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چەمكی مودێرنیزم لە سەرەتادا بۆ پۆلینبەندیكردنی هونەر و
رەخنەی ئەدەبی لەكاركرا ،ئێستاكە لە زۆربەی بەرنامە فەلسەفی (یان
دژی فەلسەفی)یەكاندا زاراوەیەكی هونەریی هەمەگرە و زۆرجارانیش وەكو
روانگەیەكی لێڵ ماوەتەوە و خۆی بە الڕێدا ب��ردووە .لەم وت��ارەدا بۆ
باسكردن لەسەر وردبینی مێژوویی و رەوابوونی فەلسەفی ئەم چەمكە،
نوسەرێك هەڵدەبژێرین كە بۆ ئاڕاستەكردنی ئەم كێشەیە (بە وتەی
خۆی :نهیلیزم) و ورووژاندنی حەساسیەتی فەلسەفيی لە بەرامبەر كێشە
شاراوەكانی نێو ئەم بانگەشەیەدا ،بەرپرسایەتیەكی زۆری لەئەستۆ بووە.
ئەمەش شتێكی پەیوەست بە سووننەتێكی (كۆتایی پێهاتوو)ەو شتێكی نو ێ
دەستی پێكردووە .ئەم نوسەرە (نیچە)یە .ئەم كێشانە بریتین لە :بۆ ئەوەی
بیسەلمێنێت كە لەراستیدا (كەلەبەرێك)ی تەواو كەوتۆتە نێو سوننەتەوە ،بە
تایبەتی ئەگەر بەشێك لەو بانگەشەیە ئەمە بێت كە ئەم كەلەبەرە دەبوایە
روویدابوایە ،دەبێت چ شتێك نیشانبدەین؟ دەرەنجامەكان كامانەن ،بە
تایبەتی بە سەرنجدان بە ئەگەری بوونی روونكردنەوە (پاش مودێرنەكەی؟
) ،وەاڵمەكانی نیچە بەم پرسیارانە لەوە ئاڵۆزترن كە تێیگەیشتوین و كاتێك
بە درووستی بەدوای ئەم پرسیارانەدا بڕۆین الیەنی بەهێزو الوازیی وەاڵمی
بیرمەندانی دوای نیچە وەكو (هایدگەر ،دۆلۆز ،فۆكۆ و دریدا) ئاشكرا
دەبێت.
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()1
كاتێك بە كەسێك دەوترێت ،كە شێوەكارێك ،ئاهەنگسازێك،
شاعیرێك یان فەیلەسوفێك مودێرنیستە ،بە دڵنیایی شتێك لەم نیوە حاڵی
دەبێت ،بەاڵم زۆر دژوارە بڵێین درووست چ شتێكە كە بە كەسێك ئیزن
دەدات نە تەنیا كەسانێك وەكو (ریچارد واگنێر ،ئیگۆر ستراونسكی ،پۆل
سێزان ،مارسێل پرۆست ،فیرجینیا ڤۆلف ،جمیز جۆیس و فریدریش نیچە)
بخاتە ناو گروپێكەوە ،بەڵكو (بیلە بارتۆك ،جان كیج ،رێن ێ مەگریت
فرانتز كافكا ،سامۆیل بێكت ،لودڤیگ ویتگنشتاین)یش لە ریزێك دابنێت.
رێگەیەكی سادە بۆ لێكۆڵینەوە لە بەشێك لەو شتانەی كە دەتوانێت لە
ت سەرنجدانێكی وردە بە
وەها پۆلینبەندیەكی هەمەگردا وەبەرچاو بگیرێ 
نوسەرێك كە لەم گرووپە مودێرنیستەدا بە ڕاشكاوی لەسەر ئەم پێناسەكردنە
دواوە و تەنانەت روونكردنەوەشی بووە.
ت كە نوسەری
ت جێی سەرنج بێ 
كاتێك وەها لێكۆڵینەوەیەك دەتوانێ 
ناوبراو نە تەنیا بۆ روونكردنەوەی ئەم چەمكە وەكو بابەتێك لە روانگەی
مێژوویی یان رەخنەیەكی بەسوود هەوڵبدات ،بەڵكو بەگشتی ئەم روانگەیە
وا روونبكاتەوە ،كە بەشێك لە فەڕزە گرنگە فەلسەفیيەكانی شاراوە لە زاتی
ئەم چەمكەدا راستە ،بەمجورە دژی مۆدێرنیست بوون هەر تەنیا نیشانەی
بیری كۆن نیيە ،بەڵكو نیشانەی كرچ و كاڵی و سەرلێشێواوی یان پێشگرتنە
بە ئەندێشە.
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بەاڵم ئەم فەڕزانە كامانەن و چۆن بەرگرییان لێدەكرێت؟ لە درێژەی
ئەم باسەدا بۆچوونی من ئەوەیە كە نیچە سەرەڕای گشت دژاوری و بە
الڕێدا چوونی ئەندێشەكەی (مۆدێرنیست)ێكی بە سوودە و نموونەیەكە بۆ
پرسیاركردن لەم چەشنەكێشانە ،چونكە یەكێك لە گرنگترین بانگەشەكانی
نیچە تاڕادەیەكی زۆر هەمیشە پاژی جیا نەبوو لە روانگە مۆدێرنیستەكانە
(ئەگەر چی زۆر جاران پێش فەرزێكی خامۆش و باوەڕ بەخۆیە) و ئەویش
ئەم بانگەشەیەیە كە چاخی حازر نیشاندەری كەلەبەرێكی تەواو و چارەسەر
نەبووە لەرابوردوو ،نەك ئەوەی قۆناغێكیتر بێت لە گەشەی پەیوەست
بە (چاخی حازر) كە لە بنەڕەتدا پەيوەندییەكی دەروونی لەگەڵ هەبوو.
زۆر جاران وێدەچێ كە ئەم كەلەبەرە وەها كامڵە كە هیچ كام لە فەرزە
بایەخدارەكانی كەلتوورەكانی پێشوو ئیتر بە شێوەی گونجاو یان تەنانەت بە
شێوەی پڕاكتیكی جێى متمانە نین.
بۆ وێنە ئەو وێنایانەی لەرواڵەتدا سادەن و بوونەتە هۆی درووستبوونی
كتێب و دەق یان دانانی ناوی ئەدەبیات لەسەر شتێك كە (باشترین
بایەخەكانی خۆیان سوككردووە) .چاخی حازر تەنیا پشت ئەستورە بە هیچ،
ئەگەر چی وا دادەنرێت كە گێڕانەوەی نیچە لەم گریمانەیەش زۆربەی پێش
فەرزەكان و پێویستە گریمانەییەكانی بە ڕاشكاوی پێناسە دەكات و دەیانخاتە
بەرچاوی ئێمە .شیاوی باسە كە لە گێڕانەوەی نیچە لە شوێنی سەرهەڵدانی
وەها كێشەیەكی مۆدێرندا (كە ئەو پێی دەڵێت نهیلیزم) .بانگەشەكان دەبێت
لە دیدی گریمانەییەوە وەها بەهێز بن هەتا بتوانن نیشانبدەن كە ئەمە
لەدەستچوونی باوەڕی تەنیا رووداوێكی مێژوویی نیيە ،بەڵكو رووداوێكە كە
دەتوانرێ بەلێكەوتەی سروشتی خودی ئەو بایەخانە دابنرێت.
بەمجۆرە تەئویلی دامەزراوە و عادەت و نوسەرە جۆراوجۆرەكان بەم
مەبەستە ئاڕاستە دەكات هەتا لە روانگەی فەلسەفیەوە تیشك بخاتە سەر
ئەو شتەی كە (ئێستا دەبێت لەگەڵی رووبەروو بینەوە) و بەرگری لێبكات.
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ئ��ەو لە وەه��ا تەئویلێكدا زۆرج���ار بە راش��ك��اوی لەهەمان
گریمانەی تەئویلی بەرگری دەكات كە بابەتی سەرەكی لێكدانەوەی
خۆی و (فەلسەفەی مێژوو)ە كە لە بەكارهێنانی (گریمانەی تەئویلی)
سەرچاوە دەگرێت بە بۆچوونی من وەها تەئویلێكی مێژوویی نە تەنیا
دەتوانێت بۆ تێگەیین لە فەلسەفەی نیچە گرنگی هەبێت (كێشەیەك كە
دەبێتە ناوەندی سەرنجی بابەتەكانی دواتری ئێمە) ،بەڵكو النیكەم بۆ
تێگەیشتن لە بەشێك لە كێشە بنەڕەتیيەكانی حازر لە بانگەشەی ئێمەد،
كاریگەرییەكی ناڕاستەوخۆی هەیە ،یانی ئەم بانگەشەیە كە قۆناغێكی
(مۆدێرنیستی) لە مێژوودا هەیە و ئەویش نیشاندەری كەلەبەرێكی
مێژووییە و تەنیا لەرووی نەزانین یان بیر تەسكییەوە حاشا هەڵگرە.
دووهەم ئەوەی كە بە پێچەوانەی چاولێكەرانی هاوچەرخی نیچە
بایەخێكی مەزنی تری فەلسەفەی (نیچە) ئەوەیە كە ئەو حازر نیيە بە
گریمانەی نەرێی ناوبراو رازی بێت ،هەروەها هەوڵدەدات بزانێت كە
پشت نەبەستن بە بایەخەكانی پاش مۆدێرنیستی بە چ مانایەكە و چ
ئاكامێكی هەیە.
نیچە لە روانگەیەكی مەزنەوە سەرنجدان و جەختی بیری
مۆدێرن لەسەر (شۆرەكات)ی (ژیانی بێبەرهەم )Wasteland ..چاخی
هاوچەرخی ئێمە بە سوك دادەنێت و سوكایەتی بە (الوازی) و باوەڕ
بەخۆنەبوون و هەوڵێك دەكات كە بەپێی داخوازیی ئەو هەمیشە لە
شانۆو هونەری مۆدێرندا دەركەوتووە ،بەاڵم ئەمەش بە مەرجی بەرامبەر
كێی ئەوە لەگەڵ بانگەشەیەكی فەلسەفی ،بەم واتایە نیچە دەیەوێت
گفتوگۆ بكات و نیشانی بدات كە كاتێك بۆچوونی مۆدێرنیستی ناوبراو
قبوڵكرا ئەگەری چ قەوارەیەك لە روونكردنەوە هەیە .ئەو هەمیشە
بە یارمەتی چەمكێكی سەرەكی لە یەكەم بەرهەمەكانیدا ،ئەم روانگەیە
بە جیاواز دادەنێت ،چەمكێك كەالنی كەم لە رواڵەتدا بە شێوەیەكی
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سەمەرە سانایە :ئەم روونكردنەوە مۆدێرنیستیە (روونكردنەوەیەكی
جوانی ناسانەیە ،بەاڵم دەبێت بزانین كە مەبەست لەو روونكردنەوەیە
چیە؟
بەكورتی ،ئەگەر كەسێك لە ه��ەر بوارێكدا بیەوێت ببێتە
مۆدێرنیستێك ،پێویستە بتوانێت لە تەئویلی مێژوو بەرگری بكات بەو
مانایە كە خودی ئەم نوێخوازیەی (مۆدێرنیست) و دەرەنجامی دەستوریی
ت و نیچە هەوڵدەدات كە هەر دووكارەكە
وەها داخوازیەك ،وای دەوێ 
ئەنجام بدات .من دەمەوێت لە سەرانسەری ئەم هەوڵەدا رەچاوی بكەم،
بەاڵم بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە چەند دەقێك پێویستە كە لە سەرانسەری
ژیانی ئەودا باڵو بوونەتەوە .بە بۆچوونی من ئەم بنیاتنانەوە سەرانسەریەی
بەرهەمەكانی ئەو پێویستە ،چونكە بە پێچەوانەی بۆچوونی كەسانێك كە
ژیانی ئەدەبی و فەلسەفی نیچەیان بە قۆناغی جیاواز دابەشكردووە.
لەراستیدا بەرهەمە جۆراوجۆرەكانی ئەو لەگەڵ یەكتر پەيوەندییەكی
دەروونیو رێكوپێكیان هەیە ئەم گەاڵڵە و بەرنامە سیستماتێكە بە سەرنجدان
بە نموونەی تەئویلی نیچەیی دەبیندرێت ،یانی لێكدانەوەی ئەو سەبارەت
بەوەی كە لە روانگەی یۆنانیدا بواری بە تراژیدیادا یان تەنانەت ئەو شتەی
كە مافی بە تراژیدیادا هەتا ببێتە بااڵترین (دەستكەوت)ی یۆنانیيەكان و ئەو
شتەی كە بەرپرسی مەرگی بوو (بەشی دووەم لەم وتارەی بەردەستدا).
هەروەها هەركەس دەتوانێت لە بەشێكی جێی سەرنج لە باقی
بەرهەمەكانی نیچەدا وەها تەئویلێك بە گریمانەیەكی مەزنخواز گشتگیر
بكات ،یانی هەلومەرجی هەر مانایەكی مێژوویی و لە روانگەی فەرهەنگییەوە
(هەلومەرجی) ژێدەربوونی هەر بەرهەمێكی پسپۆڕی و پیشەكاری ئینسانی
(پرسپكتیویزمی ناوداری نیچە) «بەشی 3ی ئەم وتارە» .بەمجۆرە ئەو كات
دەتوانین بچینە سەر كەڵكوەرگرتنی نیچە لە وەها بەرنامە و گەاڵڵەیەكی
كە لە لێكدانەوەی ئەو لەسەر چاخی مۆدێرندا هەیە ئەم كەڵكوەرگرتنە
10

ئاشنابوون بە نیچە

بە باشترین شێوە لە رەچەڵەكناسی نیچە لە قۆناغێكی ئەخالقی مێژوودا
رەنگیداوەتەوە (بەشی چواری ئەم وت��ارە) .لەم شوێنەیە كە هەركەس
ت لەو بانگەشە دیارو سەرەكیەی تەئویلی
ت خوازیاری بەرگریەك بێ 
دەتوانێ 
نیچە كە باسی سەركەوتن و دواتر شكستی كۆتاو پێویستی (روانگە)ی
ت بە
مەسیحی و ئەخالقی مۆدێرن دەكات (ئەوەی كە مەسیحی بوون دەبێ 
تۆڵە یان رقخوازی كلتووری كۆیلەكان دابنرێت.
بەهۆی ئەم بانگەشەیەیە كە دەتوانرێت لە بەشێكی هەمەگری ئەو
شتەحاڵی بین كە نیچە دەیەوێت بە یەكەم شێواز دەری ببڕێت ئەویش
سەبارەت بە پێویستبوونی نواندنی پاش نهیلیزمانەی روونكردنەوەی جوانی
ناسانەیە (بەشی پێنجی ئەم وتارە) .دیارەكە نیچە لێرەدا هەر بەو رادەیەی
كەپێشتر دانرا سیستماتێك نیيە ،بەاڵم پێموانیە كە بە مانای غەدركردن لە
نیچە بێت ،ئەگەر بڵێین كە بەشێك لە بانگەشەكانی ئەو پشت ئەستورن
بە بانگەشەكانی تری خۆی و بەمجۆرە پرسیاری جێی سەرنج ئەمەیە،
ت بەرگری لێبكرێت؟ بە تایبەتی
كە ئایا وەها پەيوەندییەك بۆ ئەوە دەبێ 
لەو سەرەوە كە خواستی من ئەوە بێت كە بیركردنەوە لەم پەيوەندیيانە
ت بەشێكی جێی سەرنج لە خاڵی بەهێز والوازی مۆدێرنیزمی نیچە
دەتوانێ 
و بەشێوەی گشتی تر خاڵی بەهێزو الوازی خودی مۆدێرنیزم ئاشكرا بكات.
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()2
لەبەر ئەوەی كە (لەدایكبوونی تراژیدیا) یەكەم بەرهەمى ()1872
ی گرنگی نیچە بوو ،ئەم بەرهەمە بە ئاشكرایی قەرزاداری (شوبنهاور)
و (واگنێر)ە ،ئەو كاریگەریيانەی كە نیچە ماوەیەك دوای باڵوكردنەوەی
بەرهەمەكەی رەتی كردنەوە ،دەسپێكی بەرنامەی مەبەستی ئێمە لەگەڵ
ئەم بەرهەمە سەرەتاییەی نیچە لە رواڵەتدا لەگەڵ شێوازی باوی خوێندنەوە
هەنووكەییەكان كە لەسەر نیچەن ناسازێت ،بەاڵم لەساڵی 1886دا چاپی
تازەی (لەدایكبوونی تراژیدیا) باڵوبۆوە .نوسەر سەردێڕی نێو یەكێك لەو
دوالپەڕەی پێڕستی كتێبەكەی بەناوی (لەناخی رۆحی مۆسیقاوە) سەبارەت بە
هێلنیزم و رەشبینی گۆڕی و بەشێكی تری بەناوی (هەوڵێك بۆ رەخنەگرتن
لەخود) زیاد كرد.
نیچە لەم چاپكراوە تازەیەدا هەرچەند وریاییەكی زۆری سەبارەت بە
بەرهەمی سەردەمی گەنجی بەكارهێناوە ،بەاڵم ئاماژەی بە سەركەوتوویی
سەرەكی ئەم كتێبە لە هەنووكەدا كردووە ،یانی ئەم خاڵە كە كتێبەكە پێيوایە
روونكردنەوەی جوانی ناسانەیی جیهانی لەهەر چەشنە روونكردنەوەی
میتافیزیكی یان ئەخالقی لەپێشترە سەرەڕای ئەمە نیچە لە ساڵی 1866دا
بۆ شوناسی بە تایبەت مێژوویی كێشەی تراژیدیای یۆنانی گرنگیەكی زیاتر
قایل ببوو.
ئەو بە راشكاوی پێی وابوو كە دەبوایە لە ئەزموونی یۆنانی نزیكتربوایە
هەتا لە تراژیدیا ،نەك ئەوەی هەوڵبدات بە شێوەیەكی الیەنگرانە مانای
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تراژیدیا بە تەوژمی رۆمانتیكی غەیرە یۆنانی و بە مۆسیقای ئەڵمانیەوەی
بلكێنێت .ئەم دوو گۆڕانە نیشاندەری هەمان رەگ��ەزە پێكهێنەرەكانی
رێوشوێنی تەئویلی نیچەن كە پێشتر داكۆكی لەسەركرا .رەنگە تراژیدیا
بۆ ئێمە نەكرێت ،بەاڵم لە چاخی ئێمەدا رەنگە فۆرمێك لە داكۆكی و
روونكردنەوە بكرێت كە النیكەم لە رواڵەتدا چاخی یۆنانیيەكانی پێش
مەسیحی و پێش فەلسەفیە .هەر ئەم نوسراوە گرنگەی نیچە بەڵگەی ئەم
حوكمەیە:
یەكەم؛ ئەو شتەی كە لە تەئویلی مێژوویەكی ئاڕاستەكراو (لەدایكبوونی
تراژیدیا)دا ،دەتوانین بڵێین (رەوشتناسی) بە ئاشكرایی رێنوێنی خودی
(نیچە) سەبارەت بە (قازانج)ی مێژوو رەچاو دەكات ،یانی گریمانەیەك كە
نیچە لەو نوسراوەیەی كە دواتر نووسی ،ئاڕاستەی كرد (سەبارەت بە سوود
و ژیانی مێژوو بۆ ژیان).
ئەو لەم نوسراوەیەی دواتری خۆیدا لەسەر ئەمە داكۆكی كرد كە هەر
مێژوویەكی لەنێو دیاردەكانی مێژوودا (دنیایەك لە قوواڵیی و ماناو هێزو جوانی)
نیشانبدات ،بۆخۆی پێویستی هەیە بە توانایەكی هونەریی مەزن (Kunstlerische
 )potenz eine grosseو تەنانەت خودی مێژوو دەبێت ببێتە بەرهەمێكی هونەری.
ئێمە لە (لەدایكبوونی تراژیدیا)دا دەتوانین بە ئاكام گەیشتنی توانایی خەیاڵی
(هونەری) خودی نیچە بۆ بنیاتنانەوەی هەلومەرجی مێژوویی كە بووە هۆی
پێكهێنانی تراژیدایای یۆنانی ،هەروەها ببینین كە ئەو چۆن لە بەراورد لەگەڵ
روونكردنەوەی میتافیزیكیيانەی ئەخالقی سوقراتی ،ئەم هەوڵە بە بەرگرییەك
لە (روونكردنەوەی جوانی ناسانە)ی جیهان دادەنێت .لە (لەدایكبوونی تراژیدیا)
دا سێ داخوازی گرنگ هەیە كە دوانیان بنەڕەتی ئەم تەئویلەن و بریتین لە:
 .1تراژیدیا و هێزی روونكەرەوەی (تراژیدیا) كە لە بەراوردی نێوان
ئەو شتەی كە نیچە پێی دەڵێت بزوێنەری (دیونیزی) و (ئاپۆلۆنی) ،سەرچاوە
دەگرێت.
13

ئاشنابوون بە نیچە

 .2زاڵبوونی روانگەی سوقراتی بەسەر شانۆنامەكانی (ئۆرپیدۆتمس)
ئەم روانگە تراژیكەی لەناوبرد.
 .3چاخی هەنووكە هەلێكی رەخساندووە هەتا ئەم روانگە تراژیكە
لە مۆسیقای (واگنێر)دا هەر لە سەرەتاوە لەدایك ببێتەوە.
بەو جۆرەی كە دیتومانە ،نیچە تێگەیشت كە داخ��وازی سێهەم
نامێژوویی و زۆر بێجێیە و بەم پێیە رەتیكردەوە ،ئەو شتەی لەگەڵ
مەبەستی ئێمەدا دەگونجیت مانای روونكردنەوەی جوانی ناسانەیە كە
تراژیدیا ئاڕاستەی دەكات و نیچە لە بەرامبەر هێرشێكدا بەرگری لەو
روانگەیە دەكات كە پێی دەڵێت هێرشی سوقراتی.
ت بڵێین كە (لەدایكبوونی تراژیدیا)
هەڵبەت پێش هەموو شتێك دەبێ 
لەپێشدا هەوڵدانێكی دەرەوشاوەیە لە زمانناسی مێژووییدا و بەشێك لە
فەڕزە فەلسەفیيەكانی كە گرنگایەتیەكی ئەوتۆیان نیيە ،تا ڕادەیەكی زۆر لە
شوبنهاور و واگنێر-ەوە وەرگیراون ،لەراستیدا لەمێژ بوو نیچە بەوەی زانی
كە چ رەگەزگەلێك لەم نوسراوەیە دەیتوانی لەژێر باڵی ئەركی فەلسەفەیەكی
ت و بەم هۆیە لەدەیەی 1880-داپەسندی كردبوو ,ئەم
گەورەتر بسەلمێندرێ 
ئەركەی ناسین و چارەسەركردنی نەخۆشیی مۆدێرن ،نهیلیزم بوو .لەراستیدا
ئەم كارە ناوەندی سەرەكی گریمانەی نیچەیە سەبارەت بە روانگەی
تراژیديايەك (گریمانەیەك كە لە روانگەی فەلسەفیەوە نیشاندەری پچڕانە
لە شوبنهاور) كە لە زۆربەی بەرهەمەكانی دواتری نیچەدا پارێزراوە و ئەمە
شتێكە كە پێویستە هەڵیسەنگێنین.
