایدیگهربهههڵوهشاندنهوهDeconstructionناوزهدیدهكات.
بۆچوونهفهلسهفییه ههڵوهشاندنهوهدا میتۆدی ڕۆشنایی لهبهر
دهیهوێت و ئهفالتونهوهههڵدهوهشێنێتهوه له ئۆنتۆلۆجییهكان
به و دیكهلهپێشتره شتێكی ههموو له بیسهلمێنێت)بوون(
بێبوونهیچڕاستهقینهیهكیئۆنتۆلۆجیومێژووییدانامهزرێت.
بیریارانیڕۆژئاوالهئهفالتونهوهبۆنیتشهئهمخاڵهبنهڕهتییهیان
فهرامۆشكردووه.پهالماری)ههبوو(هكانیانداوهو)ههبووهكان(
نهك)بوون(بوونبهبابهتوناوهڕۆكیتوێژینهوهفهلسهفییهكهیان.
لهئاكامدابیركردنهوهیهكیفهلسهفیسهریههڵداوه،کهله)بوون(
و نزم الیهنێكی به خۆی و بووه نامۆ ڕاستییه لهو ناكۆڵێتهوه.
بیریارانه)بوون( ئهم بهبیروڕای كردووه. خۆ-ڕانهگرهوهماندوو
نیه شتێك و بابهتی ڕاستییهكی ههبووهكانهوه پێچهوانهی به
بیركردنهوهلهدهرهوهییدابیدۆزێتهوه.چهمكێكهلهناوبیركردنهوهدا
بوونشتێك نابهستێت. داكهوتدا نێو بابهتێكی لهگهڵ پهیوهندی
بكرێت.135 بۆ ئاماژهی بدۆزرێتهوهو شوێندا و كات نیهلهنێو
بیروڕایئهمبیریارانهبهگوێرهیئهپستمۆلۆجییههۆشهكییهكهیان
ولۆجیكهكهیانپهیڕهویدهكهنئهمدهرهنجامهنهرێیانهسهبارهت
)بوون( ناسینی بۆ هاوكات لۆجیكمهندانهیه. ناسینی)بوون( به
ناگونجێت.ئێمهناتوانینناسینی)كات(،بۆنموونه،ڕهتدهینهوه
بهر بكهوێته نیه ئهوهی)كات(شتێك لهبهر ههڵیوهشێنینهوه و
ڕۆشناییئهوئهزموونهئهپستمۆلۆجییهیبهكاریدههێنین.شێوازی
135-شههابئهلدینسوهرهوهردی،به)المقتول(و)شێخاالشراق(ناوزهدكراوهله

پهرتووكهكهیدا)حکمةاالشراق(بهههمانشێوهڕهخنهلهڕاستی)بوون(دهگرێت.
ناوهڕۆك)الماهية(پێشبووندهخات.ئهمبۆچوونهیسوهرهوهردی،كهدواجار

مهالسهدراڕهتیدایهوهپێدهوترێت)اصالةالماھية(.
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ئهم الی دا )بوون( شوێن به گهڕان میتۆدی و ئهپستمۆلۆجی
بیریارانهخراونهتهبهردهستبۆئهممهبهستشیاونین.

به خۆماندووكردن سهر)بوون(و توێژینهوهله له لهالدان بێجگه
ناوچهگهرایهتییان ئۆنتۆلۆجی بیریارهكان )ههبوو(هكانهوه شته
دامهزراندووهوكردوویانهبهویستگهیسهرهتاوكۆتاییگهشته
بنهڕهتیهكانی جیاوازییه نهیانتوانیوه لهمهشدا فهلسهفییهكهیان.
نێواندووجۆرئۆنتۆلۆجی؛ئۆنتۆلۆجیههبووهكانوئۆنتۆلۆجی
بوونیمرۆڤبخهنهڕوو.ئهوان)بیركردنهوه(یانبهخاڵێكیسهرهكی
به مرۆڤ داناوه. ئۆنتۆلۆجییه جۆره دوو ئهم جیابوونهوهی
جیاكردۆهتهوه. بهرد( و دار ههبوو)وهكو لهشتێكی بیركردنهوه
چهقوهستاو مێتافیزیكی سهرچاوهیهكی بۆ جیاوازییهشیان ئهم
چییهتییهكی خاوهنی ههبووهكان وهكو ئهویش، كه گهڕاندۆتهوه،
نهگۆڕولهپێشترپێدراوه.بهتێكڕا،بیركردنهوهیفهلسهفیڕۆژئاوا
لهئهفالتونهوهبۆنیتشهنوێنهرایهتیئهمنامۆبوونهیبیركردنهوه
بۆچوونه ئهم بیریاری دوا نیتشهش دهكات. خۆی بنهڕهتی له
لهپاشتر و نزمتر بهسهرچاوهیهكی بنهڕهت ئۆنتۆلۆجییهیهو
كێشهیه ئهم ڕوونكردنهوهی بۆ دهبهستێتهوه.136 له)بوون(هوه
هایدیگهرلهنووسراوێكیدابهمشێوهیهپێناسیهیچگهرایهتیدهكات
ولهدواجاردابهمێتافیزیكیئهفالتونوبیریارانیدوایئهفالتون

136 -  Martin Heidegger. Contributions to pilosophy(Enowning), 
translated by Perviz Emad and Kenneth Maly, Bloomington: lndiana 
University Press, 1999. P. 97 

ههروههابڕوانه:
 Martin Heidegger. Nietzsche, vol.1, translated by David Farrell Krell, 

 New York: Harper and Row, 1991. P. 150.
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ونیتشهوهیگرێیدهدات،

لهكوێداهیچگهرایهتیسهرههڵداتلهوێدابیرلهناوهڕۆك
دهكرێتهوهوپرسیاركردنسهبارهت)بوون(ڕهتدهدرێتهوه.
لهگهڵدا مامهڵهی )هیچ( یان نهبوون وهكو بوون،
دهكرێت.لهبیرچوونیبوونوجهختكردنلهسهرناوهڕۆك

هیچگهرایهتییه.137

مێتافیزیكینیتشه)بوون(به(هیچnihil(دادهنێت.)ویستیهێز(
ناوهڕۆكهیه ئهو هێز ویستی شتێك. ههموو بهبنهڕهتی دهكات
نابێت. ئهو بێ به شتێك هیچ ههیهو شتێكدا ههموو نێو له
گهڕانهوهیههمووشتێكبۆناوهڕۆك،كهلهسیستهمیمێتافیزیكی
دهخاتهڕیزیشوێنكهوتوانی نیتشهش ئهفالتونهوهدهستپێدهكات
ئهمجۆرهمێتافیزیكهوه،كهبهناوهڕۆكگهرایهتیدهناسرێت.ئێمه
لهگهڵهایدیگهردالههرئهمخاڵهوئهمتێگهیشتنهیفهلسهفهی
نیتشههاوڕاین،بهاڵمپێویستهئاماژهبۆجیاوازینێوانئهفالتون
ونیتشهشبكرێت.نیتشهدژیفێرگههۆشهكییهكهیئهفالتونو
نیتشه و ئهفالتون مێتافیزیكی ئهگهر ڕووته. ئهپۆلۆی كهلتووری
لهههندێالیهنهوهلهیهكدیبچنئهوالهالیهنیدیكهوهجیاوازو

ناكۆكن.


بهشێك ههر باڵوكراونهتهوه. بهشدا چوار هایدیگهرله وانهكانی
لهوانمامهڵهلهگهڵكێشهیهكیفهلسهفهینیتشهدادهكات.بهشی

137-  Martin Heidegger.AnIntroductiontoMetaphysics, translated dy 
Relph Manheim, New Haven: Yale University Press, 1987. P. 203. 
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یهكهمبهناوی)ویستیهێزوهكوهونهر(لهچهندوانهیهكداله
وهرزیخوێندنیزستانی١٩٣٦-١٩٣٧لهزانكۆیفرایبۆرگوبهشی
دووهمی)گهڕانهوهیههمیشهیی(لهوهرزیخوێندنیهاوینی١٩٣٧
دالهههمانزانكۆپێشكهشكراون.وانهكانیدیكهلهدووبهرگی
دیكهدالهچاپدراوندووساڵدوایئهموانانهیپێشوئامادهكراون.
هێز بهناوی)ویستی پهرتووكهكه سێیهمی بهرگی له ههندێكیان
وهكوزانینومێتافیزیك(وبهرگیچوارهملهسهر)هیچگهرایهتی
Nihilism(لهساڵی١٩٣٩تاكو١٩٤٠لهزانكۆیفرایبۆرگپێشکهش

کراون.


ئۆنتۆلۆجییهوه له هایدیگهر ئهوهیه ڕاكێشه سهرنج ئهوهی
لهبۆچوونهكهیهوه خۆ ڕاستهو پێناكات. دهست توێژینهوهكهی
سهبارهتهیچگهرایهتیوپهیوهندیمێتافیزیكینیتشهبهئهفالتونهوه
هێز( )ویستی ڕادیكااڵنهی ههوڵیداوهناوهڕۆكێكی ناكهوێتهڕێ.
لهم ئێمهش بكاتهوه. ڕوون هونهرییدا بهرههمی و هونهر نێو له
گهشتهكهمان هونهرهوه و تراجیدیا كێشهی توێژینهوهیهمانله
دهستپێكردووه.بهاڵممهبهستیئێمهلهوهیهایدیگهرهوهجیاوازه.
دهستپێكردنهكهیئێمهبهقۆناخیگهشهكردنیبیروباوهڕیفهلسهفی
ئهو خاڵهنهداوهتهوه. لهم ئاوهڕی هایدیگهر وابهسته. نیتشهوه
ڕهسهنهو و ڕادیكاڵ بیسهلمێنێتنیتشهفهیلهسوفێكی دهیهوێت
به هونهر پهیوهندی ئایا ناڕهسهنایهتییه. و نامرۆڤكردن به دژی
هونهر گریمان مرۆڤهوهچییه؟ بهنامرۆڤكردنی و ناڕهسهنایهتی
هونهرمهندییان نازییهكانیش خۆ ناكۆكن، یهكدی لهگهڵ نازیزم و
ههبووهوگهلێكلهگهلهرییهونهریوهۆڵیسهمفۆنیوشانۆیان
پێوه نازییهكانشانازییان كه نهبوو، ئهوههونهر ئایا دامهزراند.
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دهكرد؟ئهمپرسیارانهلهناوهڕۆكیبهرههمیهونهریوچییهتی
بهرههمی و هونهر ئێمهبۆ تێگهیشتنی ناوهڕۆكهناكۆڵنهوه. ئهو
هونهریپهیوهندیبهبیروباوهڕوبۆچوونیمێتافیزیكییهوهههیه،

كهمنلهشوێنێكیدیكهشداڕوونمكردۆتهوه.138

السایكردنهوه داهێنانیش )داهێنان(ه. دهستهاڵتی هێز ویستی
ئهم نهبوونهوه.139 بوونهله كردنی پهلكێش نیه. وهرگرتن و
پێناسهیهلهبهرڕۆشناییمێتافیزیكیئهفالتونوئهریستۆدابێ
واتاونهگونجاوه،چونكههیچبوونێكلهنهبوونهوهپهیدانابێت.
ههیهوهرگیراوی ئهفالتوندا،ئهوهی مێتافیزیكی چوونی بۆ له
فۆرمهكهیهتی،كهلهجیهانیبهرزدادانراوه.هیچشتێكنوێنیهو
بۆیهكهمجارپهیدانهبووه.بهرههمیهونهریشوهرگیراوهوكۆپی
والسایكردنهوهیشتێكیدیكهیه.تابلۆیهكیهونهریداهێناننیه،
بێجگهبهالسایی بهروهرگرتنیداكهوتێكه،هونهرمهند له بهڵكو
ئهمهش نههێناوه. پێك دیكهی داكهوتهشتێكی ئهو كردنهوهی
ئاكامیڕوانینهمێیافیزیكییهئهفالتونییهكهیه،كهجیهانێكیبهرزو
پڕوتهواوكۆلهنهۆمیدووهموجیهانیئێمهیلهبهروهرگیراویش
بهرزهكهسهرچاوهی نهۆمه جیهانی دادهنێت. یهكهم نهۆمی له
جیهانهكهیخوارهوهوههمووههبووهكانیناوییهتی.جیهانێكهپڕ
بۆ لهم ڕوونادات. تێدا لهبهرئهوهگۆڕانكاری نهویست. هیچ و
چوونهوهمهحاڵهبیرلهپهلكێشكردنیبوونلهنهبوونهوهبكهین.
نهبوونلهوحاڵهتهداباسیلێدهكرێت،كهبوونپڕوتهواوكۆنهبێت

  138 - بڕوانه:محهمهدكهمال،بوونوداهێنان،سلێمانی،دهستگایسهردهم،
٢٠٠٥.الپهره١١٣.

139-ههمانسهرچاوه،الپهره١١٥.
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نیتشهداله فهلسهفهی له مرۆڤ بوونی ههبێت. ههژارییهوه بهو
پێشتر)ههبوو(نیه.بوونێكنیهپڕوتهواوبێتولهكهموكورتی
یاننهبوونیبهدهربێت.بوونێكهكهنیه.مهبهستلهمنهبوونیه
ئهوهیه،كهمرۆڤبهپڕیوتهواوینههاتۆتهجیهانهوه.ناوهڕۆكو
خۆڕسكێكیچهسپاوونهگۆڕیپێنهدراوه.لهمنهبوونییهیبوونیهوه،
و دادهمهزرێنێ خۆی بوونی مرۆڤ ههبووهكانهوه، بهپێچهوانهی
نیتشهپاڵپێوهنهریئهمڕهوتهو بۆ ناوهڕۆكیخۆیدادههێنێت.
پهیداكردنیگۆڕانكارییهكانویستیهێزه.لهمڕێگهیهوهبوونیمرۆڤ
دهبێتبهبوونێكیهونهرمهندانه.پهلكێشكردنیبوونێكیپهیدانهبوو
لهنهبوونهوهدهبێتبهپڕۆژهیژیانیڕۆژانهومرۆڤهونهرمهندانه
دهژی.140ژیانیهونهرمهندانهژیانێكیپڕواتاوسهربهستهچونكه
بوونیمرۆڤلهداهێناندانابڕێتوبهبهردهوامیئهوبوونهبهرهو
پڕیوبهرزیدهبات.ئهمشێوهیهیبوونیشسهرچاوهیهونهره،
بهوواتایهیهایدیگهرونیتشهپێناسیدهكهن،ناوهڕۆكیمرۆڤی
)نازی( یان نزم ئهمهئهوهدهگهیهنێتمرۆڤی ئایا بهاڵم بهرزه.
بێهونهره؟وهاڵمیئهمپرسیارهنهرێیه.ناتوانینمرۆڤینزمله
هونهربێبهشبكهینیانبڵێینهونهرینیه.مرۆڤینزمیشچێژله
بهرههمیهونهریوهردهگرێتوتهنانهتبانگهشهیهونهرمهندیبۆ
خۆشیدهكات.واگنهرهونهرمهندهونازییهكانبهكهڵههونهرمهندی

مۆسیقایئهڵمانیاندادهنا.

تێگهیشتنلهواتایهونهردهگهڕێتهوهبۆبۆچوونیمێتافیزیكیو
ڕاڤهكردنیبوونیمرۆڤلهوبۆچوونهوه.ئهگهرهونهرداهێنانبێت
وداهێنانیشپهلكێشكردنیبوونلهنهبوونهوهبێت،كهبۆتهواو

140-  Martin Heidegger. Nietzsche, vol.1, p. 69.
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كردنیبوونیمرۆڤوبهڕهسهنكردنیئهوبوونهدهبێتبهمهرجێكی
بنهڕهتی،ئهوازۆركهسناسنامهیهونهرمهندێتیلێدهسهندرێتهوه
وهونهرهكهیدهبێتبهالساییكردنهوه.هونهریمرۆڤهنزمهكان
خسڵهتیالسایكردنهوهو)باو(یههیه.هونهرێكهبوونیتاكهكانله
قۆناخێكینزمهوهبهقۆناخێكیبهرزترناگهیهنێت.سهردهمهكهی
ڕهتناكات.بێجگهلهوهیههمووتاكهكان)مرۆڤهنزمهكان(شوێنی
دهكات دامهزراوهكان و باو بهها بۆ هونهرێكهسازش دهكهون،
هونهره جۆره ئهم شوێنكهوتوانی نیه. ڕهتدانهوهی دهستهاڵتی و
مرۆڤهبهنامرۆڤكراوهكانن،كهسانیناوڕهوهكهن،كهڕهسهنیهتی
نیتشه هێزی ویستی داگیركراوه. بوونیان دۆڕاندووهو خۆیان
سهرچاوهیداهێنانیهونهریوسهقامگیركردنیڕهسهنیهتیبوونه.
داگیركهروچهوسێنهر.هونهرو ڕامیاری بهدهستهاڵتێكی نابێت
داهێنانیهونهریلهمگهندهڵییهوهدوورهولهگهڵبهنامرۆڤكردنی
و تێدهگات هونهرێكهڕهسهنانهلهبوون دهكات. دژایهتی مرۆڤدا
مرۆڤایهتیلهنامۆییدهپارێزێتوهایدیگهرگوتهنیدهبێتبههێزی
ڕزگاریكهر.141بهستنهوهیویستیهێزبهداهێنانهوهوداهێنانیش
فهلسهفهكهی بوونخوازانهی ڕاڤهكردنێكی بوونهوه ڕهسهنیهتی به
لهمپهرتووكهدا توێژینهوهیهمان ئهم نیتشهیه.ئێمهلهسهرهتای
پهیڕهویمانكردووهولێرهشداهایدیگهردهیهوێتئاماژهیبۆبكات.
ههروههائهمئاماژهكردنهیگهلێكلهبۆچوونهفهلسهفییهكهیله
پهرتووكی)بوونوكات(سهبارهتدووشێوازیبوونهوه،ڕهسهن

141- Martin Heidegger. ”Questions Concerning Technology“, in Basic 
Writings, translated by Davil Farrell Krell, London: Routledge, 1996. 
P. 341.
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شێوازی  دوو ئهم جیاكردنهوهی هۆكاری نزیكه.142 ناڕهسهن و
بوونهبۆنیتشهوهایدیگهرئۆنتۆلۆجییانهنیه.بوونێكیڕهسهن
نارهسهن بوونێكی بنهڕهتی له جیاوازتری ئۆنتۆلۆجی بنهڕهتێكی
پێنهدراوه.هۆكاریجیاكردنهوەکهيانفینۆمینۆلۆجییانهومێژووییه.
بارودۆخێكیتایبهتهوسهریههڵداوه.بوونیتاكێكلهسهربنهڕهته
ئۆنتۆلۆجییهكهینابێتبهڕهسهنوئهویدیشبهناڕهسهن،تاكێك
بهناڕهسهنییهوه تاكێك هیچ كۆیله. خاوهن ئهویدیش كۆیلهو
بوون ناڕهسهنی و ڕهسهنی كراوه. ناڕهسهن به نهبووهو پهیدا
تاكێكخۆی دهدهن. لهسهر بڕیاری تاكهكانخۆیان و ڕووداون
خاوهن-خۆیییانشێوازێكیدیكهیبوونههڵدبژێرێت.ئێمهبهو
جۆرهیبنهڕهتێكیئۆنتۆلۆجیبۆناڕهسهنیبوونڕهتدهكهینهوهبه
ههمانشێوهشباوهڕبهبوونیبنهڕهتێكیئۆنتۆلۆجیبۆڕهسهن
لهبونیاده بوونهیباسیدهكهین بوونهناهێنین.ئهو بوونیئهو
ئۆنتۆلۆجییهكهیداههژارترینبوونهوهیچهوهاوكاتدهوڵهمهندترین
بوونیشه.بوونێكهلهو)هیچ(هوهئاگامهندانهههوڵیدامهزراندنیخۆی
دهدات.ئهگهرلهمپێگهیهوهنهڕوانینهمرۆڤوبوونیبهبنهڕهتێكی
ئۆنتۆلۆجیوچییهتیئهوبنهڕهتهوهگرێیبدهین،ئهوادهگهڕێینهوه
بۆ ڕاڤهكردنهكهشمان بۆسهرزهمینهفهلسهفییهكهیدێكارتو
ئهمبوونهلهكااڵیهكیدێكارتییداخۆیدهپێچێتهوهوبوونهكهبه
شتێكینهگۆڕوخاوهنخسڵهتیچهسپاودادهنێت.ئهمكارهش
لهبهرڕۆشناییفهلسهفهیبوونخوازییدا)بوونگهرایهتی(ناكۆكه.
مرۆڤههرچییهكبێت،ههرچشێوازێكیبوونیههبێت،ڕهسهنیان
ناڕهسهن،خۆیداهێنهریخۆیهتی.ناڕهسهنیبوون،كهلێرهدابووه
بهناوهڕۆكیكێشهكهمانبۆدوورخستنهوهیبیروباوهڕیفهلسهفی

142-  Martin Heidegger. Being and Time, translated by John Macqua -
rie, Edward Robinson, London, Blackwell, 1977. p. 220.
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نیتشهلهئایدیۆلۆجینازییهوه،پلهیجۆراوجۆریههیه.بهگوێرهی
پێكهاتهوسترهكچهرهكانیمێژووپلهجۆراوجۆرهكانیشدهگۆڕێن.
له ئایینیدا و خێڵگهری لهكۆمهڵێكی تاكێك ناڕهسهنی شێوازی
سهرمایهدارییهوه لیبراڵی كۆمهڵی تاكێكی ناڕهسهنی شێوازی
جیاوازه.هێشتائهمگۆڕانكارییهئهوهناگهیهنێتتاكلهكۆمهڵی
ئهو و نازی ڕهوهی نێو تاكی نیه. نامۆ سهرمایهدارییدا لیبراڵی
و ناڕهسهن دهسهاڵتمهداربوون تێدا نازییهكان مێژووییهی قۆناخه
نامۆیه.بوونیئهوكهوتۆتهنێوڕهوهكهوژێركاریگهرێتینهریتی
ئایدیۆلۆجیوبههایڕهوهكهوڕهسهنیهتیخۆیدۆڕاندووه.ئهو
بووهبهیهكێكله)ئهوان(وجیاوازییهكانیلهگهڵتاكهكانیدیكهی
بهههمان باوهڕی وهكو)ئهوان( تاكێكه، ناوبردووه. له ڕهوهكهدا
دێت ئهكات، ههڵسوكهوت ههیه، ئایدیۆلۆجی و ڕهوشتی بههای
تێدهگات. بوون لهواتای دهكات، شتهكان له حهز دهچێت، و
ڕهوهنازییهكه نێو تاكی بوونی ناڕهسهن و كوێرانه شوێنكهوتنی
دووجۆریان له لێرهدا من دادهنرێت. بۆ تهفسیری جۆرێك چهند
دهدوێم،كهپهیوهندییانبهوبۆچوونهفهلسهفییهوهههیهپهیڕهوییم
كردووه.جۆرییهكهمئهوهیهئهوتاكهبهناڕهسهنكراوهوبهزۆر
بوونیداگیركراوه.لهمحاڵهتهداتاكلهناڕهسهنیخۆیبهئاگایه
بهاڵمناتوانێتبارودۆخیناڕهسهنییهكهبگۆڕێت.لهجۆریدووهمدا
تاكهكهناڕهسهنبوونهكهدهناسێتهوهودهزانێت،كهبوونیلهنێو
نهریتیڕهوهكهداونبووه،بهاڵمئهونارهسهنبوونهبهڕێگهچارهو
تاكهشێوازێكیبوونیدادهنێت.ئهولهمحاڵهتهدادرۆلهگهڵخۆیدا
دهكاتوسهربهستیوڕهسهنیهتیخۆیڕهتدهداتهوه.بوونبۆئهو
دهبێتبهبوونلهنێوڕهوهكهدا.بهبۆچوونیمنئهمدرۆلهگهڵ
دهتوانرێت ناسینیان بۆ ههیهو پاڵپێوهنهرێكی خۆكردنهچهند
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 Groupسودلهتوێژینهوهشیكارییهكهیفرۆیدیشبكرێتبهناوی
,Psychology and the Analysis ofEgo،كهدهساڵپێشسهرههڵدانی
نازیزمنووسیویهتی.لهوپاڵێوهنهرهدهروونییهدهدوێتتاكێكله
ژێركاریگهرێتیهكهیدادهبێتبهكهسێكیفاشیست.بهاڵمئهوهی
بۆئێمهگرنگهالنهدانهلهتوێژینهوهفهلسهفییهكهمانوههوڵدانی
تاكه پاڵپێوهنهرهی ئهو فهلسهفییهبۆ ڕاڤهكردنێكی دامهزراندنی
درۆ- دهگهیهنێت. خۆ(كردن لهگهڵ )درۆ بهبڕوای ناڕهسهنهكان
لهگهڵ-خۆداكردنپهیوهندییهكیڕاستهوخۆیبهڕوانینیمرۆڤبۆ
بوونیخۆیهوهههیه.ڕوانینێك،كهناتوانێتچاویلهئاستیڕاستی
بوونداداخاتومرۆڤبهسهربهستدانهنێت.مرۆڤیسهربهستیش
پێویستیبهداهێنانولێپرسینهوهیه.داهێناندهستهاڵتێكیلهبن
نههاتووبهمرۆڤدهدات.چهندئهودهستهاڵتهگهورهبێتئهوهندهش
درۆ ئهوانهی گهورهدهبێت. دهستهاڵتهكه قهدهر لێپرسینهوهبه
لهگهڵخۆیاندهكهنوبهوبارودۆخهبهسهرداسهپێنراوهداڕازی
داگیركردنهنادرۆزنهوه، و ناڕهسهنی بۆ چارهیهك ڕێگه دهبن،
لهلێپرسینهوهبهرانبهر خۆیان ڕهوهكه. ناو ژمارهیهكی به دهبن
لهلێپرسینهوه، خۆدۆزینهوهش دهدۆزنهوه. سهربهستییهكهیان
نكۆڵیكردنهلهسهربهستیودهستهاڵتیداهێنان.تاكهكانینێو
ڕهوهخهڵك)سهربهههرچدهستهوتاقمێكیڕامیاریوئایینیبن(
ناڕهسهنونامۆن،ویستیانداگیركراوهوهێزیتاكهكهسیخۆیان
ونكردووه.ئهوانتهنیالهنێوڕهوهكهولهڕێگهیڕهوهكهوهویستی
هێزیخۆیان،كهبووهبهویستیهێزیڕهوهكه،دیاریدهكهنوبهبێ

ڕهوهكههیچن.