ئەم گریمانەیە هەڵگری ئەم داخوازیەیە كە لەناوچوونی قارەمانی
تراژيدێك نیشاندەری جۆرێك پێویستكردن و(قبوڵكردن)ی بوون (existence
روانگەیەكی (رەشبینانە)یە كە بەهیچ چەشنێك بە مانای گۆشەگیریی
شوبنهاوەری نیيە ،بەڵكو قبووڵكردنی (بەهێز)ی كردەوەیە لە رووبەڕوو
بوونەوە لەگەڵ وەها زانستێك لە چییەتی (چارەسەر نەبوو)ی بوون(،)14
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النیكەم ئەمە هەمان خاڵە كە دواتر نیچە بە سەرچاوەی گرنگی (لەدایكبوونی
تراژیدیا)ی دانا لە خودی ئەم بەرهەمەدا بەگشتی رێژەی نێوان نەرێ و
ت (یان تەنانەت بەشێوەی
ئەرێ بە شێوەیەكی خوازەیی باسی لێدەكرێ 
هونەری) ،بەپێی ب��ەراوردی سەرمەستی و راستەوخۆی دیونیزی لەگەڵ
خولیاكان و سیستماتێك بوونی ئایۆلۆنی ،بەاڵم هۆگریی سەرەكی ئێمەو
(هۆگریی دواتری خودی نیچە) شوناسی هێزی (روونكەرەوە)ی هونەر لە
سەردەمای مێژوویی لەم نوسراوەدا بە ئاشكرایی حازرە.
یۆنانی ترس و سامناكيی بوونی دەناسی و هەستی پێدەكرد .ئەو بۆ
ت خەونی دەرەوشاوەی لەدایكبوونی خوداكانی
ت بژی ،دەبێ 
ئەوەی بتوانێ 
ئولۆمپی لەنێوان خۆی و ژیان دابنێت .بەاڵم ئەو (خەونە) ئاپۆلۆنیەی
ت (رزگاریی لەرێگەی گومانەوە)
هونەر ،یانی ئەوەی كە نیچە پێی دەڵێ 
بەم داخوازیە گوماناویە كە بوون تراژیك نیيە نابێتە رزگاری دەر ،واتا
بە هەوڵدان بۆ رەتكردنەوەی ئەم حەقیقەتە كە قارەمان درووست بەهۆی
هەمان پێناسە و كردەوە كە دەیكاتە قارەمان ،دەبێت ئازار بچێژێت .پێش
سوقرات و شانۆنامەكانی ئورپیدۆس ،تراژیدیا نیشانیدا كە بۆ باش ژیان
ت ماندوو بێت ،تەنانەت لە رووبەڕووبونەوە لەگەڵ شكستی تراژیديك
دەبێ 
و هەمیشەیی نێوان ئاڕمانی مەزن .نیچە لە كۆتایی كێشەكەیدا بۆ جارێكی
تر لە هێزی تراژیدیا بۆ داكۆكی و روونكردنەوەی جوانی ناسانەی (ژیان)
بەرگری دەكات ،ئەویش هەرچەندە (بوون)ی بێ مەبەستی دیونیزی لەگەڵە.
مرۆڤیك بێتە بەرچاو كە گوێچكەی لەسەر دڵی جیهان داناوە و لە
ناكاو هەست دەكات كە هەستی بڕخرۆشی جیهان كە وەكو رێژنە بارانێكی
پڕگرمە یان چەمێكی ئارام لە گشت رەگەكانی جیهاندا لە گەریاندایە لەكیس
ت وەها كەسێك لە كوتووپڕ تێك نەشكێت.
دەچێت .مەگەر دەكرێ 
ئەمە شانۆ یان خەیااڵ یان چیرۆكی قارەمانی تراژیكە (خەیاڵكردن
تەنیا ئەو شتەیە كە وەها قارەمانێك هەیە) كە یارمەتیمان دەدات بەمجۆرە
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تێك نەشكێن ،بەڵكو تەنیا بەهۆی كردەی قارەمان تێكبشكێن و نەك بەپێی
باوەڕی ئەو یان نوسەر ،ئەویش بە مەبەستێكی شاراوە لە روانگەیەكی
ئەخالقی یان میتافیزیكی.
بەم چەشنە فرمێسكی (الیەنی) ئاپۆڵۆنی ئێمە لەسەر لەبەری (دیونیزی)
دەردەكێشی و ئیزنمان پێدەدات هەتا لە تاكبووندا چێژ بدۆزینەوە .الیەنی
ئاپۆلۆنی دڵسۆزی ئێمە بەرەو جەماوەر رادەكێشێت و بەهۆی ئەوانەوە
هەستی جوانی ئێمە كە ئاواتی گەورە و مەزنی هەیە ،ئەرخەیان دەكات.
ت هەتا بە
الیەنی ئاپۆلۆنی وێنەكانی ژیان نیشاندەدا و ئێمە دەورووژێنێ 
یارمەتی ئەندێشە لە ناوەندی ژیانی نێو ئەو وێنانە تێبگەین (داكۆكی لەالیەن
منەوەیە).
هەڵبەت گریمانەی نیچە زۆر زیاتر لەم بانگەشە سەرەكیە داخوازی
ت لە روانگەی نیچە سەبارەت بە مانای تراژیدیا
دەكات .ئەگەر كەسێك بیەوێ 
بەرگری بكات ،یانی لەم داخوازیەی ئەو كە هێزی تراژیدیا یان باوەڕمەندیە
مێژووییەكەی بۆ یۆنانیيەكان لە توانای (تراژیدیا) بۆ مسۆگەركردنی وەها
ت زۆر زیاتر لەوە بدوێت ،بەاڵم
(ئاسایش)ێك سەرچاوە دەگرێت ،دەبێ 
بەپێی مەبەستەكانی ئێمە ،هەر ئەم وتەیەی سەرەوە بۆ شیكردنەوەی
ت (روونكردنەوەی جوانی ناسانە)ی بوون لە
ئەوەى كە نیچە چۆن دەتوانێ 
تراژیدیامان پێ حاڵی بكات ،تەواو و كامڵە .تائێرە ،روونكردنەوەی جوانی
ت لە دژایەتی لەگەڵ رونكردنەوەی میتافیزیكی و
ئاسانە ،بەگشتی دەبێ 
ئەخالقی یان فەلسەفی دابنرێت.
لە تراژیدیادا بوون هەر لەخۆیدا رووندكراوەتەوە (بۆ ئەوە دەبوو
كە ژیان بكات) بەب ێ ئەوەی یارمەتی لە بنەمای ئاسمانی وەربگرێت.
رەنگدانەوەی ئەم راستیە كە قارەمانە تراژیدیيەكان هەن رەزامەندییەكی
تەواو و كامڵ بوو و هێزی رەخنەكردنی ئەم رەنگدانەوەیەش ئەرخەیانبەخش
بوو ،وەها گریمانەیەك تەنانەت لەڕێى دژایەتی نێوان روانگەی تراژیك و
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روانگەی سوقراتیدا ئاشكراتر دەبێت.
داخوازیی نیچە سەبارەت بە مەرگی تراژیدیا لە خشتەی دوازدەی
(لەدایكبوونی تراژیدیا)دا بەروونی نیشان دراوە:
جیاكردنەوەی ئەم توخمە دیونیزیە سەرەكی و بەهێزە لە تراژیدیا و
بنیاتنانەوەی تراژیدیا بەپێی ئایدیۆلۆژیا و هونەرو ئەخالقی نادیونیزی هەمان
پەیڕەوكردنی ئوریپیدۆسە كە هەنووكە بە ئاشكرایی دەردەكەوێت (ئەمە
داكۆكی كردنی منە).
روانگەی تراژیك لەالی سوقرات و ئوریپیدۆس كە چاوی لە سوقرات
ت روانگەی خۆی دەرببڕێت وبەرگری لەخۆی
بوو ،ناتەواوە و تراژیدیا ناتوانێ 
ت نیشاندەر بێت و بەپێی جۆری حازربوونی خۆی
بكات ،بەڵكو تەنیا دەتوانێ 
بینەر رازی بكات .سوقرات بە پێداگری خۆی لەسەر روونكردنەوەی عەقڵی،
روانگەی تراژیكی ناچاركرد هەتا (بە بازدانێكی مەرگاوی خۆی بخاتە ئامێزی
شانۆی بورژوازیی)ەوە.
سەرنجبدەنە ئاكامی ئامۆژگاریە سوقراتیيەكان( :مەزنی ،زانایی)،
مرۆڤ تەنیا لەرووی نەزانیەوە تووشی تاوان دێت ،مرۆڤی زانا بەختەوەرە)
مەرگی تراژیدیا لەم س ێ فۆرمە سەرەكیەی گەشبینیدا شاراوەیە ،چونكە
ت لە دیالیكتیكدا بەتوانا بێت.
قارەمانی زانا دەبێ 
ت
بە واتایەكی سادەتر ،پرسیار لەوەی كە ئایا شانۆی تراژیك دەبێ 
ئێمە ئاسوودە بكات بۆ خۆی لەناوبەری بواری ئەزموونی تراژیكە و بە
واتا سوقراتیەكەی ،سەرچاوەبوونی فەرهەنگی ئەم ئەزموونە بە فەلسەفە
دەسپێردرێت.
لە (لەدایكبوونی تراژیدیا)دا نیچە ئەمە دیاری ناكات كە گۆڕانی
فۆرمی سوقراتی روونكردنەوەی جوانی ناسانە و دانانی رونكردنەوەیەكی
ئەخالقی پشتئەستور بە عەقڵ لە جێگەكەیدا ،چ كەموكوڕيیەكی هەیە؟
هەرچەندە لە هەموو شوێنێكدا شێوەی دەربڕینی نیچە نیشاندەری وەها
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كەموكوڕییەكە( .نیچە) بە تایبەتی لە بەشی ()15دا ئاماژە بەگەشبینی خۆی
سەبارەت بە رەخنە لە سوقرات دەكات ،نیچە بە ئاشكرایی لەم گومانەدایە
كە زەینیەتێك لە روونكردنەوە كەهێزی رونكردنەوەی جوانی ناسانەیە
ناتوانێت بەڵێنەكانی بە ئاكام بگەیەنێت و شكست دەخوات و دەرەنجامی
دیاری ئەم شكستەش دەركەوتنی گاڵتەكردن یان رەشبینی سەردەمای نوێیە.
سوقرات ئەم ناسێنەر و دامەزرێنەرەی زانست ،میراتێكی بەجێهێشت
كە بە شێوەیەكی خۆڕانەگر بەرەو سنورەكانی خۆی رادەكات ،بەرەو شوێنێك
كە لەوێدا گەشبینی ئەم میراتەی شاراوە لە زاتی مەنتیقدا تێكشكا.
ئێستا بەپێی نموونەی ئەو كورتە باسەی كە لەسەر هەڵوێستی
نیچەیە دەبینین كە پەيوەندی و رێككەوتنی داخوازیيەكانی (نیچە) لەگەڵ
پرسیارەكانی پێشووتری ئێمە چۆنە .دیارە ئەو شتەی كە نیچە لە روانگەی
تراژیكدا رێزی لێدەگرێت( ،هێز)ەكەیەتی و خۆئامادەكردنێكە بۆ باش ژیان
كە هیچ پێویستیەكی بە ئاسوودەیی میتافیزیكی یان ئەخالقی نیيە.
لەراستیدا رێگایەك بۆ دیتنی گرنگی میراتی مۆدێرنیستی ئەم چەمكە
سەرنجدانە بەوەی كە (هایدگێر) چۆن دواتر ئەم الیەنەی روونكردنەوەی
جوانی ناسانە داگیردەكات و لە فەلسەفەی خۆیدا بەنێوی چەمكی ئیرادە
( )resolutionمانای دەكاتەوە .نیچە سەبارەت بەو شتەی كە بەپێی وەها
رێنوێنیەكی میتافیزیكی یان ئەخالقی باش ,ژیانە ,بەراشكاوی هیچ شتێك
ت كە تەنیا بەشێك لە بایەخەكان لەگەڵ ئەم
نادركێنێت ،بەاڵم بەروونی دەڵێ 
جۆرە (هێز)ە دەسازێن و لەپشت چاكە و خراپەوە ئاماژە بە بەشێك لەم
ئاوەڵناوانە دەكات ،وەكو بوێری ،پاكی ،لەخۆبایی ،باوەڕ بەخود و دەست
ئاوااڵیی و بە پێچەوانەی ئەوەش پێدەچێت كە وەڕسووڕانی سوقراتيی هەر
لە سەرەتاوە نیشانەی بێباوەڕی و الوازیی بەرباڵوە و نیشاندەری نیازێكە
كە چارەسەر نابێت.
ت ئێستا بۆمان هەیە هەست بە گرنگی پەيوەندیەك
هەر چۆنێك بێ 
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بكەین كە پێمانوابوو لە فەلسەفەی نیچەدا هەمیشە بەشدارە و ئەویش
پێوەندیی نێوان مێژوو وبواری روونكردنەوەیە .هەرچەندە نیچە هێرشێكی
گرنگ دەكاتە سەر عادەتی سوقراتی ،بەاڵم شتێكی كە هەمیشە بە تەواوی
فەرامۆش دەكرێت ئەمەیە كە نیچە روانگەی سوقراتی بە پێویستیەكی
مێژوویی دادەنا و پێی وانەبوو كە سوقرات بەشێوەی راستەوخۆ هەڵە
دەكات یان بە تەواوی هەوڵێكە لەالیەن خودی خۆیەوە و ئیرادەی جێی
سەرنجی دەسەاڵتی خۆی بۆ ئەوەی دژەكانی ناچار بە شەڕ بكات ،ئەویش
بە چەكێك كە ئەو دەیزانی چۆن بەهۆی ئەو چەكەوە سەركەوتوو بێت.
بۆ نموونە ،هەر بەو جۆرەی كە لە شوێنێكی تردا دیارە ،نیچە بەشی
یازەدەهەم بەم داخوازیە كە سوقرات و ئورپیدۆس تراژیدیایان كوشت،
دەست پێناكات ،بەڵكو خوازیاری ئەوەیە كە:
تراژیدیای یۆنانی ئاكامێكی جیاوازی لەگەڵ ئاكامی خوشكە گەورەكانی
بوو؛ تراژیدیا لە ئەنجامی دوژمنایەتیەكی چارەسەر نەبوودا خۆكوژی كرد،
بە شێوەیەكی تراژیديك مرد .دواتر ئەو دانی بەوە دانا كە سوقرات ناب ێ
تەنیا بە بۆنەی تێگەیشتنی زانستییانەی بوون سەركوت بكرێت.
لەنێوان ئایدیۆلۆژیای گریمانەیی و ئایدیۆلۆژیای تراژیكدا ناكۆكیەكی
ت
ت شوێنپێی رۆحی زانست تا دوا سنورەكانی هەڵنەگیرێ 
تاهەتایی هەیە و تاكا 
و داخوازیەكەی بەپێی گشتی و هەمەگربوون بەدەستی بەڵگەكانی بەرهەمی
ئەم سنورانە لەناو نەچووبێت ،هیوایەك بۆ لەدایك بوونەوەی تراژیدیا نیيە.
بەو جۆرەی كە دیتمان نیچە بۆچوونی خۆی سەبارەت بەو شتەی
كە هەلومەرجی مێژوویی حازر دەیەوێت ،گۆڕی ،بەاڵم راڤەی لەم جۆرە
النیكەم روونی دەكاتەوە كە نیچە بەگشتی ئەم جۆرە هەلومەرجە مێژووییە
بە توخمەی زاتی ئەگەری بوونی هەرچەشنە رونكردنەوەیەك دادەنێت.
ت باشتر روون بووبێتەوە كە مەبەستی نیچە لە
ئێستا دەبێ 
روونكردنەوەی جوانی ناسانە چیيە .نیچە النیكەم ئەمە نیشاندەدات كە
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چۆن دەتوانین ئەو شتە هەڵسەنگێنین كەپێی دەڵێین سەرچاوەی مێژوویی
بەرهەمێكی كلتوری وەك��و شانۆ یان دی��ن ،ئەمە پێش هەموو شتێك
نیشاندەری ئەوەیە كە هێزی ئەخالقی و بەناوەندبوون یان گرنگی گشتی
پەیوەست بەم جۆرە بەرهەمانە ،پێویستی هەیە بەو لێكدانەوەیەی كە لە
تێگەیشتنی وەها بەرهەمێكدا سنوری خۆی دەبەزێنێت یان النیكەم خۆی
ناخاتە چوارچێوەیەك.
بە وتەیەكی تر ئەمە الیەنی (هێگلی ئەندێشەی نیچەیە) خواستی
خودی نیچە یانی مانای تراژیدیای یۆنانی هەڵگری (رەشبینی هێز)ە نموونەیەك
ت تراژیدیا .عادەتی سوقراتی
لەو جۆرە گۆڕانەی (خوازە)یە كەپێی دەگوترێ 
ت بەڵكو دەبێت
ت بە (دۆزینەوە)ی عەینی فەلسەفە دابنرێ 
لەپێشدا نابێ 
ت و خواستی بەهێزتر و
بە (خۆكوژی) (چاخی تراژیك)ی یۆنانیان بزانرێ 
دواتری نیچە یانی فەلسەفەی سوننەتی و مەسیحی (تۆڵە سەندنەوەیەكە) لە
ژیان ،ئەمە داخوازی نیچەیە و لەم جۆرەی (گۆڕانخوازە)یە.
ئەم چەشنە داخوازیانە كە لەم دەركەوتنانە دەدوێن نیشاندەری
دەركەوتەكانی جوانی ناسانەن ،بێگومان ئەمە بەم مانایەیە كە ئەم
دەركەوتانە پێویستیان بەم چەشنە تەئویالنە هەیە و وەها تەئویلێك لە
دیدی مێژووییەوە دەبێت زانستی بێت و دەبێ بەشێوەی رەخنەگرانە
هەلومەرجی مێژوویی گەیشتنی ئەم دەركەوتانە بە سەرچاوەی مێژوویی
دیاری بكات ،بەاڵم وەها داخوازییەك هەڵگری ئەم فەرزەی پێشووە كە
تێگەیشتن لە هەر سەرچاوەیەكی لەم جۆرە ،دەبێت بە پاڵپشتی نموونە
یان مۆدێلی جوانیناسانە بێت( ،ئەم الیەنەی ئەندێشەی نیچە دژی هێگڵە)
یانی داخوازیی نیچە ئەوەیە كە هەموو هانابردنەكانی تر بۆ وێنە و بۆ
سەرچاوەی گشتی (عەقڵ) یان هۆیەكانی دەروونناسی و كۆمەڵناسی و
ئابوری كە لە ئاستی پێوەرەكانی روونكردنەوە دابنرێن ،تەنیا لە دیدی
جوانی ناسیەوە رووندەكرێنەوە ،بۆ تێگەیشتن لە چۆنیەتی قبووڵكردن یان
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وەرگرتنی ئەم چەشنە هۆگريیانە هیچ رێیەك نیيە مەگەر بەپێی نموونەی
قبووڵكردن و رازیكردن لە بەرهەمی هونەریدا نەبێت.
هەڵبەت ئێستا چەند پرسیارێكی جیدی هەروا بێ وەاڵم ماونەتەوە
ت بزانێ نیچە
كە دوو پرسیاریان گرنگترن .دیارە هەموو كەس دەیەوێ 
چۆن داخوازی ئەوە دەكات كە تەئویلی ئەو لە مانای جوانی ناسانەیی ئەم
جۆرە بەرهەمانە درووستە؟ ئەو چۆن (كلیلی) وەها رەمزگەلێكی دەركەوت
خوازانەی دۆزی��وەت��ەوە؟ دوای دۆزینەوەی رەمزەكان چۆن دەتوانێت
بانگەشەی ئەمە بكات كە لە دیدی جوانی ناسییەوە بەشێك لەوان (رەمز)
لەوانی تر سەرترن؟
لەالیەكی ترەوە ئێمە هێشتا نیازمان بە بابەتێكی سەربەخۆ هەیە كە
ئەم جۆرە هەڵسەنگاندنەی هەوڵدانەكان بۆ روونكردنەوەی جوانی ناسانە،
تاكە جۆری هەڵسەنگاندنە ،یان النیكەم سەرترین جۆرە .تەنانەت ئەگەر
عادەتی سوقراتی كلتوری یۆنانی هەر هەمان مانایەكی هەبێت كە نیچە
دەڵێت ،ئایا بەو مانایەیە كە وتەی سوقرات ناڕاستە؟ وتەیەك كە پێیوایە
بایەخی هەر داخوازییەك دەروەستی توانای خودی تاكە بۆ (جیاكردنەوە) یان
بەرگرییەكی عەقڵییە لەو داخوازیە ئێمە دەتوانین بۆ هەڵسەنگاندنی وەاڵمی
نیچە بە پرسیاری یەكەم ،سەرنجی ئەمە بدەین كە ئەو چۆن لە تەئویلی
خۆی سەبارەت بە مەسیحیەت یانی (تۆڵە سەندنەوە) لە ژیان بەرگری
دەكات و دواتر دەتوانین وەاڵمی (نیچە) بەپرسیاری دووهەم هەڵسەنگێنین
و بزانین كە چۆن لە چوارچێوەی (پرسپێكیتویزم)ی كامڵدا داخوازیی خۆی
سەبارەت بە چییەتی جوانی ناسانەی هەموو دام��ەزراوە دەستووریەكان
هەمەگر دەكات.
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()3
لە لێكدانەوەی پرسیاری دووهەمی نیچە لەپێشدا دان بەم بابەتە روون
و ئاشكرایەدا دەنێن كە :ئەم رووتێكردنە لە بیرۆكەی نیچە تا ڕادەیەكی زۆر
مانای ئاراستەكراوی خۆی لەو بابەتانە وەردەگرێت كە بەشێوەی سوننەتی بە
یەكێك لە ئەركەكانی (هێرمونوتیك) دادەنرێت.
لەم روانگەیەوە سەیر نابێت كە پێشەكی بنەڕەتی وەها گریمانەیەكی
تەئویلی دەبێتە پێشەكی سەرەكی زۆربەی گریمانە هێرمونوتیيەكانی هاوچەرخ،
یانی (مێژوومەندی)ی بوونی مرۆڤ.
بەم بۆنەوە من گریمانەی نیچەم سەبارەت بە تەئویل ،بە شێوەی
پێكهاتە ()structuralیی لێكداوەتەوە ،نەك بە شێوەی بەدیهاتن .بەم مانایەكە
روتێكردنی نیچە لە تراژیدیا یانی كێشەی جوانی ناسانەم كردۆتە نموونەی
خۆم وداخوازیم ئەوە بووە كە وەها رووتێكردنێك پێویستی هەیە بە
چەشنێك فەلسەفەی مێژوویی و بەم كارە بەشێوەی ناڕاستەوخۆ حاشام لەوە
كردووە كە نیچە دەیەوێت گریمانەیەكی دەرونناسی سەبارەت بە سەرچاوەی
دیاردەكانی جێی سەرنجی خۆی نیشان بدات.
هەرگیز كێشەكە ئەمەنیە كەنیچە هەوڵدەدا بانگەشە بكات كە بابەت
گەلێك وەكو (راستە)و (چاكە) كاریگەریەكی دەروونیان هەیە و لە راستیدا
بە مانای (كاریگەریی هێز زیاتر دەكات)یە و بەم پێیە ئێمە دەتوانین لە
دیدی دەروونیەوە ئەم كاریگەرییە زیاتر بكەین .بەڕای من تەنانەت خودی
نیچە-ش ئەم خواستانەی دواتر (كە بە دڵنیایی جارجارێك دەریدەبڕێت) ،بە
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خوازگەلێكى دادەنا (نەك شیكردنەوەی زانستی) كە سەرچاوەی مێژووییان
تەنیا لە چاخی زانستخوازییدا بوو.
هەرچۆنێك بێت لێرەدا پۆڵین بەندیی تیۆریانەی ئەم چەشنە تیۆرە
هیرمونۆتیكی و داهێنەرانانە بەجێی راڤەكردنیان ،درێژخایەن دەبێت ،چونكە
ئێستا خاڵی جێی سەرنج ئەوەیە كە دەریبخەین روانگەی یەكەم بە بەراورد
لەگەڵ روانگەی دووەم تا چ رادەیەك مانا بە داخوازی و شێوازی راستەقینەی
نیچە دەبەخشن .ئێمە دەتوانین بە سەرنجدان بە تێگەیشتنی (نیچە) لە
پرسپێكیتویزم درێژە بەم كارە بدەین.
چونكە وەها لێدوانێك لە (زانست ناسی)ی ئەخالقی و -cognitiveی
نیچە بە ئاشكرایی پاژی سەرەكی ئەم باباتە گشتیەی ئەوە كە بەپێی ئەو پاژە
سەرەكیە هەوڵی سوقراتی یان فەلسەفی بۆ دۆزینەوەی هۆكار یان سەلماندنی
روانگەیەك ناتوانێت سەركەوتوو بێت ،وا دیارە باشترین پێناسەی (زانست
ناسیی رێژەیی بین) لەوپەڕی چاكە و خراپەوە ئەنجام دەدرێت ،بە تایبەتی لە
بەشی سەرەتادا لەژێر سەردێڕی (سەبارەت بەپێش داوەریيەكانی فەیلەسوفان)،
هەر لێرەدا ئاماژە بە بەشێك لە ناودارترین رستەكانی نیچە سەبارەت بەم
جۆرە پرسپێكتیویزمە دەكرێت ،ئەو لە بڕگەی چواردەدا دەنووسێت:
رەنگە ئێستا تەنیا پێنج شەش كەسێك بیری لەوە كردبێتەوە كە
زانستی فیزیاش تەنیا تەئویل و راڤەیەك بێت لە جیهان (كە لەگەڵ ئێمە
دەگونجێت) ،نەك شیكردنەوەی دنیا.
بە ئاراستەكردنی ئەم جۆرە داخوازیانە درێژە بەم بەشە دەدرێت و
بوونی هەر (شتێك لەخۆیدا) رەتدەكرێتەوە و حوكم دەدرێت كە چەمكگەلێك
وەكو (بابەت ) و (ئیختیار) شتێك نین بێجگە لە (ئەفسانە) و (ئوستورە) و
داخوازی دەكرێت كە بۆچوونی زانایانی فیزیا سەبارەت بە ئاهەنگی سروشت
یان یاسا تەنیا تەئویلێكە و هیچ دەقێكی بۆ مسۆگەر نیيە و لە راستیدا
تەئویلێكی خراپە.
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نیچە لەسەرانسەری ئەم بۆچوونەدا هەمیشە دەگەڕێتەوە سەر ئەم
بۆچوونە و داخوازییەكانی خۆی سەبارەت بە چییەتی پرسپێكتیویزمانەی
تێگەیین و زانست گشتگیر دەكات هەتا بە یەخداركردنی ئەخالقیش بەخۆ
بگرێت ،هەر بەو ج��ۆرەی كە لە بڕگەی 108دا دەڵێت شتێك بەناوی
دەركەوتەكانی ئەخالقی بوونی نیيە ،ئەوەی هەیە تەنیا چەشنێك تەئویلی
ئەخالقی-ی دەركەوتەكانە هەر چۆنێك بێ ئەگەر بە وردی سەرنج بدەینە
بۆچوونی نیچە ،دەبێت سەبارەت بەم خاڵەكە (نیچە) چ جۆرە گریمانەیەك
ئاڕاستە دەكات ،وریا بین.
یەكەم ئەوەی كە شاهیدێك نیيە نیشانی بدات كە نیچە لە ئاست
ئەم بۆچوونە لە ڕادەبەدەر ریشەییە (شێواو)دا كە تەنیا تەئویلەكان هەن و
نەك راستەقینەكان (یان ئەوەی كە هیچ راستەقینەیەك نیيە) ،بەڵێندەر بێت.
وەها بۆچوونێكی توندوتیژی پروتاگۆری ،لە كاتێكی دیاریكراودا هەرچەشنە
داخوازیەك دەخاتە پاڵ روانگەی چاوەدێرێكی تاك و دەیكاتە رێژەیی و
لەسەر ئەوە داكۆكی دەكات كە هەڵگری راستەقینەیان (راستگۆ) هیچكات
ناخرێتە نێو داخوازیی هەر كەسێك ،مەگەر بەو مەرجەی كە لەو سەردەمەدا
بۆ ئەو كەسە راستەقینە هەبووبێت پێناچێت كە وەها گریمانەیەك هێز بۆ
(راستی) یان (درۆ) بەجێ بێڵێت ،لەراستیدا بەپێی ئەم گریمانەیە هیچ شتێك
بە ناڕاست دانانرێت تەنانەت باسكردن لە تەئویل (قسەی لەسەرە) .لەراستیدا
پرسپێكیتویزمی نیچە ئەو شتە بە رێژەیی دادەنێت كە ئێمە هەنووكە تەنیا بە
مانایەكی گشتی و زانست ناسی پێی دەڵێین (هەلومەرجی راستی) ،یانی نیچە
بە زمانی باوی هاوچەرخ زیاتر لە هەر شتێك داخوازی هەڵوێستێكی دژی
واقيع خوازە ،بەم مانایە كە هەر وتەیەك سەبارەت بە (هەلومەرجی راستی)،
یان سەبارەت بە بایەخی دەروونی دەبێت بە سەرنجدان بە پێوانەكانی ئێمە
بۆ قبووڵكردنی كارێك یان بایەخێك ،ببێتە رێژەیی.
بەپێی ئەم بۆچوونە هەڵسەنگاندنی ئەمە كەشتێك راستە یان چاكە
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هیچكات سەربەخۆ لە كۆیەك لەو بنەما گشتیيانەی كە (زەمانەت كارن) ،یانی
پێوانەكانی راستی یان چاكی ،ئەنجام نادرێت و لەم بنەمایانە وەكو شێوەی
درووستی دەستنیشانكردنی ئەو حوكمانەی لە زاتی خۆیاندا رەنگدانەوەی
شتەكان نیشاندەدەن كە بەرگری ناكرێت ،چونكە تەنیا بەپێی پێوانەكانی
راستی یان داخوازیە بایەخیيەكان بەرگری لەم داخوازیانە دەكرێت یان زەق
دەكرێنەوە .لەراستیدا لە چوارچێوەی وەها بوارێك و تەنیا لەم بوارەدایە كە
دەتوانرێت لەسەر راستی و درۆ ،چاكە و خراپە قسە بكرێت.
زۆرج��اران پێدەچێت كە مەبەستی نیچە لە پرسپێكیتویزم النیكەم
لە س��ەرەت��ادا هەر ئ��ەوەب��ووە و بابەتێكی بەرچاو وەك��و (هەموو شتێك
نادرووستە یان (هیچ شتێك حەقیقەتی نیيە) دەبێتە هۆی زیاتر بوونی لێڵی
و شاراوەیی بابەتەكە .بەاڵم هایدگر بە دروستی ئاماژە دەكات كە وا دیارە
لە هەموو بوارەكاندا بنەمای دەستنیشانكردنی وەها داخوازیگەلێك لەالیەن
نیچەوە بەكارهێنانی مانای (ئەفالتونی) ،یان (بێ ئەمالو ئەوالی) چەمكەكانی
(راستەقینە) و (چاكی)یە.
ئەو چەمكانەی كە لە (پرسپێكتیو) یان (واقيعخواز) جیاوازترن.
بەپێی ئەم بۆچوونە و بە فەرزكردنی ئەم بابەتە مەحاڵە كە نهیلیزم بە ئاكام
بگەیەنێت ،ئەوە كە (هیچ شتێك حەقیقەتی نیيە ،هەموو شتێك نادروستە)
نیچە پیێوایە كە بە مەرجی رەهابوون لەم فەرزە ئەفالتونیەیە كە دەتوانرێت
بەسەر نهیلیزمدا زاڵبین و بەڵێنی خۆی بە روانگەی ئەفالتونی نیشانداوە،
نەك باوەڕی بە رێژەیی نیشاندانی نهیلیزمی بەرهەمی بێهێزبوونی فەرزە
ئەفالتونيیەكان هەبووبێت.
بەاڵم ئەم لەمپەرە ئەم كێشەیە زەق دەكاتەوە كە ئێمە لە بەرامبەر
ئەم بنەما گشتیەدا زمانەت كارانەیە كە هەموو پرسپێكتیویزێك پێناسە دەكات
چ بكەین؟ لە یەكەم پلەدا بەوە بەرچاو نەگرتنی گشت ئەم كێشانەی كە
سەرنجی نیچە بۆ ئەم خاڵە رادەكێشێت ،دەبینین كە نیچە لەسەر ئەم چەشنە
پرسپێكتیوانە (فرەبین) نیيە و نە تەنیا دەیەوێت لە ئاكاری ئەفالتونی كە
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لە چییەتی پرسپێكیتویزمی خۆی خافڵە ،رەخنە بگرێت ،بەڵكو بە ئاشكرایی
دەیەوێت باقی (پرسپێكتیو)ە جیاوازەكان هەڵسەنگێنێ یان رەتیان بكاتەوە .نیچە
بەبێمشتومڕی وێرانكارانەی لەگەڵ گومانكاران (زیرەك نوێنانی بیرتیژ) ،لەگەڵ
ئەزموونخوازان (مكانیكە ناشارەزاكان) و ئەڵمانیيەكان (دڵسۆز ،بێ هەڵۆیست
گەمژەی شاعیری)شە و بەبێ تاوانباركردنی (مەسیحیبوونی ئەوروپایی) دەبووە
نوسەرێكی گێل .بۆ وێنە :ئێوەی گەمژە ،ئێوەی گەمژەی بێ چ��اووڕوو و
دڵناسك چیتان كردووە؟!
ئایا ئێوە واتان كرد؟ بەردی جوانی منتان چ ناشرین كردووە و تێكتان
داوە ،چەند بێ شەرمن!
ئاشكرایە كە كێشەی چییەتی بەرگری نیچە لەم چەشنە بایەخدانانە یانی
لەم بابەتەدا كێشەی سەرەكی هێشتا چارەسەر نەكراوە ،بەاڵم النیكەم دەزانین
كە ئەو بە روونی نیازی بە وەها بەرگرییەك هەیە و ئەم بەرگریە بە پشتبەستن
بە جۆرێك حەقیقەتی سەربەخۆ لە پرسپێكتیو یان بە شیكردنەوەی سەرچاوە
یان داهێنانی ئەم چەشنە پرسپێكتیوانە ئەنجام نادرێت.
بەاڵم پێش ئەوەی بێینە سەر ئەم كێشەیە دەبێت سەرنج بدەینە چەند
لەمپەری گرنگی تر سەبارەت بە پرسپێكتیویزم ،جاری وایە لە تەئویلی كەسانێك
وەكو (ژان گرانیە) و (ئارتور دانتو)دا دەخوێنینەوە كە لە ئەندێشەی نیچەدا
پرسپێكتیویزم بەو مانایەیە كە ناسێنەرەكان رێكوپێكیەك بەسەر ئەو شتەدا
دەسەپێنن كە لەنێو خۆیدا (بە شێوەیەكی) بێ جیاوازى و بێ چوارچێوە و بێ
مەبەستە و لەرووی ترسەوە ئەم كارە ئەنجامدەدەن ،چونكە لە قبووڵكردنی
ئەم جیهانە شێواوە هەر بەو جۆرەی كە هەیە بێ توانان و پێویستیان بەوە
هەیە كە خۆیان ئاسوودە بكەن .بەم پێیە (گرانیە) دەنووسێت« :حەقیقەت
نیشاندەری بوونی شێواوی قوواڵییەكی بێ بنچینەیە ،ئەگەر دەمامك هەمان
جوانیە ،حەقیقەتیش هەمان ناشرينی پشێوییە.

سەرچاوە:
ئينتەرنێت
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كاریگەری نیچە
لەسەر ئەندێشە و ئەدەبیات
عزت الله فوالدوەند
لە فارسییەوە :عەتا جەماڵی
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داوایان لێكردووم كە ئەمرۆ ،لێرە سەبارەت بە كاریگەری نیچە
لەسەر ئەندێشە و ئەدەبیاتی سەدەی بیستەم قسە بكەم ،منیش بە خواستی
دۆستان و ئەگەرچی ناساغیشم ،بەاڵم بەناچارى چەند بابەتێكتان پێشكەش
دەكەم هەرچەندە كە بیستنی ئەم بابەتە ئەوەندە بەرفراوانە كە ئەگەر
بە دەیان دانیشتنیشی بۆ تەرخان بكرایە ،دیسانیش پێموانیيە ئەوەی كە
پێویستە بە ڕادەی پێویست بگوترێت.
 نیچە یەكێك لە كاریگەرترین بیرمەندانی ئەم دوو سەد ساڵەی دوایی
بووە ،بڕشتی ئەو بەردەوام لە هەموو شوێنێك لە ئەدەبیات و هونەرەوە
بگرە تا فەلسەفە و سیاسەت و ئەخالق وەبەرچاو دەكەوێت و دەتوانین
بڵێین ئەندێشەی رۆژئاوایی لەم پەنجا ساڵەی دواییدا ئەندێشە لە تەواوی
جیهانی شارستانیدا ،بە شێوەیەك كاریگەری لە ئەوەوە وەرگرتووە .هەڵبەت
هەر بەو جۆرەی كە لە دواییدا دەبینین ئەم كاریگەرییە هەندێك هەوراز و
نشێویشی بووە ،بەاڵم سەرجەم پشتگوێخستنی ئەو لەم سەردەمەدا بەهیچ
شێوەیەك رەوا نیيە.
هەمیشە ،باشترین رێگا بۆ تێگەیشتن لە ئەندێشەی هەر فەیلەسوفێك
ئەوەیە كە بزانین ئەو خۆی بەرامبەر بە چ كێشەو چ كێشەگەلێكی گرنگ
كردۆتەوە.
بنەمایيترین كێشەیەك كە نیچە لە رۆژگاری خۆیدا جیهانی رۆژئاوای
بەرامبەر بەو بينیوە ،قەیرانی قووڵی فەرهەنگی و فكری بوو كە ئەو
كورتەیەك لەو قەیرانەی لە (مەرگی خودا) و سەرهەڵدانی (پووچگەرایی)
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یان بە هیچ زانیندا بەیانی كردووە .نیچە پەی بەوە بردبوو كە بیری سونەتی
دینی و میتافیزیكی باوی نەماوە و بۆشاییەكی لەدوای خۆی بەجێهێشتووە
كە زانستی نو ێ توانایی پڕكردنەوەی ئەوی نیيە بۆ پاراستنی شارستانیەت،
ت بۆ روانگە
كە بەڕای ئەو لەگەڵ مەترسییەكی جددی رووبەروو بوو ،دەبێ 
دینی و فەلسەفیيەكانی رابردوو جێگرێك بدۆزرێتەوە.
هەر بەو مەبەستە ،ئەو سەرەتا لە یەكێك لە بەرهەمە سەرەتاییەكانی
لەدایكبوونی تراژیدیا ،روویكردە هونەری یۆنانی كۆن ،بەم باوەڕە گەیشت
كە بۆ دۆزینەوەی كلیكی پشكوتنی دووبارەی مرۆڤی مۆدێرن كە دڵدارییە
ئاینیيەكان و دڵنیایی عەقڵی و كردەوەیی بێبەش بووە .دەبێت لە هونەردا
بەدوایدا بگەڕێی ،بەاڵم لە بەرهەمەكانی دواییدا ،نیچە وردە وردە
رەهەندەكەی گۆڕی و زیاتر لە هونەرو زمانناسی مێژوویی كە لەم بەشەدا
پسپۆڕ بوو ،بەالی فەلسەفە و بەتایبەت رەخنەی دیاردە كۆمەاڵیەتیيەكان و
كلتوری و رووناكبیرییەكان شكاوە.
لەم دەورەیەدا كە لەراستیدا دوایین ساڵەكانی ژیانی ئەو بەر لە
تووشبوونی بە ت��ەواوی ئەو بە نەخۆشی شێتی لە 1889دا بوو .نیچە
پاراوترین بەرهەمەكانی خۆی بۆ وێنە (زەردەشت ئاوەهای وت) لەوپەڕی
(باشی و خراپیەوە ،زانستی شادمانە ،ئاوابوونی بتەكان و دەجالی خوڵقاند)
 .لەم نوسراوانەدا دەبینرێت كە ئەو لەسەر ئەو باوەڕەیەكە بۆ زاڵبوون
بەسەر پووچگەراییدا ،تەنیا دوورخستنەوەی روانگە موتڵەقخوازانە ئایينی
ت بە روانگەیەكی تەواوی تازەوە
و میتافیزییەكان بەس نیيە ،بەڵكو دەبێ 
بڕوانێتە ژیان و جیهان .ئامانجی نیچە لە (مەرگی خودا) لەراستیدا رۆچوون
و لە ئاكامدا مەرگی روانگەی مەسیحی و ئەخالقی مەسیحی لە هەمبەر
ژیان و جیهانە.
ت خودا بەدەستی
ئەم جەنایەتە گەورەیە واتا (كوشتنی خودا) كە دەڵێ 
مرۆڤ كوژراوە ،بەاڵم هێشتا هەواڵەكەی بە یۆنان نەگەیشتۆتەوە ،هەم بە
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ت
رووداوێكی فەرهەنگی و هەم رووداوێكی فەلسەفی و بەڕای ئەو دەبێ 
ئەم رووداوە وەكو دەسپێك دابندرێت و لە ریشە و بنەماوە هەموو شتێك
لە ژیانەوە بگرە هەتا جیهان و بوونایەتی مرۆڤ و شوناس و ئەخالق و
ت ئەوەش وەبیربێننەوە كە
ئەرزشەكان لەسەرڕاوە هەڵسەنگێندرێت .دەبێ 
تەنانەت لەنێوان خوازیارەكانی نیچەشدا یەكدەنگی لەم بارەوە نابینین كە
ئایا ئەو كێشانەی كە ئەو سەبارەت بەوان بەرهەڵست دەبێتەوە ،هەر ئەو
كێشانە بن كە فەیلەسوفەكانی پێش و دوای ئەو بەرامبەری دەبنەوە ،یان
ك خاڵدا ئەوەی كە ئەو دەیڵێت یەكسەر كێشەگەلێكی
النیكەم لە هەندێ 
تازەی سەرهەڵداون یان نا.
ئەوەی كە روونە ئەوەیە كە نیچە لە زۆرینەی فەیلەسوفەكانی
ت و لە بنەڕەتەوە لە
پێشخۆی و سەردەمی خۆی بە توندی رەخنە دەگرێ 
ئەندێشە بنەماییەكانی ئەوان دوور دەكەوێتەوە .شێوازی نوسینی ئەویش بە
سەختی تێگەیشتنی لە نوسراوەكانی زیاد دەكات كە جارووبار بەڵگەدار و
لێكدانەوەیین و جارووباریش زۆر جەدەلی و هەندێك جاریش زۆر شاعیرانە
و لێواولێون لە خوازە و تەكنیكە ئەدەبیيەكان.
بە تێكڕایی سێ جۆرە بۆچوون لەنێوان فەیلەسوفەكاندا سەبارەت
بە ئەندێشەكانی نیچە هەبووە .هەندێك كەس ئەوەیان بە جدی نەزانیوە
و لەسەر ئەو باوەڕە بوون كە نوسراوەكانی ئەو جگە لەوەی كە نیشاندەری
مەرگی ئەندێشەی دینی و مێتافیزیكی ،بەڵكو نیشاندەری مەرگی فەلسەفەیە
ت بە فێڵە ئەدەبیيەكانی
و ئەو لەخۆیدا پووچگەرایەكی بە تەواوییە كە دەیەوێ 
ئەندێشەی مرۆڤ لە بەندی كێشە پەيوەندیدارەكان بە شوناس و حەقیقەت
رەها بكات.
كەسانێكی تریش بە پێچەوانەوە ،ئەویان زۆر بە جدی زانیوە و
لەسەر ئەو رایە بوون كە نیچە بەو رێیەی كە نیشانیداوە لەراستیدا بە
تەواوی فەلسەفەی خستۆتە سەر رێیەكی تازە و شێوەی روانینی ئەو بە
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كێشەی حەقیقەت و شوناس تەنیا رێگەی زاڵبوون بەسەر پووچگەراییدایە،
ئەوە راستە كە نیچە باوەڕی خەستی بەوە بوو كە ئەندێشەی مرۆڤ زۆر
بەتوندی جێگای راڤە و لێكدانەوەیە و ئەو كەسانەی كە پێیانوایە رەنگە
بە ئاسانی راستیيەكان وەدەست بێنن ،خۆیان فریو دەدەن و بە تێپەڕبوون
بەسەر ئەوەدا كە حەقیقەت خۆی لەخۆیدا چۆن بێت ،لە هەر حاڵێكدا
شوناسی ئاكامی راڤە و بۆچوونی ئێمە لە حەقیقەتە .كەوابوو ئەوەی كە لە
دەستمان دێت ،هەڵسەنگاندنی دووبارەی شێوەی بۆچوون یان لە ئاكامدا
ئەرزشەكانی ئێمەیە.