بۆچوونهكهیهایدیگهربۆنیتشهوتوێژینهوهكهیلهسهرویستی
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هێز،وهكوهونهر،هونهرمهندلهگهڵفهیلهسوفداهاوتهرازدهكات.
نیتشهدوو كهالی خاڵهكرد، ئهو بۆ ئاماژهمان لهپێشتریش
ئهمهش السایكهرهوه.143 و داهێنهرهكان ههیه: فهیلهسوف جۆر
بهرزكردنهوهی نیه، فهلسهفه ڕۆڵی پلهو نزمكردنهوهی لێرهدا
و هونهر نیتشهیهبه بایهخدانی و فهلسهفه ئاستی بۆ هونهره
داهێنانیهونهرمهندانه.نیتشهلهنووسراوێكیداسهبارهتبهڕۆڵی
دانهپچڕێین(.144 لهڕاستی هونهردهڵێت،)هونهرمانههیهتاكو
ڕاستیهش ئهو ناسن. ڕاستی هونهر و فهلسهفییانه بیركردنهوهی
ڕاستیبوونه،كههایدیگهرلهنووسراوهكانیپاش)بوونوكات(،
بۆ ئاماژهیان تهكنهلۆجیا و شیعر و هونهر سهر له بهتایبهتی
دهكات. لهگهڵدا مامهڵهیان نیتشهوه چوونهی بۆ لهم و دهكات
)زهردهشت(ینیتشهئهوكهسایهتییهمێژووییهنیهگهالنیئێران
دهیناسن،بهڵكوواتایهكیمیتافۆریپێدراوهوفێركهره.بهاڵمئایا
به گرنگ بیرۆكهی دهیهوێتسێ ئهو فێردهكات؟ چی زهردهشت
خهڵكیڕابگهیهنێت:ژیان،ژانوخوالنهوه.ئهمسێبیرۆكهیهسێ
ناونبۆسێبۆچوونیسهرهكینێوبیركردنهوهیفهلسهفینیتشه،
كهلێرهدابهمشێوهیهڕیزیاندهكهین:ویستیهێزومرۆڤیبهرزو
گهڕانهوهیههمیشهیی.منواتاكانیئهمسێبیرۆكهیهملهبهشهكانی
دیكه جارێكی نامهوێ ڕوونكردۆتهوهو نووسراوهدا ئهم پێشوی
لهسهریانبدوێم.ئهوهیگرنگهوبۆئێمهمهبهستهئهوهیهبزانین
چۆنهایدیگهرلهواتاكانیاندهكۆلێتهوهوتوانیویهتیبیروباوهڕی
لهو هایدیگهریش بخاتهوه. دوور نازییهكان نیتشهلهئایدیۆلۆجی
باوهڕهدایه،كهویستیهێزناوهڕێكیمێتافیزیكیههمووههبووهكانه
وبهتهنیالهنێوبوونیمرۆڤدانیه.بهاڵمژانخسلهتێكیمرۆڤانهیه

143-   Martin Heidegger. Nietzsche, vol. 1, p. 73.
144-  Friedrich Nietzsche. Will to Power, p. 435.
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و گۆڕان له هێز( یان)ویستی ژیانیش ئاگامهنده. چونكهمرۆڤ
و ئاسان پرۆسهیهكی پهرهسهندنیش بهردهوامدایه. پهرهسهندنی
بێتاسهنیهوگۆڕانكارییهكیسهختهوپێویستیبهقوربانیدانو
تێكۆشانه.بهاڵمئهومرۆڤهبهرزهیبهمژانوئازارهدادهڕواوبۆ
گهیشتنبهپلهبهرزهكانیبوونیقارهمانانهتێدهكۆشێت،كهسێك
نیهسهریههڵدابێتوههبێت.تاكێكینێوڕهگهزێكیتایبهتیشنیه
لهڕێگهیڕهگهزهكهیهوهویستیهێزیخۆیبێبهزهییانهسهقامگیر
ڕهت ئهمڕۆ مرۆڤایهتی كهسێكهبارودۆخی بهرز مرۆڤی كردبێت.
كههێشتا، بدات، بهمرۆڤایهتی ناوهڕۆكێك دهیهوێت دهكات.

پێینهدراوه.145

ئهومرۆڤهبهرزهینیتشهخهونیپێوهدهبینێتبكوژێكینازیو
ڕوخێنهریژیاننیه.كهسێكهدهیهوێتلهگهڵخۆیدامرۆڤایهتیبه
ترۆپكیبهرزیبوونوژیانبگهیهنێت.ئهمڕۆ،بهدیدیهایدیگهر
پهرهسهندووهی قۆناخه نهئهو بهرزهلهدایكبووه مرۆڤه ئهو نه
خاڵهدهدوێت، لهو بهئاشكرا هایدیگهر هاتۆتهپێش. مێژوویش
نێو تاكی دهسهاڵتی و سهركرده مرۆڤهبهرزهلهگهڵ ئهم كه
ڕێكخراوێكیڕامیارییدا)كهمهبهستیهیتلهروسهركردهنازییهكانی
ڕهگهزێك قارهمانی بهرز مرۆڤی چونكه ناكرێت، بهراورد دیكهیه(
یاننهتهوهیهكنیهودهستهاڵتیڕزگاریكهریبوونه.بۆئهوههموو
مرۆڤایهتینهكدهستهوتاقمێك،ڕهگهزیئهوه.ههمووزهمین،

نهكسنوورێكیڕامیاریدیاریكراو،نیشتمانیئهوه.146


مرۆڤیبهرزلهگۆڕانكاریوپهرهسهندنیبهردهوامدایه.قۆناخهكانی
145-  Martin Heidegger. Nietzsche, vol. 2, p. 215.

  146  -ههمانسهرچاوه،الپهڕه٢١٦.
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به نابن كامێكیان هیچ و ین )كات( پهرهسهندنهدا لهم بوونی
لهم قۆناخێكدا، لهههموو ههمیشهیی. نهبراوهو قۆناخێكی
و ههمهكی بهها ڕهتدانهوهی لهگهڵ پهرهسهندنهبهردهوامییهدا،
نهگۆڕهكانداخۆیدهكاتبه)پرد(ێكتاكومرۆڤایهتیبۆگهیشتن
)شهوق( بهبێ تێپهڕێت. بهسهرییدا ناوهڕۆكهپهیدانهبوەى بهو
بكات. پرده بهو خۆی ناتوانێت نیگهرانی و مرۆڤایهتی بۆ ی
بۆ كهنزیكهو دوورییهك، ئهویشخهمێكیشیریینهبۆ شهوقی
نزیكییهك،كهدوورهوپێینهگهیشتوین.ئایامرۆڤیبهرزبهچ
داهاتوویهكی بۆ بهسهردا مرۆڤایهتی پردهی بهو دهبێت ڕێگهیهك
ڕووناكتروناوهڕۆكێكیباشتربپهڕێتهوه؟بۆوهاڵمیئهمپرسیاره
خۆی دهروونی بهرز مرۆڤی كهپێویسته باوهڕهدایه، نیتشهلهو
لهچڵكیتۆڵهسهندنهوهپاكبكاتهوه.ئایامهبهستینیتشهله
تۆڵهسهندنهوهچییه؟بهبۆچوونیهایدیگهرواتایتۆڵهسهندنهوه
له شارهزاییان ئهوانهی سادهو كهسانی قوڵتره و لهوهفراوانتر
زاراوهیهواتایهكی ئهم تێدهگهن. نیه فهلسهفییدا بیركردنهوهی
یان بهلهناوبردن پهیوهندی تۆڵهسهندنهوه ههیه. مێتافیزیكی
داگیركردنیئهودیاردهیهوهههیهكهسێكیبرینداركردبێتیانئهو
كهسهخۆیلهئاستیدیاردهكهدابهكهمتردابنێت.لهمڕووهوه
ئهوكهسهیهبهرانبهر ئاستی نزم لهناوبردنی تۆلهسهندنهوهبۆ
دیاردهكه.لهكاتێكداواتایهكیمێتافیزیكی،هایدیگهرگوتهنی،به
سهندنهوهدا تۆڵه له دیاردهیهی ئهو سهندنهوهدهبهخشین تۆڵه
بهرانبهریڕادهوهستینودهمانهوێتتۆڵهیلێبسهنین،دیاردهیهكی
مێتافیزیكییهولهگهڵتۆڵهسهندنهوهیمرۆڤهنزمهكانلهیهكدی
بهراوردناكرێت.ئهمهشئهوهناگهیهنێت،كهئهودیاردهیهوتۆڵه
دهكهونهژوور بهڵكو ڕیزپهرن)ناشاز(، شتی دوو سهندنهوهكهش
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دیاردهبهردهستهكییهكانهوهوتهنانهتدیاردهیهكهمرۆڤبههیچ
جۆرێكناتوانێتبهوجۆرهیكهلوپهلێكیلهبهردهستایهوداگیری
نیتشهلهبهشی بكات. دیاردهمێتافیزیكییهداگیر ئهو دهكات،
دووهمی)زهردهشتوایگوت(دهنووسێت،)تۆڵهسهندنهوهویستی
ویستێكینهخۆشهبهرانبهركات(.147یانتۆڵهیهدژیكات.ئهو
كاتهی،كهڕابردووه.پێشئهوهیلهواتای)كات(بكۆڵینهوهئاماژه
بۆئهوخاڵهدهكهم،كهواتایهكیمێتافیزیكیبه)تۆڵه(دهبهخشێت.
بۆنیتشهئهوتۆڵهیهتۆڵهیویسته،ویستیشبهتهنیاویستیتاكه
كهسێكنیهوڕاستییهكیمێتافیزیكییه.ویستبوونیههبووهكانه.148
لێرهوهتۆڵهبهبوونیههبووهكانوبنهڕهتیبوونهوهلهگهڵ)كات(
دادهبهستینهوهوپهیوهندینێوانیاندیاریدهكهین.ههروههانیتشه
كاتبهشێوهیهكیدیكهباسدهكاتوباشتربهوشهیهكیدیكه
لهوڕستهیهدا)بهرابنهركات،بهرانبهرئهوكاتهیڕابردووه(ڕوون
دهكاتهوه.بهاڵمبهبۆچوونیهایدیگهر،كاتبهتهنیاڕابردوونیهو
ئێستاوداهاتووشیههیه.نیتشهشلهپێناسكردنیكاتدائهمسێ
ڕهههندهیكاتلهیهكدیجیاناكاتهوه.دروستهنیتشهلهوڕستهیهدا
تهنیاباسیڕابردوودهكات،بهاڵمڕابردووچۆنپهیدادهبێت؟ئایا
ئهوڕابردووهیههمانهلهداهاتوودانهبووهوبووهبهئێستاوچۆته
نێوڕۆخانیڕابردووشهوه؟كاتگۆڕانكارییهكیبهردهوامه.داهاتوو
بهردهوامدهبێتبهئێستاوئێستاشبهڕابردوو.ئێستاوداهاتوو
دهڕژێنهنێوڕۆخانیڕابردووهوهولهوێدابهچهقیویدهمێنێنهوهو
لهوهزیاترگۆڕانكارییانتێداڕوونادات.دهتوانینبهدووجۆر،ئهگهر
بمانهوێپێناسی)كات(بكهینلهواتاکهیتێبگهين.كات،وهكو

147-  Friedrich Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, p. 138.
148-  Martin Heidegger. Nietzsche, vol. 2, p. 223. 
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ڕهوتكردنبهرهوداهاتوو،ههروههاڕژانهنێوڕۆخانیڕابردووهوه.
بوونی لهگهڵ مامهڵهكردن له لهپێشتر، بهوجۆرهی ههرچهنده،
ئهم باسكردو زیاترگرنگی)داهاتوو(یكاتم بهرزدا،من مرۆڤی
بوونهمبهبوونێكی)داهاتوویی(دانا،نیتشهوهایدیگهرنایانهوێ
بهمشێوهیهواتایكاتلهمكێشهیهداڕوونبكهنهوه.بێگومانمن
بۆمهبهستیتایبهتیخۆموتێگهیشتنملهبیركردنهوهیفهلسهفی
نیتشهئهوجهختهملهسهرداهاتووكردووه.ئهمدووبیریارهش
مهبهستیخۆیانههیهولهمتوێژینهوهیهیاندهیانهوێتڕاستییهكی
له ڕابردووه، كات كه ڕاستیهیه، ئهو ئهویش پێبناسێنن. نوێمان
بهرئهوهدهبێتتۆڵهیلێبسهنرێت.بۆمنیشكاتداهاتووبوو،
بگات. داهاتووهی بدایهبهو ههوڵی بهبهردهوامی مرۆڤ دهبوایه
ئهمهشپێشكهوتنخوازیبۆچوونیمنوپاشكهوتنخوازینیتشهو
هایدیگهرنیشاننادات.بهڵكودووبۆچوونیجیاوازهبۆیهكبابهتی
لێكۆڵینهوه،كهههردووبۆچوونهكهلهئاكامدابهیهكدهگهنودهبن
بهیهك.بۆچیتۆڵهدهبێتبهویستی)ویستێكینهخۆش(؟چی
ئهوویستهتوشینهخۆشیدهكات؟مهبهستینیتشهلهنهخۆشی
توشبوونیگرانهتانیه،ویستبهبهردهوامیههوڵیسهقامگیركردنی
پرۆژهكانیدهدات.ههوڵدانهكهیبهبهردهوامیدهبێتبهڕابردوو.
كورتنهفهسیئێستاوداهاتووههروههاحهتمیهتیڕژانبۆڕۆخانهی
ڕابردووداویستیمرۆڤنهخۆشدهخات.ویستیهێزناتوانێتبه
بهردهوامیلهساتێكدابمێنێتهوه،كهخۆیدهیهوێت.ئهوساتهی
كۆتاییبهخشوبڕاوهیه.بڕانهوهیساتهكانیشئاوسانیڕابردووه.

چیڕێگهچارهیهكبۆلهناوبردنیئهمنهخۆشییهیویستبدۆزینهوه؟
ئهگهرتۆلهسهندنهوهتێكشكاندنیبابهتیتۆڵهكهبێت،ئهواڕاستهوخۆ
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لهناوبردنی)كات(ه. بڵێین،ڕێگهچارهیئهمنهخۆشییه دهتوانین
ئهمتۆڵهسهندنهوهیهشبهدووجۆربهئهنجامدهگهیهنرێت.له
الیهكهوه،شوێنكهوتنیڕێگاكهیسوكراتوهاوبیرانێتی،كهبوونی
مرۆڤتێدابهنهبڕاوهونهگۆڕلهژووركاتهوهدادهنێت.لهالیهكی
دیكهوهپهنابردنهبهرڕێگهچارهیشۆپنهاوهرو)بودا(وههندێك
سۆفیموسوڵمانیشه،كهباوهڕیانبهلهناوبردنیبوونهخهمخوار
وبڕاوهكهیهوخۆ-تواندنهوهیهلهنێوبوونهگشتگروههمهكیو
بودا بوونهگشتگرهالیشۆپنهاوهر)ویست(و نهبڕاوهكهدا.ئهم
)نێرڤانا(والیسۆفییهكانی،وهكوبایهزیدیبیستامیوحهلالج
بوونهبڕاوهكهدهیهوێت حاڵهتهكهدا دوو لهههر خوایه. بوونی
به خۆی بوونی، بڕانهوهی و كات دژی سهندنهوهكهیدا تۆڵه له
بابهته تێكشكاندنی ئهمهش بگهیهنێت. بهردهوامی نهبڕانهوهو
نیه. بهكاردێت ڕۆژانهدا لهژیانی واتایهی بهو تۆڵهلێسهنراوهكه
لهژوور بوون شێوازێكی و قۆناخ گهیاندنهبه خۆ و تێپهڕكردن
ئاستیبابهتهتۆڵهلێسهنراوهكهوه،بهمهرجێكتۆڵهكهرهكهبه
بهرزتروتۆڵهلێسهنراوهكهشنزمترخۆیاندهربخهن.بۆنموونه
به سهندنهوهكهیاندا تۆڵه لهڕێگهی سۆفییهك یان ناسێك بودا
ناوی)زوهد(ەوەژوورحهزوئارهزووهكانیلهشوجیهانیماتهری
نین. ڕووخێنهر و تێكدهر جیهان ئهوان دهكهون. بهردهستیان
دهیانهوێتخۆیانبهمهقامێكیبهرزتربگهیهننوبهمشێوهیهتۆڵه
دهكهنهوه.بهاڵمنیتشهبهمڕێگایهقایلنیه.ڕێگهچارهیهكیدیكهی
بۆدیاریكردووین،كهبهبۆچوونیمنلهبیروباوهڕیسوكراتو
شوێنكهوتوانیمێتافیزیكیڕووناكبینهوهنزیكهوبۆهایدیگهریش
ئهفسانهیی لهفۆرمێكی زیاتر نافهلسهفیانهیهو نازانستانهو
نیتشهبۆ گهڕانهوهی ئهمهش ڕازاندۆتهوه. خۆی دا )میتۆلۆجی(
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بیروباوهڕیفهلسهفیسوكراتناگهیهنێت،چونكهجیاوازیبنهرهتی
له نزیكبوونهوهی ڕادهیهك تاكو نیتشه بۆچوونهی ئهم لهنێوان
بیروباوهڕهكهیسوكراتداههیه.مهبهستینیتشهلهتۆڵهسهندنهوه
له)كات(،كاتیش،وهكوڕابردوو،بهوجۆرهیهایدیگهرلهواتاكهی
نیهشانازی كهسێك بهرز مرۆڤی دهكۆڵێتهوهئهوهدهسهلمێنێت
بهڕابردووهوهبكاتولهوێداچهقیبێتوناسنامهیخۆیلهسهر
دابمهزرێنێت.مرۆڤیبهرزڕقیلهڕابردووهوتۆڵهیلێدهسێنێت.
خۆ نیه. ڕابردوو ناوبردنی له سڕینهوهو سهندنهوهكهش تۆڵه
گهیاندنهبهداهاتوو.ههوڵدانێكیئۆقرهنهگروبهردهوامڕهتكردن
وڕهتدانهوهیڕابردووه.مرۆڤیبهرزلهمههوڵدانهدابهبهردهوامی
خۆیدهگهیهنێتهترۆپكهبهرزهكانیبوونوهاوكاتدهیهوێتبهو
بهرزییهبۆههمیشهبمێنێتهوهونهمربێتچونكهكاتوبڕانهوهی
بوونهبهرزهكهیه.پێشئهوهی بردنی لهناو ژیانههڕهشهكردنو
كاتئهوبوونهلهناوبهرێت،بوونهكهدهبێتتۆڵهیخۆیبسێنێو
ڕێگهنهدات)كات(فرسهتیپێبهێنێوكااڵیمهرگوتراجیدیای
بهبهردابكات.بهوشێوهیهیلهپێشترئاماژهمانبۆكرد،تۆڵه
بوونی توانهوهی وسۆفییهكان بودا و شۆپنهاوهر سهندنهوهالی
تاکهههندكییهكهیهلهنێوبوونیههمهكیوگشتگردا.یهكبوونه
لهگهڵویستیههمهكیوگهیشتنبهنیرڤاناوتوانهوهلهبوونی
خوادا.بۆسوكراتوبیریارانیمێتافیزیكیڕووناكبیرانهگهڕانهوهی
بۆ نهمر. و نهبراوه مێتافیزیكی سهرچاوهیهكی بۆ مرۆڤه بوونی
نیتشهشتۆڵهسهندنهوهكهوڕێگهچارهبۆنهخۆشیهكهگهڕانهوهی