گرنگترین رێگەی ئەم كارە بە بڕوای نیچە رەچەڵەكناسیە ،یانی
لێكۆڵینەوە لەوەیە كە راڤە و بۆچوون و ئەرزشەكانی ئێمە لە كوێوە
ت لە (رووگە)یان (روانگەكان)
سەرچاوەيان گرتووە .لەالیەكی ترەوە ،دەبێ 
بكۆڵینەوە ،چونكە ئەگەر النیكەم بۆ بوونەوەرێكی وەك ئێمە حەقیقەتێك
لە گۆڕێدا نەبێت ،ئەو شتەی كە ئێمە حەقیقەتی ناو دەنێین دیارە بەستراوە
بە رووگە و روانگەی ئێمەوە ،بەاڵم ئەمە كۆتایی چیرۆكەكە نیيە ئەوە راستە
كە شوناسێك جیا لە راڤەكان و روانگەكان بەشێوەی موتڵەق لە گۆڕێدا نیيە،
بەاڵم لە لێكۆڵینەوەیەكی وردبینانەتر لە رەچەڵەكی ئەرزشەكان و گەشتێكی
زیاتر لە روانگەكاندا ،دەتوانین شێوازی بیركردنەوەی خۆمان بە بنەمایەك
بگەیەنین كە چ لە پەيوەندیە كۆمەاڵیەتیيەكان و چ لە پەيوەندییەكانمان
لەگەڵ دنیای سروشتدا تێگەیشتنێكی باشترو قووڵتر وەدەست بێنین و
لە مەترسی ئەو بە پووچ زانینەی كە بە تێكڕووخاندنی ئەرزشە دینی
و فەلسەفیە سوننەتییەكان لەگەڵی رووبەڕوو بووینەتەوە ،دووری بكەین
تێگەیشتنێكی قووڵتر كە خودی نیچە لەپاش رەتكردنەوەی وجودی خودا و
جەوهەریەتی رۆح پێگەیشت لە دوو ئەسڵدا كورت دەكرێنەوە.
ئیرادەی پەیوەست بە دەسەاڵت و ئەویتر گەڕانەوەیان دووپاتكردنەوەی
ئەبەدی ،كە بەداخەوە هەردووكیان تووشی بەهەڵەدا چوون و خراپ
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تێگەیشتنی زۆرب��وون .ئەو شتانەی كە نیچە سەبارەت بە هەركام لەم
دووانە دەیڵێت ،بەهیچ شێوەیەك روون و بەدوور لە ئیهام نیيە و باسكردن
لەبارەی ئەوە لە تاقەتی ئەم بابەتەدا نیيە ،بەاڵم بە ڕواڵەت ئامانج لە
ئیرادەی پەیوەست بە دەس��ەاڵت ئەوەیە كە هەر بەشێك لە سروشت
بەردەوام لە گەشە و جوواڵنەوەدایە و لە هەوڵی بەهێزتركردنی خۆی لە
بەرامبەر دیكەی بەشەكاندایە .ئەم ئیرادەیە لە مرۆڤدا ،دەتوانێت شێوەگەلی
جۆراوجۆر لە سازندە و خاپووركەر بگرێتە خۆی كە تەنیا یەكێك لەم شێوانە
دامەزراوە سیاسیيەكان ،مەزهەبەكان ،هونەر و ئەخالق و فەلسەفەیە.
كێشەی دووپاتبوونەوەی ئەبەدیش وا دیارە هەر لەسەر ئەم تەوەرە
دەورلێدەدات و مەبەست لەویش ،ڕوانینێكی مسۆگەرانە و چەسپاو بە ژیان
جیا لە تەواوی هەوراز و نشێوەكانیەوەیەتی.
لە دیدی ئەندێشەكانی نیچەدا ،كە كاریگەرییەكی قووڵی لەسەر
هونەرمەندان و بیرمەندانی دوای خۆی هەبووە ،چەمكی (سوپەرمان)
بەواتای ئیمكانی سەرهەڵدانی مرۆڤی تایبەت لە الیەنی سەربەخۆیی و
ئافرێنەری پلەیەك سەرتر لە (كۆمەڵی مێگەل) یان (عوام كاالنعام) ،كە بە
ئەخالقی (سەروەری) جودا لە ئەخالقی پەستی كۆیلەییەوە رازابێتەوە.
باسی تێروتەسەل لەسەر ئەندێشەكانی نیچە و لق و پۆپەكانی لەم
دەرفەتە كەمەدا پێشكەش ناكرێت ،بەاڵم ئەگەر سەرنج بدەینە ئەم كورتە
باسەش دەتوانین پەی ببەین بە هێزی ئەندێشەی ئەو بۆ رێبردنە ناو پانتایی
تیۆرو كردەوەوە.
دەب ێ بگوترێت كە ئەم بڕشتەی نیچە هەمیشە پێشوازی لێنەكراوە
و هەندێكى وەكو نوسەر و رەخنەگری ئەمریكایی (ئاڵێن بلۆم) پێیان وابووە
كە نیچە ئەرزشەكانی بردۆتە بەستێنی نسبیەتەوە و خاپووری كردووە و
چەمكە بنەماییەكانی ئەخالق وەكو زانایی و پەستی و باش و خراپ و
خواناسی خستۆتە ناوەندی گومان و پرسیارەوە و زەینی الوەكانی راكێشاوە
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بەالی فەسادەوە ،بەاڵم لەهەر خاڵێكدا راستی ئەوەیە كە لەمڕۆدا كتێبەكانی
نیچە رەنگە زیاتر لە هەر زەمانێكی تر لە رابردوودا زۆرینەی قوتابخانە
فەلسەفیيەكانی هاوچەرخ ،وەكو پۆست مۆدێرنیسم و دوا پێكهاتەخوازی و
پێكهاتەشكێنی و وەكو ئەوانە دەبێت ئاوڕی لێبدرێتەوە و سەرنجی بدرێتێ.
بەگشتی لە سەدو چەند ساڵێك كە بەسەر مردنی نیچە تێدەپەڕێت،
كاریگەرییەكانی ئەو دەكرێت بە چوار بەش دابەشبكرێت:
 .1لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە هەتا سەرەتای شەڕی جیهانی
دووهەم لە .1939
 .2چاخی شەڕی جیهانی دووهەم.
 .3لە كۆتایی شەڕی جیهانی دووهەمەوە هەتا كۆتایی دەیەی .1960
 .4لە دەیەی 1970وە هەتا ئەمڕۆ.
لە دەورەی شەڕی جیهانی دووەمدا بەهۆی خراپ كەڵكوەرگرتنی رژێمی
هیتلەری لە هەندێك چەمكەكان لە نیچە لە خزمەت بیرۆكە تۆتالیتاریستی و
رەگەزپەرستانەدا ،جۆرێك رەشبینی و بێدەنگی نيسبی لە بارەی ئەودا بە تایبەت
لە جیهانی ئینگلیزی زماندا بەدیهات ،بەاڵم بەدەر لەو دەورەیە ،لە سەرانسەری
نیوەی هەوەڵی سەدەی بیستەمدا زاڵبوونی نیچە بەسەر ژیانی رووناكبیری
ئەوروپادا بەگشتی الیەنی ئەدەبی هەبوو .كەسانێكی وەكو (گابریلە ،دانونتسیۆ،
ئیشتفان گیۆرگێ) ئەویان گەیاندە پلەی پێغەمبەری و كاریگەری ئەو لە هەموو
شوێنێك لە ئەدەبیاتی ئەوروپادا ،لە (تۆماس مان)ەوە بگرە هەتا سەمبولیستەكانی
روس و ئیستریندبێرگ و پیتزو رۆبێرت موزیل و هێرمان هێسێ و بێرنارد شو و
بگرە لە ئاوازدانەرانێكی وەكو مالێر و دلیووس و ریشارد ئیشتراوس دا دەبیندرا،
تەنیا باسە گرنگە فەلسەفیيەكان لەبارەی نیچەدا لە پەنجا ساڵی ئەوەڵی سەدەی
بیستەم لە كارەكانی كارل یاسپێرس و ماكس شێلێر هاتەگۆڕێ و هەروەها لە
دەرس و وتارەكانی هایدگەر لە 1936تا  1945لە دواییدا.
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لە1941دا لە دوو بەرگدا باڵوكرایەوە
یاسپێرس لەسەر ئەو باوەڕە بوو كە رەنگە نیچە دوایین كەس لە
ت وەكو دوو
فەیلەسوفە گەورەكانی رابردوو ب ێ و ئەو و كیركەگۆر دەبێ 
نموونەی بەرزی بیرمەندانێك بێنە ئەژمار كە لە بەرامبەر ئەو بۆچوونە
ت هەرشتێكی غەیرە عەقاڵنی بباتە دایرەی
فەلسەفیيانەی رۆژئاوا كە دەیەوێ 
عەقاڵنیەتەوە ،بەرهەڵست بوونەتەوە و لەسەر بنەمای ئەم ئیديعایە كە
شوناسی ئینسانی جگە لە لێكدانەوە و راڤە هیچ شتێك نیيە ،لەراستیدا لە
دەورەی رێزی موتڵەق بۆ عەقاڵنیەت و حەقیقەتی سەربەخۆ لە دەسەاڵتی
بەشەر بە بازێكی بەرز تێپەڕیون.
بەاڵم بەڕای هایدگەر ،ئەسڵی بنەمایی لە فەلسەفەی نیچەدا ئیرادەی
پەیوەست بەدەسەاڵت و هەر بابەتێكی تر لە نوسراوەكانی ئەودا لقێكن
كەلەو جیابوونەتەوە ،بەاڵم بۆ پەیبردن بەئەندێشەی بنەڕەتی و نەنووسراوی
نیچە ،دەبێت ئیرادەی پەیوەست بە دەس��ەاڵت لەگەڵ ئەسڵی دووپات
بوونەوەی ئەبەدی كە دژی نەسوڵحاوی ئەوە ،پێكەوە بێنینە بەرخۆمان ،لەم
حاڵەتەدا بەبڕوای هایدگێر ،دەبینین كە ئیرادەی پەیوەست بە دەسەاڵت لە
چوارچێوەی موستەڵەحە فەلسەفیيەكاندا هەر ئەو چیەتیەیە و گەرانەوەیان
دووپاتبوونەوەی ئەبەدی بەرامبەرە لەگەڵ بوون ،یان بە وتەیەكی ترو
بەپێی موستەڵەحەكانی كانت ،ئیرادەی پەیوەست بەدەسەاڵت لە زاتی خۆیدا
شتە یان (نومێن)ە و دووپات بوونەوەی ئەبەدی ،دیاردە یان (فنۆمێن)
دیسانیش بەبۆچوونی هایدگەر ،ئیرادەی پەیوەست بەدەسەاڵت بوونەو
دووپاتبوونەوەی ئەبەدی ،فرەیی بوونەوەران لەدنیای هەست پێكراودایە.
بەڕای هایدگێر نیچە بە یەكخستنی ئەم دوو چەمكە لەگەڵ یەكتر ،گەیشتووە
بە جەوهەری مۆدێرنێتە و بۆ یەكەم جار مافی ئەوی بە تەواوی بەجێهێناوە.
لێدوانی زیاتر لەبارەی باسی زۆر چڕوپڕی هایدگەر لە تاقەتی ئەم وتارەدا
نیيە.
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هەر ئەوەندە دەڵێم كە بەبڕوای ئەو ،پڕۆژی میتافیزیكی فەلسەفەی
رۆژئاوای كەبە ئەفالتون دەستی پێكردبوو بەئاكام دەگەیەنێ و بێمانایی
ئەو روون دەكاتەوە و بەجێی زاڵ بوون بەسەر پووچگەراییدا لەدوای
ئەودا گرفتار دەبێت .هەروەك گوتمان ،كتێبی هایدگەر لەبارەی نیچەدا
ئەگەرچی لە 1961دا باڵوكرایەوە ،بەاڵم لەراستیدا هەڵگری وتارگەلێك بوو
كەئەو لە 1936ەوە هەتا  1945پێشكەشی كردبوو .لە 1945دا یانی كۆتایی
شەڕی جیهانی دووهەم بەدواوە ،وردە وردە بە پێچەوانەی رابردوو كێشە
فەلسەفیيەكانی نیچە كەوتە بەر سەرنجی گشتی رەنگە بنەما داڕێژی ئەم
شتە والتر كافمەن لە ئەمریكا بووبێت كە كتێبە گرنگەكەی ئەو ،نیچە
فەیلەسوف ،دەروونناس ،دەجال و وەرگێڕدراوە پاراو و دەقیقەكانی ئەو لە
بەرهەمەكانی نیچە چاخێكی تازەی لەم بەستێنەدا كردەوە.
ئەم جەرەیانە زۆر بەزوویی لە ئەمریكاوە گەیشتە ئیتالیا و فەرەنسا
و ئاڵمان و دەسپێكێك بوو بۆ دیتنەوەی دووبارە و لەدواییدا دووبارە
خوڵقاندنەوەی نیچە لە بەرهەمی فەیلەسوفە هاوچەرخەكانی فەرنسەوی
كەرەنگە بتوانین بڵێین كە لە بنەڕەتەوە نیچەیەكی تریان بەو جۆرەی
كەخۆیان پێیان خۆش بوو ئافراند.
لەدەورانی پاش شەڕی جیهانی دووهەمدا زۆرینەی دڵەڕاوكێكانی
سەبارەت بەنیچە لەراستیدا نیشاندەری بەركردەوەی راستەوخۆی یان
ناڕاستەوخۆ بەراڤەی هایدگێر لەنیچە بوو .ئیمتیازی گەورەی والتركافمەن
ئەوە بوو ,كەلەدەیەی 1950دا نیچەناسی بە رەهەندێكی ت��ازەدا برد
ئەو دەیهەویست بەجیهانیان بسەلمێنێت كەسەرهەڵدانی نیچە لەخۆیدا
رووداوێكی گرنگی مێژووییەو ئەندێشەكانی ئەو نەك تەنیا نەتەوەیەك
یان تەنیا فەیلەسوفەكان ،بەڵكو بەگشتی بەشەر لە هەموو شوێنێكدا بە
خۆیەوە سەرقاڵدەكات ،بەرای ئەو ئیرادەی پەیوەست بە دەسەاڵت كە
ناوكی ناوەندی فەلسەفەی نیچەیە ،ئەسڵێكی غەیرە سیاسیە و ئامانجی ئەو
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سەلماندنی تاكی و وجوودی بەسەرخۆدا زاڵبوونە .ئەو وێنەیەی كە كافمەن
ئا بەم شێوەیە كێشایەوە ،كاریگەرترین روخسارەی نیچە لە دەیەكانی 1950
و  1960و 1970دا نیشاندرا.
بەاڵم ئەو شتەی كە نیچەی تازەی ناودەنرێت بە گشتی لە بەرهەمی
نوسەرە فەرەنساوییەكانەوە سەریهەڵدا .بگرە زۆرجار بەم (نیچەتازە)یە
(نیچەی فەرەنساوی)ش دەوترێت كتێبە گرنگەكەی هایدگەر سەبارەت بە
نیچە بۆسەر فەرەنساوی وەرگێردراوە و دەتوانین زۆریەك لە بەرهەمی
فەرانسەوییەكان وەكو رەتكردنەوەی لێكدانەوەكانی هایدگەر بزانین و
پێداگری لەسەر تایبەتمەندییە خوازەییەكانی نیچە ،بەاڵم رەنگە گرنگترین
خاڵ سەبارەت بە نیچەی تازە ئەوەبێت كە بە پێچەوانەی كافمەن كە
نیچەی وەكو میراتگری چاخی رۆشنگەری لە سەدەی هەژدەهەمدا پێناسە
كردبوو ،فەیلەسوفانێكی وەكو ژۆرژبانای ،جیل دۆلۆز ،دریدا ،فۆكۆ و لیۆتار
لەم بیست ساڵەی راب��ردوودا لە بنەڕەتەوە رەتكەرەوەی ئەم شتەبوون
بیرمەندانی چاخی رۆشنگەری لەسەر ئەو باوەڕە بوون كەئایدیای درووست
ئەنجامی دروستی هەیە ،بەاڵم ئەو كەسانەی كەناومان بردن دەڵێن شتێك
بە واتای دروست و نادروستی موتڵەق بۆ نیچە لە گۆڕێدا نیيە و ئەو لە
سەرەتاوە ئەخالقی بردۆتە دایرەی نسبیەتەوە.
لە الیەنی مێژووییەوە رەنگە بتوانین بڵێین گرنگترین خاڵی بەرچاو
لە نیچەناسیدا ،رووداوە دەورانسازەكانی ساڵی  1968و شۆڕشی خوێندكاران
لە فەرەنسا بوو ،جیل دۆلۆز لە1973دا نوسی ئەگەر بپرسین نیچەچی بەسەر
هاتووە؟ لە وەاڵمدا دەڵێم لەو الوانەی وا ئەمڕۆ كە نیچە دەخوێننەوە
بپرسن .ئەو شتانەی كە لەمڕۆدا الوەكان لە نیچەدا دەیدۆزنەوە جگە لەو
شتانەیەكە بەرەی من پێی دەگەیشتن.
دەپرسن بۆچی ئ��اوازدان��ەران و نیگاركێشان وفیلمسازە الوەكان
بەنیچەوە سەرقاڵن؟ وەاڵمێكی سادەی هەیە .بەرەی دەیەی  1960بەوە
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گەیشت كە نیچە هەمان پێغەمبەرە دژە فەرهەنگییەیەكە بەدوایدا دەگەڕاو
بنەمای فیكری ترس و دڵەراوكە و پووچگەرایی دەبێت لەودا بدۆزییەوە،
بەگشتی لە بیری فەلسەفیدا لە فەرەنسا لەپاش شەڕی جیهانی دووەم
دەتوانین س ێ چاخی بەدوای یەكدا لێك جیابكەینەوە.
سەرەتا ئیگزسیتاسینالیسم كە لە دەیەكانی 1940و  1950بەگشتی
لە كارەكانی سارتەر و مێرلۆپۆنتیدا خۆی نواندو لە هۆسرێل و هایدگەر
و لە دوایيشدا ماركیسیسم سەرچاوەی گرتووە.كە نازناوی (زەماوەندی
دیاردەناسی و ماركیسیسم)یان بۆ دان��اوە ،سەرچاوەی ئیلهامی چاخی
دووهەم ،واتا پێكهاتخوازی لە سەرەتاكانی دەیەی 1960دا سەری هەڵدا،
كارەكانی فێردیناندۆ سۆسۆر زمانناسی سویسیە پێكهاتەخوازانێكی وەكو كلۆد
لووی ئیسترۆس و ژاك الكان و لوویی ئالتووسێر كە بە توندی بێباوەڕ
بوون بە دیاردەناسی و شوێنگەی سوتبازی كاركەری یان سوبژێكتویتە لەودا،
هەركام لە مرۆڤناسی و دەروونشیكاری و ئابوری سیاسیدا روویانكردە
سەر مێتۆدەكانی سۆسۆری ئەنجامی پێكهاتەخوازان بە فرۆید و ماركس
بە بیرۆكەكانی هایدگەر لەبارەی نیچەوە كۆكرایەوە سەریەك و بەستێنی
بۆ چاخی سێهەم لە ئەندێشەی فەرەنسەوییەكاندا ،واتا دوا پێكهاتەخوازی
ئامادە كرد.
ت سەرنجتان بۆ ئەوە راكێشم كە دەستەواژەی دواپێكهاتەخوازی
دەبێ 
لێرەدا تەنیا لە روانگەی مێژووییەوە باسدەكرێت ،واتا ئەوەی كە لە دوای
پێكهاتە خوازییەوە هات و لەم راستایەدا بەپێی ئەوەی كە پێمان باشترە
لێرەدا وەكو پێكهاتە شكێنی كەڵكی لێوەردەگیرێت كە ناوێكە بۆ میتۆدی
لێكدانەوەیی و فەلسەفی تەنیا یەكێك لە فەیلەسوفە دوا پێكهاتەخوازەكان،
واتا ژاك دریدا ،هەروەها بەپێی باشتربوون لە (پۆست مۆدێڕنیزم) كە
لە حەوزەی فەلسەفەدا روخسارەی بە سیاسی كراوی دوا پێكهاتەخوازییە
كۆكردنەوەی ئەندێشەی هاوچەرخی فەرەنسەوی لەژێر ناوی (بزوتنەوەیەك
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كەهەڵبەت بەتەنیایی دوور لەمەترسی نیيە و خودی بیرمەندە فەرەنساوییەكان
لەم جۆە ئیستراتێژییە بەكۆمەڵییانە دوورە پەرێز دەبن ،بەاڵم ئەگەر بتوانرێت
كە روخساریكی گشتی بۆ ئەوان ناوببرێت ،بە راشكاوییەوە ئەو روخسارە
گشتیە نیچەیە ،هەرچەندە كە بەرامبەر بوونەوە لەگەڵ ئەودا لە بیرمەندانێكی
وەكو ،دریدا ،دۆلۆز ،فۆكۆ ،ئیریگارێ و لیۆتاردا شێوەی جۆراو جۆری بە
خۆیەوە دەگرێت.
تێڕوانین لە نیچە هەروەها گرنگترین الیەنی لێكترازانی دواپێكهاتە
خوازانی فەرانسەوی لەپێكهاتە خوازان و ئیگزسیتاسینالیستەكانی پێشووە،
بەاڵم هەر ئەم تێڕوانینە لە ئەندێشەی دوو گرووپ لە دوا پێكهاتەخوازاندا
شێوەیەكی گشتی بەخۆیەوە دەگرێت :سەرەتا ئەو كەسانەی كە فەلسەفەی
نیچە لەواندا بابەتی راڤە و تەئویلە و چەمكە گشتیيەكان لە نیچەدا وەكو
ئیرادەی پەیوەست بە دەسەاڵت و گەڕانەوەی ئەبەدی و نهیلیسم و سوپەرمان
بە میتۆدە سونەتیيەكانی لێكۆڵینەوە درواتە بەر لێدوان ،گرووپی دووەم ئەو
كەسانەن كە بۆ پەروەردەكردنی بیرۆكە فەلسەفیيەكانی خۆیان لە نیچە كەڵك
وەردەگرن لە گرنگترین كەسانی ئەم گرووپە دەتوانین ئاماژە بە میشێل فۆكۆ
و ژاك دریدا بكەین.
دریدا لە زۆریك لە بەرهەمەكانیدا وەكو سەكۆیەكی بازدان كەڵكی
لە نیچە وەرگرتووە بۆ ملمالنێ لەگەڵ خوێندنەوەی هایدگەر لە نیچە و
لەراستیدا لەگەڵ فەلسەفەی هایدگەر بەگشتی ،یان بۆ لێدوان سەبارەت بە
الیەنی سیاسی راڤە و تەئویل ،لە بەرهەمەكانی فۆكۆدا كەسایەتی تەوەری
بێگومانی نیچەیە و سەرلەبەری نوسراوەكانی پڕاوپڕە لە حزوری نیچە ،فۆكۆ
لە 1971دا وتارێكی بەناوی (نیچە)وە رەچەڵەكناسی مێژوو نوسی كە بەو
بۆنەیەوە ناوبانگێكی زۆری دەركرد.
بە بڕوای ئەو مێژوو رووداوەك��ان لە دەالقەی ئامانج و ئەنجامەوە
دەنوسێت و ماناكەشی لە بەرەوە دەزانێت ،بەاڵم رەچەڵەكناسی جەختی
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لەسەر لەناكاو بوونی رووداوەكان و ئەنجامێكی بە دوور لە هەرشێوە پێشبینی
و داهاتوو روانییەك بوو .رەچەڵەكناسی سەروكاری لەگەڵ هەستانەوە
و سەرچاوەگرتن و لەدایكبووندایە ،بە مانای ئەخالق ،پاكی یان ریازەت
یان عەدالەت یان جەزا یان پاداشتە .فۆكۆ دەڵێت؛ ئەم جۆرە لێكدانەوە
رەچەڵەكناسانەیە لە نیچەدا ،بە تایبەت لە رەچەڵەكناسی ئەخالقیدا -وا
نیشاندەدات كە هیچ نهێنی یان زاتێكی لە دەرەوەی زەمان لەپشت شتەكانەوە
شاراوە نیيە .تەنیا نهێنی ئەوەیە كە زاتێك وجوودی نیيە ئەگەریش هەبێت
لەتە لەتە لە شتگەلێكی جگە لەخۆی درووست بووە.
بەبڕوای فۆكۆ ،رەچەڵەكناسی نیچە ئەو ئیمكانە بە ئێمە دەدات كە
پەی بە رووداوو هەڵە و هەڵسەنگاندنگەلێكی دوورە دەست ببەین ،كە
سەرچاوەی ئەو كاروبار و ئەرزشانەن كە هێشتا بوونیان ماوەتەوە ،بەم پێیە
ئاگادار دەكرێینەوە كە ئەو شتانەی كە پێمانوابوو موقەدەس و رێگای گومان و
دەست بەسەرداگرتنیان تێدا نیيە؛ لەراستیدا بەرهەمی رووداوگەلێكی بەگشتی
لەناكاو بوون.
باسكردن لەسەر پەيوەندی نیچە لەگەڵ بیرمەندە هاوچەرخە
فەرەنساوییەكان بەم كورتە باسە كۆتایی نایەت ،مەبەستمان تەنیا خستنە
بەرچاوی شێوەیەكی گشتی ئەو بووە ،بەاڵم بەر لە كۆتایی قسە خراپ نیيە
ئاماژەیەكیش بە پەيوەندی ماركیسیسم لەگەڵ نیچە بكەین ،ئەوەی كە نازییەكان
نیچەیان پەسەند كردبێت ،شتێكی جێگای دەرك هەیە ،بەاڵم كۆمەنیستەكان بە
هیچ شێوەیەك دانی باشیان پێدا نەدەهێنا.
یەكێك لە گەورەترین بیرمەندە ماركسیيەكان (گیتۆرك لۆكاچ) هەوڵێكی
زۆری بۆ سەركوتكردنی نیچە بووە و لە كتێبی بەناوبانگی خۆیدا ،داڕووخانی
عەقڵ كە لە 1953دا چاپكرا .بەرهەمەكانی نیچەی وەكو موجادەلەیەكی
بەردەوام بە دژی ماركسیسم و سۆسیالیسم ناساندووە و مەحكومی كردووە.
لۆكاچ لەسەر ئەو باوەڕە بوو كە واڵتر كافمان بەهەڵەدا چووە
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كە نیچەی بە هیگڵ و چاخی رۆشنگەرییەوە پەيوەند داوەتەوە ،چونكە
نیچە رەتكەرەوەی عەقڵ و شوناسی عەینی بووە و تەنیا دەتوانین بەالی
پەستترین غەریزە حەیوانی و وەحشیيانەكانی مرۆڤەوە پەسەند بكرێت و بەگشتی
فەلسەفەی ئەو چووچ و داڕزاو و درۆیە.
ئەو كەسانەی كە ماركسیزمیان وەكو هەڵگری یەقینی زانستی دەزانی
 ،ئەم وتانەیان بە گیان و بە دڵ دەبێت ،بەاڵم گومانەكان لە دەیەی 1960دا
دەستیپێكرد و لەدوای رووخانی سۆڤیەت لە دەیەی 1990دا دۆڕاوی ئەم كایەیە
لۆكاچ بوو نەوەكو نیچە.
لە هەر شێوە باسێكدا سەبارەت بە نیچە لە ئەندێشە لەم چەرخەدا،
بێگومان دەبێت جیا لە دژەژنی رواڵەتی ئەو ،لە نفوزی ئەو لە بزووتنەوەی
فمنیسمدا قسە بكرێت ،بەاڵم چونكە وا دیارە سەبارەت بەم بابەتە لە یەكێك
لە دانیشتنەكانی داهاتووی ئەم ئەنجومەنەدا باسی لێدەكرێت لێرەدا كۆتایی بە
وتەكانم دێنم.
ئەنجامی كەالم بە زمانێكی ساكارو بۆ تاكی غەیرە فەیلەسوف ئەوەیە
كە نیچە بێگومان خاپووركەرە و هەمیشە دەتوانێت نیشانبدات كە باوەڕەكانی
ئێوە هەڵەیە .ئەو ئیمانی خەڵك بە راستەقینەبوونی باوەڕەكانیان سست دەكات
و دەڵێت :راستەقینە یانی ئەو شتەی كە بەالی ئێوەوە راستە و بێگومان
كەسێك كە بڵێت عەقڵ پێوەری حەق و حەقیقەت نیيە ،بنەمای ئەخالقی
لەرزۆك دەكات .كەوابوو ئەگەر لە دەوروبەرتان بڕوانن و وا هەست
بكەن كە زەوی لەژێر پێتاندا دەلەرزێت ،وا باشترە هەروا روانینێكیشتان
بۆ نیچە هەبێت كە لە چەرخی سەردەمدا رەنگە گرنگترین سەرچاوەی ئەو
بوومەلەرزەیە بووبێت.
سەرنج
*دەقی وتەكانی نووسەر لە دانیشتنێكدا لە یەكێك لە فەرهەنگسەراكان
لە تاران لە رێكەوتی .1380/11/30
وەرگێڕاوە لە گۆڤاری (بخارا) -ژمارە 34-33
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ئاوابوونی بتەكان
نوسينى :نیچە
لە ئینگلیزییەوە :ئاوات ئەحمەد
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دروشم و تیر
 .1دەسبەتاڵی سەرەتای هەموو سایكۆلۆجیایە .چی بڵێی سایكۆلۆجیا
سوكی بێت؟
 .2تەنانەت جوامێرترین كەسیشمان بە دەگمەن دەتوانێت بەرگەی
هەموو ئەوە بگرێت كە دەیزانێت..
 .3ئەرەستۆ دەڵێت ...مرۆڤ بۆ ئەوەی بە تەنها بژی ،پێویستە
یان جانەوەر بێت یان خواوەند .ئەو حاڵەتی سێهەم جێدەهێڵێت :پێویستە
هەردوكیان بێت فەیلەسوف بێت..
« .4هەموو حەقیقەت سادەیە» ...ئایا ئەمە دووجار درۆ نیيە؟
 .5دەمەوێت یەكجارو بۆ دواجار ،زۆر شت نەزانم داناییش سنور
بۆ زانین دادەنێت.
 .6لە سروشتی كێوییانەی خۆماندا باشترین ك��اردان��ەوە لە
ناسروشتمانەوە ،لە رۆحانییەتماندا دەدۆزینەوە.
 .7چی؟ ئایا مرۆڤ هەڵەی یەزدانە؟ یاخود یەزدان هەڵەی مرۆڤە؟
 .8لە ژیانی ناو قوتابخانەی جەنگەوە ،ئەوەی تێكم ناشكێنێت
بەهێزترم دەكات.
 .9یاریدەی خۆت بدە ،ئەوسا هەموو كەس یاریدەت دەدات.
پرەنسیپی خۆشویستنی خزم.
 .10بێزت لە رەفتاری كەس نەیەتەوە! دوای روودانیان پشتگوێیان
مەخە ،سەركوتكردنی ویژدان شتێكی باش نیيە.
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 .11ئایا كەر دەتوانێت تراژیدی بێت؟ لەژێر قورسایی بارێكدا
بفەوتێت كە نەتوانێت هەڵی بگرێت و نەشتوانێت دای بنێت؟ ئەمەیە
رەوشی فەیلەسوف.
 .12گەر بۆچيی خۆمانمان بۆ ژیان هەبێت ،ئەوا دەبێت تا رادەیەك
لەگەڵ هەموو چۆنێكدا هەڵبكەین ..مرۆڤ بۆ چێژ تێناكۆشێت ،تەنها پیاوی
ئینگلیز وا دەكات.
 .13پیاو ژنی خوڵقاندووە لە چی؟ لە پەراسووی خوداكەی ئیدیاڵەكەی
 .14چی دەگەڕێیت؟ تۆ خۆت دە ئەوەندە زیاد دەكەیت ،سەد
ئەوەندە بۆ شوێنكەوتوانت دەگەڕێیت؟ بۆ سفرەكان بگەڕێ.
 .15پیاوانی رۆژی ئاخیرەت من ،بۆ نموونە كەمتر لێیان تێدەگەین
لەوانەی پیاوی كاتی خۆیانن ،بەاڵم بە مانایەكی باشتر و راشكاوتر :ئێمە
هەرگیز لێیان تێنەگەیشتووین ،دەسەاڵتی ئێمەش لێرەدایە.
 .16لەناو ژناندا راستی هەیە؟ ئۆهـ ،ئێوە راستی نازانن! ئایا ئەمە
هەوڵێك نیيە بۆ كوشتنی هەموو حەرامكراوەكانمان؟
.17ئ��ەم��ە هونەرمەندێكە ب��ەو شێوەیەی من هونەرمەندانم
خۆشدەوێت ،میانڕەو لە پێداویستییەكانیدا :ئەو بەراستی تەنها دوو شتی
دەوێت :بژێویی و گەمە .]»panem et Circen .[«bread and Circe
 .18هەر كەسێك نەزانێت چۆن ئیرادەی خۆی دەكات بە شتەكان،
النیكەم مانایەكیان پێدەبەخشێت :ئەمەش مانای ئەوەیە كە ئەویش باوەڕی
بەوەیە هەموویان گوێڕایەڵی ئیرادەن (ئەمەش بنەڕەتی باوەڕە).
 .19چی؟ ئێوە نیكی و هەستە پەرۆشەكانتان هەڵبژاردووە و
هێشتاش بە تەمای سودوەرگرتنن لەو شتانەی گومانیان تێدا نیيە؟ بەاڵم
نیكی خۆی دەسبەرداربوونی سوود دەگرێتەوە (نوسینێك بۆ دەرگایەكی دژ
بە سامییەت).
 .20ژنی كامڵ گوناحی ئەدەب دەكات وەكئەوەی گوناحێكی بچوك
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بكات :وەك تاقیكردنەوەیەك ،كە دەریش چوو سەیری دەوروپشتی خۆی
دەكات تا بزانێت كەس تێبینی كردووە ،هەروەها بۆ ئەوەی كەسێك تێبینی
بكات.
 .21بۆ ئەوەی بچینە ناو هەموو جۆرە حاڵەتێكەوە كە دەشێت تێیدا
مرۆڤ هیچ نیكییەكی ساختەی نەبێت ،كە تێیدا وەك تەنافبازی سەر گوریس
یان دەبێت خۆمان بگرین ،یاخود بكەوینە خوارەوە ،یاخود تێبپەڕین.
« .22پیاوخراپان گۆرانییان نیيە» ،كەواتا چۆنكە روسەكان گۆرانییان
هەیە.
 .23رۆحی ئەڵمانی :لەماوەی هەژدە ساڵی رابردوودا «لەگەڵ خۆیدا
ناكۆكە».
 .24بە گەڕان بەدوای ئەسڵەكاندا ،مرۆڤ دەبێتە قرژاڵ .مێژوونوس
ئاوڕ دەداتەوە بۆ دواوە ،سەرەنجام ئەویش باوەڕ بە گەڕانەوە بۆ دواوە
دەهێنێت.
 .25تێری تەنانەت لە سەرماش دەمانپارێزێت .ئایا قەت ژنێك كە
خۆی زانیبێتی بە باشی پۆشاكی لەبەركردووە ،سەرمای بووە؟ من گریمانە
دەكەم بە حاڵ جلی لەبەردا بووە.
 .26من متمانەم نیيە بە هەموو سیستم درووستكەرەكان و خۆمیان
لێ الدەدەم ،ئیرادە بۆ سیستمێك بریتیە لە كەمی نەزاهەت.
 .27نان بە قووڵ و مەند دادەنرێن ،بۆچی؟ چونكە مرۆڤ هەرگیز
ناگاتە قواڵییان ،ژنان تەنك نین.
 .28ئەگەر ئافرەتێك نیكییە پیاوانەكانی هەبێت ،پیاو هەستدەكات
دەیەوێت لە دەستی رابكات ،خۆ ئەگەر نیكییە پیاوانییەكانی نەبوو ،ئەوا
ئەو خۆی رادەكات.
 .29جاران چەند هۆشى هەبوو بیجوێتەوە؟ چۆن ددانێكی تۆكمەشی
هەبوو؟ چی نوقسانە؟ ئەمە پرسیاری دانسازە.
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 .30مرۆ بە دەگمەن دەكەوێتە ناو یەك هەڵەوە .م��رۆڤ كە
دەكەوێتە یەكەمین هەڵەوە ،زۆری پێوە دەنێت ،بۆیە بەگشتی هەڵەیەكی
تریش دەكات ئەمجارەیان زۆر كەمتر.
 .31كرم كە پێی پێدانرا خۆی دەپێچێتەوە .ئەمە شتێكی زرنگانەیە،
بەم رێگایە خۆی بۆ شێمانەی پێ پێدانانی نو ێ سازدەكات .لە زمانی
ئاكارێتیدا :ئەمەیە بێفیزی.
 .32رقێك هەیە لە درۆو ریایی ،لە هەستی ئاسانی شكۆوە
هەڵدەقوڵێت ،رقێكی تری ئاواش هەیە لە ترسنۆكی .مادام درۆ بە فەرمانێكی
یەزدانی قەدەغە كراوە .ئیتر لە ترسا درۆی بۆ ناكرێت.
 .33چەند كەم پێویستە بۆ شادمانی! دەنگی زوڕنای گوند وا دەڵێت
ژیان بەبێ مۆزیك هەڵەیەكە و بەس .ئەڵمانەكان پێیانوایە تەنانەت خوداش
گۆرانی دەڵێت.
.34
( On ne peut penser et écrire qu›assisبە دانیشتنەوە نەبێت
ناتوانین بیر بكەینەوە–گۆستاڤ فلۆبێر) .ئەی نیهلیستی لێرەدا گرتمیت!
ژیانی سست و خاو گوناحێكی گەورەیە دژی رۆحی پیرۆز .تەنها ئەو
هزرانەی بە رۆیشتنەوە دێن بەهایان هەیە.
 .35حاڵەتی وا هەیە تێیاندا ئێمەی دەرونناس وەكو ئەسپ واین و
ئارام ناگرین :سێبەری خۆمان دەبینین لەبەردەمماندا سەروخوار دەكات.
پێویستە دەروونناس چاوی لەسەر خۆی الببات بۆ ئەوەی شتی تر ببینێت.
 .36ئایا ئێمەی نائاكاریی ئازاری نیكيی دەدەین؟ كەم بە قەدەر
ئەوەی گێرەشێوێنەكان ئازاری میران دەدەن ،تەنیا لەو كاتەوە كە میران
خۆیان لەسەر عەرشیان قاییمكرد ،ئیتر بوون بە نیشان .ئاكار پێویستە تەقە
لە ئاكارێتی بكەین.
 .37لەپێشەوە رادەكەیت؟ ئایا تۆ وەكو شوان دەكەیت ،یاخود وەك
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ئاوەرتەیەك؟ حاڵەتی سێهەم قوچاندن دەبێت ..یەكەمین پرسیاری هۆش.
 .38ئایا تۆ راستیت؟ یاخود ئەكتەریت؟ نوێنەرێكیت؟ یان ئەوەی
نوێنەریی كراوە؟ لە كۆتاییدا ،رەنگە تۆ كۆپی ئەكتەرێكیش بیت دووهەمین
پرسیاری هۆش.
 .39نائومێدەكە دەدوێت ،بەدوای مرۆڤی مەزندا گەڕام ،هەمیشە
هەر مەیمونەكانی ئیدیاڵەكانی ئەوانم بینیوە.
 .40ئایا تۆ لەوانەیت كە دەنواڕن؟ یان ئەوانەی دەستی یارمەتی
درێژ دەكەن؟ یان ئەوەی روو وەردەگێڕێت و دەڕوات؟ سێهەمین پرسیاری
هۆش.
 .41دەتەوێت لەگەڵيدا بڕۆیت ،یان لە پێشەنگەوە؟ یان خۆت
بڕۆیت؟ پێویستە مرۆڤ بزانێت چی دەوێت و بزانێت كە شتێكی دەوێت.
چوارەمین پرسیاری هۆش.
 .42ئەوانە پلە بوون بۆ من ،من بەسەریاندا سەركەوتم بۆ ئەو
كۆتاییەی دەبوو بەسەریاندا تێپەڕم ،كەچی ئەوان وایان دەزانی من دەمەوێت
لەسەریان بحەوێمەوە.
 .43چ گرنگە ئەگەر من بە راستی بمێنمەوە! من زۆر زۆر راستم.
ئەو كەسەش كە ئیمڕۆ باشتر پێدەكەنێت ،دواجاریش هەر ئەو پێدەكەنێت.
 .44داڕشتەی كامەرانی من :بەڵێیەك ،نەخێرێك ،هێڵێكی راست،
ئامانجێك.
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ئایا نیچە باوكی رووحیی فاشیزمە؟
ب و رۆبەرت.س .وێستەریچ
نوسينى :جاكۆب گۆڵۆم 
لە عەرەبییەوە :كامیل محەمەد قەرەداغی
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كۆمەڵێك فەیلەسوف و نوسەری زانكۆ جیاوازەكانی جیهان بەشدارییان
لە نوسینی ئەم كتێبەدا كردووە ،كە ژمارەیان لە ()15كەس كەمتر نییە .لە
نێوانیاندا (دانیێڵ .و.كۆنۆی)ی پرۆفیسۆری فەلسەفەى زانكۆی پەنسلڤانیای
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ،كە لەبواری فەلسەفەی سیاسیی سەدەی
بیستەمدا پسپۆرە و (نیچە و سیاسەت و یارییە مەترسیدارەكەی نیچە) دووان
لە گرنگترین كتێبەكانی ئەون.
جگە لەویش (ستانلی كۆرت گۆڵد)ی پرۆفیسۆری زمانی ئەڵمانی و
وێژەی بەراوردكاریی زانكۆی برنستۆنیش بەشداریی كردووە.
یەكێك لە باڵوكەرەوەكانیش بریتیە لە پرۆفیسۆر (جاكۆب كۆڵۆمب)
ی نوسەری كتێبە ن��اودارەك��ەی «گ��ەڕان ب��ەدوای پاكیو ڕەسەنایەتیدا..
شیكردنەوەی وردی دەروونییانەی دەسەاڵت لەالی نیچە» و كتێبی «جولەكە
و دژایتیكردنی سامیزم :ڕقێكی دێرین»یشی نوسیوە.
یەكێكی تر لە ناونیشانەكانی ئ��ەو كتێبە لەژێر ن��اوی «نیچە
و هێتلەر»دایە ،كە پرۆفیسۆر «ئەلیكسەندەر نیهاماس» نوسیویەتی.
ئەلیكسەندەر پرۆفیسۆری فەلسەفەیە لە زانكۆی برنستۆن.
هەر لە سەرەتاوە كتێبەكە ئەم پرسیارە دەوروژێنێت :ئایا پەیوەندییەك
لەنێوان نیچە و فاشیزمدا هەیە؟ ئایا دەكرێت فەیلەسوفێك لە پایەی نیچەدا
پەیوەندیەكی بە ئایدیۆلۆژیایەكی فاشیستان ،یان تاوانكارانەوە هەبێت؟
ئەوە شتێكی زان��راو و ڕوونە كە ئەو بیرۆكە بنچینەییەی نیچە
جەختی كردۆتە سەری ،بریتیە لە ئازادیی تاكەكەسی و پێویستیی ئەوەی
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ت مرۆڤ خۆی ئایندە و چارەنووسی بڕیار لێبدات ،لەبەر ئەوە
كە دەبێ 
بەوە تۆمەتباریان كرد كە كەسێكە لەڕووی هزر و ئاراستەوە ئەرستۆكرات و
ڕادیكاڵە .لەبەر ئەوەی ئەو ڕقی لە كەلتووری جەماوەری بووە و پێیوتووە
كەلتوری (مێگەل) ،بۆیە ئەو پێشبینیی ئەوەی كردووە كە ڕۆژێك لە ڕۆژان
سەردەمی «سوپەرمان» بێتە ئاراوە :واتا ئەو كەسە بااڵ دانسقەیەی كە ئاستی
ئەم مرۆڤەی ئێستە تێدەپەڕێنێت.
كەواتا ئایا پەیوەندیی فەیلەسوفێكی وا بەو بزووتنەوەی نازیزمەوە
چییە كە جاران یاریی بە ئاوەزی جەماوەرەوە كردووە و بەرەو هێنانەدی
ئامانجە شۆڤێنییەكانی خۆی ئاراستەی پێگرتووە؟ پەیوەندیی ئەو بەو
ئایدیۆلۆژیایەوە چییە كە كەسێتیی تاك دەسڕێتەوە و پرۆسەی مێشك
شۆرینەوەشی بۆ دەكات؟
ك ڕاستییش هەن نابێت فەرامۆشیان بكەین ،چونكە لە
بەاڵم هەندێ 
ساڵی()1934دا هیتلەر سەردانی ئەرشیفی تایبەت بە هزری نیچە دەكات
ت
لە شاری (ڤایمار) .لەو ێ (ئەلیزابیت نیچە)ی خوشكی فەیلەسوف دەبینێ 
كە چووەتە ساڵەوە .وێنەیەكی بەناوبانگ هەیە ئەو سەردانە نەمر دەكات،
تیایدا نیچە تەوقە لەگەڵ ئەلیزابێت نیچەدا دەكات و وەك ڕێزێك بۆ یادی
براكەی كە لە سەرەتای ساڵی ()1900دا مردووە دەنوشتێتەوە.