ههمیشهییه.149
تێگهیشتنیهایدیگهرلهچهمكیمرۆڤیبهرزوئهوجۆرهبوونه

149-   ههمانسهرچاوه،الپهره٢٢٤.
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نازییهكانهله تێگهیشتنی دژی بهئاشكرا پێشكهوتنخوازانهیهو
نیتشه.بۆهایدیگهرمرۆڤیبهرز)ڕهتدانهوه Negation(یهكیبهردهوام
ڕهزامهندانه بوونیدا قۆناخێكی لههیچ تیایدا نهبڕاوهیه.مرۆڤ و
ڕاناوهستێت.لهمپرۆسهیڕهتدانهوهیهدابێجگهلهڕهتدانهوههیچ
دژوهستانێكی ڕهتدانهوهش نیه.150 ڕهها و دیكهنهگۆڕ شتێكی
گهیاندنه خۆ و مرۆڤ ئێستای ناوهرۆكی دیالێكتیكانهیهبهرانبهر
بهوناوهڕۆكهیهێشتاپهیدانهبووهوسهریههڵنهداوه.لهمێژووی
فهلسهفهدائهوناوهڕۆكهدامهزرێنراوهیئێستایمرۆڤلهسهردهمی
كراوهو ناوزهد هۆشهكی بهالیهنێكی ئهریستۆوه و ئهفالتون
مرۆڤیشبه)ئاژهڵێكیهۆشیار(دانراوه.ئهمپێناسهیهشبنهڕهتی
مێتافیزیكیخۆیههیهوبوونیمرۆڤبۆدووسهرچاوهیلهیهكدی
بهدووروجیاواز)ئهستولهگهڵگیان(دهگهڕێنێتهوه.مرۆڤیش،
لهبهرئوهیلهشیههیهدهچێتهڕیزیئاژهڵهكانیدیكهوه.هاوكات
بهپێچهوانهیئاژهڵهكانیدیكهوهناوهڕۆكێكیجیاوازیههیه،كه
خاوهنیبیركردنهوهوههڵێنجاندنه.ئهگهرجینهكانیلهشیمرۆڤ
لێكبچن، و بن لهیهكدییهوهنزیك زۆر پلهیهكی به مهیمون و
ئهوا)هۆش(مرۆڤدهپارێزێولهمهیموونیجیادهكاتهوه.لهبهر
نیتشهبهم هۆشیاره. مهیموونێكی بڵێین،مرۆڤ ئهمهدهتوانین
جیاوازییهینێوانمرۆڤوئاژهڵقایلنیهولهبۆچوونیئهودامرۆڤه
ناشرینهكان)نزمهكان(ومهیموننوئهوجیاوازییهیاندۆڕاندووه.
مرۆڤیبهرز،كهزادهیئێستایه،لهئێستاداناژیوڕوولهداهاتووه.
خۆیلهسهرئهمجیاوازییهناناسێوناوهڕۆكی)ئێستایناكاتبه
خاڵیجیابوونهوهیلهئاژهڵ.ههوڵدهداتئهوناوهڕۆكهڕهتبداتهوه
ئهم دابنێت. بهرزتر مرۆڤهنزمهكاندا و ئاژهڵ ئاستی له وخۆی

   150 - ههمانسهرچاوه.الپهڕه٢١٧.
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به هایدیگهرگوتهنی، بوون، پڕۆژهیهكیفهلسهفی كارهش،وهكو
ڕێگایڕهتدانهوهیبهردهوامڕوودهدات.ڕهتدانهوهچهكیبههێزی
مرۆڤیبهرزهوئاژهڵومرۆڤهنزمهكاننهیانتوانیوهپهیدایبكهن.
كهسێكیشبتوانێتئهوچهكهیههبێتوبهكاریبهێنێتبهبهردهوامی
لهپهرهسهندنوگهشهكردندادهبێتوبوونینابێتبهناوهڕۆكێكی
وهستاووگیرخواردوو.كهوابوو،جیاوازیبنهڕهتیمرۆڤوئاژهڵ
له مرۆڤ هێزهیه ئهو ڕهتدانهوهدایه. لههێزی نیه، له)هۆش(دا
ئاژهڵجیادهكاتهوهومرۆڤێكیشبهرزوئهویدیبهنزمدادهنێت.
لهسهر هوشیاره( ئاژهڵێكی )مرۆڤ لهپێناسهكه نیتشه گلهیی
ئهوهنیهمرۆڤخرابێتهڕیزیئاژهڵهوه.نیتشهباوهڕێكیتهواویبه
ئاژهڵبوونیمرۆڤههیهچونكهدژیباوهڕهێنانبهسهرچاوهیهكی
له یهكێك ڕادهوهستێت. مرۆڤ بوونی بۆ هۆشهكی مێتافیزیكی
له دێكارتدا و ئهریستۆ و ئهفالتون لهگهڵ نیتشه ناكۆكییهكانی
سهرئهوخاڵهیه،كهئهمفهیلهسوفانهبوونیمرۆڤبۆالیهنێكی
لهش،الی دهگهڕێننهوه.151 دابڕاو لهجیهان و بهرز هۆشهكی
ئهفالتونوئهریستۆودێكارت،الیهنیئاژهڵیمرۆڤدیاریدهكات
نیهیان لهشمرۆڤ بهبێ بوونهیه. ئهم نیتشهڕاستهقینهی بۆ
مرۆڤلهشهنهكناوهڕۆكێكیگیانهكیدێكارتی.بهاڵمئهگهرئێمه
نهكهین، مرۆڤ بوونی الیهنهمێتافیزیكییهشاراوهیهی بهو باوهڕ
ئایا بكاتهوه؟ جیا ئاژهڵ بوونهلهبوونی ههیهئهم شتێك چی
نیتشهباوهڕیوایهمرۆڤبهمهیموونیماوهتهوهوجیاوازیلهگهڵ
سیستهمی و ڕووهوهبۆچوون زۆر له دێكارت و ئهریستۆ و ئهفالتون  -   151

لێكچوونی نزیكبوونهوهو دهتوانین بهاڵم یهكدییهوهجیاوازە. له مێتافیزیكییان
من تهنانهت بسهلمێنین. مرۆڤ بوونی بهرانبهر مێتافیزیكییهكهیان بیروباوهڕه
محهمهد )بڕوانه: ناوزهدكردووه. دێكارتی به)ئهریستۆیی- دێكارتییم كهلتووری

كهمال،بوونوداهێنان،دهستگایسهردهم،سلێمانی،٢٠٠٤،الپهڕه،٧(.
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ئاژهلدانیه؟بۆزۆركهسبهتایبهتیئهوانهیپهیڕهویمێتافیزیكی
یان)ناوهڕۆكیگیانهكی( ڕووناکيندهكهن،ڕهتدانهوهی)هۆش(
لهناوبردنیجیاوازی)ناوهڕۆكی(یهلهنێوانمرۆڤوئاژهڵدا.لهم
به نیتشهمرۆڤی دهبینین پرسیارانهدا ئهم لهوهاڵمی ڕووهوه،
ئاژهڵداناوهچونكهجیاوازییهكیمێتافیزیكیوبنهڕهتیلهنێوان
ههموو كهناوهڕۆكی هێزیش، ویستی نابینێت. بوونهدا دوو ئهم
بهاڵمچییهتی ئاژهڵومرۆڤیشداههیه. بوونێكهلهبوونی جۆره
لهگهڵ دهگۆڕێت. مرۆڤ ئاژهڵهوهبۆ ویستهله ئهو چهندهكی و
ئهمگۆڕانهداجیاوازییهكانیشسهرههڵدهدهن.ئهگهرویستیهێزی
مرۆڤلهنێو)ئێستا(دامایهوهونهیتوانی)ئێستا(ڕهتبداتهوهو
ڕهتبكاتئهوابهئاژهڵیدهمێنێتهوه.لهگهڵڕهتدانهوهوڕهتكردنێكی
بهردهوامداخۆیبهپلهیهكیبهرزتریبوونیدهگهیهنێتوبهئاژهڵی
نامێنێتهوه.ئهمهشئهوهناگهیهنێتلهوپلهبهرزهداوازله)لهش(
دههێنێتودهبێتبهبوونێكیله)ئهستو(بهدهر.مرۆڤلهشه،له
هیچقۆناخێكیبوونیدابهبێلهشنیه.ئهوهیڕهتیدهداتهوهو

ڕهتیدهكاتناوهڕۆكیئێستایهتی.152


كه مرۆڤدا، بوونی ناوهڕۆكهی ئهم و هۆش ڕهتدانهوهی لهگهڵ
دیكهی هیچگهرایهتییهكێشهیهكی مێتافیزیكی گرنگی الیهنێكی
بهرگی له هایدیگهر قوتدهكاتهوهو لهبهردهممان خۆی گرنگ
بۆچوونی نیتشهباسیكردووه. هر له نووسراوهكهی سێیهمی
)بایۆلۆجییانه(ینیتشهیهبۆبوونیمرۆڤ،كهنازییهكانزانستانه
تهفسیریانكردووهوبۆمهبهستیڕامیاریخۆیانبهكاریانهێناوه.
بۆچوونهی ئهم نازییهكانهوهتهفسیری بهپێچهوانهی هایدیگهر

152 -  Martin Heidegger. Nietzsche, vol. 3, p. 224.
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له نازییهكان تێگهیشتنی ههڵوهشاندنهوهی بۆ هایدیگهر كردووه.
بۆچوونی)بایۆلۆجییانه(ینیتشهبۆڕهگوڕیشهی)ئێتیمۆلۆجی(
كه دهكاتهوه، خاڵهڕوون ئهو گهڕاوهتهوه. زاراوهفهلسهفییهكه
مهبهستینیتشهلهبایۆلۆجیلهزانستیبایۆلۆجیئهمڕۆوهجیاوازه
ونابێتهاوتهرازبكرێن.زاراوهیبایۆلۆجیلێكدراوهولهدووبهش
پێكهاتووه.)بایۆ(لهگهڵ)لۆجی(.وشهی)لۆجی(دهخرێتهپاش
زۆروشهیدیكه)سایكۆلۆجی،سۆسیۆلۆجی،ئهیستمۆلۆجی(،كه
واتایلێكۆڵینهوه،زانستدهبهخشێت.بۆنموونهسایكۆلۆجیبه
واتایدهروونناسی،لێكۆڵینهوهلهدهروون،خوێندنیدهروونیان
كهبه)دهروون( بهشهدهكۆڵێتهوه، لهو و دێت دهروونی زانستی
زاراوهكهوشهیهكی یهكهمی بهشی )Bio( بایۆ دهكرێت. ناوزهد
لهژیان یۆنانییهواتای)ژیان(دهبهخشێت.فهلسهفهینیتشهش
دهكۆڵێتهوهودهیهوێتبنهرهتیژیانوچییهتیژیانمانپێبناسێنێت.
وهكو ئهمڕۆوه، ڕووهوهله)بایۆلۆجی( لهدوو چوونهش بۆ ئهم
زانستێكجیاوازه.یهكهملهوڕووهوه،كهبایۆلۆجیبهگوێرهیپێناسه
زانستییهكهیوتوێژینهوهئهكادیمییهكهیلهچییهتیوكاركردنی
نیتشه ئامانجی بهاڵم دهكۆلێتهوه. زیندوو لهشێكی ئهندامهكانی
لهمهوهدوورهوئهوههوڵینهداوهزانستانهكاركردنیئهندامهكانی

لهشبناسێت.دهیهوێتلهواتایژیان)Bio(تێبگات.153

لهگهڵئهمتێگهیشتنهداخاڵیدووهمیجیاوازییهكهمانالئاشكرا
زانستانهله مێتافیزیكییانهیهنهك تێڕوانینی ئهویش دهبێت.
بیركردنهوهیفهلسهفینیتشهدا.بایۆلۆجی)زانستانه(ئهوپرسیاره
و كاردهكهن ئهندامهكان چۆن مێتافیزیكییهناكات و فهلسهفی

153- ههمانسهرچاوه،بهرگیسێیهم،الپهڕه٣٩.
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سهرچاوهیجواڵنوگۆڕانیانچییه.زانایهكیبایۆلۆجیدهزانێتدڵی
مرۆڤچۆنكاردهكاتوچۆنخوێنبهسهرلهشدادابهشدهكات،
ئاماژه ئهگهر ناكات. ژیان بنهڕهتوسهرچاوهی بۆ ئاماژه بهاڵم
توێژینهوهكهی زانستانهبیرناكاتهوهو ئهوا بنهڕهتهبكات ئهو بۆ
بۆ پێشخستنی و ژیان پهرهسهندنی مێتافیزیكی. به دهبێت
دیكه ڕهگهزێكی ڕهشهكوژی و ئهندامێتی كهم لهناوبردنی نیتشه
بووه. نهخۆش لهشهوهژیاوهو نیتشهبهئازاری دهزانین نیه.
و ئازار تهنانهت بووه. خهو بێئازار ژیانی و تهندروستی ئهو بۆ
لهگهڵیا سهگ وهكو چونكه، )سهگ(، ناودهنێت نهخۆشییهكهی
پێویسته ئهمهشدا لهگهڵ نههێشتوه.154 بهجێیان و بوون بهوهفا
پرۆژهیبایۆلۆجینیتشهمێتافیزیكییانهبناسرێتچونكهزانستانه

مامهڵهلهگهڵژیانداناكات155.


هایدیگهرلهبهرگیچوارهمیپهرتووكهكهیداههوڵیڕوونكردنهوهی
وهكو ئهویش، داوه. نیتشهی هیچگهرایهتی مێتافیزیكی ڕاڕهوی
ئێمهدهڕوانێتهئهمڕاڕهوههیچگهرایهتییهولهجۆرهكانیدیكهی
هیچگهرایهتیجیادهكاتهوهوناویدهنێت)هیچگهرایهتیكالسیكی(.156
لهپێشتربۆجیاكردنهوهكهیهیچگهرایهتیڕهشبینانهیشۆپنهاوهر

154- Friedrich Nietzsche. ”Seventy-Five Aphorisms“, in BasicWri -
ingsofNietzsche, translated by Walter Kaufmann, p. 174. 
 

كهم كهسانی قهالچۆكردنی و لهناوبردن لهسهر ئهفالتوندا لهگهڵ نیتشه    -155

ئهندامهاوڕانیه.ئهفالتونجێگایكهسانیكهمئهنداملهكۆمارهكهیداناكاتهوه.
نازییهكانیشكهسانیكهمئهندامیانلهگهڵنێرینهخوازهكانوقهرەجوجولوكهدا

ڕهشهكوژكرد.
156-  Martin Heidegger. Nietzsche, vol. 4, p. 56. 
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به)هیچگهرایهتی نیتشهمان نیتشهوههیچگهرایهتییهكهی لهوهی
ئهو سهر له جیاكردنهوهیهش ئهم كرد. ناوزهد بهرنامهگهری(
زهمینهخۆیڕاگرت،كهڕهتدانهوهوڕهتكردنتیایدابوونبهدوو
لهوێوه نیتشهو مێتافیزیكییهكهی بۆچوونه بۆ خۆڕاگر كۆڵهكهی
كه ڕوونكردهوه، خاڵهمان ئهو كرد. داهێنانماندیاری گرنگی
هیچگهرایهتینیتشهخۆیبهودیوهیچگهرایهتیدهگهیهنێتودهبێت
ڕاڤهكردنهكهی و ڕووهوهبۆچوون لهم بهرنامهگهری، بهڕاڕهوێكی
هۆی هایدیگهر بهاڵم نیه، ناكۆك ئێمهدا ئهوهی لهگهڵ هایدیگهر
ناونانیهیچگهرایهتییهكهینیتشهیبه)كالسیكی(ڕووننهكردۆتهوه.
مهبهستیهایدیگهرله)كالسیك(دەگهڕێتهوەبۆهیچگهرایهتییهكهی
ئێمه)لهبهرنامهگهرایهتی(هیچگهرایهتی ئهفالتونمهبهستهكهی
هایدیگهر تێگهیشتنی ڕوونكراوهتهوه. ئاشكرایهو و دیار نیتشهدا
كۆ سهرهكییدا خاڵی نیتشهلهدوو كالسیكی( له)هیچگهرایهتی
دهبنهوه:یهكهم،هایدیگهرلهوباوهڕهدایهئهمهیچگهرایهتییهئاكامی
ڕۆژئاوایه. فهلسهفییانهی بیركردنهوهی پهرهسهندنی و گهشهكردن
فهلسهفهیڕۆژئاوالهئهفالتونهوهبنهڕهتیبوونیبۆجیهانێكیبهرز
تێكهڵبوونی پاش جیهانهبهرزه ئهو گهڕاندۆتهوه. )ترانسدێنتاڵ(
ناوهڕاستدا سهدهكانی له فهلسهفهدا لهگهڵ ئایینی بیروباوهڕی
خاوهن خوایهكی بهبوونی بوو كراو دهستنیشان بهئاشكراتر
دهستهاڵتێكیڕهها.ئهمگۆڕانكارییانهلهبیركردنهوهیفهلسهفیدا
یانباشتروایهبڵێینلهمێتافیزیكدا،لهسهردهمینیتشهداگهیشته
له بوون ڕاستی و نهمێنێت خوایه بهو پێویستی كه قۆناخێك،
بیریار نیتشهدوا بكات.157 پهلكێش زهمین سهر ئاسمانهوهبۆ
ئهو ههڵوهشاندنهوهی نێونهرایهتی و قارهمانیسهردهمهكهیهتی و

157-ههمانسهرچاوه،الپهڕه٨،ههروههابڕوانهالپهڕه٥٣.
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جۆرهمێتافیزیكهدهكاتوبهكوشتنیخوابانگهشهیهیچگهرایهتی
وسهردهمێكینوێمانبۆدهكات.بیركردنهوهیفهلسهفییانهتیایدا
ڕادیكاالنهدهبێتبهدهنگیڕهسهنیمرۆڤوخاوهنیئهوزهمینهی
مرۆڤلهسهریدهژی.كۆتاییهێنانبهمێتافیزیكیڕووناكبینانهو
سهرههڵدانیهیچگهرایهتیلهمپرۆسهمێژووییهدا)لهوڕووناكیو
تیشكیئهستێرهكوژاوهیهدهكات،پاشكوژانهوهشیڕووناكییهكهی
ماوهتهوه.(158خوایمێتافیزیكیڕووناكبینلهكۆنهوه،وهكوئهو
ئهستێرهیهنهماوهبهاڵمئاسهواریماوهتهوه.نیتشهبهدامهزراندنی
ئاسهوارهههڵدهوهشێنێتهوه. مێتافیزیكییههیچگهرایهتییهكهیئهو
)مردنی وهكو كۆلهكهیهن، یان بنهڕهتهن پێنج ئهو دووهم خاڵی
خوا،ههڵوهشاندنهوهوداهێنانیبهها،ویستیهێز،مرۆڤیبهرز،
نیتشهی هیچگهرایهتی هایدیگهر دیدی به ههمیشهیی( گهڕانهوهی
بنهڕهتهشپێكهوهگرێدراونو ڕادهوهستێت.159ئهمپێنج لهسهر
پهیوهندییهكیپێویستیانلهنێوانداههیه.بهاڵمگرنگترینبنهڕهت
لهنێوانیاندامردنیخوایه،كههایدیگهرجهختیلهسهردهكاتو
بهبنهڕهتییهكهمیدادهنێتوتهنانهتدهیكاتبهپێشمهرجێك
بێبناخهنیهو بنهڕهتهكهیدوایی.ئهمهشحوكمدانێكی بۆچوار
نیتشه. فهلسهفهكهی ئۆنتۆلۆجییانهیهبۆ و گونجاو ڕاڤهكردنێكی
لهگهڵمردنیخواداههمووبههاكانههڵدهوهشێنهوهوبێبههادهكرێن
داهێنهری سهرچاوهو )خوا( ڕووناكبیندا مێتافیزیكی چونكهله
بههاكانه.بهمردنیخوائهوسهرچاوهیهشدهڕوخێومرۆڤناچار
دهبێتخۆیبههاكاندابهێنێت.داهێنانیبههاكانپێداچوونهوهو
خوادا مردنی لهگهڵ نیه. ههڵوهشێنراوهكان بهها پاكسازیكردنی

158-ههمانسهرچاوه،الپهڕه٤.

159-ههمانسهرچاوه،الپهڕه٩.
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دهبێتبههاكۆنهكانیانئهوبههایانهیلهوسهرچاوهیهوهدهرچوون
بهتهواویڕهتبدرێنهوهوڕهتبكرێنوبههاینوێدابهێنرێت.160ئهو
مرۆڤهیخۆیبهبكوژیخواوداهێنهریبههاكاندادهنێت،كهسێكی
ترسنۆكوزهبووننیه،مرۆڤێكهباوهڕیبه)ویستیهێز(یخۆیهتی
ویستی ئهو سهقامگیركردنی سهربهستانهبۆ خوا مردنی پاش و
هێزهتێدهكۆشێتودهیهوێتبهبهرزیبژی.مرۆڤیبهرز،وهكوله
پێشترباسمانكرد،لهگهڵمردنیخوادالهدایكدهبێتوویستی
هێزیدهبێتبهسهرچاوهیهكینوێبۆبههاكان.ژیانیمرۆڤیبهرز
لهمڕوانگهبێبڕواگهریوهیچگهرایهتییهوهڕهوتوگۆڕانكاریبهرهو
داهاتوویهكیڕووناكونهبڕاوهوپڕمهبهستیلهپێشتردانراونیه.
لهواتا كوێرانهو پهیدابوونی و گۆڕانكاری و بێهودهیی به هاوكات
مێتافیزیكی ڕۆشنایی بهر له بهرز مرۆڤی ژیانی دانانرێت. بهدهر
ڕووناكبینیومێتافیزیكیهیچگهرایهتیڕهشبینداناناسرێت.ئهوشێوه
مێتافیزیكهیلهواتایئهمجۆرهبوونهدهكۆڵێتهوههیچگهرایهتی
)كالسیكی(نیتشهیه،كهدهستهاڵتیداهێنانلهمێژوودابهمرۆڤ
دهبهخشێومرۆڤبهداهاتوویخۆیدهگهیهنێت.ئهمهشلهگهڵ
ههڵوهشاندنهوهوداهێنانیبههادادهردهكهوێت،“ههڵوهشاندنهوهی
بههاكانكارێكیپێویستهوواتابهجیهاندهبهخشێت.دهبێتئهو
جیهانهپێكبێت،كهمرۆڤتیایدابتوانێتناوهڕۆكیخۆیدابهێنێت.
ههڵوهشاندنهوهی پێویستهلهگهڵ كارهش ئهم ئهنجامدانی بۆ
بههاییهوەبهرهو بێ لهویستگهیهكی و ڕێ بكهوینه بههاكانهوه

داهێنانیبههاكانگهشتهكهماندهسپێبكهین.”161
مرۆڤیبهرزبهویستیهێزییهوهلهبێبههاییهوەڕوولهداهێنانی

160-ههمانسهرچاوه،الپهڕه٦.

161-ههمانسهرچاوه،الپهڕه٤٤.
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ئاسمانهوه له بههاكان و ڕاستی ئهو بۆ دهكات. نوێكان بهها
دانهبهزێنراونهتهسهرزهمین.)زهمین(نیشتمانیڕهسهنیمرۆڤو
ڕاستیوبههاكانه.مرۆڤوڕاستیوبههاكانی)لێره(پهیدابوونو
مێژوویین.لهبهرئهوهی)زهمین(له)ئاسمان(دابڕاوهوڕاستهقینهی
دووهمیانپوچهڵكراوهتهوه،گۆڕانكارییهكانیمێژوولهئاسمانهوه
بهرهوزهمینوجارێكیدیكهبهرهوئاسمانناكهونهڕێ،بهڵكوله
سهرزهمین،بهبێجێهێشتنیزهمینڕوودهدهن.ئهمجۆرهجواڵن
خولهیان شێوازێكی زهمین( بۆ )لهزهمینهوه گۆڕانكارییهش و
بازنهییههیهودهگهڕێتهوهبۆئهوخاڵهیلێوهیدهرچووه.ئهم
جۆرهگهڕانهوهیهشلهنێوئهمجواڵنهبازنهییهداههمیشهیییه.له
نێوسوڕانهوهكهیداگیریخواردووهو)گهڕانهوهیههمیشهیی(به

بوونیمرۆڤیبهرزداوه.162

دادهنێت. ئهفالتونی به نیتشه مێتافیزیكی بۆچوونی هایدیگهر
و ئهفالتون بهرانبهر نیتشهڕهخنهگرانه دهزانین ئهمهشدا لهگهڵ
ڕاڕهوههۆشهكییهكهیڕادهوهستێت.ئایاهایدیگهرچۆنبهمباوهڕه
به نیتشه و ئهفالتون مێتافیزیكی ڕوویهكهوه لهچی گهیشتوه؟
یهكدیدهگهن؟بهبیروڕایهایدیگهر)مێتافیزیك(لهئهفالتونهوه
دهستپێدهكاتوئهمفهیلهسوفهیهكهمكهسبووهههوڵیگهڕانهوهی
بنهڕهتیبوونیبۆڕاستییهكیبهرز)ئایدیا(داوهولهمبهستێنهشهوه

مێتافیزیكدهبێتبهمێتا-گوتارێكی)ئایدیالیستانه(.163

بنهڕهتیبوونبۆئهفالتون)ئایدیا(یان)فۆرمهههمهكییهكان(ی

162-ههمانسهرچاوه،الپهره٧.