بەاڵم ئایا ئەوە بەسە بۆئەوەی كەبڵێین نیچە و هیتلەر یەك شتن؟
لەڕاستیدا ئامانجی ئەو سەردانە تەنها بۆ پڕوپاگەندە بووە و هیچی تر!
چونكە میدیای «نازیزم یان ناسیۆنالیزمی سۆشیالیستی» ،پێویستی بەوە
هەبووە كە بڕێكی زیاتر گەورە ڕۆشنبیرەكانی ئەڵمان بەالی خۆیدا دابین
بكات ،بە زیندوو و مردوویانەوە ،بۆیە ئامانجی ئەو سەردانەش ڕەخساندنی
هەلێك بووە بۆ (وێنە) بۆ ئەوەی وێنەیەكی هیتلەر بگیرێت كە دەڕوانێتە
پەیكەرەكەی نیچە ،بۆ ئەوەی دواتر ئەو وێنەیە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەكانەوە
باڵوبكرێتەوە و خەڵك وا تێبگەیەنرێت كە نیچە لە هیتلەر ڕازی بووە!!.
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لەبەر ئەم هۆیە و لە كاتی خۆیدا رۆژنامەوانیی ئەڵمانی لەكاتی خۆیدا
وێنەكەی باڵوكردەوە و لە ژێریدا بە پالرێك نوسیبوی :فۆهرەر لەبەردەم
پەیكەری ئەو فەیلەسوفە ئەڵمانییەدا كە هزرو بیری ئەو دوو بزووتنەوەی
میللی گەورەی پاراو كرد .بزووتنەوەی ناسیۆنالیستیی سۆشیالیستی لە
ئەڵمانیا و بزووتنەوەی فاشیزم لە ئیتاڵیا.
لەڕاستیدا (مۆسۆلینی) یەكێك بوو لە گەورەترینی ئەو كەسانەی
كە بە فەلسەفەی نیچە سەرسام بوو ،زۆربەی كتێبەكانیشیی خوێندبۆوە،
بەاڵم ئەوە شتێكی دڵنیایی نییە كە هێتلەر نیچەی ناسیبێت ،چونكە لە
رۆژگاری جەنگی جیهانیی یەكەمدا ئەم كتێبەكانی (شۆپنهاوەر)ی پێبووە نەك
كتێبەكانی نیچە ،ئەمە راستییەكی دڵنیایيە مێژوونوسەكان سەلماندوویانە.
لە كتێبە بەناوبانگەكەشیدا (خەباتی من -ماین كامپف) هیچ ئاماژەیەك
بۆ نیچە نییە ،ئەمە لە كاتێكدا كە ناوی (شۆپنهاوەر) لە كتێبەكەی و لەناو
قسە تایبەتییەكانیشدا هاتووە ،ئاماژەدانی هیتلەر بە نیچە بە شێوەیەكی
ناڕاستەوخۆ بووە ،وەك ئەوەی كە وتوویەتی:
ئەگەر جولەكە بیانتوانیبا لە واڵتی ئێمەدا زاڵبن ئەوا یەكسەر
نوسراوەكانی شۆپنهاوەر ،نیچە ،كانت ی��ان نەدەهێشتەوە .ئەگەر
بەلشەفیكەكانیش هەلی ئەوەیان بۆ بڕەخسابا ماوەی دووس��ەد ساڵێك
بەسەرماندا زاڵبن ئەوا بۆ هەتاهەتایە شتێك لە كەلەپوری نەتەوەییمان
نەدەمایەوە (بۆ وەچەكانی داهاتوو)ى هەموو خەڵكە مەزنەكانمان لە تووێی
لەبیرچووەنەوەدا لەیاد دەچوون ،لەوانە بوو هەروەكو چەتە و تاوانكاریش
دەیاندانە بەر.
لە س��اڵ��ی()1944دا كە نازییەكان ئاهەنگی ی��ادی سەدساڵەی
لەدایكبوونی نیچەیان گێڕا( ،ئالفرێد رۆزنبێرگ)ی تیۆركاری حزبەكە
وتارێكی تێدا خوێندەوە وتی :پڕ بەمانای مێژوویی ڕاستەقینەی وشەكە،
چۆن دەسەاڵتدارانی سەردەمەكەی خۆی شەرمیان لە نیچە كردووە ،ئاواش
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بەشەكانی تری جیهان شەرم لە بزووتنەوەی ناسیۆنالیستیی سۆسیالیستی
دەكەن».
بێگومان نیچە تاكە سەركردەی رووحی بزووتنەوەی نازیزم نەبووە،
بەاڵم بە دڵنیاییەوە ئەوان زۆر پشتیان پێی بەستووە و هەوڵیانداوە هزری
ئەو لە بەرژەوەندیی بیروباوەڕەكەی خۆیاندا بەكاربهێنن ،بەاڵم ئەوە چی
بووە لە نیچەدا كە بەدڵی نازییەكان بووە؟ بۆچی خۆشیانویستووە؟ ئەوە ئەو
پرسیارەیە كە ئەم كتێبە دەیوروژێنێت.
لەڕاستیدا ناعەقاڵنیەتە سەرسەختەكەی فەلسەفەی نیچە و شێوازە
پەرلەمانتارییە پەراشەكەی و تووڕەییە ئاشكراكەی ،هەموو بەیەكەوە كۆمەڵە
شتێكن كە ئەو كاتەی هێتلەرمان بیردەخەنەوە كە دەچووە سەر سەكۆ و
گوتارێكی حەماسییانەی دەدا و كڵپەی لە گەلی ئەڵمانيا بەردەدا.
كەواتە بەب ێ گومان لە یەكچونێك لەنێوان شێوازی نیچە و كەسێتی
هێتلەردا هەیە ،بەاڵم ئەگەر لەڕووی ناوەڕۆكەوە بڕوانین ئەو مەسەلەكان
ت ئەو فەلسەفە گرێچن و
تێكەڵتر و ئاڵۆزتر چ��اودەدات ،چونكە ناكرێ 
قورسەی نیچە بچوك و كرچ بكەینەوە بۆسەر تەنها ئایدیۆلۆژیایەكی نازی
یان فاشیستی ،هەڵە و تێكەڵكردنە كە ئالێرەدا ڕوودەدات.
گومان لەوەدا نییە كە هەندێك بیرۆكەی هاوبەشیان هەن ،بەاڵم
زۆر شتی تریشیان هەن كە ناهاوبەشن .لەو شتانەشیان كە هاوبەشن
تێزی دەستەبژێرخوازیی نیچە و جەختكردنەوەی ئەوە لەسەر تاكە بەهێز
و كارامەكان و ڕقبوونەوەشی لە خەڵكە الواز و نەخۆشەكان ،ئەوەش
شتێكی ڕوونە كە نازییەكان بڕوایان هەر بە ڕەگەزی (ئاری)هەبووە كە
ت بەسەر هەموو ڕەگەزە مرۆییەكانی تردا زاڵبێت .نیچە سڵی لەوە
دەبێ 
نەدەكردەوە كە ملیۆنان خەڵك بمرن ،ئەگەر مردنەكەیان لە ئازایی و
بەهێزیدا نەبێت ،هێتلەریش هەر ئەوەی كرد.
لەڕاستیدا فەلسەفەی نیچە دەكرێت لە چەند ڕوویەكەوە ڕاڤە بكرێت،
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كەوات دەكرێت راڤەكردنی نازییانەی فەلسەفەكەشی ڕاست بێت وەك ئەوەی
كە ڕاڤەكردنەكانی تری دژە نازیستیەكەش ڕاست دەبن .گومان لەوەدا نییە كە
نیچە بڕوای بە بیرۆكەی پیاوی مەزن و ڕۆڵی پیاوی مەزن لە مێژوودا هەبووە،
بەاڵم ڕقیشی لە خەڵكی ئاسایی و جەماوەریش بووە و بە مێگەلی شوبهاندوون.
هەندێكیش دەڵێن فەلسەفەی نیچە خولیای پاڵەوانێتیی تاكەكەسی
و ئیرادەی هێز بووە و لەوانەشە بەمە هانی لەدایكبوونی ئایدیۆلۆژیای
فاشیزمیانەی لە ئەوروپادا داوە و ئەوەش شتێكی ڕوونە كە فاشیزمیش بە پلەی
یەكەم پێ لەسەر (هێز) دادەگرێت.
نیچە شتێكی وای دەووت كە ماناكەی بكاتە ئەوەی :پێویستە ئێمە بە
شێوەیەكی مەترسیدارانە بژین ،یان بەسەر كەناری مەترسییەوە.
«مۆسۆلینی»ش ئەم دەستەواژەیەی كردووە بە دروشمێك بۆ بزووتنەوەی
فاشیزمی ئیتالی ،ئەوەش ڕوونە كە ئەوە خوێندنەوەی بەردەوامی نیچە بوو كە
ئاراستەی بە مۆسۆلینی لە ماركسیزمەوە گۆڕی بۆ ئەوەی فەلسەفەی قوربانیدان
و شەڕكردن و مردن لە پێناوی نیشتماندا هەڵبژێرێت.
فەلسەفەی نیچە ڕەوایی لەو عەقڵیەتە شەڕەنگێزە شەڕخوازە سەندەوە
كە تینووی هێز و خوێنڕشتنە ،بەاڵم خەڵكانی الوازیش لەسەر ئەم زەوییە
جێگەیان نابێتەوە و پێویستە لەناو بچن .ئالێرەدا هەندێك بابەتی نزیك لە
ئایدیۆلۆژیای نازییانە دەبینین .لەبەر ئەم هۆیەیە «جۆرج لۆكاچ»ی فەیلەسوفی
ماركسیزم لە پڕوپاگەندەكردن بۆ سەرمایەداریی سەروخوازیی ئیمپریالیستیانە
بەوالوە چیدیكە نابینێت.
هەروەها فۆڕمێكی زۆر مەترسیدارانەی فەلسەفەی ناعەقاڵنیەشی تێدا
بینیوە ،بەاڵم هەندێك خەڵكی تریش دەڵێن كە فاشیست و شەڕخوازەكان و
نازییەكان بە شێوەیەكی زیادەڕەوانە فەلسەفەكەی نیچەیان لەپێناوی پڕوپاگەندە
كردنە ئایدیۆلۆژییەكەی خۆیاندا بەكارهێناوە ،چونكە فەلسەفەكەی زۆر لەوە
قووڵترە و مرۆڤانەتریشە ،چونكە هزرە پێشبینیكار و بااڵدەستەكەی سەرباری
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شێوازە شاعیریەكەی كە هیچ شتيك نییە شان لەشانی بدات ،بواری ئەوەش
دەدات كە لەالیەن فاشیستەكانیشەوە پاوان بكرێت.
بەاڵم نازییەكانیش فەلسەفەی كانتیان بۆ ئەوە بەكارهێنا كە ڕەوایی بە
ئایدیۆلۆژیاكەی خۆیان ببەخشن .ئەوەش ڕوونە كە (كانت) لەكاتی فەرمانڕەوایی
نازییەكاندا زۆر مەزن و سەالر بووە ،بۆیە ئەمەش دەڵێین ،چونكە هزرەكەی
ئەم زۆر عەقاڵنی بووە و شێوازەكەشی وەك ئەوەی نیچە نییە نە سوكایەتی
پێكردنە نە تووڕەیە و نە جوانیيشە.
لەڕاستیدا هەمیشە حزبە سیاسییەكان پێویستیان بەوە هەیە كە كۆمەڵێك
رۆشنبیر بكەنە پاڵپشتی ئایدیۆلۆژیایەك ،بۆیە هەرچەند ڕۆشنبیرەكە گەورە
بووبێت ،ئەوەندە حزبەكان هەوڵیانداوە هزرەكانی بۆ خۆیان پاوان بكەن.
دواتریش هیچ بیریارێك ناتوانێت ڕێگەی ئەوە لە خەڵكانی تر بگرێت كە
هزرەكانی بۆ مەبەستە تایبەتەكانی خۆیان بەكاربهێنن.
ئەم قسەیە بەسەر نیچە و خەڵكانی تری جگە لە نیچەشدا پیادە
دەبێت .ئێمە لە كاتێكدا وا دەڵێین كە نیچە مردووە ،بەاڵم هێرشبردنی نیچە
بۆسەر ئاكاری مەسیحیەت و بانگەشەكردن بۆ وازلێهێنانی و گەڕانەوە بۆسەر
بتپەرستێتی بەشداریی كردووە لەوەی كە نێوانی ئەم و نازییەكان لەیەكتر نزیك
ببێتەوە ،یان بابڵێین هەموو ئەمانە بەیەكەوە وایان كردووە هزرەكەی شیانی
ئەوەی هەبێت لەالیەن نازییەكانەوە پاوان بكرێت ،یان بەكاربهێنرێت.
فاكتەرێكی تریش هەیە بەشداریی لە باڵوبوونەوەی باسی ئەم
پەیوەندییەی نێوانی نیچە و نازیزمدا كردووە و ئێمە تائێستە باسمان نەكردووە،
مەبەستمان لەوەش ئەو ڕۆڵەیە كە «ئەلیزابیس»ی خوشكی نیچە لەم بوارەدا
گێڕاویەتی ،چونكە ئەوەش شتێكی بەڵگە نەویستە كە ئەویش و مێردەكەشی
فاشیستی تۆخ بوون .بۆیە ئەم لە بیستەكانی سەدەی ڕابردووەوە پڕوپاگەندەی
ئەوەی باڵو دەك��ردەوە كە «فریدریك نیچە»ی برای فەیلەسوفی فاشیزمە.
بگرە ڕێز و ساڵوی خۆیشی ن��اردووە بۆ «مۆسۆلێنی» و پێیوتووە كە «تۆ
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زیندووكەرەوەی بەها ئەرستۆكراتیەكانیت» ،پڕ بە مانای نیچەییانەی وشەی
«بەهای ئەرستۆكراتی» و ئەگەر براكەم زیندوو بوایە لێت ڕازی دەبوو و
ئاراستەكانی پەسەند دەكرد.
وەك پێشتریش وتمان ئەو لە ماڵەكەی خۆیدا پێشوازیی لە هیتلەر
كردو ئەو داردەستەی نیچەی پێشكەشكرد كە نیچە وەك داردەست بەكاری
دەهێنا و لە گەڕانەكانی رۆژانەیدا لەناو چیاكانی سویسرا و ئیتاڵیا و فەرەنسادا
بەكاری دەهێنا.
بێگومان «ئەلیزابێت نیچە» نازییەكی ڕاستەقینە بووە ،بەاڵم ئایا براكەی
كە خاوەنی گەورەترین عەبقەرییەتی فەلسەفیی ناو مێژووی ئەڵمانیایە نازی
بووە؟ ،ئەمە مەسەلەیەكە گومان هەڵدەگرێت سەرباری ئەو لەیەكچوونانەش كە
لەنێوان هەردووالدا هەیە .ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە هزری نیچە هاودژییە،
ئیشكالییە ،لەبەر ئەم هۆیە «كارڵ یاسبرز»ی فەیلەسوفی ئەڵمانی زۆر بەرامبەر
بەوە نەیار و ناڕازی بووە كە هزری نیچە لەالیەن نازییەكانەوە دەستی بەسەردا
بگیرێت و وتویەتی ئەوە كارێكی نەكردەنییە و دژی ڕاستی و ڕەوایی هزری
نیچەیە و خواش بۆخۆی دەزانێت ڕاستیيەكان چۆنن.
?NIETZSCHE, GODFATHER OF FASCISM
ON THE USES AND ABUSES OF PHILOSOPHY
JACOB GOLOMB & ROBERT S WISTRICH
PRINCENTON UNIVERSITY PRESS 2002
P . 341

سەرچاوە :بیان الكتب  -ئینتەرنێت.
شوێنی باڵوكردنەوە :لە چاپكراوەكانی زانكۆی برنستۆن
و ئۆكسفۆرد 2002
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نیچە..
هونەر و سیاسەتی ئایندە
دانانی :مارك كریبون
لە عەرەبیەوە :یاسین عومەر
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دانەری ئەم كتێبە توێژەری فەرەنسی مارك كریبونی ،بەڕێوەبەری
بەش لە سەنتەری نەتەوەیی بۆ توێژینەوە زانستیيەكانی فەرەنسایە.
هەروەها كریبون وەرگێڕی یەكێك لە كتێبەكانی نیچەشە كە لە ئەڵمانییەوە
كردوویەتی بە فەرەنسی ،لە ڕابردووشدا چەند كتێبێكی باڵوكردۆتەوە،
لەوانە :جوگرافیای ڕۆح ( ،)1996بەڵێنەكانی زمان (.)2001
لەم كتێبە نوێیەشدا چەند تیشكێكی نوێ دەخاتە سەر فەلسەفەی
نیچە كە زیاتر لە سەد ساڵە و ئێستاشی لەسەر بێت جیهانی بەخۆیەوە
سەرقاڵكردووە .نیچە كە ساڵی  1844لەدایكبووە و ساڵی  1900بە شێتی
مردووە ،ژیانی ئەقڵییانەی لە ساڵی ()1889وە لەكار وەستابوو .بە واتایەكی
تر ئەو تەنها  45ساڵێك یان تۆزێك كەمتر بە توانای ئەقڵیی خۆیەوە
ك یان یانزە ساڵێكی دوای ژیانی ئەو نوقمی
ژیاوە ،چونكە ماوەی دە ساڵێ 
قواڵییەكانی شێتی بوو .كەچی تا ئێستا و ئێستاشی لەسەر بێت بیركردنەوەی
گەورە توێژەرانی دنیای بە خۆیەوە سەرقاڵكردووە .ه��ەزاران كتێب و
لێكۆڵینەوەی بە چەندەها زمانی جۆراوجۆری ئەوروپی سەرباری زمانی
دایك (ئەڵمانی) لەسەر نووسراوە.
لەڕاستیدا ئەم بیریارە مەزنە نیوەی دووەمی ژیانی لە تەنهاییەكی
كوشندە و لە بێدەنگییەكی ترسناكدا بەسەربرد ،زەینڕونییەكی داهێنەرانەی
هەبوو كە تا ئەوپەڕی دورایی دەیبینی .بۆ نموونە لە  100ساڵ پێشترەوە
پێشبینی دروستبوونی یەكێتی ئەوروپای كردووە! مارك كریبونی دانەریش
لەڕێی ئەم كتێبە بەنرخەیەوە ئەمەمان بۆ دەسەلمێنێت .لە كاتێكدا كە
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زۆربەی زۆری ڕۆشنبیران و هونەرمەندانی ئەڵمانیا ،لەسەرو هەموویانەوە
فاگنەر ،بەرەو بیری دەمارگیری و بەرتەسكی نەتەوەیی ئەڵمانیی داخراو
بەسەرخۆیدا ملیان دەنا .نیچە ئیدانەی هەموو ئینفیالتێكی هزری دەكرد جا
ئەم ئینفیالتە نەتەوەیی بێت یان ڕەگەزی بێت ،هەروەها نیچە بانگەشەی
بۆ پێكهێنانی ئاسۆیەكی ئازاد و كراوە بۆ ڕۆشنبیری ئەوروپی دەكرد .ئا بەم
شێوەیە نیچە گەورەترە لە سەردەمەكەیو دوورتر لە بەرلوتی خۆی دەبینی.
پاشان دانەر ئەوەشی بۆ زیاد دەكات :ڕاستە پڕوپاگەندەی نازیزم
هەوڵیدا نیچە بهێنێتەوە مەیدان و هزری بۆ مەرام و بەرژەوەندییەكانی
خۆی هزری ئەو بەكاربهێنێت ،بەاڵم هەر كەسێ كتێبەكانی نیچە بخوێنێتەوە
دەزانێت كە ئەو لە ڕادەبەدەر ڕقی لە ئەڵمان و تەوژمی جێرمەنی بووە.
زۆرج��ار دژايەتى ئەڵمانی دەك��ردو هەمیشە سەرسامی خۆی بۆ دوژمنە
مێژوویيەكانیان (واتە فەرەنسیيەكان) دەردەبڕی!
نیچە ڕەتیكردۆتەوە كە لە نێو ڕۆشنبیریی ئەڵمانییدا دەرگا لەسەر
خۆی كڵۆم بدات ،وەك فاگنەر و زۆر كەسی تر كردیان ،هەروەها ئەوەشی
ڕەتكردەوە بە چاوی ڕقو كینەوە بڕوانێـتە ئەو میللەتانەی تری ئەوروپا كە
مونافسی ئەڵمانیا بوونو لە ڕووی زمانو مێژووەوە لێی جیاوازبوون ،وەك
فەرەنسا یان ئیتاڵیا یان ئینگلتەرا.
نوسەر كتێبەكەی دابەشكردووە بۆ شەش بەش و پێشەكییەكی
گشتی لەگەڵ پاشەكییەكدا .بەشی یەكەم لەژێر ئەم ناونیشانەدایە :ئایندەی
ئەوروپییەكان ،كە تیایدا دانەر لەمەڕ چۆنێتی بۆچوونی نیچە بۆ تاكی باشی
ئەوروپی كە لە ئایندەدا دەردەكەوێت ،هەروەها لەمەڕ دیموكراتیزەبوونی
ئەوروپا و باڵوبوونەوەی دیموكراتیەت تیایدا ،دەدوێت.
بەشی دووەم لە ژێر ئەم ناونیشانەدایە :كەسایەتییەكانی ئەوروپا.
و لێرەدا دانەر سەبارەت بە بۆچوون و ڕوانینی سێ كەسایەتی گەورە بۆ
یەكگرتنی ئەوروپا دەدوێت كە ئەوانیش بریتین لە :ناپلیۆن ،گۆتە ،فاگنەر.
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بەشی سێیەمی كتێبەكە لەمەڕ سیاسەتی مۆسیقا دەدوێت كە چۆن
دەكرێت بۆ پاڵپشتیكردنی ئەم یان ئەو ڕەوتی سیاسی بەكاربهێنرێت .ئا
لێرەدا دانەر بە درێژی لە ئاستی فاگنەر ڕادەوەستێت و لە پەیوەندیی مۆسیقا
بە بیرە باوەكانی نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەی ئەڵمانیا دەكۆڵێتەوە ،كە
بە گشتی بیرگەلێكی دەمارگیرو ڕقئامێزن لە بەرامبەر ئەویتری نائەڵمانی.
لێرەدا چەند پەرەگرافێك دەبینین لەبارەی هاوڕێیانی هونەرمەند و هونەر
و ژیا ن و گەلو گۆڕی هونەرمەندان دەدوێت.
بەشی چوارەمی كتێبەكە بۆ لێكۆڵینەوەی سیاسەتی مۆسیقا یان
پەیوەندی مۆسیقا بە سیاسەتەوە .ئەم جارەیان لە ڕوانگەی نیچەوە نەك
فاگنەرەوە تەرخانكراوە .لێرەدا دانەر ئەم پرسیارە گرنگە دەكات :ئایا هێشتا
هونەر دەتوانێت ڕزگارمان بكات؟ ڕاستیەكەی نیچە لە سەرەتادا و بەرلەوەی
لە بەرامبەر فاگنەردا تووشی بێئومێدیی ببێت ،ڕای وابوو.
بەاڵم بەشی پێنجەمی كتێبەكە تەرخانكراوە بۆ لێكۆڵینەوەی ئەم بابەتە
بنچینەییە :ڕۆشنبیری ،مێژوو و سیاسەت .لێرەدا فەلسەفەی مێژوومان الی
نیچە بۆ شیدەكاتەوە ،هەروەها لەمەڕ بۆچوونی نیچە بۆ سەردەمی داڕمان
و چۆنیەتی دەرچوون لەم داڕمانە دەدوێت ..هتد ،هەروەها سەبارەت بە
گرفتی نەهیلیزم دەدوێت كە هەڕەشە لە شارستانیی ئەوروپا دەكات كە
گرفتێكە و نیچەی زۆر بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە.
بەشی شەشەمی كتێبەكە تەرخانە بۆ لێكۆڵینەوەی پەیوەندیی نێوان
سیاسەت و نوسین .نوسینی لە سەداسەد بێالیەن نییە ،هەموو نوسینێك
پەیوەندی بە سیاسەتەوە هەیە ،یان با بڵێین نوسین خۆی سیاسەتە ،نوسین
كاریگەری لەسەر كەسانی تر هەیە ،كە ڕەنگە ببێتە هۆی سەرهەڵدانی
تەوژمێكی هزر ی و سیاسی بەرفراوان.
وەلێ پاشەكی كتێبەكە ئەم ناونیشانە جوانەی هەڵگرتووە :فەلسەفەی
ئایندە ،بێگومان لە ڕوانگەی نیچەوە.
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هەر لە سەرەتاوە دانەر بەجۆرێك لە جۆرەكان دەڵێت :ئەوروپا
وەكو پانتایەكی بەرفراوان بۆ ڕۆشنبیرییەكی هاوبەشو ڕووبەرێكی هاوبەش
بۆ هەمووان لە ڕۆشنبیریی بەرایی نیچەدا ،واتا ئەو ڕۆشنبیرییەی كە نیچە
لە ماڵ یان خێزان یان قوتابخانە یان ئەو دەوروبەرەی تیا دەژیا وەریگرتبوو،
وارد نەبوو .بگرە پێچەوانەكەی ڕاست بوو ،ئەوكات دەمارگیریی جێرمانی
بەهێز بوو و باڵی بەسەر دەرونەكاندا كێشا بوو و هەمووان خەونیان بە
مەزنیی و سەركەوتنی ئەڵمانیا بەسەر میللەتەكانی ترەوە دەبینی ،بگرە
خەونیان بە پانوپلیشاندنەوەیان دەبینی ،بە تایبەتی فەرەنسا.
جا چۆنچۆنی و بە چ شێوەیەك دەشێت لە شۆڕشەكەی نیچە بەسەر
سەردە م و بەسەر ئایدۆلۆژیای سەردەمەكەی خۆیدا تێبگەین .نیچە چۆن
توانی لە هێزی كێشكردنی ئینتیمای نەتەوەیی و دەمارگیریی خێزانی و
جێرمانی خۆی قوتار بكات؟ بۆ وەكو ئەو باقی ڕۆشنبیرەكانی تر پێی
هەڵــنەخزا؟ ئەمە ئەو پرسیارە ڕاستەوخۆیەیە كە دانەر دەیهێنێتە ئاراوە.
ڕاستییەكەی هەڵوێستی نیچە لە بەرامبەر دەمارگیریی نەتەوەیی بۆ تەوژمی
جێرمانی بوو ،ئەوی لە مامۆستا و هاوڕێی گ��ەورەی (ڕیچارد فاگنەر)
دابڕی .دیارە دۆستایەتیی ئەو و فاگنەر زۆر بەهێز بوو ،حەماسی نیچە بۆ
مۆسیقاكەی فاگنەر یەكجار زۆر و فراوان بوو .فاگنەریش لەالی خۆیەوە زۆر
دڵخۆش بوو بە بینینی نیچەو فەیلەسوفی ئایندەی تیادا دەبینی.
بێگومان جیاوازی تەمەن لە نێوان ئەم دوو پیاوەدا كاریگەری خۆی
لەسەر بۆچوونە ئایدۆلۆژییەكانیان هەبوو .فاگنەر بەالی كەمەوە چل ساڵ ێ
لە نیچە گەورەتر بوو ،چەندین پەیوەندی و بەرژەوەندیی تایبەتی هەبوو
كە هیچ پەیوەندییەكیان بە نیچەوە نەبوو ،بەاڵم بۆ خاوەنی (زەردەشت
ئاوا دوا) ئاسان نەبوو خۆی لە ئەفسونی مامۆستاكەی و سەرنجڕاكێشیە
بێوێنەكەی دەرباز بكات.
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لەڕاستیدا نیچە بە مەبەستی خ��ۆڕزگ��ارك��ردن لە دەمارگیرییە
نەتەوەییەكەی و گەیشتن بە ئاسۆیەكی فراوانتر كە ئەویش ئەو ئاسۆ
ئەوروپیەیە كە سنوری بەرتەسكی نەتەوەی ئەڵمانی یان نەتەوەی فەرەنسی
یان ئینگلیزی یان ئیتاڵی دەبەزێنێت ..و هتد ،هەوڵێكی زۆریدا .دیارە
لەو سەردەمەدا نەهێشتنی ئینتیمای نەژاديی یان زمانيی یان ئاینيی یان
نەتەوەیی ،كارێكی مەحاڵ بووە .خەڵكی هەموو تا بینەقاقا تیایدا نوقم
ببوون .نیچە چۆن توانی بەسەر ئەم دەمارگیرییەی كە هەر لە منداڵییەوە
وەكو باقی قوتابیە ئەڵمانییەكانی تر تیایدا چێنرابوو سەربكەوێت؟
لەڕێگەی كۆشش و خۆماندووكردنێكی زۆر ،لەڕێگەی بەربەرەكانیكردنی
ئەو ئارەزووانەیەوە كە بە قووڵی ڕەگی لە ناخیدا داكوتابوو ،پاشان لەڕێگەی
ئەو بلیمەتییە هزرییەی كە ئاسۆكانیی فراوانتر كرد و وایلێكرد چوارچێوە
بەرتەسكەكەی ڕۆشنبیریی تێپەڕێنێت بۆ ئەوەی بگاتە چوارچێوەیەكی
بەرفراوانتر.
هەروەها لەڕێگەی ڕۆشنبیرییەوە ،نیچە خوێنەرێكی برسی بوو تێر
نەدەبوو .شارەزاییەكی باشی لە ڕۆشنبیریی فەرەنسی و باقی ڕۆشنبیری و
فەلسەفە و ئەدەبیاتە ئەوروپییەكانی تردا هەبوو .بۆیە بە تەنها خۆی لە
نێو ڕۆشنبیریی ئەڵمانیدا قەتیس نەكردووە .پاشان ئەبێت الیەنی پراكتیكی
بابەتەكەش پشتگوێ نەخەین.
ت و گەڕان بەنێو واڵتانی
نیچە زۆربەی زۆری كاتی خۆی بۆ گەش 
هەمەجۆری ئەوروپادا بەسەر برد ،بە تایبەتی ئیتالیا و سویسرا و باشوری
فەرەنسا .هەموو ئەمانە وایان لێكرد جگە لە ئەڵمانیا چەندین واڵتی تریش
بناسێت .ئەمەش چاوی بەسەر حەقیقەتێكی ئەوروپی بەرفراواندا كردەوە.
جا ئەوجا دەستیكردە ناسینی گەالنی ئەو واڵتانە و تێگەیشت كە سەرباری
بوونی جیاوازیی نەتەوە و نەژاد و زمانو مەزهەبە ئاینیيەكان پەیوەندییەك
لە نێوان گەالنی جۆراوجۆری ئەوروپادا هەیە.
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لەو كاتە بەدواوە سەبارەت بە مرۆڤی ئەوروپی باش دەدوێت ،واتا
ئەو مرۆڤە ئەوروپییەی كە دەمارگیرییە نەتەوەییە بەرتەسكەكەی خۆی
تێپەڕاندووە و هەست بە ئینتیما دەكات بۆ شارستانيەتێكی فراوانتر كە
بریتیە لە :شارستانيەتی ئەوروپا.
ك جار دەمارگیریی
بەاڵم لە هەمانكاتدا دانیشی بەوەدا دەنا كە هەندێ 
نەتەوەیی كە ئایەو مایەی سەروەریيەكانی ڕابردووە ،تەنانەت الی ئەوروپیە
باشەكانیش ،بەسەر دەمارگیری بۆ شارستانێتی ئەوروپادا سەردەكەوێت.
ت و نەست پێكهاتووە .بیری
مرۆڤ مرۆڤە ،لە گۆشت و خوێن و هەس 
نەتەوەیی لەگەڵ شیری منداڵیدا دراويەتێ .چۆن دەتوانێك بە یەكجار خۆی
لێ ڕزگار بكات.
نیچە دەیزانی كە یەكێتی ئەوروپا دوورخایەنە و زۆری پێدەچێت
تا ڕوودەدات :واتا پاش ئەوەی دەمارگیرییە نەتەوەییەكان هێزو بڕستی
خۆیان لەدەستدەدە ن و قوواڵیی شۆڤێنیانەی بەرتەسكی خۆیان نیشاندەدەن.
بێگومان نیچە دژی هەستی نەتەوەیی بە هونەری مرۆیی كراوە بەسەر
وشەدا نەبوو ،بەڵكو تەنها دژی ئەو دەمارگیرییە نەتەوەییە یان توندڕەوییە
نەتەوەییە بوو كە دەبووە هۆی ئەوەی گەالن بەهۆی نوقم بوون لەنێو
خۆپەرستی خۆیانو سەروەرییەكانی بابو باپيرانیاندا ڕقیان لە گەالنی تر
ببێتەوە.
بەاڵم هزری بلیمەت هەمیشە پێش سەردەمەكەی خۆی دەكەوێت.
ئەو بە پێچەوانەی زۆرینەی خەڵكەوە دوورتر لەبەر لووتی خۆی دەبینێت،
ڕادارێكی ناوخۆیی هەیە كە تا دوور دوور دەبینێت .مۆركی پێشبینی و
ئیستشراقیەكەی هزریشی هەر ئالێرەوەیە.
لە سەردەمی نیچەدا بە خەیاڵو مێشكی كەسدا نەهاتووە كە ڕۆژێك
لە ڕۆژان یەكێتی ئەوروپا بەدیبێت .ئەوی باوەڕی وای هەبووایە بە شێت
دادەنرا .سەدەی نۆزدە سەدەی نەتەوەكانی ئەوروپا بوو و هەمووانیش
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هەر دەمارگیربوون بۆ نەتەوەكانی خۆیان ،واتا چ فەرەنسیيەكان ،یان
ئەڵمانەكان ،یان ئینگلیزەكان..و هتد ،هەر هەموویان دەمارگیربوون بۆ
نەتەوەكانی خۆیان .بە تەنها نیچە لە قاعیدەكە جیاوازە و خەون بە ئاسۆی
ئەوروپی و یەكێتی ئەوروپیەوە دەبینێت!! بگرە ئەمە وایلێكرد تێزێكی لە
ژێر ناوی ((مرۆڤی ئەوروپی و لەناوبردنی نەتەوە و میللەتەكان))ی نووسی!
كە بە شێوەیەك لە شێوەكان دەڵێت :بێگومان میللەتانی ئەوروپا لەڕێی ژن
و ژنخوازی نێوان گەالنەوە نەژادێكی تێكەڵ یان ئاوێتەیەك درووستدەكات
كە پێی دەڵێین :مرۆڤی ئەوروپی ،فەرەنسی تێكەڵ بە ئەڵمانی دەبێت،
ئینگلیزی بە فەرەنسی ئا بەم شێوەیە.
بەاڵم داخرانی میللەتان یان نەتەوەكان بەسەر خۆیاندا ،كە داخرانێكە
بەرئەنجامی ڕق و كینەی نەتەوەییە ،لە دژی ئەم ئاڕاستە كراوەیە كار
دەكات و ڕێگری بۆ درووستدەكات.
سەرباری ئەمەش بزاوتی مێژوو بەردەوام دەبێت لەسەر كارەكەی
خۆی و دەبێتە هۆی ئەوەی ڕۆژێك لە ڕۆژان نزیكخستنەوە لەنێوان گەلە
جیاوازەكانی كیشوەری ئەوروپادا درووستبكات ،نەك دوورخستنەوە.
ئەو تەوژمە نەتەوەییە دەمارگیرەی كە ئێستا لە ئەوروپادا باوە،
تەوژمێكی دەستكردە ،وەكچۆن كاسۆلیكیەتی پاپایی تەوژمێكی دەستكردە.
ئەم تەوژمە دەیەوێت ڕێگری لە تێكەڵبوونو یەكترناسینی خەڵكی بكات تا
بە بەردەوامی ڕقیان لە یەكتری بێتەوە .ڕێبازی كاسۆلیكیش ،ئەوسا لە دژی
ڕێبازە مەسیحییەكانی تر تۆوی ڕق و كینەی تائیفی دەچاند.
وەل ێ ئەم بارە داخراوئامێزە لەالیەن كەمینەیەكی توندڕەوی توندو
تیژەوە بەسەر هەموواندا سەپێنراوە .كە لەڕێی ترساندنو كەڵەگاییو درۆ
و دەلەسەوە ،سەپێنراوە.
چۆنچۆنی لەم تێزەی نیچە تێبگەین؟ مارك كریبونی توێژەر بە
شێوەیەك لە شێوەكان دەڵێت :نیچە پێیوابوو كە نەتەوەگەریی شۆڤێنی
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تەوژمێكی شكستخواردووی كوێرانەیە .هەروەها لەو باوەڕەدا بوو كە ئەم
ت و دانی پیادانانێت و هەوڵدەدات پارێزگاری
تەوژمە نكوڵی لە واقیع دەكا 
ك و
لە شتێك بكات كە بوونی نییە و بریتیە لە :ناسنامەی نەتەوەی پا 
بێگەرد كە تەواو جیاوازە لە هەموو ناسنامەكانی تر.
بەڕای نیچە ناسنامەی پاك و بێگەرد بوونی نییە .هەموو ناسنامەكان
بریتین لە پێكهاتەی كۆمەڵێك توخمی لێكجیا .ئەڵمانییەكی دەمارگیر بۆ
نەتەوەكەی نازانێت كە ڕۆشنبیریی ئەڵمانی ڕۆشنبیرییەكی پااڵوتە نییە،
بەڵكو تێكەڵەیەكە لە كۆمەڵێك ڕۆشنبیری.
ڕاستییەكەی ڕۆشنبیریی گریكی كاریگەری زۆری لەسەر نیچە داناوە
و كاری تێكردووە ،هەروەها ڕۆشنبیریی ئیتالیی سەردەمی ڕێنیسانسیش,
پاشان ڕۆشنبیریی فەرەنسیی سەردەمانی ڕۆشنگەریی ,ئینجا ڕۆشنبیریی
ئینگلیزیو ..هتد .دیارە بەتەنها دەمارگیرە ڕەگەزپەرستەكانن باوەڕیيان بە
بوونی تاقە ناسنامەیەكی بەسەرخۆدا داخراو هەیە .ئەوەش بڵێین كە بزاوتی
مێژووی ئەوروپی ئەوكات بە ئاڕاستەی كرانەوەی گەال ن و یەكترناسین و
كاریگەربوون بە یەكتری لەڕێی هۆكارەكانی گەیاند ن و گواستنەوەی نوێوە
كە تازە سەریان هەڵدەدا ،ڕێیدەكرد.
لەنێو ئەو هۆكارانەشدا ڕۆژنامەو شەمەندەفەرو كتێبی چاپكراو بە
شێوەیەكی زۆرو فراوان ،كە ئەمەش وایدەكرد ئەڵمانییەك نەتوانێت دەرگا
بەسەر خۆیدا دابخات و بڵێت :من تەنیا ئەڵمانیم و پەیوەندیم بە هیچ
ب و گۆڤارو گفتوگۆ
گەلێكی دەوروبەر و دراوسێوە نیيە .چوون لەڕێی كتێ 
و دیداری تایبەتی لێرەو لەوێوە زمانی فەرەنسی دەهاتە ماڵەكەیەوە .نیچە
دەیزانی خەڵكی بەبێ ئەوەی بزانن و ئاگایان لێبێت ،پێیان ناوەتە سەردەمی
جیهانگیریی ئەوروپییەوە ،وەك ئێستا چۆن ئێمە پێمان ناوەتە سەردەمی
جیهانگیریی گەردوونیی سەرتاپاگیرەوە.
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چەمكی «مرۆڤی بااڵ» الی نیچە
لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود
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پێشەكی
چەمكی «مرۆڤی ب��ااڵ» بە یەكێك لە گرنگترین چەمكەكانی
فەلسەفەی نیچە دادەنرێت .هەرچەندە ئەم چەمكە زۆر بە كورتی لە
پێشەكی كتێبی «زەردەشت وەهای گوت»دا باسكراوە ،بەاڵم دەمانگەیەنێتە
ئەو بڕوایەی پێمانوابێت نیچە «هەندێك شتی لەبیردا» بووە سەبارەت
بەوەی چۆن مرۆڤ دەتوانێت زیاتر بێت لەوەی كە مرۆڤە.
ئەگەر وابێت یاخود نا ،ئەوا ئەم چەمكە بە شێوەیەك لە شێوەكان
نیچە لە كارەكانیدا باسیكردووە .تێگەیشتن لەم چەمكەش وا دەكات
بزانین چۆن نیچە روانیویەتیە» ژیان ،ئەم وتارەش هەوڵێكە بۆ ناساندنی
چەمكی «مرۆڤی بااڵ» الی نیچەو زانینی چەمكی ژیان الی مرۆڤی بااڵ.
ناوەڕۆك
لە كتێبی «زەردەشت وەهای گوت»دا لەسەر زاری زەردەشت،
كەسایەتی سەرەكی كتێبەكە ،نیچە بەم شێوەیە باسی ژیانی خۆی تەرخان
دەكات ،لەپێناو بەهێزكردنی بەها مرۆڤایەتیيەكاندا.
هەروەها مرۆڤی بااڵ ئەو كەسەیە كە دەتوانێت بەهای تایبەت
بەخۆی دروست بكات ،لە جیهانێكدا خەڵكانی دی تیایدا دەژین و پێشتر
بەو چەمك و بەهایانە ئاشنا نەبوون .واتا مرۆڤی بااڵ كاریگەری دەخاتە
سەر ژیانی كەسانی دی و دەتوانێت بەهای جیاوازو تایبەت بەخۆی
دروست بكات ،كە سەربەخۆیە لە كەسانی دی و كاردەكاتە سەر كەسانی
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ترو بێمانا ژیان بەسەر نابات ،ئەگەر رابردوو ئێستاو داهاتوش بێ مانابن
ئەو لە پێناوی مرۆڤایەتیدا دەژێت.
نیچە پێیوایە «مرۆڤی بااڵ» بە ڕادەیەكی بێسنور كاردەكاتە سەر
مێژوو دەبێت كەسێك بێت هەمیشە لە ڕێگەی بیری كەسانی ترەوە
جارێكی تر بێتەوە ناو ژیان و كاریگەری بخاتە سەر بیركردنەوە و
بەهاكانیان .ناپلیۆن بۆ نموونە ،بە یەكێك لەو كەسانە دادەنرێت كە
زۆربەی سەرسامی بیرو بۆچوونەكانی نیچە بووە.
ناپلیۆن كاریگەری ك��ردە سەر مێژووی ئەوروپا و سیستمی
ئەوروپای گۆڕی و لە شوێنیدا سیستمی نوێی دامەزراند .ئەوەی ئەو
كردی كاریگەری كردە سەر ئەوروپای ئەمڕۆ .ئەم بیركردنەوەیەی نیچە
پەیوەندی بە بۆچوونێكی تری نیچەوە هەیە ئەویش (ورەو هێز)ە بەو
مانایەی مرۆڤ دەتوانێت بەهێزو ورەیەكی زۆرەوە ڕووبەرووی هەموو
بارودۆخێك ببێتەوەو كاریگەری خۆی لەسەر دەوروبەر و بارودۆخەكە
هەبێت.
نیچە وەاڵمی بۆ (چەمكی ژیان)یش هەیە كە بە ناڕەحەت دێتە
بەرچاو .وەاڵمی نیچە بەرامبەر بە ژیان لە هەمان كتێبدا «زەردەشت وەهای
گوت»دا هاتووە ،بەوەی ژیان بریتیە لە كۆمەڵێك بازنەی بێ سەرەتاو كۆتا
و بەردەوام دوبارە دەبێتەوە ،لەگەڵ ناخۆشی و ناڕەحەتیيەكانی ژیاندا
هەندێك كەس تووشی دڵتەنگی و خەمۆكی دەبن ،بەاڵم گرنگترین شت
بۆ مرۆڤی بااڵ ئەوەیە «ژیان» بەشێوەیەكی تر ببینێت وا بزانێت هەندێك
سات هەن لە ژیاندا پڕمانان و مرۆڤ توشی خۆشبەختی دەكەن ،پاشان
دەتوانێت ئەم خۆشیە دوبارە بكاتەوە بەمەش كەسی بااڵ هەست بە ساتە
خۆش و ناخوشەكانی ژیان دەكات ،دەتوانێت بڵێت ژیان شتێكی باشە
هەرچەندە دیاردەیەكی ترسناك و پڕ پرسیارە.
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بەشێوەیەكی روونتر ئەو كەسە رووب���ەڕووی ژی��ان دەبێتەوە
هەرچەندە ناڕەحەت و بێماناش دیار بێت ،لە هەمانكاتدا مرۆڤی بااڵ
دەبێت ئەو راستیەش بزانێت «جەوهەری ژیان» ناگۆڕێت ،تەنانەت ئەگەر
ئەو لە لوتكەی بااڵبوونیدا بێت.
لەم سۆنگەیەوە دەتوانین بڵێین مرۆڤی بااڵ كەسێكی بەسەرخۆيدا
زاڵەو هەڵوێستی بەرامبەر ژیان هەیە ،كاتێك خەڵكانی دی بەالیانەوە
بێمانایە .ئەم تێگەیشتنەش ڕێگای بۆ دۆزینەوەی «راستی ”TRUTH
خۆشدەكات بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ.