  163 - ههمانسهرچاوه،الپهره164.
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جیهانیئهودیوئهستووه.لهسهروئهمئایدیایانهوه،164ئایدیایچاكه
 Goodnessیانagathonبهرزترینئایدیاوبنهڕهتیههموویانه.165
بۆ بهڵگهیهك بووهبه و ڕاكێشاوه هایدیگهری سهرنجی ئهوهی
سهلماندنیلێكچوونیمێتافیزیكیئهفالتونونیتشهدانانیبوونه
بوونبۆ ئایدیا. بنهڕهتییهكهیهبه)ئهگاتۆن(agathonچاكهیان
فۆرمه كهلهو )چاكه(یه، ئایدیایهش ئهو )ئایدیا(یه، ئهفالتون
ههمهكیولهئهستوبهدهرهدادهبێتبهچاكهیڕهها.چاكهش،
وهكودهزانین)بهها(یه.كهوابوو،لۆجیكانهدهگهینهئهوباوهڕی،
كه)بوون( ههبوویهك، ههموو بنهڕهتی یان بههایه )بوون( كه
نیتشهوه بهبۆچوونی پهیوهندییهكی ئهمهچی ئایا بههایه. ه،
پهیڕهوی نیهو بهرز بهجیهانی باوهڕی نیتشه كاتێكدا ههیهله
)بوون( ئهگهر هایدیگهر بۆ  دهكات؟ هیچگهرایهتی مێتافیزیكی
وهكوخۆینهناسرێتوبهشتێكیدیكهوجیاوازترلهخۆیدابنرێت
ئهوابیروباوهڕیفهلسهفیلهوڕاستهقینهیهنامۆدهبێتونیتشه
گوتهنیشنامۆبوونلهڕاستهقینههۆكاری)ڕووخان(وخلیسكانه
بهرهووێرانهخاكیشارستانیهت.لێرهدائهفالتوننهیتوانیوهئهو
یان ئایدیا به داناوه. دیكهی شتێكی به و بناسێ ڕاستهقینهيه
چاكهیڕههاناوزهدیكردووه.بێگومانئهمشێوهمێتافیزیكهله

164-ئایدیا)idea(لهزمانیئینگلیزیبهواتای)بیر-بیرۆكه(دێت.

165-شههابئهلدینسوهرهوهردی،كهبه)المقتول(یان)شێخاالشراق(ناسراوه

لهپهرتووكهكهیدا وهرگرتووه. ئهفالتون چوونهمێتافیزیكییهی بۆ لهم سودی
ئهفالتون ناوی بهڕێزهوه و دادهنێت بۆچوونهبهئیشراقی ئهم )حکمةاالشراق(
دههێنێت.منلهنووسراوێكمدالهبهراوردكردنیفهلسهفهكانیسهدرهدینیشیرازی
سهر به ئهفالتون كاریگهرێتی و ئهفالتون الیهنهی لهم بهدرێژی هایدیگهردا و

فێرگهیئیشراقهوهدواوم.ئهمنووسراوهملهكۆنفرانسێكینێودهوڵهتیلهسهر
)مهالسهدرا(لهتارانلهساڵی٢٠٠٤داخوێندهوه.
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سهردهستیئهریستۆودێكارتوكانتداگۆڕانكاریبهسهردا
هاتووه.هێشتائهمبیریارانهشخۆیانلهكاریگهرێتیئهفالتونڕزگار
لهگهڵ مامهڵهیان مێتافیزیك زهمینهی لهسهرههمان نهكردوهو
)بوون(كردووه.نیتشهشدوافهیلهسوفیگهشهكردنیئهمشێوازی
بیركردنهوهمێتافیزیكییهیهلهسهردهمهكهمانداپهیڕهویئهفالتون
بۆ)بهها(دهگهڕێنێتهوهو)ویستیهێز(،كه دهكاتو)بوون(
بهبههایدادهنێت،دهكاتبهبنهڕهتێكیئۆنتۆلۆجىههبووهكانو
بوونیمرۆڤ.166مهبهستیهایدیگهرلهمتهفسیرهیدابۆمێتافیزیكی
Contributions to بهناوی دیكهشدا كهلهنووسراوێكی نیتشه،
Philosophyباسیكردووه،تێههڵكێشكردنیواتای)چاكهیڕهها(،
بهوجۆرەیئهفالتونچاكهی نیه. )ئهگاتۆن(و)ویستیهێز(
ناڕوانێته نیتشه دادهنێت، ئهنتۆلۆجی نهۆمی لهبهرزترین ڕهها
مێتافیزیكییهكانی بۆچوونه الیهنهوه لهدوو هاوكات هێز. ویستی
ئهفالتونونیتشهلهیهكدییهوهنزیكن:ئهمدووبیریاره)بوون(
كه بههایهش، ئهو دایانناوه، به)بهها( كردووهو فهرامۆش یان
بۆنیتشه)ویستیهێز(هلهههمانكاتداسهرچاوهی)چاكه(یهو
بهبههایچاكهی نیتشهدا بیروباوهڕی ڕۆشنایی لهبهر دهتوانین
بیركردنهوهی زادهی ئهفالتوندا مێتافیزیكی له ئایدیا دابنێن.167
بوونێكیبیركهرنیه،ئایدیایهكنیهلهنێوبیركردنهوهدابێتوبهبێ
بیركردنهوهنهبێت،بوونێكیبابهتگهرانهیلهدهرهوهیبیركردنهوهدا

166-  Martin Heidegger.Nietzsche, vol. 4, p. 177. 
ContributionstoPhilosophy)FromEno w(167- پهرتووكی

ning، بهرگی)سێیهمی(یبهرههمهباڵوكراوهكانیهایدیگهرهلهساڵی
١٩٨٩وهرگێڕاوهتهسهرزمانیئینگلیزی.ئهمپهرتووكهبهشاكارێكیفهلسهفی

هایدیگهرپاش)بوونوكات(دادهنرێت.
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ههیه.مهبهستیئهفالتونلهئایدیایچاكهئهوچهمكهههمهكییه
نیهلهنێوبیركردنهوهدابهڕێگهیڕووتكردنهوهیلهجیاوازییهكان
سهریههڵدابێت.ئایدیالهنێوداكهوتیجیهانهبهرزهكهدابوونێكی
مرۆڤهوهبۆ بیركردنهوهی بابهتێكهلهژوور و ههیه ئۆنتۆلۆجی
ههمیشهدامهزراوه.لهبهرئهمشێوهبۆچوونهوتێگهیشتنهیهله
چییهتیوچۆنیهتیئایدیاكانمێتافیزیكیئهفالتون،لهگهڵئهوهدا
ئایدیای دهناسرێت. بابهتگهرانه بهڕیالیستانهو ئایدیالیستانهیه
چاكهیڕهها،هاوكات،كهسهرچاوهیههمووههبوویهكهوئایدیاكانی
تریشدهخاتهژێردهستهاڵتیخۆیهوه،لهنێوجیهانینزمدانیه
ڕههایه و بهرز بێجگهلهوهی ههیه. جیاوازی و بهرز بوونێكی و
كاریگهرێتی ناكهوێتهژێر دهمێنێتهوهو بۆههمیشه)وهكوخۆی(
الیهنی نیتشهدا لهمێتافیزیكی هێز ویستی گۆرانكارییهكانهوه.
لێكچونوجیاوازیشلهگهڵئایدیایئهفالتونداههیه.لهالیهكهوه،
وهكوئایدیایئهفالتونیناوڕۆكیبوونهو)ههیهونیه(یههموو
شتێكیلهسهرڕادهوهستێت.ئهمهشجهختلهسهربابهتگهرێتی
یانشێوازیئۆنتۆلۆجیویستیهێزدهكات.بهاڵمئهگهرویستی
هێزناوهڕۆكوبنهڕهتیئۆنتۆلۆجیههمووشتێكیههبووبێت،ئهوا

دهبێتبوونیمرۆڤوناوهڕۆكیمرۆڤیشبگرێتهوه.

بهمجۆرهویستیهێز،وهكوئایدیابهتهنیابابهتێكیدهرهكینیه
وڕاستهقینهیهكیناوهوهیمرۆڤیشه.ئهمهشمێتافیزیكینیتشهله
شێوازێكیبابهتگهرانهیڕووتدادهرناخاتوبهرگێكیخۆگهرایهتی
بابهتگهرایهتیبهبهردادهكات.ئهمهجیاوازییهكیگرنگهلهنێوان
ئهفالتونونیتشهدا،لهمهشگرنگترئهوخاڵهیه،كه)ویستیهێز(
بههایهكینهگۆڕوچهسپاونیهو)وهكوخۆی(نامێنێتهوهوبه
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و ئهفالتونهوهلهگۆڕانكاری فیۆمیتافیزیكی ئایدیای پێچهوانهی
لێكچوونی لهسهر هایدیگهر بیروڕای بهردهوامدایه. پهرهسهندنی
بۆچوونیمێتافیزیكییئهفالتونونیتشهتاكوڕادهیهكدروستو
گونجاوهبهاڵملهگهڵئهوهشداالیهنیجیاوازیئهمدووسیستهمه

مێتافیزیكییهشئاشكرایهوبهئاسانیدادهمهزرێت.


توێژینهوهكهیهایدیگهرلهسهرنیتشهلهوكاتهدا،كهبیركردنهوهی
فهلسهفیلهئهڵماندالهژێرپاڵهپهستۆیئایدیۆلۆجینازییهكاندا
دهژیاوبیروباوهڕینیتشهشبهزۆرڕاكێشرایهژێرسێبهریئهم
بوێرانه، هایدیگهر باسكردنه. شایهنی ڕامیارییهوە ئایدیۆلۆجییه
كه سهردهمهكهی، فهلسهفهی مامۆستای ههندێك پێچوانهی به
پارته بۆچوونی ڕوانگهی له و دهكرد ڕژێمه ئهو بۆ سازشیان
دهستهاڵتمهدارهكهوهدهیانڕوانیهنیتشه،ههڵوێستێكیپارادۆكسو
زهمینهیهكیجیاوازتریبۆخۆیلهئاستینیتشهداههڵبژارد.168
هایدیگهردهیزانیتاوانێكیگهورهبهرانبهرئهمفهیلهسوفهكراوه
و نیتشهڕاڤهكردن له كردن بهرگری بۆ ڕێگهچارهیهكیش و
ڕوونكردنهوهیبیروباوهڕهكهیهتیلهشێوازێكیڕاستوگونجاودا.
بهپارادۆكس هایدیگهریان ڕاڤهكردنهكهی نازییهكان ئهمه لهبهر
فهلسهفهی ناوهڕۆكی )ڕاستی( هایدیگهر چونكه دهبینی نایار و
نیتشهیبهبێشێواندنوسازشكردنبۆدهستهاڵتیڕامیاریبه
خوێنهردهناساند.ئهمههڵوێستهپارادۆكسهیهایدیگهربهتهنیا
بهرگریكردنلهنیتشهنهبوو،بهڵكوپاراستنیبیركردنهوهیفهلسهفی
بوولهگهندهڵیبۆچوونیبیرتهسكانهیڕامیاریوشێواندنیئهو

168-مهبهستلهپارادۆكسههڵبژاردنیههڵوێستوبیركردنهوهیهكهلهگهڵنهریتی

باویانبیركردنهوهیدامهزرێنراوداناكۆكهوتێههڵكێشناكرێت.
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بیركردنهوهیهبهدهستیسیاسهتمهدارهكان.ئهگهرئێمهنیتشهبه
دوافهیلهسوفیبیركردنهوهیمێتافیزیكییوبهكۆتاییئهوكۆتاییه
وبهسهرهتایسهرهتایهكینوێیبیركردنهوهلهسهردهمهكهماندا
دابنێینپێویستهڕێگهنهدهیندهستهچهپهڵهڕامیارییهكانجوانی
وبهرزێتیبیركردنهوهیفهلسهفیئهمفهیلهسوفهگهندهڵبكهن،
تاكوسهردهمهكهمانبهوگهندهڵییهدهستپێنهكات.ئهوفهیلهسوف
وبیریارانه،وهكوهایدیگهرویاسپهرزوڤایتمۆوكاوفمان،كهله
سهردهمینازییهكانوپاشئهوانیشنیتشهیانپاراست،ههستیان
بهملێپرسینهوهمێژووییهلهئاستیبیركردنهوهیفهلسهفيدادهكرد.
ئهواندهیانزانیبیركردنهوهیفهلسهفیلهگهڵمهرگیفهیلهسوفدا
لهالیهن شێواندنی و دهستهمۆكردن به بهڵكو نایهت، كۆتایی
دهستهاڵتێكیڕامیارییهوهبۆمهبهستیگهندهڵیخۆی،دهمرێتو
لهگهڵمردنهكهیداڕۆژێكیتاریكدههێنێتهكایهوه.پارێزهرانینیتشه
دهیانزانیسهردهمهكهمانلهوسهرهتایهوهسهرههڵدهدات،كهنیتشه
خستۆتیهگهڕ،بۆیهدهبوایهبۆمسۆگهركردنیسهردهمێكینوێتر
وكۆتایهێنانبهسهردهمیپێشویانههڵوهشاندنهوهینهریتیباو
پاراستنینیتشهسهرهتاكهمسۆگهردهكاتومێژوویبیركردنهوهی
بهم دهكات. دیكه ترۆپكیچیایهكی و لهبهرزایی ڕوو فهلسهفی
پاراستنهودهرخستنی)ڕاستی(ناوهڕۆكیفهلسهفهینیتشه،ئهم
فهیلهسوفهلهماوهیهكیكهمداتوانیكارێگهرێتیگهورهبهسهر
بۆچوونیفهلسهفیسهردهمهكهمانبگێڕێ.جێگایهكیدیاربۆخۆی
سودی سهردهمهكهمان فهیلهسوفهكانی و بیریاران و بكات داگیر
لێوهرگرن.ڕۆاڵندبارت،میشێلفوكۆوژاكدێریداوگلیسدێلیوز
بیركردنهوهی ڕۆشنایی لهبهر تریش، گهلێكی و بۆدلیرالد ژین و
فهلسهفینیتشهدامامهڵهیانلهگهڵكێشهفهلسهفییهكانیسهردهم
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كردووهوخۆیانبهقهرزاریئهمفهیلهسوفهدادهنێن.دووكێشهی
بیركردنهوهی ئهستووری كۆڵهكهی دوو به بوون ئهوان بۆ گرنگ
فهلسهفیسهردهم:)مردنیخوا(و)مردنیبكوژیخوا(.كوشتنی
بنهڕهتی ڕووداوی دوو كوشت خوای كهسهی ئهو مردنی و خوا
بناخهی به دهبن كهههردووكیان سهردهمهكهمانه، فهلسهفی
شێوهله بهدوو لێرهدا ئێمه، نیتشه. هیچگهرایهتی مێتافیزیكی
هیچگهرایهتینیتشهتێدهگهین.شێوهییهكهمیان،له)مردنیخوا(
وهیانڕهتدانهوهی)سهدهمێكیهۆشهكی(و)غایهدهر(بۆبوون
هایدیگهرهوه. وابهستهبهبۆچوونهكهی دووهمیان دهستپێدهكات.
لهوێداسهرههڵدهدات،كهنیتشهوازلهبووندههێنێتوبه)هیچ(
)ویستی یان )بهها( بۆ شتێك ههموو بنهڕهتی و دادهنێت ی
هێز(دهگهڕێنێتهوه.بۆنیتشهوهاڵمیپرسیارهئۆنتۆلۆجییهکهئایا
شتێكههیه؟لهبهرڕۆشنایی)ویستیهێز(دائامادهدهكرێت.لهم
ڕووهوهنیتشهفهیلهسوفێكیدژبهمێتافیزیكنیهچونكه)ویستی
هێز(بۆئهوپرنسیپاڵێكیمێتافیزیكیوبنهڕهتیههمووشتێكه.
)شتێك( هێشتا بهاڵم نیه، نیتشهمردووهو الی خوا دروسته
ههیهبوونیههمووههبووهكانڕاگرێت،ئهویش)بوون(نیه،بهڵكو
)ویستیهێز(یانبههایویستیهێزه.ئهمكێشهیهبۆهایدیگهر
سهرەکییهومێتافیزیكینیتشهوئهفالتونیلهیهكدیپێنزیك
دهكاتهوه.بۆئهوفهیلهسوفوبیریارانهیناومبردنمردنیئهو
و گرنگه دهستهاڵتهڕههایه ئهو ڕوخاندنی باوكهمێتافیزیكییهو
دهبێتههۆیههڵوهشاندنهوهیههمووزانینوبههایهكیههمهكی.
ئهوانبهبیستنیئهوههواڵهمهستنوجیهانێكیجیاوازدهبینن
مردنی دهستكهوتووه. مرۆڤ بوونی بۆ نوێیان تێگهیشتنێكی و
و بیروباوهڕ زۆر زهمینهی لهگهڵخۆیدا و ئاڵۆزه ڕوودانێكی خوا
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دۆگما،كهلهپێشترباسمانكردووه،ههڵدهوهشێنێتهوه.مردنیخوا
لهههمانكاتداههڵوهشاندنهوهیزانینوبههاوڕاستییهههمهكیی
یان بتهكان شكاندنی سێبهرهكانێتی، ڕووخاندنی نهگۆڕهكانه. و
له و دامهزرێنراون بوونی كهلهسهر كۆمهاڵیهتییهكانه، دهسگا
ههمووشیانگرنگترمردنیئهومرۆڤهیه،كهبهخاوهنیناوهرۆكێكی
نهگۆڕوخۆرسكێكیچهسپاوناسراوه.مرۆڤلهگهڵكوشتنیخوادا
خۆشیكوشتوهوبهمردنیئهومرۆڤێكینوێو)بێناوهڕۆكو
بێخۆرسك(پهیدابووه.مرۆڤێكهبێ)خۆ(وبێناوهڕۆكلهنێو
مێژوودا،بهبهردهوامیههوڵیخۆدۆزینهوهوداهێنانیئهوناوهڕۆكه
ئهنترۆپۆلۆجی بنهڕهتی نیتشهبووهبه بۆچوونهی ئهم دهدات.

بوونخوازیوبونیادگهریوپاشبونیادگهری.

لهسهر مرۆڤ فێرگهفهلسهفییانهبوونی ئهم شوێنكهوتوانی بۆ
بنهڕهتێكیمێتافیزیكیلهپێشترونهگۆڕڕاناوهستێت.مرۆڤههر
چییهكبێتیانچیناوهڕۆكێكیههبێت،ئهوچییهتیهیهۆكردو
دهستكردیمێژووییهولهژوورمێژووهوهبڕیاریلهسهرنهدراوه.
بوونخوازی توێژینهوهی لهنێوان سهرهكی جیاوازییهكی هاوكات
مرۆڤ بوونخوازییدا له ههیه. بونیادگهری پاش و بونیادگهری و
بوونێكیداهێنهرانهیههیهوخۆیبڕیارلهسهرناوهڕۆكیخۆی
دهدات،بهتایبهتیئهگهرئهوبوونهڕهسهنبێتونامۆنهكرابێت.
هۆكردی مرۆڤ ناوهڕۆكی بهنیادگهرییدا پاش و بونیادگهری له
ناتوانێت و دهژی نێویدا له مرۆڤ كه مێژوویییه، سترهكچهرێكی
خۆیلێدهربازبكات.ئهمجۆرهتێگهیشتنهلهبوونیمرۆڤبهرهو
ڕووتدهكاتهوه.169 خۆی مێژوویی ڕۆڵی له و دهبات )ناچارهكی(

169 - بڕوانه:محهمهدكهمال،كۆتایی)خۆ(وگهڕانهوهبهرهوناچارهكیله
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مردنیمرۆڤكۆتاییهێنانهبهوبۆچوونولێكۆڵینهوانهیلهسهردهمی
كراون. بوونه لهم تێگهیشتن بۆ تازهگهرایهتی ئهفالتونهوهتاكو
خۆرسكێكی خاوهنی به خۆی كه تازهگهرایهتییه، مرۆڤی مردنی
نهگۆروناوهڕۆكێكیلهئهستوبهدهروحهقزانوچهقیڕاستییهكان
دادهنێت.بۆنیتشهوبیریارانیپاشنیتشهمرۆڤئهوناوهڕۆكه
گیانهكییهیدێكارتنیهبوونیلهژوورمێژووهوهدامهزرابێت.بوونی
مرۆڤهیچهولهوهیچهوهههوڵیداهێنانیچییهتیخۆیدهدات.
و بونیادگهرییهكان و بوونخوازهكان بۆچوونهكانی نێوان جیاوازی
ههر كه خاڵهدهكات، ئهو ئاماژهبۆ بونیادگهرییهكانیش پاش
یهكێكلهمبیریارانهبهشێوهیهكیجیاسودیانلهمردنیمرۆڤی
ئهوهی لهسهر سورن ههموویان بهاڵم وهرگرتووه. تازهگهرایهتی
مرۆڤناوهڕۆكێكیگیانهكینیهودێكارتانهناڕواننهبوونیمرۆڤ.

ئهوهیلێرهداگرنگهودهمهوێتڕوونیبكهمهوه،نزیكبوونهوهیهكه
لهبۆچوونهكانیدێكارتوبیریارانیبونیادگهریوپاشبونیادگهری.
بۆ مرۆڤ بوونی دهبینین دێكارت بڕوانینهبۆچوونهكهی ئهگهر
ئهو گهڕاوهتهوه. دامهزرێنراو )لهپێشتر( گیانهكی ناوهڕۆكێكی
ناوهڕۆكهلهپێشترهداهێنراویمرۆڤودهستكردیئهوبوونهنیه.
لهالیهندهستهاڵتێكیلهپێشترودهرهكییهوه،پێشپهیدابوونی،
ئهوناوهڕۆكهیبۆدانراوه.بیریارانیبونیادگهریوپاشبهنیادگهری
لهگهڵئهمبۆچوونهیدێكارتداهاوڕانینوئهوناوهڕۆكه)لهپێشتر(
ئهو بێت، )چی( مرۆڤ باوهرهدان لهو ڕهتدهدهنهوه. پێدراوه
چییهتیهیلهمێژووداسترهكچهرهكۆمهاڵیهتییهكانپهیدایانكردووه

بۆچوونهكانیپاشتازهگهرییدا،گۆڤاریئایینده،ژماره)٥٥(ساڵی٢٠٠٤،
سلێمانی،الپهڕه١٠.
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وپێكیانهێناوه.ناوهڕۆكیمرۆڤبهمجۆرهچییهتیهكیگیانهکى
له )لهپاشتر(ه. مێژوویی بهڵكو)چییه(تیهكی نیه، )لهپێشتر(
لهپاشتر( لهپێشتر(و)چییهتی ههردووحاڵهتهكهدا)چییهتی
مرۆڤناکاتبهخاوهنیخۆیوداهێنهریئهوچییهتیه.ئهگهر
مرۆڤلهنێوسترهكچهرێكیبهرزیگیانهكییهوهیانسترهكچهرێكی
ئهو باری لهژێر ئهوا دانرابێت، بۆ مێژووییهوه)چییه(تیهكهی
سترهكچهرهدهرهكییهدا)چیمێتافیزیكییانمێژوویی(مهحكوم
دهبێتوسهربهستییهكهیدهدۆڕێنێت.لهمپێگهیهوهدهگهینهئهو
ئاكامهی،كهتازهگهرایهتیوبونیادگهرایهتیوپاش-بونیادگهرایهتی
لهئێستگهی)ناچارهكی(دابهیهكدهگهنودهستهاڵتیداهێنانله

مرۆڤدهسهننهوه.


مرۆڤی مردنی که بونیادگهری، بیریارانی یهكێكهله بارت ڕۆاڵند
یانئهدهبو لهسهر)نووسین( لهبۆچوونهكانیدا تازهگهرایهتی
هونهربهكارهێناوهوگۆڕیویهتیبۆ)مردنینووسهر(.لهگهڵئهو
پرسیارهدامامهڵهدهكات،كهبۆناسنامهینووسهر)ئایانووسهر
چییه؟(دهگهڕێت،مهبهستیبارتئهوهنیهپێناسێكبۆئهوكهسه
بدۆزێتهوه،كهبهنووسینهوهخۆیخهریككردووهوبهنووسهر
ناسراوه.پرسیارهكهشێوازێكیمێتافیزیكیههیهولهبوونیمرۆڤ
دهكۆڵێتهوه.مادامهكیههموونووسهرێكمرۆڤهوههبوویهك،وهكو
ئاژهڵوداروبهردنابنبهنووسهر،ئهوابێجگهلهوهی)نووسین(
دهبێتبهچاالكیهكیمرۆڤانه،پێویستیتێگهیشتنلهسهرچاوهی
ئهوچاالكییهوهسهرههڵدهدات.ئایامرۆڤچییه،كهبهوچاالكییهش
ههڵدهسێت؟ئایاخاوهنیناسنامهوخۆرسكێكینهگۆڕهیانهیچه؟
و نووسهر ناخی له دهبێت لهنووسراوێك تێگهیشتنمان بۆ ئایا
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ئایانووسراوهكه)دهق(ئهو ناسنامهوكهسایهتیهكهشیبگهین؟
كهسایهتیهمانپێدهناسێنێت؟


لێكدانهوهی و تێگهیشتن دهكهونهسهر پرسیارانه ئهم وهاڵمی
فهلسهفیمانبۆبوونیمرۆڤ.بارت،كهشوێنكهوتویهكینیتشهیه،
خاوهنی و نهگۆڕ شتێكی وهكو بوونه، ئهو چییهتی به باوهڕی
ناسنامهیهكیدیاریكراونیه.)نووسهر(یانئهومرۆڤهیدهنووسێت
و بكرێت دیاری تایبهتمهندییهكانی و نیهخسڵهت یهك )خۆ(
بناسرێتهوه.ئهوكاڵفهیهكچاالكیوئهزمونهبهبێزهمینه.له
بهرئهمهخوێندنهوهیدهقێكیئهدهبینابێتههۆیناسینینووسهر
ههڵسهنگاندنی نووسهرهكهو بهناخی گهیشتن بۆ ڕێگهیهك یان
ئهزمونهكانیچونكه)نووسهر(نیه.ههروههامهرجیشنیهلهڕێگهی
ههر تێبگهین. نووسراوهكهی دهقێكی نووسهرهوهله ناسینی
له بهاڵم ئهوسهرچاوهیهیه، ههڵقواڵوی دهق یان چهندهنووسراو
سهرچاوهكهیهوهدوورهوهاوكاتیشسهرچاوهكه)هیچ(شتێكنیه
تاكوبتوانینبیناسین.لهگهڵبه)هیچ(كردنو)مردن(ینووسهردا
لهڕوانگهینیتشهوهبارتگوتهنی)دهق(سهربهخۆییوهردهگرێت
دهردهخات. خۆی لهنووسهر جیاوازتر بوونێكی شێوازی له و
خوێنهریشدهبێت)دهق(بهبوونێكیجیاوازوسهربهخۆدابنێت
یان)خۆ( نووسهر ناخی دهقهبۆ ئهو لهواتای تێگهیشتنی بۆ و
ینووسهرنهگهڕێتهوهچونكه)خۆ(نیه.170ئهگهربمانهوێتله

پارچههۆنراوهیهكی)نالی(تێبگهین،كهدهڵێت،
لهمشهرحیدهردیغوربهته،لهمسۆزیهیجرهته

170-  Roland Barthes. Image, Music, Text, translated by Stephan Heath, 
New York: Hill and Wang, 1977. P. 143- 147. 
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دڵڕهنگهبێبهئاووبهچاوابكاعوبوور.171

دهبێتبڕوانینهدهقهشیعریهكهوبیرله)نالی(وئهزمونیغوربهتو
ئازاریدوورهواڵتیوتهنیاییئهوشاعیرهنهكهینهوهچونكه)نالی(
شاعیرونووسهریئهودهقه)هیچ(هو)خۆ(یهكیخاوهنناسنامه
دهتوانێت نهخوێنهر بناسرێتهوه. نیهپێی تایبهتمهندییهتێك و
بهڕێگهیئهودهقهوهلهناخینالیتێبگات،نهتێگهیشتنمانله
هۆی دهدات. لهدهقهكه تێگهیشتنمان یاریدهی ناخی)نالی(یش
ئهمهشدهگهڕێتهوهبۆئهوباوهڕهمێتافیزیكییهسهبارهتبهبوونی
بهماكینهیهكی و ههڵدهوهشێنێتهوه مرۆڤ كه)خۆیهتی( مرۆڤ،
گوتهبێژیدادهنێت.ڕهتدانهوهی)خۆ(یهكیتهوهریبهوجۆرهی
لهنهریتیمێتافیزیكیدێكارتییدائاماژهیبۆكراوهبارتوچهند
بیریارێكیدیكهشیگهیاندووهبهوخاڵهی،كه)خۆ(بێناسنامهیه.
ئهگهرناسنامهیهكیشیههبێت،ئهواناسنامهكهیبونیادهدهرهكی
وهۆكارهكانیدهوروبهریبهسهرییداسهپاندوویانه.ئهمهشئهوه
ڕاستهوخۆ تێگهیشتنی و دهق بوونی بارت الی كه دهگهیهنێت،
نووسهر لهبوونی نووسهر، لهبوونی جیاكردنهوهی و لهدهق
كه لهوهناكرێت، نكۆڵی گرنگتره. نووسهرهكهی له تێگهیشتن و
دهقێكلهنووسهرهكهیدهرچووهودابڕاوهوبووهبهبابهتێكینێو
داكهوتێكههمووكهسێكدهتوانێتبیخوێنێتهوه.پارچهشیعرهكهی
نالی،وهكوبیرۆكهیهكلهنێوبیركردنهوهیئهوشاعیرهداناژیو
بووهبهدهقێكلهبهردهستیئێمهدا.ئایائهودهقه)شیعرهكهی
نووسهری بوونی لهسهر دهق بوونی چییه؟ نالی بهبێ نالی(

171- مهالعهبدولكهریمیمودهرس،دیوانینالی،كۆڕیزانیاریكورد،بهغدا،

١٩٧٦.الپهڕه.١٩٧.
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دهقهكهڕاناوهستێت؟منلێرهداناڵێمكهسێكنالینهناسێوناوی
نهبیستبێتناتوانێتلهواتایئازاریدوورهواڵتیوتهنیاییتێبگات،
كهلهوپارچهشیعرهداشاعیردهریبڕیوه.دهتوانرێتدهقێك،وهكو
بابهتێكفینۆمینۆلۆجییانهبخرێتهنێواندووكهوانهوهولهههموو
شتێكداببڕێتوخوێنهرڕاستهوخۆلهواتاكهیبكۆڵێتهوه.بهاڵم
جیاوازترهلهگهڵ ئهدهبیدا)وهكوشیعر( دهقێكی مامهڵهلهگهڵ
دهقێكی مێژوویی. دهقێكی یان زانستانه دهقێكی بۆ تێڕوانینمان
زانستانهداوایناسنامهینووسهرهكهمانلێناكات،كهچیدهقێكی
لهگهڵ دهكات. فهرز بهسهرماندا نووسهرهكه بوونی ئهدهبی
خوێندنهوهیشیعرێكدایانڕۆمانێكدهمانهوێتنووسهرهكهبناسین.
ئێمهڕۆژانهدهقیزانستانهبهكاردههێنینوپهیڕهویواتاكهشی
دهكهین.ئهودهقهبوونیئهوزانایهبهسهرمانداناسهپێنێت،كهبۆ
یهكهمجاردایڕشتوه.كاتێکیشنهبووهشیعرێكمانبۆخۆێندرابێتهوه
ئهمهیهكێكهلهخسڵهته نهپرسیبێت. شاعیرهكهمان ناوی و
تایبهتمهندییهكانیدهقیئهدهبیوداهێنانیهونهری.172هۆكارێكه
بۆنزیكیوكاریگهرێتیدهقیئهدهبیبهسهرخوێنهرهوهچونكه
لهنووسهرڕووتنهكراوهتهوهولهناخیمرۆڤدانهبڕاوه.دهقی
زانستانهلهناخینووسهرومرۆڤایهتیدابڕاوه،بووهبه)بابهت(ێكی
ڕووتیدهرهكیوڕاستهقینهیهكیداكهوت.دهقیزانستیئهوهنده
بابهتگهرانهوڕووتهڵهیه،ئهوهندهلهسهرچاوهكهیدوورخراوهتهوه
ههستیمرۆڤانهیپێوهنهماوه.بهپێچهوانهشهوه،دهقیئهدهبی
كه ماوهتهوه، مرۆڤانه ههستی گرنگی بهشێكی وهكو مرۆڤانهیه،
)چییه(تی الیهنهكانی له الیهنێك خۆیدا نێو له و خۆیدا لهگهڵ
نووسهرههڵدهگرێودهریدهخات.دهقبوونێكیداهێنراویههیه.

172-بڕوانه:محهمهدكهمال،بوونوداهێنان،الپهڕه١٣٠-١٣٩.
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بوونیداهێنراویشبهبێبوونیداهێنهرنیهونابێت.منناڵێمئهو
بوونهداهێنهره)ناوهڕۆكیگیانهكی(دێكارته،بهاڵمهاوكاتنكۆڵی
واتای له تێگهیشتنیش بۆ دهقه. سهرچاوهی كه لهوهناكرێت،
دهقبه)تهواوی(پێویستهسهرچاوهكهیبناسرێتونهخرێتهنێو
قاڵبێكیزانستانهیڕووتهڵهیبابهتگهرێتییهوهوهیچپهیوهندییهكی
زانستانه دهقی و زانست ئهگهر بهمرۆڤایهتییهوهنهمێنێت.
دهالقهیه ئهو دهیهوێت ئهدهبی دهقی بهجێهێشتبێت، مرۆڤایهتی
بێت،كهمرۆڤایهتیبوونیخۆیتێدادهردهخاتولهوێوهدهگات

بهوداهاتووهیلهئێستاوهخۆیتێدادهبینێت.


ههروهها،بارتگهیشتۆتهئهوباوهڕهیمردنینووسهرنهكبهتهنیا
ئاكامێكیلۆجیكمهندانهیبۆچوونهئۆنتۆلۆجییههیچگهرایهتییهكهیه،
بهڵكوپێویستییهكهبۆتێگهیشتنلهدهق.لهگهڵمردنینووسهردا
خوێنهرلهدایكدهبێت.173خوێنهرڕۆڵێكیسهرهكیلهتێگهیشتنی
دهقداههیهونابێتخوێنهرخۆیبهناسینینووسهرهوهماندووبكات
چونكهنووسهرنیهوئهفسانهیهکهلهنێومێتافیزیكیڕووناكبنیدا
دامهزراوه.تێگهیشتنیدهقیشلهخوێنهرهوهبۆخوێنهرێكیدیكه
دهگۆڕێت.ئهمگۆڕانكارییهشپهیوهندیبهچهندالیهنێكهوهههیه.
گرێدراون. بهخوێنهرهوه تریش ئهوانی دهقهوهو به ههندێكیان
بۆدووخسڵهت، گرێدراوندهگهڕێنهوه بهدهقهوه ئهوالیهنانهی
دهقێك سهر له جۆر جۆراو تێگهیشتنی ههن. دهقدا نێو كهله
دهوڵهمهند و واتاوهپڕ كهدهقهكهلهڕووی ڕوودهدات، لهوێدا
كهبه دیكهش، الیهنهكانی بێت. تهمومژاوی یان  وفرهالیهن
خوێنهرهوهبهستراونهتهوهپهیوهندییانبهجیاوازینێوانتاكهكان

173-  Roland Barthes. Image,Music,Text, p. 148. 
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خوێنهر تایبهتمهندییهتی دهكهوێتهسهر جیاوازییهش ئهم ههیه.
وابهستهبهئهزمونی تایبهتمهندییهكانیشیان سهردهمهكانیان. و
دوورهواڵتی ئازاری خوێنهرێك ئهگهر تاكهكانهوه. جۆراوجۆری
وێرانهخاكیغوربهتابهسهر له نهچێشتبێتوشهوانیتهنیایی
نهبردبێتلهواتایپارچهشیعرهكهی)نالی(بهتهواویناگاتو
نازانێتبۆچیدڵیئهوشاعیرهبووهبهئاوولهنێوچاوهكانیهوهبه
گریاندهبنبهبارانیفرمێسكودهبارێنهسهرڕوخساریشاعیر.
ئهیئهوخوێنهره)كێ(یه،كهدهقهكهدهخوێنێتهوهوههوڵدهدات
لهواتاكهیبگات؟ئایالهگهڵمردنینووسهرداناتوانینبانگهشهی
مردنیخوێنهریشبكهین؟ئهگهر)نا(،لهسهرچیبناخهیهكیان
بهچیحهقێك)نووسهر(بمرێنینوخوێنهربژیهنین؟ئایانووسهر
وخوێنهرسهربهیهكبنهڕهتیئۆنتۆلۆجیوهكویهكنین؟ئایا
ههردووكیان)خۆ(نین؟بۆچیخوێنهرههبێتونووسهرنهبێت؟
و چونكهنووسهر دهمرێت خوێنهریش نووسهردا مردنی لهگهڵ
ههر یهكه. وهكو ئۆنتۆلۆجییهوهبوونیان بنهڕهتێكی له خوێنهر
ههیه. ناوهڕۆكیان بێ و ناتهواو ئاگامهندانهی بوونێكی دووكیان

ئهوهینامرێودهمێنێتهوهلهمحاڵهتهداتهنیادهقه.

ناگونجێتلهبۆچوونهمێتافیزیكییهكهینیتشهوهخۆمانبهمردنی
نووسهربگهیهنینوخوێنهرزیندووبكهینهوه.نابێت،ئهمكێشهیه،
وهكومردنیخواولهدایكبوونیمرۆڤیبهرزتهماشابكهین.خوا
ومرۆڤیبهرزسهربهیهكبنهڕهتیئۆنتۆلۆجینینودووبوونی
جیاوازییانههیه.لهدایكبوونیمرۆڤیبهرزبهمردنیخوائاكامێكی
لۆجیكمهندانهوپێویستییهكیمێژوویییه،بهاڵملهدایكبوونیخوێنهر
نهبێت و ههبێت نووسهر سهرههڵنادات. نووسهردا لهگهڵمردنی
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خۆیهوه لهڕوانگهی سهربهستهو دهقدا لهتێگهیشتنی خوێنهر
مامهڵهلهگهڵدهقدادهكات.لهالیهكیدیكهوه)دهق(بانگهشهی
پێشمهرجێكبۆبوونیخۆیدهكات.دهقناتوانێتببێتبهبناخهی
بوونیخۆیوبهبێنووسهرهكهیبیرلهبوونیناكرێتهوه.كاتێك
دهقێكدهخوێنینهوهئهوڕاستهقینهیهلهپێشتردهزانین،كهئهو
دهقهكهسێكنووسیویهتی.بوونیئهوكهسهلهنێوكاتولهڕووی
دیكه دهقێكی نووسهریش دهكهوێت. دهقهكه لۆجیكیشهوهپێش
نیه،بوونێكیجیاوازوئاگامهندهوئاگامهندانهدهقهكهیداهێناوه
ودهقهكهبهرههمیبیركردنهوهوئهندێشهیئهوه.ئهگهرنووسهر
نێو پهیوهندی كۆمهڵێك ئهو بوونی نهبێت، ئاگامهند )خۆ(یهكی
سترهكچهرهمێژووییهكهبێتوهكوتاكێكچۆندهناسرێت؟چۆن
نووسهردهقێكیئهدهبیدهنووسێوهاوكاتبهرههمهكهیخۆشی
به بهردهوامی نووسهردا لهبوونی ههیه دهناسێتهوه؟چیشتێك
بوونیبدات؟ئایاپارچهشیعرهكهینالیزادهیبیریشاعیرهكهیه
یانڕهنگدانهوهیهكیڕووتینێوئهوسترهكچهرهیه)نالی(تێدادهژی؟
ئهمپرسیارانهیلێرهدایهخهماندهگرنئێمهبهرهودێكارتونهریته
مێتافیزیكییهكهیپهلكێشناكهن.ئهوهشناگهیهنێت،كهكهموكورتی
بۆچوونیبیریارانیپاشتازهگهریلهئاستیبوونیمرۆڤداناچارمان
بكاتبهگومانهوهبڕوانینهنهریتیهیچگهرایهتی.ئهمكهمووكورتییه
بۆنهریتههیچگهرایهتییهكهینیتشهناگهڕێتهوه،بهڵكوپهیوهندی
بونیادگهريهوەههیه. بونیادگهریوپاش توێژینهوهی بهشێوازی
ئهوانلهگهڵنیتشهدانهریتیدێكارتیومێتافیزیكیڕووناكبینیان
له ناوهڕۆكێكی و خۆرسك بهدامهزراندنی باوهڕیان ڕهتداوهتهوه.
ناوهڕۆكهلهپێشترهله نیهچونكهئهو مرۆڤ بوونی بۆ پێشتر
و دهكات لهپێشتر هۆشهكی بوونێكی سهر له الیهكهوهجهخت
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دووهمیشمرۆڤبهمێژووهوهنابهستێتهوهوناچاریدهكات.لهگهڵ
ئهمههنگاوهمێتافیزیكییهگرنگهوپڕۆژهفهلسهفییهڕادیكاڵهدابوونی
مرۆڤیانكردووهبهداشیدامهیكایهكانیمێژوویانسترهكچهره
كۆمهاڵیهتییهكهوبهستویانهتهوهبهناوهڕۆكێكیلهپاشترهوه،كه

خۆیداهێنهرینیهوناتوانێتبیگۆڕێت.

بیركردنهوهی كه دیكهیه، بیریارێكی فوكۆ میشێل بارت، دوای
فهلسهفینیتشهكاریگهرێتیبهسهربۆچوونهكانیهوهجێهێشتوه.
)ویستی بیریكردۆتهوه كاریگهرێتییهدا ئهم ئهوهندهلهژێر فوكۆ
هێز(یان)هێز(بهگشتی،كهناوهڕۆكیبوونوچهمكێكیسهرهكی
بووهبهههوێنیبۆچوونهكانیوتێگهیشتنی نیتشهیه فهلسهفهی
بۆپهیوهندییهكۆمهاڵیهتییهكانوئهپستمهوكایهكانیڕاستیو
پهرهسهندنیمێژوو.)هێز(لهنێوتۆڕیپهیوهندییهكانداسهرهتاو
كۆتاییههمووشتێكه.ههرچپهیوهندییهكیكۆمهاڵیهتیوڕامیاریو
ئابووریوسێكسیلهمێژووداههبێتشێوازیئهوپهیوهندییهلهسهر
بنهمای)هێز(لهپێناویپهرهسهندنیهێزداپێكدێت.174مهبهستی
فۆكۆلهتوێژینهوهكهیلهسهر)هێز(شیكردنهوهیبنهڕهتیبوون
ولێكدانهوهیهكیمێتافیزیكییانهنیه.ئهودهیهوێتلهبهرڕۆشنایی
مرۆڤ بوونی و كۆمهاڵیهتییهكان لهپهیوهندییه ڕاستییهدا ئهو
تێبگات.فوكۆلهمبارهیهوهدهنووسێت.“ئامانجینووسینهكانمله
بیستساڵیدواییداشیكردنهوهیدیاردهیهێزنیهوئهمبناخهیهی
لهمێژوویشێوازهجیاوازهكانبدوێم،كهله نیه.دهمهوێ بوون
نێوكهلتورهكهماندامرۆڤی،وهكو)خۆ(دهرخستوه.”175ههروهها،

174-  Paul Rabinow (ed.).TheFoucaultReader, London: Penguin 
Books, 1986. P. 73. 
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و ڕهتدایهوه تازهگهری فوكۆ)خۆ(ی بیركردنهوهیدا سهرهتای له
لهگهڵنیتشهدا)خۆ(یمراند.بۆئهو)خۆ(كانیاویواتاوبهها
وزانستهكاننیه،بهڵكوهۆكردیسترهكچهرهمێژووییهكهیهتیو
شتێكهلهنێوئهوسترهكچهرهداپێكهاتووهوبوونێكیسهربهخۆ
وسهربهستینیه.تاكهكانیكۆمهڵلهنێوتۆڕیسترهكچهرهكهدا
مهحكومكراون.ئهوانههرچییهكبن،چییهتیهكهیاندهستگاكانی
و كۆمهاڵیهتی پهیوهندییه ئایین( فێرگهو و )خێزان و كۆمهڵ
ئابوورییهكانچنیویانهوكردوویانهبهوكااڵیهیبهگوێرهیقۆناخه
مێژووییهكهیبهكاربهێنرێت.ئهمتێگهیشتنهشلهبوونیمرۆڤ،له
پێشتریشباسمانكرد،گهڕانهوهیهبهرهوناچارهكیوگیرخواردنی
بهبیروڕای سترهكچهرهدهرهكییهكهوه. تۆڕی به مرۆڤ ویستی
بیروباوهڕی و دێكارتی بیردۆزی لێكچونێكهلهنێوان ئهمه من
دوو ههر بونیادگهری. پاش و بونیادگهری بیریارانی فهلسهفی
شێوازهمێتافیزیكییهكه،لهگهڵئهوهشدا،كهنایارن،لهسهرئهو

خاڵهیسهربهستیمرۆڤڕهتدهدهنهوەهاوبیروڕان.

بۆچوونهكهیفوكۆلهئاستیمردنی)خۆ(دابهتهنیانیتشهیی
نیه.فهلسهفهیڕامیاریوئابووری)ماركس(یشڕۆڵێكیگرنگیله
دامهزراندنیبۆچوونهكهیداههیه.176فوكۆ،كهبۆماوهیهكلهگهڵ
پارتیكۆمۆنیستیفهرهنسادابووه،ماركسیانهشتهماشایبوونی
مرۆڤیكردووهوئهوبوونهیبهالیهنێكیمێتافیزیكیلهپێشترهوه
ئهم داناوه. لهپاشتری مێژوویی ڕووداوێكی به نهبهستۆتهوهو

175-  ههمانسهرچاوه.الپهره٧.

176-میشێلفوكۆلهتهمهنی٢٤ساڵیدالهساڵی١٩٥٠پهیوهندیبهپارتی

كۆمۆنیستیفهرهنساوهكردووهوبۆماوهیهكیكورتئهندامیئهوپارتهبووه.
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و فهلسهفییدا بیروباوهڕی گهشهكردنی لهگهڵ فوكۆ بۆچوونهی
 TheHistoryofSexuality , Theنووسراوهكانیدواییدابهتایبهتی

Order of Thingsگۆڕانیبهسهرداهاتووه.

لهتوێژینهوهكانیداسهبارهتڕهوشتوسێكسئاماژهیبۆ)خۆ(
كردووه،كهمامهڵهلهگهڵبههاڕهوشتییهكانوسێكسدادهكات.
له بهرگدا كهلهسێ مێژوویسێكس، لهسهر لهنووسراوهکيدا
و مرۆڤ تێگهیشتنی گۆڕانكارییهكانی داستانی چاپدراوهفوكۆ
نووسینه لهم مهبهست ڕووندهكاتهوه. سێكس سهبارهت كۆمهڵ
ههوڵیداوه فوكۆ نیه، سێكسیزم و سێكس مێژووی گێڕانهوهی
له لهتێگهیشتنمان گۆڕانكارییهكان كه ڕوونبكاتهوه، بۆ ئهوهمان
لهم )سێكس( نیه. )لهش( بۆ بهڕوانینمان پهیوهندی سێكس
سێكسی بابهتێكی وهكو لهش، خۆدهرخستنی ئاماژهبۆ ڕووهوه
حهزلێكراوناكات.زیاتروابهستهبهتهكنهلۆجیخۆوتێگهیشتنمان
لهخۆولهسهروئهمانهشهوهتهكنهلۆجیدهستهاڵت.لهوانهیهله
خۆمانبپرسینبۆچیلهكۆمهڵگایپیاوساالرییداڕیزپهریسێكسی
)وهكوپهیوهندیسێكسیلهنێواندوونێریاندوومێدا(نهفرهتی
سهردهمی كۆمۆنیستهكانی بۆچی پێنادرێت؟ ڕێگهی و لێدهكرێت
ستالینونازییهكانههزارههانێربازیان)هاوسێكسخواز(لهناوبرد؟له
چیڕوویهكهوههاوسێكسخوازیههڕهشهلهكهلتووریپیاوساالریو
كۆمۆنیزمونازیزمدهكات؟لهوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارانهدامامهڵه
لهگهڵ)لهش(داناكهینولهچیهتیهاوسێكسخوازیناكۆڵینهوه.
دهستهاڵته كهلتوورهپیاوساالرییهكهوهو ڕۆشنایی لهبهر بهڵكو
)خۆ(، واتای له دهمانهوێت نازیزم( و ڕامیارییهكهوه)كۆمۆنیزم
پیاوساالرییدا لهكهلتووری بگهین. سێكسگهری خۆیهكی وهكو
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دهسهاڵت نێرینهیخاوهن دووشێوهكهیهوه:خۆی ههر به )خۆ(
بهرههمهێنانیان پهیوهندی داگیركراو مێینهی خۆی و داگیركهر و
لهگهڵیهكداههیه.پهیوهندیسێكسلهڕوانگهیئهمبۆچوونهوه
بهرههمهێنانه.مێینهبهوزهمینهدادهنرێت،كهنێرینهدهیكێڵێو
تۆویدهكاتوبهرههمهكهیبۆخۆیدهبات.چییهتیبهرههمهكه
بهگوێرهیپێویستییهكانیكهلتوورهپیاوساالرییهكهلێكدهدرێتهوه.
لهگهڵباسكردنیپێویستییهكانیكهلتوورهكهوهاڵمیپرسیارهكانله
بارهیههڵوێستیكۆمۆنیستونازییهكانیشهوهوهدهستدهكهوێت.
بارودۆخیمێژووییئهوقۆناخهیكۆمۆنیستهكانونازییهكانیتێدا
دهژیان)مهبهستملهكۆمۆنیستهكانیسهردهمیستالینه(جهنگاوی
بوو.جهنگبووههۆیكهمكردنهوهیژمارهینێرینهوئهمهشزیانی
بهدهستهاڵتیسهربازیوبهرههمهێناندههێناوپێویستیزۆركردنی
ژمارهینێرینهلهناوكۆمهڵدابووبهداواكاریدهستهاڵتوئایدۆلۆجی.
بهدیدیكۆمۆنیستهكانونازییهكان)خۆ(یمێیینهلهمبارودۆخهدا
سێكسیش پهیوهندی و  زێ و زاو بهماكینهیهكی ببێت دهبێت
بهرههمهێنهرانهی پهیوهندی هاوسێكسخوازی بهرههمهێنهرانهبێت.
نیهولهمتهكنهلۆجییهی)خۆ(،كهكهلتوورودهستهاڵتیڕامیاری
دهیسهپێنێتالدهدات.لههاوسێكسخوازییدابهرههمهێنانحوكمبه
ماكینهناكرێت، به ئهویدی لهشی و نادات پهیوهندییهكهدا سهر
بهڵكودهبێتبهدیاردهیهكیزهقوخۆشیبهخش.لهمڕووهوه،
پهیوهندیسێكسیلهنێواندوونێرینهیاندوومێینهدا،لهكهلتووری
و پارادۆكس نازییهكانیش، و كۆمۆنیستهكان بۆ و پیاوساالرییدا

ڕیزپهڕییهچونكهپێویستییهكانیكهلتوورهكهپڕناكاتهوه.
ئهوخاڵهگرنگهیدهمهوێتبۆڕوونكردنهوهیگۆڕانكارییهكهله
بیروباوهڕیفوكۆداسهبارهت)خۆ(ڕوونیبكهمهوهئهوهیه،كهله
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بۆچوونهمێژووییوئهنترۆپۆلۆجییهكانماندابۆسێكسوپهیوهندی
كهبهكارێكی نهكرێت، )خۆ(یهفهرامۆش ئهو دهبێت سێكسی
پهیوهندییهسێكسییهكههیترۆسێكسوهڵ ههڵدهستێت. سێكسی
هاوسێكسخوازانه یان بێت مێینه( نێرینهو لهنێوان )سێكس
)لهنێواننێرینهكانیانمێینهكاندا(،ئهوكهسانهیپێیههڵدهسن
)خۆ(كانن،نهكتۆڕیپهیوهندییهكانوسترهكچهرهدهرهكییهكه.
ناگونجێتبهبێ)خۆ(لهسێكسبدوێین،چونکهسێكسكارێكه
بهبێ)خۆ(ڕووناداتوبوونی)خۆ(دهبێتبهسهرچاوهیكارێكی
لێوهردهگرێت، سێكسی.ئهوهیكارێكیسێكسیدهكاتوچێژی
ئهوكارهلهههرچشێوازێكیتهكنهلۆجیسێكسدابێت،)خۆ(یه.
بوونی)خۆ(،وهكوپێویستییهكیلهپێشتربۆههڵسوڕانیكارێكی
)خۆ( لهگهڵ پهیوهندییهسێكسیهكان دامهزراندنی و سێكسی
دهسهپێنێت خۆی دیكهدا یهكی )خۆ( چهند یان دیكهدا یهكی
له)خۆ( مهبهست دهردهخات.177 كهسایهتی)خۆ(كانیش تاكه و

177- بێجگهلهودووپهیوهندییهسێكسییهیلهنێوانتاكهكاندا،وهكو)هێترۆسێكسواڵ

وهاوسێكسخوازی(،ئاماژهمانبۆكردنپهیوهندیدیكهشههیه.بۆنموونهپهیوهندی
كه الیهنی، یهك پهیوهندی .Polygamy فرهالیهنی و Monogamy الیهنی یهك
تاكوئهمڕۆماوهتهوه،بناخهیهكیپتهویدهستگایخێزانهوكهلتووریپیاوساالری
ههوڵیداوهبیپارێزێت.لهمپهیوهندییهدانێر)پیاو(لهشیمێیهكهیدهكاتبهموڵكی
خۆیوڕێگاناداتپیاوێكیدیكهدهستیپێبگات.ڕهگوڕیشهیداگیركردنیلهشی
مێینهلهالیهننێرینهوهبۆئهوسهردهمهدهگهڕێتهوه،كهلهبهرهۆكاریئابووری
پیاوویستویهتیدڵنیابێتلهوهیمنداڵهكهی)بهتایبهتیكوڕهكهی(منداڵیخۆیهتی
وتۆویپیاوێكیدیكهنیه.بههای)ناموس(وناموسپاراستنیش،كهنێرینهبه
ئهم ڕۆشنایی لهبهر هۆكارهدهگهڕێتهوه. ئهم بۆ سهپاندوویهتی مێینهدا سهر
توێژینهوهیهدا(شوكردن(بۆمێینهبهنامرۆڤكردنیهتیچونكهلهوڕۆژهوهدهبێت

بهموڵكیپیاوێكوماكینهیهكیبهرههمهێنهربۆئهو.
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ناوهڕۆكی ساخكردنهوهی بۆچوونهدا لهم )خۆ( خۆدهرخستنی و
دهرهكیدێكارتینیه.ناتوانرێتئاماژهبۆ)خۆ(،وهكوئاماژهكردن
بۆشتێكبكرێتوبهوجۆرهیشتهكهدهناسرێتوناسنامهكهی
باوهڕێكی فوكۆ بێت. ئاشكرا )خۆ(ش ناسنامهی دهدۆزرێتهوه،
بنهڕهتیبهوهیه،كه)خۆ(شتێكنیهوهاوكاتبوونێكیشه،كه،
مامهڵهلهگهڵ)ڕهوشت(یشدا كاتێكدا له نامێنێتهوه. وهكوخۆی
دهكاتجارێكیدیكهبۆسهر)خۆ(دهگهڕێتهوهوباسیدهكات.بهاڵم
لێرهشدا)خۆ(بۆئهوپێكهاتهیهكیمێژوویییهولهنێو)كایاكانی
ڕاستییدا(سهریههڵداوه.178تاكهكان)خۆ(یانناناسنچونكه)خۆ(
و ڕاستی كایهكانی تۆڕی نێو له ئهزموونن كاڵفهیهك نیه.ئهوان
پهیوهندییهمێژووییهكاندا.ئهگهرتاكێكیباوهڕكهروشوێنكهوتووی
بهرانبهرمردنههبێت، ئایینیههڵوێستێكیسوكراتی دۆگمایهكی
ئهوهناگهیهنێت،كهئهوباوهڕكهرهناوهڕۆكێكیگیانهكییهوخاوهنی

)خۆ(یهكینهمره.
كایهكانی باوهڕهلهنێو ئهو چونكه گهیشتوه باوهڕه بهو ئهو
له سهریههڵداوهو كهلتوورهكهی و خۆیدا سهردهمهكهی ڕاستی
نێوبیركردنهوهیئهوداموتوربهكراوه.چیهتیئهولهدهرهوهیدا
پێكهاتووهوبهبوونیهوهگرێدراوه.بهمجۆره)خۆ(نیه،بهاڵمله

ناوكایهكانیڕاستییداپێكدێتودادههێنرێت.


جهختكردنلهسهركایهكانیڕاستیوتۆڕیپهیوهندییهمێژووییهكان
بهبێئاوهڕدانهوهلهویستوئاگاییتاكهكانبۆداهێنانی)خۆ(
گهڕانهوهیهبۆبابهتگهرێتیڕووتوبایهخنهدانبهخۆگهرێتی،كه

178-  James Faubion (ed.). Aesthetics, Method, and Epistemology: E w
sential Works of Foucault 1954w 1984, vol. 2, New York: New Press. 
1998. P. 117
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لێرهدائێمهوههمووئهوانهیخۆگهرێتیوبابهتگهرێتیهاوتهراز
كهمپی نێو دهخاته مرۆڤانهدهبینن جیهانهش ئهم و دادهنێن
نایارانهوه.بێگومان،من،وهكودێكارتنكۆڵیلهڕۆڵیبابهتگهرێتی
ناكهموئهمالیهنهشبهقوربانیخۆگهرێتیناكهم.بهاڵمئهگهر)خۆ(
لهدهرهوهیدابوونیپێكهاتبێتتاك،وهكوكهسێكیئاگامهندچی
ڕۆڵێكیمێژووییدهبینێت؟چۆندهبێتبهداهێنهر؟لهگهڵئهم
پرسیارانهدافوكۆبهرهوكێشهی)هونهر(ڕادهكێشین،كهخۆشی
نهیتوانیوهئاوهڕیلێنهداتهوهوبیروڕایخۆیلهسهردهربڕیوه.
سهرنجم "ئهوهی دهلێت، هونهر لهسهر لهنووسراوێكیدا فوكۆ
ڕادهكێشێتئهوهیه،كهلهكۆمهڵیئێمهداهونهربووهبهشتێك
پهیوهندیبهبابهتهكانهوه،نهكژیانهوهههیه.هونهربووهبهبهشێك
بۆپسپۆڕانوهونهرمهندان.ئایاژیانیههمووكهسێكهونهرنیه؟
بۆچیچرایهكیسهرمێزیانكۆشكێكهونهربێتوژیانمانهونهر
تاكهكهوهكو ئهگهر بههونهر تاكێكدهبێت ژیانی 179" نهبێت؟
هونهرمهندداهێنهربێتوژیانیشیبهرههمێكیداهێنراویخۆیبێت،
نهكپێكهاتهیهكیلهدهرهوهدانراو.لهكۆمهڵیئێمهدا،بهتایبهتی
تۆڕی به ژیانمان تهنینهوهی و تهكنهلۆجیا پهرهسهندنی لهگهڵ
تهكنهلۆجیاوكایهكانیڕاستیتهكنهلۆجیاوهتاكبووهبهوپێكهاته
لهدهرهوهدامهزرێنراوهیفوكۆباسیدهكاتوبوونیمرۆڤیلهسهر
دادهنێت.بهاڵملهگهڵپرسیارهكهیدا"بۆچیچرایهكیسهرمێزیان
كۆشكێكهونهربێتوژیانمانهونهرنهبێت؟"لهوخهتهالدهدات
وبهرهوگرنگیخۆگهرێتیدهڕوات.هونهروداهێناندووكێشهی
بنهڕهتیبیركردنهوهیفهلسهفییانهیسهردهمه،كهلهپهنجهرهی

 179 -  Paul Robinow(ed.). Ethics: Essential Works of Foucauit 1954w
1984,  vol. 1, London: Penguin Books, 1997. P 261.
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ئهمدووكێشهیهوهدهڕوانینهئاسۆیهكینوێوداهاتوویهكیئهو
دیوكایهكانیڕاستیسهردهمیتهكنهلۆجی.منیشلهگهڵفوكۆدا
لهوخاڵهدا،كهژیانیههمووتاكێكدهبێتبهبهرههمێكیهونهری
دهخرێنه هونهری بهرههمی و ژیان چۆن بهاڵم هاوڕام. دابنرێت
هونهری بهرههمی و ههیهژیان تایبهت ڕیزهوه؟چیخسڵهتێكی
لهیهكدینزیكدهكاتهوه؟بهرههمیهونهریلهئاكامیپرۆسهی
)داهێنان(هوهپهیدادهبێت.داهێنانیشپهلكێشكردنیبوونێكهله
نهبوونهوه.پهیدابوونێكلهبوونهوهبۆبوونبهداهێناندانانرێت.
لهمڕووهوههونهرمهندداهێنهرهوبهرههمهكانیداهێنانی)شتێك(
ه،كهلهپێشترنهبووه.سهرنجدانلهژیانیش،بهتایبهتیژیانی
ڕاستییدا كایهكانی لهناو ئهوانهی وخۆناسهكان، مرۆڤهڕهسهن
نابنبهداشیدامهونامۆنینداهێنانوهونهرانهیه.180ئێمهبه
بێگهرانهوهبۆبونیادیئۆنتۆلۆجیبوونیمرۆڤوتێگهیشتنلهو
بونیادهلهبهرڕۆشناییفهلسهفهیبوونخوازییهوهناتوانینبهراوردی
ژیانوبهرههمیهونهریبكهین.پێویستهئهوخاڵهبسهلمێنین،
كهژیانداهێنانه.ئهمهشلهسهرئهوبهستێنهخۆیڕادهگرێت،
نهگۆڕهوه و پێشتر له ناوهڕۆكێكی به مرۆڤ بوونی بنهڕهتی كه

 180  - منلهكۆڕێكدالهسهر)شیعروفهلسهفه(،كهبنكهیئهدهبیوڕووناكبیریی
لهمهش باسكردووهو خاڵهم ئهم سازكردم بۆیان ٢٠٠٤/٤/١٤ سلێمانی له گهالوێژ
دوامچۆنهونهرلهسهردهمیتهكنهلۆجیادهبێتبههێزیڕزگاریكهر.لهكۆڕێكی
دیكهشدابهناوی)دازاینوخۆێندنهوهیهكینوێیهایدیگهر(،كۆمهڵهیبوونخوازانی
ئوسترالیاله٢٠٠٥/٦/٢لهماڵبۆرنبۆیانسازكردمجهختملهسهرئهوخاڵهكرد،
له ناوهڕۆكێكی خاوهنی چونكهمرۆڤ مرۆڤ بوونی پێشمهرجهبۆ كه)داهێنان(
ئهگهرڕهسهنانهبژی، تیهی، ئهوچییه بێت، نیهوههرچی دامهزرێنراو پێشتر

خۆیدایدههێنێ.
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نابهستێتهوه.بوونیبۆ)هیچ(دهگهڕێنێتهوه.لهو)هیچ(هوه،بهو
ههژارییهوهوبێناوهڕۆكمرۆڤههوڵیدامهزراندنیناوهڕۆكیخۆی
دهداتودهبێتبهوهیخۆیدهیهوێت.بۆئهنجامدانیئهمكاره
مرۆڤدووچاریدووڕێگایجیاوازدهبێت.لهالیهكهوه،دهكهوێته
دۆگمای شوێن و دهژی تێیدا سترهكچهرهی ئهو كاریگهرێتی ژێر
نێوئهشكهوتدهكهوێتوبهنامۆییدهمێنێتهوهوبوونیدهبێت
پاش و بونیادگهرییهكان بارودۆخهیه ئهو ئهمهش بهناڕهسهن.
بهناوی جارێك تاكێكدا ههموو بوونی سهر به بونیادگهرییهكان
سترهكچهروجارێكیدیكهكایهكانیڕاستیوتهكنهلۆجیایخۆو
دهستهاڵتناوزهدیدهكهن.ڕێگهیدووهمیش،ئهوڕێگایهیهمرۆڤی
لهم دهیگرنهبهر. )وجودیهكان( بوونخوازهكان و نیتشه بهرزی
ڕێگایهدامرۆڤخۆیتهسلیمیدهستهاڵتهدهرهكییهكانودۆگمای
پرۆژهو به دهكات خۆی ژیانی داهێنهرانه و ناكات ئهشكهوت
واتایی بێ و ناوهڕۆكی لهبێ بوونیهوه، ههژاری و نهبوونی له
ژیانهوه،ناوهڕۆكوواتابهبوونیدهبهخشێت.لهقۆناخیدوایی
بۆچوونه لهم خۆی فوكۆ فهلسهفییدا بیركردنهوهی گهشهكردنی
بوونخوازیانهوهنزیكردۆتهوه،لهوباوهڕهدایه،كه)خۆ()ناوهڕۆك(
به ببن و پێكبهێنن )خۆ( كهسهكان پێویستهتاكه بهاڵم نیه،
زهمینه لهو من بیروڕای به ئهمهش خۆیان.181 )خۆ(ی خاوهنی
ئۆنتۆلۆجییهوهسهرههڵدهداتلهپێشترئاماژهمانبۆكردولهگهڵ
سترهكچهری زاڵبووی دهستهاڵتی و ڕاستی( )كایهكانی كێشهی

دهرهكییداناكۆكه.


تازهگهرییهلهژێر پاش دیكهی بیریارێكی لێوتارد فرانسوا جین
181 - Paul Rabinow. Ethics: Essential Works of Foucault 1954w 84, vol. 

1, p. 290.
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مێتاگۆتار و ڕاستی سهر له بۆچوونهكانی نیتشهدا كاریگهرێتی
 Theیانبیردۆزهوبوونیمرۆڤڕووندهكاتهوه.لهپهرتووكهكهیدا
PostmodernCondition (1979)دژیبنهڕهتگهراییڕادهوهستێتو
مێتاگوتارهكانیشارستانیهتیڕۆژئاوا،بهمێتاگوتاریماركسیهكانهوه
ههڵوهشاندنهوهی لهگهڵ باوهڕهدایه لهو ڕهتدهداتهوه.182
مێتافیزیكیبنهڕهتگهرایهتی،كهلهپێشتربهمێتافیزیكیڕووناكبین
ههمهكییهكان بهها و زانین و ڕاستی بنهڕهتهكانی ناوزهدمانكرد،
ناتوانێت زانستی و فهلسهفی بیروباوهڕێكی هیچ و دهچن لهناو
الفی)مێتا-گوتار(لێبداتوبیردۆزهیهكدابمهزرێنێت،كهلهبهر
ئهو بكرێن. تهفسیر ڕووداوهكان و دیارده ههموو ڕۆشناییهكهییدا
جۆرهبانگهشهوخۆبهحهقزانینهههڵوێستێكیتازهگهرانهبوو،
كهلهسهربناخهیمێتافیزیكهڕووناكبینهكهههڵچنرابوو.لهگهڵ
ڕهتدانهوهیئهوشێوهمێتافیزیكییهداتازهگهرایهتیتێپهڕدهكهینو
خۆمانبهقۆناخێكیدیكهیبیركردنهوهدهگهیهنین،كهمێتاگوتار
تیایداناژیودهبێتبهسهردهمیڕێژهگهرایهتیوگۆڕانیبهردهوام
وژیانهوهیجیاوازییهكانوحوكمكردنیوردهگوتارهكان.183نیتشه
ولێوتاردلهسهرئهوخاڵههاوڕان،كهجهختلهسهرتێپهڕبوون
لهتازهگهریدهكاتوبۆههردووكیان،ئهگهرفێرگهیهكیفهلسهفی
ئهمڕۆخۆیبهخاوهنیمێتاگوتاریانبیردۆزهدابنێتئهوانهیتوانیوه
قۆناخیتازهگهریوڕۆشنگهرایهتیجێبهێڵێتوخۆیبهقۆناخی

182-لێوتاردههمووجۆرهمێتاگوتارێكڕهتدهداتهوه.منلێرهداناویمێتاگوتاری

پارتی لهگهڵ فوكۆ وهكو بوو. بیریارهماركسی ئهم چونكه هێناوه، ماركسیم
كۆمۆنیستیفهرهنساداكاریدهكرد.

183-  Jean- Francois Lyotard. The Postmodern Condition: A Report 
on Knowledeye, translated by Geoff Bennington and Brian Massumi, 
Munchester: Manchester University Press, 1997. PP. 37- 38.
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بیركردنهوهی ههندێك ڕووهوه، لهم بگهیهنێت. سهردهمهكهمان
فهلسهفییانهیسهردهمبهتایبهتیفهلسهفهیماركسیلهبۆچوونی
نوێتر بهقۆناخێكی خۆی نهیتوانیوه تازهگهرییدا پاش بیریارانی
ئهمهش ماوهتهوه. تازهگهرایهتییدا كهلتووری نێو له و بگهیهنێت
و درێدا و فوكۆ وهكو بیریارێكی، چهند هۆكارانهی یهكێكهلهو
لێوتارد..هتد،كهههڵگریبیروباوهڕیماركسیبوونولهگهڵالیهنه
چهپهكانیفهرهنساكاریانكردووه،ئهودوورگهیهبهجێبهێڵنوزیاتر
خۆیانلهنیتشهنزیكبكهنهوهچونكهبیركردنهوهیفهلسهفینیتشه
بنهڕهتی گۆڕانكاری )بهرنامهگهری( هیچگهرایهتی مێتافیزیكی و
لهشارستانیهت نوێتر تێگهیشتنی و فهلسهفی بیركردنهوهی له
بیریارێكی بۆدلێرالد جین دهخاتهگهر. بۆ مێژوومان ناوهڕۆكی و
ئهو گهیشتۆته لێوتاردا تازهگهرییهلهگهڵ پاش نهریتی دیكهی
باوهڕهی،كهسهردهمهكهمانپاشسهرههڵدانیفهلسهفهینیتشه
گۆڕانكاریبهسهرداهاتووهوجیهانبووهبهجیهانیتاكهبێ)خۆ(
و ناوهڕۆك و دهرهوه ناوهوهو نێوان جیاوازی سڕینهوهی و كان
تازهگهریجیاوازی بیریارانیپاش بۆ لهمسهردهمهدا ڕواڵهتیان.
وفرهالیهنیڕاستییهكانبهسهربیركردنهوهدازاڵنودهتوانرێت
ڕووداوهكانیمێژووش،ڕاستییهكانبهوجۆرهیپێكهاتوونلهناو

شوشهیتهلهفزیۆنیكهناڵهفرهكانهوهبناسرێن.


Conditionلێوتاردلهوباوهڕهدایه)پاشتازهگهری(بارودۆخێكی
تایبهتهبۆقۆناخیپاش-پیشهسازیوئاماژهشبۆالیهنینهزۆك
كهدهرهنجامی تازهگهری، دهكات. تازهگهری چهقوهستاوی و
فهلسهفهیڕۆشنگهرانهیهههوڵیدامهزراندنیزهمینهیهكیفهلسهفی
ئهم بۆ داوه. ڕامیاریسهردهمهكهی و زانستانه بیركردنهوهی بۆ
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كارهشپهنایبردۆتهبهر)مێتا-گۆتار(یانپێكهێنانیبیردۆزه.184
لێرهدا،بۆلێورتادوبۆدلیراردوبیریارانیدیكهیپاشتازهگهری
)مردنیخوا(لهفهلسهفهینیتشهدابۆتههۆیههڵوهشاندنهوهی
دهستهاڵتی مردنی بیردۆزهو مردنی یان )مێتا-گوتارهكان(
دهوڵهتیسهركوتكهروتۆتهلیتاروههمووگهرایهتی.سیستهمهكانی
بیركردنهوهونهریتهكانجیاوازیوفرهالیهنیبهسهریاندازاڵدهبن
ولهبهرڕۆشناییوردهگوتارهكانداواتاكانیانلێكدهدرێتهوهبهبێ
ئهوهیهیچكاملهموردهگوتارانهلهوانیدیكهبهڕاستردابنرێت
سیستهمهبگرێتهوه ئهو الیهنهكانی )ههموو( بتوانێت هاوكات و
وتوێژینهوهیهكیگشتگرانهوههمهكیمانبداتێ.بهمجۆرهپاش
تازهگهریلهگهڵمردنیخواداجهنگاوهرانهدژیدهستهاڵتی)خۆ(
لهسهر و ڕادهوهستێت تۆتهلیتاری و مێتا-گوتار و تازهگهری ی
سهرهتایهكی بناخهی وردهگوتارهكاندا و ڕێژهگهرایهتی زهمینهی

نوێمانبۆڕهنگڕێژدهكات.


گلیسدیلوزبیریارێكیدیكهیپاشتازهگهرییهئاوهڕێكی)جیدی(
فهیلهسوفهبه ئهم كاریگهرێتی و گرنگی دابێتهوهو لهنیتشه
فهلسهفه كهمامۆستای دیلوز، ڕوونبكاتهوه. سهردهمهكهمانهوه
بوولهفهرهنسا،لهساڵی١٩٦٢پهرتووكێكیبهزمانیفهرهنسی
Nietzsche et la Philosophie.باڵوكردهوه.185دیلوزههوڵیداوهبه
پێچهوانهیهایدیگهرهوه،كهنیتشهیبهدوابیریاریمێتافیزیكی
ناوزهدكرد،لهفهلسهفهینیتشهبكۆڵێتهوه،بۆئهممهبهستهشله

184-  ھهمانسهرچاوه.الپهڕه٨

)H. Tomlinson(185-ئهمپهرتووكهیدیلوزلهساڵی١٨٩٣لهالیهن

وهرگێڕاوهتهسهرزمانیئینگلیزیوباڵوكراوهتهوه.
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سهرهتاوهئاماژهیدووخاڵدهكات،كهبوونبهبناخهیبیركردنهوهی
یهكهمویستیهێزودووهمههڵوهشاندنهوهی نیتشه. فهلسهفهی
بههاكان.186ئهمدووخاڵهچیپهیوهندییهكیانبهبیركردنهوهی
پاشتازهگهریههیه؟چۆندیلوزئهمپهیوهندییهڕووندهكاتهوه؟
ئێمهلهپێشترئاماژهمانبۆئهوكێشهیهكرد،كهویستیهێزبۆ
نیتشه،ههرچهندهبنهڕهتوناوهڕۆكیههمووبوونێكه،ڕاستیهكی
ههمهكیوبهرزنیه.ویستیتاكهكانوههندهكییه.ئهمهشئهوه
دیاریدهكات،كهویستیهێزلهتاكێكهوهبۆتاكێكیدیجیاوازهو
وهكوخۆینامێنێتهوه.كهوابووویستیهێزڕاستیهكینهگۆڕینه،كه
بۆههمیشهلهوناوهڕۆكوشێوهیهدابمێنێتهوه.بوونێكیجیاوازه
وسهرچاوهیجیاوازییهكانه.بوونیجیاوازییهكانلهسهرویستی
هێزڕادهوهستێتوپهیوهندییهكیئۆنتۆلۆجییانلهگهڵیهكداههیه.
لهنێومێژووداسهرههڵدهدهنچونكهویستیهێز جیاوازییهكان
لهالیهكیدیكهوهسهرههڵدانیجیاوازی لهگۆڕاندایه. جیاوازهو
لهوسهرچاوهیهوه،كهنیتشهگوتهنیناوهڕۆكیبوونه،دهبێتههۆی
ههڵوهشاندنهوهیبههاكان.بهردهوامیلهسهرههڵدانیجیاوازیو
ههڵوهشاندنهوهی بوونی بهردهوام پرۆسهی هێزدا ویستی گۆڕانی
پرۆسهیهكهلهبێ نوێكانه. بهها دامهزراندنی و كۆنهكان بهها

بههاییهوهبهرهوداهێنانیبههاكاندهكهوێتهڕێ.187

جهختكردنلهسهرجیاوازییهكانجێگرتنیئهمڕاستییهلهنیتشهوه
بیركردنهوهی بهسهر كاریگهرێتی تازهگهری پاش بیریارانی بۆ
ڕاستییهفهلسهفییه ئهم دێریدا تۆماركردووه. دا دێریدا( )ژاك

186-   Gilles Deleuze. Nietzsche and philosophy, translated by H. 
Tomlinson, London: Athlone Press, 1983. P. 1.

 187  - ههمانسهرچاوه.الپهڕه.٣.
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 Writing and نووسراوی له چوونهكانیدا لهبۆ )ئۆنتۆلۆجییه(ی
Differenceدابۆكێشهكانیواتاوتێگهیشتنوڕاڤهكردنیدهق

WhiteMythologyبهكارهێناوه.ههروههالهنووسراوێكیدیكهیدا
ڕاستیدا، له دواوه. نیتشه بیروباوهڕی لهمهڕ شوێنێكدا لهچهند
نووسین نیتشهو فهلسهفهی خوێندنهوهی ههفتادا لهساڵهكانی
فهیلهسوفهله ئهم بیروباوهڕی لهسهر كۆنفرانس و سێمینار و
فهرهنسابووبهنهریتوباویئهكادیمیوڕۆشنبیری.كهمبیریار
فهلسهفهكهی نیتشهو ئاماژهبۆ ههبوو فهرهنسی ڕۆشنبیری و
نهكات.ههندێكجارلهبهرڕۆشناییتهفسیرهكهیهایدیگهرداو
جاریدیكهشبهپێچهوانهیهایدیگهرهوهیان)نا-هایدیگهركردنی

نیتشه(لهكێشهكهیاندهكۆڵییهوه.
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بهشیحهوتهم
سهرهنجامهكان


لهسهرهتایئهمنووسینهوهئهوخاڵهمباسكرد،كهخوێندنهوه
وتێگهیشتنلهفهلسهفهینیتشهكارێكیئاساننیهوخوێنهرو
توێژهرماندوودهكات.ئێستاشلهكۆتاییئهمبهرههمهداههست
بهوماندووبوونهدهكهم.بهاڵمئهوهیگرنگهپێشكهشكردنیئهم
بهرههمهیهلهشێوازێكیڕێكوپێكداوئاسانكردنهوهیكارهگرانهكهیه
كه نیتشه، داوهبیروباوهڕهفهلسهفییهكانی ههوڵم خوێنهر. بۆ
دهربڕاون میتافۆر به و بوونهتهوه وباڵو پهرش لهبهرههمهكانیدا
لهمتوێژینهوهیهداكۆبكهمهوهوبهگوێرهیتێگهیشتنوبۆچوونی
فهلسهفیخۆملهواتاكهیبكۆڵمهوه.مهبهستیسهرهكیمنلهم
لهنیتشه تێگهیشتنم لهسهرهتایگهشتهكهمهوهو توێژینهوهیه،
بنهڕهتیانهیئهم ههوڵدانێكهبۆڕوونكردنهوهیئهوگۆڕانكارییه
بیریارهلهجیهانیبیركردنهوهداهێناویهتهكایهوه،كهبوونههۆی
سهرههڵدانینهریتێكیمێتافیزیكیوفهلسهفینوێدژیتازهگهری.
ئهگهربیركردنهوهیفهلسهفیئهمڕۆتوانیبێتیتازهگهریڕهتبكات
وخۆیبهقۆناخێكینوێیپاشتازهگهریبگهیهنێت،ئهواناتوانین
لهوگۆڕانكارییهبهبێئاوهڕدانهوهلهنیتشهبگهین.نیتشهخاوهنی
ئهوگۆڕانكارییهیهوفهلسهفهكهشیسهرهتایئهمسهرهتانوێیهیه،

كهبهپاشتازهگهریناوزهدكراوه.
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بۆڕوونكردنهوهیڕۆڵینیتشهلهمگۆڕانكارییهدابهپێویستمزانیوه
و بكهم باس مرۆڤ بوونی فهیلهسوفهلهمهڕ ئهم بۆچوونهكانی
بۆئهممهبهستهشلهواتایتراجیدیاوهبهمكارهههستاوم.لهم
نیتشهپهنای كه تراجیدیا، واتای ڕوونكردنهوهی لهگهڵ بهشهدا
بۆكێشهیهكیئهدهبیوهونهریبردووهولهمیتافۆریوزهكانی
دیۆنسیسوئهپۆلۆداباسیكردووه،منتراجیدیامگهیاندۆتهسهر
ئهوزهمینهمێتافیزیكییههیچگهرایهتییهینیتشهپهیڕهویكردووه.
لهوێوهپهیوهندینێوانبوونیمرۆڤ،وهكوبوونێكیتراجیدیو
هیچگهرایهتی، میتافیزیكی باسكردووه. هیچگهرایهتیم مێتافیزیكی
كهنیتشهلهژێركاریگهرێتیشۆپنهاوهردابانگهشهیبۆدهكات،
)هیچ( بۆ بوون بنهڕهتی ڕووناكبینی، مێتافیزیكی بهپێچهوانهی
دهگهڕێنێتهوه.ئهمههڵوێستهمێتافیزیكییهشدووئهنجامیفهلسهفی
گرنگدههێنێتهكایهوه،لهالیهكهوهبناخهیههمووزانینوبههاو
ڕاستییهكیههمهكیوڕههاونهگۆڕههڵدهوهشێنێتهوه.لهالیهكی
دیكهوهبێواتاییوبڕانهوهبهبوونیمرۆڤدهبهخشێت.ناوهرۆكی
هیچگهرایهتیهكهی بهپێچهوانهی نیتشهدا، لههیچگهرایهتی بوون
ژیان ڕههای ویستێكی نیه، ههمهكی ڕاستیهكی شۆپنهاوهریش،
نیه،بهڵكوویستیهێزهیانڕاستییهكیههندهكییه،كهههمیشه
سهرههڵدانی هۆی بۆته ئهمهش جۆره. و جۆرا و لهگۆڕاندایه
)جیاوازی(لهنێوانههموودیاردهكانیئهوڕاستییهداولهناوبردنی
ناسنامهینهگۆڕومانهوهیبوونهكان،وهكوخۆیان،كهبووهبه
یهكێكلهكۆڵهكهبنهڕهتییهكانیبیروباوهریپاشتازهگهری.لهم
بۆچوونهوهنیتشهدژیئهوسیستهمهفهلسهفییانهڕادهوهستێت
و بیردۆز و مێتافیزیكی بناخهی دامهزراندنی دۆزینهوهو ههوڵی

میتا-گوتارهكاندهدهن.
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بۆگهیشتنبهمسهرهتایهنیتشهلهگهڵڕووخاندنوڕهتدانهوهی
خوا مردنی ههواڵی و لێههڵكردووه قۆڵی ڕووناكبیندا مێتافیزیكی
بهخوێنهردهگهیهنێت.)مردنیخوا(،كهكێشهیهكیههرهگرنگی
مرۆڤی مردنی نیتشهیهپێگهیهكهبۆ فهلسهفی بیروباوهڕی نێو
دایكبوونی له هاوكات و تازهگهری تازهگهریوكوشتنی)خۆ(ی
مرۆڤی بوونی فۆرمی له مرۆڤ بوونی فۆرمهی ئهم بهرز. مرۆڤی
نزمیانناشرینجیاكراوهتهوه.جیاوازییهكهیانلهسهربنهڕهتێكی
هۆ دهبێته ئهوهی فینۆمینۆلۆجیانهیه. و دانهمهزراوه ئۆنتۆلۆجی
ههڵبژاردنی و مرۆڤ ههڵوێستی جیاوازییهكه ههلدانی سهر بۆ
نایهته فۆرمهدا لهو نزم یان بهرز مرۆڤی بوونیهتی. فۆرمهكهی
جیهانهوهبهڵكوخۆیئهوفۆرمهیبوونیههڵدهبژێرێت.بهرزێتی
بوونخۆرسكێكینهگۆڕوزكماكنیهودیاردهیهكیفینۆمینۆلۆجی
یانمێژوویییهولهگهڵشۆڕشهمێتافیزیكییهكهداوهیچگهرایهتی
و خۆناس بوونێكی بهرز مرۆڤی دهستپێدهكات. بهرنامهگهرییدا
ڕهسهنیههیه.ڕهسهنیهتیئهمبوونهلهخۆ-ههڵبژاردنوداهێنانی
و باو نهریتی ڕهتكردنی و ڕهتدانهوه كههاوكات بههاكانیدایه،
كهلتورهبازاڕییهكهیه.بوونێكهبووهبهخاوهنیچارهنووسیخۆی.
ههوڵدهداتلهداهاتوودابهبهردهوامیخۆیبهترۆپكوبهرزایی
دیكهبگهیهنێت،بهمهرجێكهیچلهمبهرزاییوترۆپكانهنابنبه
دواترۆپكودواویستگهیپرۆژهكانیبوونی.لهگهڵسهرههڵدانی
مرۆڤیبهرزدا،كهبوونێكیڕسكاویههیهوپالنونهخشهیهكی
دهبێت بههاكانیش داهێنانی پرۆسهی دانهنراوه، بۆ پێشتری له
بهپرۆژهیهكیسهرهكیئهمبوونه.پرۆسهكهڕهوتێكیژووركێشی
پهرهسهندویبهردهوامهولهگهڵههڵوهشاندنهوهیبههاكۆنهكانهوه
دهكهوێتهگهڕ.لهمبێبههاییهوه،یانڕهتدانهوهیبههاههمهكیو
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نهگۆڕوچهسپاوهكانهوهمرۆڤیبهرزڕوولهداهێنانیبههاینوێو
گونجاوتردهنێت.ئهمپرۆسهیهشهلهبوونیمرۆڤیبهرزدایانئهو
بوونهڕسكاووبێواتایهدا،مێتافیزیكیهیچگهرایهتینیتشهلهنێو
تهمومژیڕهشبینیوبێهودهیییهكینهزۆكداڕزگاردهكاتوهێزو
توانایهكیلهبننههاتووبهمرۆڤدهداتوئهمشێوهمیتافیزیكهش
دهكاتبه)هیچگهرایهتیبهرنامهگهری(.ئهمشێوههیچگهرایهتییه
مرۆڤلهئاستیبێهودهییژیاندابێدهستهاڵتڕاناگرێتودهیكات
بهقارهمانیمێژوو.ئهممرۆڤهبهرزهیانقارهمانهینیتشهخهونی
پێوهبینیوهتاكێكیزهبوونونائومێدوڕهشبیننیه.تاكێكهله
بێهودهییژیانهوهبهرهوداتاشینیواتاوبههابۆژیانڕێدهكاتو
ههوڵدهداتببێتبهوهیخۆیدهیهوێت.قارهمانێكهدژیدۆگماكان،
بتهدامهزرێنراوهكان،ڕاستیوبههاههمهكیهكان،بنهڕهتهنهگۆڕهكان
وسیستهمهڕاوهستاوهكان.بهبهردهواملهنێوجهنگدایهوخۆی
و زانین و ڕووناكبین قارهمانێكه،لهمێتافیزیكی ناكات. تهسلیم
ڕاستیوبههاكانیسهردهمیتازهگهرییاخییهودهیهوێتخۆیبه
سهردهمێكینوێتروترۆپكێكیبهرزتریبیركردنهوهوشارستانیهت
بگهیهنێت.بهمجۆره،توێژینهوهكامانجهختیلهسهرگرنگیئهم
چواركێشهیه،لهفهلسهفهینیتشهداكردووه،كهبهبیروڕایمن
بیروباوهڕیفهلسهفیئهمبیریارهدهكهنبهسهرچاوهیبۆچوونهكانی
پاشتازهگهریوسهرههڵدانیبیرێكیفهلسهفینوێلهمێژوودا:


بانگهشهكردنی و نهگۆڕ مێتافیزیكی بنهڕهتێكی ڕوخانی یهكهم.
جیاوازییهكی ئهمهش هیچگهرایهتی-بهرنامهگهری. مێتافیزیكی
سهرهكییهلهنێوانمێتافیزیكینیتشهوهیچگهرایهتیڕهشبیندا.
ڕۆشنبیران له ههندێك كه دهخاتهوه، دوور تاوانهش نیتشهلهو
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دهیخهنهپاڵیوبیركردنهوهفهلسهفییهكهیبهڕهشبینونهزۆك
دادهنێن.

دووهم.لهدایكبوونیمرۆڤیبهرزڕوودانێكیگرنگهوفهلسهفهی
مێژووەوە به هیچگهرایهتییهكهی وایهبڵێین باشتر یان نیتشه
دهبهستێتهوه.ئهمڕووداوهشپهیوهندیبهمردنیخواوگهڕانهوهی
خاوهن و بڕوا بێ بهرز مرۆڤی ههیه. هێز( بوونهوهبۆ)ویستی

دهستهاڵتهوتاكێكهجیاوازهوداهێنهریمێژووه.
له هێز(هو )ویستی بوون ناوهڕۆكی یان بوون ڕاستی سێیهم.
شێوازیههندهكیوجۆراوجۆرداخۆیدهردهخاتوجیاوازییهكان

دهسهپێنێت.
بوونێكه بههایه. داهێنانی پرۆسهی بهرز مرۆڤی بوونی چوارهم.

بهردهوامبههاكانههڵدهوهشێنێتهوهوبههاینوێدادههێنێت.

باسیئهوهشمانكرد،كهنیتشهبهمیتافۆربیروباوهڕهفهلسهفییهكانی
سهرهكی خاڵی دوو بۆ میتافۆر بهكارهێنانی دهربڕیوه. خۆی
دهگهڕێنهوه،كهلهمنووسراوهدائاماژهمانبۆكردوون.یهكهمیان
فۆرمههونهرییهكاندا و زمان بهكارهێنانی له نووسهر سهربهستی
دهردهخات،دووهمیشوابهستهبهبۆچوونیمێتافیزیكینیتشهوهو
چییهتیناوهڕۆكیبوون.بۆنیتشه)چییهتی(بوون)ویستیهێز(
ڕاستییهكیناوهكیوئارهزوویهكی)ڕهوان(ه.هێزێكهنا-هۆشهكی.
زمانیپهخشانیوچهمكهزانستییهكان،كهبۆناسینیدیاردهكان
لهبهر ناناسێنن. پێ ڕاستییهمان ئهو تهواوی به بهكاردههێنرێن
ئهمهپهنابردنهبهرمیتافۆر،بهتایبهتیمۆسیقایانهۆنراوهبۆ
دهربڕینیئهوڕاستییهناوهكییهدهبێتبهپێویستیهكیمێتافیزیكی
وڕۆڵیفهیلهسوفوهونهرمهند،وهكویهكدادهنرێن.ههرچهنده
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توێژینهوهكهموتێگهیشتنمبۆنیتشهپهیوهندیبهبڕوایفهلسهفی
خۆمهوهههیهوبهتایبهتیتهفسیركردنیتراجیدیاوهیچگهرایهتی
بوونخوازییدا فهلسهفهی ڕۆشنایی لهبهر بهرزم، مرۆڤی بوونی و
كه ڕوونبكهمهوه، خاڵهش ئهو دهبێت كردووه، )بوونگهرایهتی(
بیریارانیپاشبونیادگهریوپاشتازهگهریلهگهڵئهمبۆچوونهماندا
و ڕاستی كایهكانی دهخهنهنێو مرۆڤ بوونی ئهوان نین. هاوڕا
تۆڕیپهیوهندییهمێژووییهكانهوه.ئهمهشبهبیروڕایمنالدانهله
ناوهڕۆكیتێگهیشتنینیتشهلهبوونیمرۆڤیبهرز)سوپهرمان(.
و ڕاستی كایهكانی دهریای زریانی نێو كهشتیهكی مرۆڤ ئهگهر
سترهكچهرهوه ههمیشهبهو و بێت پهیوهندییهكۆمهاڵیهتییهكان
گرێدرابێت،ئهوائهومرۆڤهبهرزهیكهنیتشهبانگهشهیبۆدهكات

ههرگیزلهدایكنابێت.


لهبهشی)نیتشه،پاشنیتشه(لهگهڵڕوونكردنهوهیبه)نازیكردنی(
نیتشهدابۆچوونهكانی)هایدیگهر(مبۆبهرگریكردنلهنیتشهو
بیروباوهڕهفهلسهفییهكهیبهدرێژیباسكردوه. به)نازینهكردنی(
له وانهكانی و نیتشهكهوتبێت بیریاره،فریای یهكهم هایدیگهر،
سهرنیتشهسهرهتایهكبوونبۆدژوهستانبهرانبهربهنازیكردنی
نیتشهوههوڵیداڕێنهكهوتنونهگونجاندنیبۆچوونهفهلسهفییهكانی
نیتشهلهگهڵئایدیۆلۆجیڕامیارینازییهكانداشیبكاتهوه.وانهكانی
هایدیگهر،كهلهچواربهرگدالهچاپدراونوبهچهندخاڵێك،وهكو
)هیچگهرایهتیكالسیكیوچییهتیمرۆڤیبهرزوههڵوهشاندنهوهی
و ڕێنهكهوتن ئهم نیتشه( بایۆلۆجییانهی ڕوانینی و بههاكان

ناكۆكیانهینێواننیتشهونازییهكانباسدهكات.
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كه نیتشه، لهفهلسهفهی هایدیگهر، تێگهیشتنی توێژینهوهو 
كاریگهرێتیدیاریكراویبهسهرئاوڕدانهوهوتێگهتشتنلهنیتشه
و تێگهیشتن جیاوازهله كردووه، تۆمار نازییهكان ڕوخانی دوای
توێژینهوهكهی تازهگهرییهوه. پاش بیریارانی مهبهستی تهنانهت
هایدیگهردوورخستنهوهینیتشهیهلهتێنهگهیشتنیانتهرساكردن
وههڵگێرانهوهیڕاستییهكانیبیروباوهڕهفهلسهفییهكهی.لهمهش
گرنگتر،نیتشهبۆهایدیگهردوانوێنهریئهونهریتهمێتافیزیكییهیه،
كهلهئهفالتونهوهبهجێماوهوبوونلهسهرزهمینهیناوهڕۆك
Essenceدادهمهزرێنێتیانبهناوهڕۆكهوهیدهبهستێتهوه.بۆ
بیریارانیپاشتازهگهریبیروباوهڕیفهلسهفینیتشهسێكێشهی
بنهڕهتیهێناوهتهكایهوه،كهبوونبهكۆڵهكهكانیبۆچوونیپاش
تازهگهری.فهلسهفهینیتشه،كهسهربهمێتافیزیكیهیچگهرایهتییه،
لهگهڵڕهتدانهوهیسهدهمیهۆشهكیدابۆبوون،زهمینهیبنهڕهتو
بنهڕهتگهریههڵوهشاندۆتهوه.لهالیهكیدیكهوه،ئهوڕهتدانهوهیه
و خۆرسك بردنی لهناو و تازهگهری )خۆ(ی مردنی هۆی بۆته
ناوهڕۆكێكینهگۆڕلهبوونیمرۆڤدا.ئهمدووخاڵهشلهئهنجامدا
كهلهم دهبینن، لهسهرههڵدانیجیاوازییهكاندا ڕۆڵێكیسهرهكی

توێژینهوهیهدالهچهندشوێنێكداباسمانكردووه.

بهمكۆتاییهئاماژهبۆسهرهتایهكینوێدهكهم.سهرهتایهك،كه
فهلسهفی بیروباوهری لهزهخیرهی تێگهیشتن ههوڵدانهبۆ تهنیا
لهگهڵ شوێندا ههندێك له خوێنهر لهوهی دڵنیام نیتشه.
بۆچوونهكانیمنداهاوڕانیه.ئهمهشزهمینهیهكبۆسهرههڵدانی
)جیاوازی(یهكانخۆشدهكاتوكهژێكیڕۆشنبیرانهبۆگهشهكردن
پێویستهئهو سازدهكات. فهلسهفی بیروباوهری پهرهسهندنی و
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لهئاستی نابێتهڕێگر كهجیاوازی نهكرێت، ڕاستییهڕهچاو
و دهوڵهمهندتر ڕۆشنبیریمان بهپێچهوانهوه،ژیانی پهرهسهندندا،
جیاوازییهوه لهو جیاوازهو ئهمڕۆ مرۆڤی دهكات. پێشكهوتووتر
داهێنهرانهجیاوازییهكهیبوونیدهسهلمێنێتودهیهوێتببێتبهو

بوونهجیاوازهیخۆیدهیهوێت.
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فهرههنگۆك


پێكهاتووه: دووبهش له یۆنانیه زاراوهیهكی ئهپستمۆلۆجی:
زانین زانستی واتای كه )زانست(، لۆجی و ئهپستمۆ)زانین(
دهبهخشێت.ئهپستمۆلۆجیلقێكیفهلسهفهیهولهچیهتیزانین

دهكۆڵێتهوه.
ئهنهلۆجی:شوبهاندن.

Matterئهستۆ:ماتهر
ئهستویی:ماتهری.

Imagination،ئهندێشه:ڕامان،خهیاڵ
ئامێر:ئامراز،كهلوپهلیبهردهست.

فهلسهفیانهیهشههابهدین بیركردنهوهی له جۆرێك ئیشراقی:
هێناوییهته ناسراوه كهبه)المقتول( سوهرهوهری)١١٥٣-١١٩٢(

كایهوه.
پێكهاتووه: بهش یۆنانیهلهدوو زاراوهیهكی  ئۆنتۆلۆجی: 
ئۆنتۆ)بوون(ولۆجی)زانست(،كهواتایزانستیبووندهبهخشێت.

لقێكیفهلسهفهیهولهواتایبووندهكۆڵێتهوه.
ئایینخواز:كهسێكئایینبهسهرچاوهیڕاستیوزانینیبههاكان

دانێتوشوێنیبكهوێت.
پێكهاتووه: بهش لێكدراوهلهدوو زاراوهیهكی ئۆنتۆ-تیۆلۆجی:
مێتافیزیكه جۆره بهو )خواناسی(. تیۆلۆجی و ئۆنتۆ)بوون(
بۆ یهكهم و هۆشهكی سهدهمی به بوون بنهڕهتی كه دهوترێت،
بوونلهژوورههمووههبووهكانهوهدادهنێتولهوباوهڕهدایه،ئهو
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سهدهمهغایهومهبهستیبهبوونداوه.باشتریننموونه،بۆچوونه
مێتافیزیكیهكهیئهریستۆیه.

ئاكار:MoralityزۆرجارلهجێگهیڕهوشتEthicsدادهنرێت،بهاڵم
و ئاكار ههرچهنده ههیه. ڕهوشتدا لهگهڵ بنهڕهتی جیاوازییهكی
ڕهوشتلهچیهتیبههاكانی،وهكوچاكهوبهختهوهریو...هید.
دهكۆڵنهوهلهڕهوشتدائهمبههایانهلهدهرهوهیویستیتاكهكاندا

دهمهزرێنراون.بۆئاكاربههاكانویستیتاكهكانه.
ئاگامهندیڕهها:ئاگامهندیبێسنووروههمهكی.

Object:بابهت
بایۆلۆجی:زاراوهیهكییۆنانیهلهدووبهشپێكهاتووه:

بایۆ)ژیان(ولۆجی)زانست(،واتایزانستیژیانیانژیانناسی
دهبهخشێت.

بوونێك ههبوو، شتێكی ههموو بنهڕهتی گشتگر، بوونی بوون:
كهبوونیههمووشتێكیلهسهرڕاوهستاوهوخۆیپێویستیبهچی

دیكهبۆبوونینیه.
بوونیدیارده:بنهڕهتیدیاردهیانئهوبناخهیهیدیاردهكهیلهسهر

دامهزراوه.
بوونیڕهها:بوونیبێسنووروتهواوكۆوخۆبژێو.

بوونی و جیهان بۆ یهكهم سهدهمی بوونی ڕهتدانهوهی  بێبڕوا:
مرۆڤ.

بهرزی جیهانی لهفۆرمهبهرزهكانی مهبهست بیرهههمهكییهكان:
ئهفالتونه.

بیردۆزه:تیوری،دیمانه.
بیریزگماكی:جۆرێكهلهبیرۆكهیانزانینبهدیدیدێكارتمرۆڤ
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لهگهڵخۆیدادهیهێنێتهجیهانهوهوسهدهمیهۆشهكیلهناوهۆشی
مرۆڤدادایناوه.

بێهوده:بێكهڵكولهواتابهدهر.
بهڵگهنهویست:دیاردهیهكهێندهئاشكرابێتپێویستیبهبهڵگهو

سهلماندنیبۆبوونینهوێت.

پارادۆكس:كێشهیهكڕهتدانهوهیمهحاڵبێت.بۆنموونه،ناتوانین
بڵێینالكێشهخڕه.

پیرۆز:دهخرێتهپاڵبوونێكیلهكهمووكورتیبهدهریانبوونێكله
ههمووالیهنێكهوهپڕوتهواوبێت.

پهیوهندیزهروری:پهیوهندینهگۆڕ،بۆنموونه،ئاگربهبێگهرمایی
نیه.پهیوهندینێوانئاگروگهرمایینهگۆڕوزهرورییه.

دوو دیالێكتیكییهلهنێوان پهیوهندییهكی پێویست: پهیوهندی
ههبوویجیاوازدا،وهكوهۆوئاكام.

له دژهبابهت، و بابهت نێوان پهیوهندی دیالێكتیكی: پهیوهندی
پهیوهندییهكی نابن. یهكدی بهبێ یهكدی بهرانبهری ڕاوهستانیان

پێویست،كهنهتوانینبهپێچهوانهوهبیریلێبكهینهوه.
پهیوهندیناوهكی:پهیوهندییهكلهدهرهوهدانهمهزرێ.

له یان ئێمهبكهوێت، بوونی پاش هۆكارێك یان شتێك پێشتر
پێشئهزموونیههستهكیمانهوهسهریههڵدابێتوپێویستیبهو

ئهزموونهنهبێت.
پێشمهرجیئهپستمرۆلۆجی:ئهوپێشمهرجهپێویستانهن،كهبهبێ

ئهوانزانینپهیداناكرێت.

بۆچوونهكانی لهگهڵ قۆناخهفهلسهفیهدادهنرێت بهو تازهگهری:
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ڕێنهدێكارت)١٥٩٦-١٦٥٠(دهستپێدهكات.
ترانسێندنتاڵ:بهرز،لهژوورئاگامهندییهوه.

تراجیدیا:جۆرێكهلهشانۆگهری،بۆیهكهمجاریۆنانیهكاندایانهێناوه
زاراوهیهكی تراجیدیا دهدوێت. ژیان بڕانهوهی ناخۆشی لهمهڕ و
یۆنانییهولهوزمانهداواتای)گۆرانیبزن(دهبهخشێت.ئهمهشلهو
یانبۆدایۆنیس)خوای نهریتهوههاتووه،كهیۆنانیهكان)بزن(
سهماومۆسیقاومهستبوون(كردووهبهقوربانیوسهریانبڕیوه.

تیلۆTeleo:  وشه یه كییۆنانیهواتهكۆتایییانمهبهست.

له تێگهیشتنه شێوازێكی جیهاندا. بوون-لهناو جیهانگهری:
پێشمهرجیبوون-لهناوجیهاندا.

مێتافیزیكی فۆرمهههمهكیهكانی جیهانی ئایدیاڵ: جیهانی
ئهفالتون.

جیهانیدهرهكی:جیهانیدهرهوهیبیركردنهوه،داكهوت.
جیهانیناوهوه:مهبهستلهجیهانیبیركردنهوهوئهندێشهیه،نهك

ناوهرۆكێكیگیانهكی.

حهدهس:دهرككردنیڕاستهوخۆبهبابهتیدهرهوهیئاگامهندی.

Subjectخۆ:زات
خۆیبهرز:خۆیهكلهژوورئهزموونهههستهكیهكانهوهیهكێتیله
نێوانیاندروستدهكات.خۆیهكهبهڕێگهیئهزموونیههستهكیهوه

ناناسرێت.
خۆپێزی:خۆ-خۆیی.



252 د.محهمهدکهمال

دهرچوون:لهمتوێژینهوهیهدابۆڕهتدانهوهوڕهتكردنیدۆگمای
نێوئهشكهوتبهكارمهێناوه.دهرچوونلهوئهشكهوتهڕهتدانهوهو

ڕهتكردنیدۆگماباوهكهیهتیوڕهههندێكی)شوێن(یینیه.
دابڕانیسهرمهدی:مردن،لهناوچوونێكیههمیشهییوبێگهڕانهوه.

داهێنان:پهلكێشكردنیبوونێكلهنهبوونهوه.
دوو بهبوونی مێتافیزیكییهباوهڕ بۆچوونێكی  دووهلیست:
ڕاستهقینهیهاوتهرازدههێنێت،كههیچیانپێویستیبهویدیكه

بۆبوونیههبێت.
دیاردهیبوون:خۆدهرخستنی)بوون(لهشێوازێكدا.

دیالێكتیك:زاراوهیهكییۆنانیهبۆیهكهمجارزینۆیئیلیاوسوكرات
بهرهوپێشهوهیان ماركس و هیگل هێناوه. بهكاریان  ئهفالتون و
نێو گۆڕانكارییهكانی و داكهوت لۆجیك شێوه وهكو و، بردووه

داكهوتیانلهسهرڕاڤهكردووه.

ڕهتدانهوه:)نهفی(.هێزیدیالێكتیكییهوگۆڕانكارییهكانئافهرید
دهكات.

ڕهسهن:بوونێكیخۆناسوخاوهنخۆ.
ڕسكاو:بوونێكلهخۆیهوهپهیدابووبێت.

ڕادیكاڵ:بنهڕهت،بناخه،بنهما.
ڕاستیبهرز:ڕاستیترانسێندنتاڵ.ڕاستییهكلهژوورئهزموونی

ههستهكییهوه.
ڕاستیڕهها:ڕاستیهكیههرگیزنهگۆڕ.

ڕووداو:لهلۆجیكیئهریستۆداخسڵهتێكیناوهڕۆكه،كهناوهڕۆك
دهتوانێتبهبێئهوبمێنێتهوهوبوونیبهردهوامبێت.مرۆڤیپێست
پێستی مرۆڤ ئهگهر ڕووداوه، ڕهشی پێست بهاڵم ههیه. ڕهش
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ڕهشیشنهبێتهێشتامرۆڤه.
بۆ پێویست بنهڕهتی مێتافیزیكییه بۆچونێكی ڕووداوگهری:

ڕووداوهكانڕهتدهداتهوه.
ڕێكهوت:بێمهبهست.

زانینیههستهكی:زانینێكبهڕێگهیههستكردنهوهپهیدادهبێت.
و دهبێت هۆشهوهپهیدا بهڕێگهی زانینێك هۆشهكی: زانینی

ههمهكییه.

سهدهمیهۆشهكی:سهدهمییهكهملهفهلسهفهیئهریستۆدا.
سهدهمییهكهم:هۆكاریانبنووسییهكهم.لهفهلسهفهیئهریستۆدا
ئهوبوونهیه،كهلهوهوهجواڵنوگۆڕانكارییهكانلهبووندادهكهونه

گهڕبهاڵمخۆیجواڵنوگۆڕانكاریتێداڕوونادات.
سهرمهدی:ههمیشهیی.

سوپهرمان:مرۆڤیبهرز،ئامانجیمرۆڤهلهفهلسهفهینیتشهدا.
كهبهدیدی ڕووناكبینه، مێتافیزیكی پاسهواری  خوا: سێبهری

نیتشهپاشڕهتدانهوهیئهوشێوهمێتافیزیكییهدهمێنێتهوه.

شت:یهكگرتنیفۆرموناوهڕۆك.
شیكردنهوه:وردكردنهوهیواتایچهمكێكبۆالیهنهكانی.

عیرفان:زانینیسۆفیگهرانهبۆناسینیڕاستی)حهقیقهی(.

فۆرم:شێوه.
فۆرمهلیست:شێوهگهرایهتی،بایهخدانبهشێوهوبایهخنهدانبه
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ناوهڕۆك.
فینۆمینه:دیارده،خۆدهرخستنیبوون.ئهوالیهنهیبوونهخۆی

دهخاتهبهرڕۆشناییزانین.
میتۆدهفهلسهفییهیهئهدمۆند ئهو دیاردهگهری. فینۆمینۆلۆجی:

هۆسرڵبۆلێكۆڵینهوهلهسهرواتایدیاردهیبووندایمهزراند.
پێكهێنانی بۆ بیردۆزه سهقامگیركردنی پڕاكتیك كارهكی

گۆڕانكارییهكان.

كلتووریبازاڕی:نهریتیباوو،كهزۆرینهیكهسانینێوكۆمهڵ
شوێنیدهكهون.

لهمێژوودا. پێشكهوتن قۆناخی بهدوا گهیشتن  مێژوو: كۆیایی
بۆچوونێكیهیگڵیانهیهوماركسیانهیه.بهدیدیئهمدووفهیلهسوفه
مێژوولهئهنجامیگۆڕانكارییهدیالێكتیكهكهدادهگاتهقۆناخێك،كه
ههمووناكۆكیهكانیتێداووندهبێولهوهزیاترپێشناكهوێت.

بیردهكهمهوه )من دێكارت نهویستهكهی گوتهبهڵگه كۆجیتۆ:
كهوابوومنههم.(

له ژیان گوایه نیتشه، الی بیروباوهڕێكه سهرمهدی: گهڕانهوهی
سوڕانهوهیهكیسهرمهدیبازنهییدایهوتاكهكانجارێكیدیكهدوای
مردندهگهڕێنهوهبۆجیهان.ئهمهشبیروباوهڕێكیكۆنهولهالی
و كراوه پهیڕهوی پایتاگۆراس وهكو یۆناندا، فهیلهسوفی ههندێ

له)سمسارا(یناوفهلسهفهوئاینیهیندوسیشهوهنزیكه.
گومانكاری:گومانایهتی،دڵنیانهبوونلهڕاستی.

نموونهپڕۆژهكانی بۆ داهێنراو. كراو، پهیدا یان پهیدابوو گونجاو
بوونگونجاون.
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گۆڕانیڕادیكاڵ:گۆڕانیبنهڕهتی.

مردن:پێشمهرجێكیئۆنتۆلۆجیهبۆبوونیمرۆڤ.كۆتاییههموو
پڕۆژهكانیبوونه.

مێتا پێكهاتووه: بهش یۆنانیهلهدوو زاراوهیهكی  مێتافیزیك:
)پاش(وفیزیك)سروشت(،كهواتایپاشیانئهودیوسروشت
دهبهخشێت.)ئهندرۆنیكۆس(یشاگردیئهریستۆ،كهنووسراوهكانی
ئهم جار یهكهم بۆ دهكردن پۆلێنی كۆدهكردهوهو مامۆستاكهی
زاراوهیهیبۆئهونووسراوانهیئهرستۆدانا،كهلهڕاستیئهودیو
زاراوهكه ئهمه، پاش ئهستووهوهدهكۆڵنهوه. جیهانی و سروشت
لقهیفهلسهفهدادهنرێت،كهبهدوای جێگهیخۆیگرتوبهو

بنهڕهتیبوونوچیهتیئهوبنهڕهتهدادهگهڕێت.
مێتافور:شوبهاندن.

ئهودیو( یان )پاش واتای یۆنانیه وشهیهكی )مێتا(  مێتاگۆتار:
دهبهخشێت.مێتاگۆتاربۆئهوبیردۆزهوبۆچوونانهبهكاردێت،كه
ههمهكینولێكدانهوهیانبۆههمووڕووداوودیاردهیهكههیهبهبێ
ئهوهیجیاوازییهكانینێوانئهمدیاردهوڕووداوانهبخوێننهوه.

فرۆیداالیهنێكی)خۆ(یهو بیردۆزیدهرونشیكاری له  بهرز: منی
خاوهنیدهستهاڵتیویژدانیوبههابهرزهكانه.

لێكۆڵینهوهكانیدا له بارت زاراوهیهكهڕۆناڵد نووسهر: مردنی
بهكاریهێناوه.بهدیدیئهمبیریارهتێگهیشتنلهدهقێكیئهدهبی
بهتێگهیشتنلهنووسهرهكهیهوهنهبهستراوهچونكهنووسهرشتێك

نیهههبێت.ئهوهیگرنگهخوێنهروخوێندنهوهیدهقهكهیه.

نهبوون:هیچ.
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ناڕهسهن:بوونێكیخۆنهناسونامۆ،بوونێكیداگیركراو.
نادیار:شاراوه،نهناسراویانبوونێكزانینمانلهبارهیهوهنهبێت.
نازانمكاری:فێرگهیهكیمێتافیزیكییهوبانگهشهینهزانینیڕاستییه

دوورهكانیبووندهكات.
ناسنامه:خسڵهتێكیانچهندخسلهتێكیتایبهتبهبوونێك،كه

بهوایانبهواندابناسرێتهوه.
بههۆ مرۆڤ بوونی پڕۆژهكانی و بوون فێرگهیهكی ناچارهكی:
دهرهكییهكانهوهدهبهستێتهوهوسهربهستیودهستهاڵتیداهێنانی
و گیانهكی  ههن: ناچارهكی جۆر دوو ڕهتدهداتهوه. مرۆڤ

ماتهریاڵی.
ناچارهیییانناچارهكی:ڕارهوێكیمێتافێزیكیوئاكارییهڕووداوهكان
یانگۆڕانكارییهكانیناومێژووبهدهسهاڵتێكیدهرهكییهوهبێجگه

لهدهسهاڵتیمرۆڤدهبهستێتهوه.
نێرسیست:زاراوهیهكییۆنانیهولهوئهفسانهیهوههاتووه،كهگوایه
)نێرسیس(الوێكیجوانبووهوخۆیخۆشویستوهوئاوهڕیله
كچهههرزهكارهكانیدهوروبهرینهداوهتهوه.كچهكانیشداوایانله
خواكردوهسزایبدات.ڕۆژێك،كهلهبهرئاویگۆمێكداتهماشای
خۆیدهكاتدهكهوێتهنێوگۆمهكهوهودهخنكێتوالشهكهشی
دهبێتبهگوڵینێرگسولهئاوهكهوهدێتهدهرێ.ئهمزاراوهیهله

سایكۆلۆجیدابۆكهسێكیخۆویستبهكاردههێنرێت.
بهدهرهلهفهلسهفهی ئهستو له ناوهڕۆكێكی گیانهكی: ناوهڕۆكی
دێكارتداسهرچاوهوبنهرهتی)خۆ(یمرۆڤه.ناوهڕۆكیگیانهكی
خۆبژێوو و سهربهخۆ خۆیهكی دێكارت بۆچوونهكانی گوێرهی به

نهگۆڕه.
ناوهڕۆكیپێدراو:ناوهڕۆكێكمرۆڤخۆیداینههێنابێت.



257 نیتشهوپاشتازهگهری 

نامۆیی:ناڕهسهنی،بوونێكیداگیركراو،خۆنهناس.
ناماقوڵ:بێبناخه،بێمهبهست،شتێكهۆشنهیسهلمێنێ.

نۆمینه:بوون-لهناو-خۆی،جۆرێكبوونهبهبیروڕایكانتلهژوور
بوونیئێمهوهیهوسهرچاوهیههمووشتێكه.

Particular:ههندهكی
Universal:ههمهكی

Totalityههمهالیهنی،ههمووایوتی:Totalههموو
ههبوو:ههیهیبوونێكیپڕوخاوهنچیهتیهكینهگۆڕ.

جوتبوونهلهگهڵ ئارهزووی :حهزو Homosexuality  هاوجنسخواز
مێینهلهگهڵ نێرینهو نێرینهلهگهڵ نموونه،  بۆ هاوجنسدا.

مێینهدا.
جوتبوونه ئارهزووی حهزو : Heterosexuality هاوجنسنهخواز
لهگهڵناهاوجنسدا،بۆنموونه،نێرینهلهگهڵمێینهومێینهلهگهڵ

نێرینهدا.
ههڵوهشاندنهوه:میتۆدێكههایدیگهرلهتوێژینهوهكانیدابهتایبهتی
بیریارانی له ههندێك الی بهكاریهێناوهو مێتافیزیك لهسهر
یان )Deconstruction ههیه. گرنگی ڕۆڵێكی تازهگهری پاش

)Destruktion
هۆ:سهدهم.

هیچگهرایهتی:بۆچوونێكیئۆنتۆلۆجیه،كهبنهڕهتیبوونبه)هیچ(
دادهنێت.لهمتوێژینهوهیهداباسیدووجۆرهیچگهرایهتیمكردووه:
و ڕهشبین یانهیچگهرایهتی ڕووناكبین، و هیچگهرایهتیڕهشبین

بهرنامهگهری.
نێو هیچگهرایهتی بۆ زاراوهیهكه بهرنامهگهری:  هیچگهرایهتی
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فهلسهفهینیتشهبهكارمهێناوه.
هیچگهرایهتیكالسیكی:زاراوهیهكهمارتنهایدیگهربۆهیچگهرایهتی

نێوفهلسهفهینیتشهبهكاریهێناوه.

ویستیهێز:ناوهڕۆكیبوونهلهفهلسهفهینیتشهدا.
ویستیژیان:ناوهڕۆكیبوونهلهفهلسهفهیشۆپنهاوهردا.

یۆتۆپیا:زاراوهیهكییۆنانیهلهدووبهشپێكهاتووه:)ou(هیچو
)topos(جێگا،كهواتایهیچجێگایانشوێنێكدهبهخشێت،ئهم
زاراوهیهبۆیهكهمجارتۆماسمورلهساڵی١٥١٦بهكاریهێنا.به
گشتی،یۆتۆپیابۆئهوكۆمهڵگایهدادهنرێت،كههیچكهمووكورتییهكی
نیهوكۆمهڵگایهكیگهشوپهرهسهندووه،كههێشتاپهیدانهبووه

یانلههیچشوێنێكدانیهودانهمهزرێنراوه.
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