هەروەك چۆن بۆ بردنەوەی دڵی ئافرەتێك لەسەرخۆو وردە وردە
هەنگاو دەنێت .خاسیەتێكی تری مرۆڤی بااڵ كە نیچە لە كتێبی (لەدایكبوونی
تراژیدیا ( )The Birth of Tragedyباسیكردووە ،بریتیە لە تێكەڵكردنی
هەردوو بەهای (هزرو هەست).
نیچە پێیوایە هاوسەنگی درووستكردن لەنێوان ئەو دوو بنەمایەدا
گرنگە بۆ بەخشینی مانا بە ژیان ،هەروەها نیچە پێیوایە پێویستە مرۆڤ
سروشتی راستەقینەی خۆی بدۆزێتەوەو بەشێوەیەكی دروست بەكاری
بهێنێت.
نیچە زۆر ئالودەی كارە ئەدەبی و هونەری و مۆسیقیەكان بووە
و زۆر تایبەت مامەڵەی لەگەڵ (هونەر)دا دەكرد و بەرزتر لە هەموو
كارە عەقاڵنی و زانستیيەكان سەیری دەكردن و بەالی نیچەوە داهێنانی
هونەری لەسەروی هەموو شتێكەوە بووە .الی نیچە مرۆڤی بااڵ ئەو كەسەیە
(هونەرمەند) بێت .هونەرمەندێك هەست و سۆزی خۆی بەكاربهێنێت ،بۆ
كارێكی تایبەت كە ڕەنگدانەوەی روئیای تایبەتی خۆی هەبێت بەرامبەر
ژیان و جیهان.
لەم بارەیەوە نیچە زۆر بە پۆزەتیڤی باسی شارستانیەتی یۆنانیيەكان
دەكات ،كەهزرو هەستەكانیان بەكارهێناوەو لە ئەنجامیشدا كاریگەری
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گەورەو داهێنەرانەیان ئەنجامداوە زیاتر لە كۆمەڵگای ئەمڕۆ ،هەروەها
نیچە رەخنە لە (شارستانیەتی رۆژئاوا) دەگرێت بەوەی زۆر رۆچووتەوە ناو
بەهای (هزر) رۆژئاوا پێیوایە مرۆڤ دەتوانێت لە ڕێگەی (عەقڵ -هزر)ەوە
بگات بە هەموو شتێك و سەرجەم خراپیيەكانی سروشت راست بكاتەوە.
هەر ئەم بیركردنەوەیەش ئەمڕۆ رۆژئاوای گەیاندۆتە ترۆپكی زانست
و تەكنەلۆژیا ،بەاڵم نیچە رەخنە لەم بۆچوونە دەگرێت و پێیوایە جوانی
ژیان لە ئەنجامی هاوسەنگی نێوان بەها (رۆحی و عەقڵیەكان)ەوە دێتەدی.
ئەم هاوسەنگیەش وەك دەزانین لە كۆمەڵگای مۆدێرندا زۆر بەكەمی بەرچاو
دەكەوێت .الی نیچە (هەست و سۆز) بەشێكن لە سروشتی مرۆڤ و
فەرامۆشكردنیان دەبێتە هۆی تێكچوونی سایكۆلۆژیای مرۆڤ .كە واتا مرۆڤی
بااڵ ئەو كەسەیە هاوسەنگی لەنێوان سەرجەم هەست و سۆزو هۆزەكانیدا
دروستدەكات و بەشێوەیەكی راست ئاڕاستەیان دەكات.
لە رۆژگاری ئەمڕۆدا كە عەقڵ و زانست لە ترۆپكی گەشەكردنیدایە
پێموایە كارێكی سەختە بتوانین قەناعەت بە خەڵكی بێنین بەرامبەر الیەنە
خراپەكانی (عەقڵ و زانست) ،چونكە خەڵكی لە كۆمەڵگای ئەمڕۆدا پێیانوایە
هزرو زانست چارەسەری سەرجەم گرفتەكانی كۆمەڵگا دەكات و بەب ێ
زانست كۆمەڵگا دەكەوێتە ناو گێژاو و وێرانكارییەوە .من بۆخۆم لەگەڵ
نیچە هاوڕام كە پێیوایە جوانی ژیان لەوەدایە (عەقڵ و سۆز) تێكەڵ بكرێت،
چونكە دنیایەكی بێسۆز جیهانێكی ناسروشتەوە ب ێ (هزر)یش مرۆڤ رووەو
ونبوون هەنگاو دنێت .
كۆتایی:
لە سۆنگەی ئەو بۆچوونانەی سەرەوە دەگەینە ئەو دەرئەنجامەی
بڵێین (مرۆڤی بااڵ) ئەو كەسەیە بتوانێت كاریگەری بكاتە سەر مێژوو
و دەوروبەری ،هەروەها بتوانێت هاوسەنگی لەنێوان (هزر و هەست)دا
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دروست بكات و بەشێوەیەكی راست ئاڕاستەیان بكات ،هەروەها مرۆڤی بااڵ
مرۆڤێكە سنورەكانی ژیان دەزانێت.
سنورێك كە خۆی دیاری كردووە نەك كۆمەڵگا بەسەریدا سەپاندبێت
(مرۆڤی بااڵ) ژیانی خۆش دەوێت و هەست بە بێزاری ناكات و بەردەوام
لە هەوڵی هێنانەدی بەهای جواندایەو بەردەوام دەتوانێت كاریگەری لەسەر
كەسانی تر دروستبكات و كەسێكە ڕووبەڕووی «ژیان» دەبێتەوەو بەرگەی
سەرجەم بارودۆخە (خۆش و ناخۆش)ەكان دەگرێت ،لە بەرامبەریاندا چۆك
دانادات.
سەرچاوە:
))nietzschs idea of an ((overman
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ژیانی ((نیچە))
د.یسری إبراهیم
((فردریك نیچە))
لە عەرەبیەوە :شوان ئەحمەد
Shwanhmad2001@gahoo.com

71

ئاشنابوون بە نیچە

پانزەی ئۆكتۆبەری ساڵی  1844لە هەرێمی (ڕیكن) لە ئەڵمانیا
هاتوەتە دنیاوە(( .لۆدڤیك نیچە))ی باوكی قەشەیەكی پرۆتستانت ی و كوڕی
قەشەیەكی پرۆتستانتی بووە .هاوكات دایكیشی كچی قەشەیەكی پرۆتستانتی
بووە.
باپیری (باوكی باوكی) چەند كتێبێكی ئاینی نوسیوە ،لەوانە (البقاو
ااڵبدی للمسیحیە) كە لەساڵی 1796دا بەچاپیگەیاندوە ئەمە ئەوە دەگەیەنێت
كە (نیچە) كوڕی بنەماڵەیەكی مەسیحی بووە ،كە ئاین لەخوێندندا بووە
ب و باپیرانی قەسابی بووە و هیچ كامیان لەخانەدانە
پیشەی زۆرێك لەبا 
پۆڵەندیەكان نەبوون ،وەك ئەوەی (نیچە) باسی دەكرد .باوكی بۆیە ناوی
نا (فردریك ڤلهلم) ،چونكە ڕۆژی لەدایكبوونی هەمان ئەو ڕۆژە بوو ،كە
شا (فردیك ڤلهلم)ی پادشای پرۆسیای تێدا لەدایك بوو .وەك چۆن پادشای
پروسیا لە دوا ساڵەكانی ژیانیدا شێتبوو( ،نیچە)ش لە كانونی دووەمی ساڵی
1889دا ،توشی هەمان حاڵەت بوو .لەو ڕەشنوسەی (نیچە) باسی ژیانی
خۆی دەكات دەڵێن( :لە ئەیلولی ساڵی 1848باوكی خۆشەویستم دوچاری
نەخۆشی عەقڵ بوو).
شایەنی باسە ئەو پزیشكەی پشكنینی بۆ كردبوو ڕایگەیاندبوو كە
دووچاری نەرمی مێشك بووە ،سەر وەختێكیش لەساڵی 1849دا كۆچی
دوایكرد ،پشكنینیان بۆ كەلەسەری كردو دەركەوت كە پزیشكەكەی بە
هەڵەدا نەچووەو ڕاستی پێكاوە ،لەگەڵ ئەوەشدا پسپۆڕان كۆكن لەسەر
ئەوەی كە دێوانەیی (نیچە) بۆ ماوەیی نەبووە.
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ساڵی  1850برا بچوكەكەی دەمرێت ،كە تەمەنی دووسااڵن دەبێت،
دوای ئەوە دایكی بڕیاردەدات بچن بۆ (ناومبۆرگ) لێرە بە دواوە (نیچە)
بەشێكی زۆری تەمەنی منداڵی لە چوارچێوەی خێزانێكدا بەسەردەبات كە لە
دایكیو خوشكیو داپیرەی (دایكی باوكی)و دووپوری كە شویان نەكردووە،
پێكهاتبوو.
( )1هەندێك لە لێكۆڵیاران پێیانوایە ئەم ژینگە ژنانەیەی (نیچە)ی
تێدا ژیاوە ،زۆر جاڕسی كردوەو ئەمەش هۆكاری سەرەكی ئەوەیە كە لە
دواتردا هێرشی توند دەكاتە سەر ژنو هەڵوێستیان لە دژ وەردەگرێت.
بەهەر حاڵ (نیچە) سەرەتای تەمەنی بەڕۆحێكی ئاینی پەروەردەكراو
زۆر دەرگیری ئاین بوو ،لێیدەگێڕنەوەو دەڵێن ،كە لە تەمەنی شەش سااڵندا
بووە ،بەشێوەیەك ئینجیل و وێردە ئاینیەكانی خوێندوە ،خەڵكی هێناوەتە
گریان ،ئەمەش وایكردووە هاورێكانی بە (قەشە بچكۆلەكە) بانگی بكەن:
ساڵی 1858دا بۆ خوێندن دەچێتە قوتابخانەی (بفۆرتا) ،بۆ ماوەی شەش
ساڵ ناچار دەبێت لەگەڵ ڕێو ڕەسم و سستمی توندوتۆڵ ى ئەو قوتابخانەیەدا
هەڵبكات ،كە پێشتر (نۆڤالیس ،فیختە ،رینكە ،شلیگڵ) ،تێیدا خوێند بوویان.
(نیچە) لە تیۆلۆژیاو ئەدەبی ئەڵمانیاو كالسیكیدا پلەی باشە بە
دەست دێنێت ،بەاڵم لە ماتماتیكو وێنەدا نمرەیەكی كەم وەردەگرێت.
لەساڵی 1861دا وتارێكی پیاهەڵدان دەرب���ارەی (هۆڵدەرلین)
دەنوسێت كە ئەوكات كەس نەیدەناسی .شەش ساڵ دوای نوسینی ئەو
وتارە( ،هۆڵدەرلین) وەك مەزنترین شاعیری ئەڵمانیا لەدوای (گۆتە) ناو
دەر دەكات ،یەكێك لە مامۆستاكانی (نیچە) دەرهەق بەو وتارەی لەسەر
(هۆڵدەرلین) نوسیویەتی ،پێیدەڵێت( :ئامۆژگاریت دەكەم كە هۆگری
شاعیرێكی ئەڵمانی دیكەبیت ،كە زۆر لە هۆڵدەرلین بەهرەمەندترو ڕونو
ڕەوانتر بێت))2( .
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(كارل یاسبەز) لەوە دەكات كە (نیچە) لە تەمەنی الوێتیدا زۆر
بە (هۆڵدەرلین) سەرسام بووە ،بەتایبەت بەشانۆگەریە شیعریەكەی (ئەمبا
دۆقلیس)( )3( .ئەمبادۆ قلیس) یەكێك بووە لە فەیلەسوفە سروشتیەكانی
یۆنانو لەسەدەی سقلیەدا ژیاوە .كارەكتەری ئەو تێكەڵیەك بووە لەواقیعو
ئەفسانەو لێیدەگێڕنەوە ،كە شاعیر ،فەیلەسوف ،سیاسی ،پزیشكو جادوباز
بووە ،بەاڵم ئەو بەسەرهاتەی لەسەر مردنەكەی لێی دەگێڕنەوە كە ئەوەیە
كە بەنەمری هێشتویەتیەوەو بوەتە كەرەستەیەك بۆ شاعیران ،تا لەبارەیەوە
بنوسنو باسی بكەن.
دەڵێن بەدەستی خۆی مردنی هەڵبژاردووە ،بۆ ئەمەش خۆی فڕ ێ
داوەتە ناو گڕكانەكانی (ئەتنا)و پێاڵوەكانی لەو نزیكانە جێهێشتووە .تا بەڵگە
بێت ،بۆ ئەوەی كەلەوێدا خۆی كوشتووەو بزانن چی بەسەرهاتووە.
(ئەمبادۆ قلیس) بەالی (هۆڵدەرلین)ەوە ،قارەمانێكی موتەدەسەكەو
ب��ەدەم بانگەشەی زەوی��ەوە چ��ووە لەسەر زەوی دەستبەرداری ژیانی
خۆی دەبێت ،بۆئەوەی لە ناخیدا بەدەستی بێنێتەوە .ئەوەتا دەربارەی
(ئەمبادۆقلیس) دەڵێت:
ت و بۆی دەگەڕێیت ،لەناخی زەویەوە گڕێكی
تۆ بەدوای ژیاندا وێڵی 
ق و شۆرێكی
یەزدانی دێتەدەرێ و بۆت دەدرەوشێتەوە ،تۆش بە شەو 
زۆرەوە خۆت دەهاویتە ناوكڵپەو نێلەێنڵی (ئەتنا) لەگەڵ ئەوەشدا ،تۆ
لەالی من پیرۆزی وەك ئەو هێزی زەویەی هەڵی لوشیت ..ئەی شەهیدە
چاونەترس و بوێرەكە ! )4( ...بێگومان سەرسامی زۆری (نیچە) بە
(هۆڵدەرلین)و شانۆنامەی (ئەمبادۆقلسیی) بەتایبەتی بەشێوەیەكی سەرەكی
پەیوەندی بەوەوە هەیە كە ستایشی مرۆڤ دەكات ،وەك بوونەوەرێكی
موقەدەسو گۆرانی بۆ ژیان دەڵێن.
ساڵی ( 1864نیچە) دەچێتە زانكۆی (بۆن) ،سەرەتا تیۆلۆژیاو فیلۆلۆگیا
دەخوێنێت ،بەاڵم ساڵێك دوای ئەوە واتە لەساڵی 1865دا ،واز لەخوێندنی
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تیۆلۆزیا دێنێتو شوێن (ڕێچل)ی مامۆستای دەكەوێت،بۆ زانكۆی (لیتسگ)
((. )5نیچە) بەرلەوەی بڕوانامەی دكتۆدا وەربگرێت ،بەهۆی (ڕێچاڵ)ی
مامۆستایەوە پێشنیاری بۆ دەكرێت ،تا لە زانكۆی (بازل) بێتە مامۆستاو وانە
بڵێتەوە ،بۆ ئەم مەبەستە (ڕیچل)ی مامۆستای بۆ سەرۆكایەتی زانكۆی (بازل)
دەنوسێت( :لەنێوان ئەو عەقڵە گەنجە زۆرو زەوەندانەی لە ماوەی ئەم
سی و نۆساڵەدا وانەم پ ێ وتون ،هەرگیز گەنجێكی وەك نیچەم نەبینیووە
كە لەوتەمەنە كەمەدا ،بگەنە ئەو ئاستە بەرزەی بیركردنەوەو بەوجۆرە
ژیروكامڵ بن ،من پێشبینی دەكەم گەرتەمەن دەرێژ بێت ،الی خۆشمەوە
دوعای تەمەن درێژی بۆ دەكەم ،سەرەنجام لەنێوان زانایانی ئەڵمانیادا ،ڕیزی
پێشەوە بگرێت ..ئەو ئێستا لەتەمەنی بیستو چوار ساڵیدایە .كەسێكی
بەهێزو چستو چاالكە ،تەندروستی باشەو بەرۆحو بەجەستە ئازاو بوێرە.
دڵخوازی تەواوی زانا گەنجەكانی بواری زمانەوانیيە لێرە واتە لەلیبتسگ.
ڕەنگە بڵێن ئەوەی تۆ باسی دەكەیت موعجیزەیە كە لەموعجیزەكانی،
ف و فاكیەو هەر شتێك
بەڵێ وایەو موعجیزەیە ..هاوكات كەسێكی بەلوت 
بەمێشكیدا بێتو عەقڵی ڕێنوێنی بكات ،ئەنجامی دەدات ( )6بەم جۆرە
(نیچە) لە تەمەنی بیستوچوار ساڵیدا بوو بە مامۆستای فیلۆلۆژیاو بۆ ماوەی
نۆ ساڵ لەزانكۆ (بازل) وانەی وتەوە ،واتە لە ساڵی  1869تا ساڵی 1879
واتە تا ئەو كاتەی بەهۆی نەخۆشیو تێكچونی باری تەندروستیەوە ،وازی
لەوانە وتنەوە هێنا.
ڕەنگە بەشێكی ئەو نەخۆشیەی ،پەیوەندی بەو ماوە كورتەی
خزمەتی سەربازیەوە هەبێت كە لەساڵی  1870و لەماوەی شەڕی پروسیاو
فەرەنسادا بەجێی گەیاند .لەو ماوەیەداو سەروەختێك خەریكی مەشقی
گ و پەراسوی
سەربازی دەبێت لەكاتی بازدانی بۆ سەرپشتی ئەسپەكەی سن 
ت
زەبریان بەردەكەوێت و بریندار دەبێت ،هەروەها سەرئێشە دەگرێ 
و ڕشانەوەی زۆر لە پەلوپۆی دەخات .ساڵی  1872یەكەم كتێبی خۆی
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بەناوی (گۆرانی تراژیدیا) باڵودەكاتەوە .كتێبەكە لەئاست چاوەڕوانی زانكۆدا
نەبوو ،لەبەرئەوەی پشتی بەهیچ سەرچاوەو ژێدەرێكی یۆنانی نەبەست
بوو ،بۆ سەلماندنی ڕاوبۆچونەكانی ،هاوكات ستایلی نوسینەكەشی توندو
ئاگرین بوو ،هیچ ستاتیكاو جوانیەكی تێدانەبوو ،ئەمەوسەرەڕای ئەوەی
بەهۆی زیادكردنی نۆ بەشی خراپو الواز دیكە كەتیایدا ستاشیی (ڤاگنەز)
دەكات ،بۆ سەر ئەو پەنچا بەشەی كتێبەكەی ل ێ پێكهاتبوو ،بابەتەكەی
بێ ئەهمیەتكرد ،هەر بۆیە دواجار كتێبەكە وەهادەركەوت ،كە وتارێكی
سەیروسەرنجڕاكێش بێت ،نەك توێژینەوەیەكی زانستیو ئەكادیمی بێت(.)7
لێرەدا دەبێت ئیستێك بكەین ،بۆئەوەی بەوكارەكتەرە گرنگانە ئاشنابین
كە لەژیانی (نیچە)دا ڕۆڵیان بینیووە ،لەڕووی ئینسانیو فیكریەوە ،شوێن
دەستیان بەسەریەوە دیارە.
یەكەم كەس لەوانە (پۆڵ دۆسین)ە (( ،)1919-1845دۆسین) هاوڕێتی
(نیچە)بووەو یەكێكە لەبەرناوبانگترین وەرگێڕو شرۆڤەكارانی فەلسەفی هندی
لەقوتابخانەی (بڤۆرتا)و زانكۆی (بۆن) لەگەڵ (نیچە)دا بووە ،بەاڵم دوای
ئەوە بەجێدەهێڵێت و دەچێت بۆ (تۆبنگن) .ئەویش وەك (نیچە) سەرسام
بوو بە فەلسەفەی (شۆپنهاوەر) لە (لیبتسگ) بەرێكەوت (نیچە) چاوی بە
كتێبی (جیهان وەك ئیرادەو وێناكردن)ی (شۆپنهاوەر) دەكەوێت ،دەست
بە خوێندنەوەی دەكات ،تەواو دەكەوێتە ژێر كاریگەری بۆچونەكانیەوە
لێرەدا دەبێت ئەوە بڵێین كە (دۆیسن) بەوەفادار تربوو بۆ (شۆپنهاوەر) لە
(نیچە)( .دۆیسن) كە بەمێژووی فەلسەفە دەستیپێكرد لە فەلسەفەی هندی
كۆنەوە تا ئەوروپای مۆدێرن ،سەرەنجام بە فەلسەفەی (شۆینهاوەر)ەوە
گیرسایەوە ،چونكە بەبڕوای ئەو (شۆپنهاوەر) ئەو كەسەیەكە لەسەفەكەیدا
ت و خۆرئاوا ئاوێتە بەیەك دەكات ،هەرچەند (نیچە)
رۆحی خۆرهەاڵ 
دواجار وازی لە (شۆپنهاوەر) هێناو دەست بەرداری فەلسەفەكەی بوو ،بەاڵم
تا كۆتایی (دۆیسن) وەك هاوڕێیەكی بە ئەمەكی مایەوە.
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هەرچی هاوڕێیەتیەتی لەگەڵ (بارڤن رۆدە) دا (،)1898-1845
تەمەن كورتتر بوو ،لە زانكۆی (لیبتسگ) هەر دووكیان بەو پەڕەی خۆین
گەرمیيەوە دەرگیری ئەدەبی كۆنی یۆنانی بوون ،تاوایان لێهات بوونە دوو
هاوڕێی گیانی بەگیانی یەكترو كار بەوە گەیشت( ،ڕیتشل)ی مامۆستایان
ناوی (دایسكیۆری) ()9یان بەسەردا ببڕێت .ئەو كتێبەی وایكرد (بارڤن
ڕۆژە) وەك زانایاكی بواری فیلۆلۆژیای كالسیكی ناوبانگ دەر بكات ،كتێبی
(النفس) بوو كە تیایدا باسی لە دیدو تێڕوانینی یۆنانیەكان كردبوو بۆ
دەروون ،ئەویش لەبەر ڕۆشناییوتووێژو مشتومڕەكانی بوو ،لەگەڵ (نیچە)
دا لە زانكۆی (لیبتسگ) ،بەاڵم ئەو الپەڕە زۆرانەی كە (ڕۆدە) تیایدا باسی
لە (دیۆنسیۆس) كردبوو ،هیچ جۆرە ئاماژەیەكی بۆ نوسەری كتێبی (گۆرانی
تراژیدیا) نەكرد بوو ،ئەمەش بووە مایەی سەرەتای كۆتایی ئەو پەیوەندی
هاوڕێیەتیەی ماوەیەكی دوورو درێژ لە نێوانیاندا بوو( )10بەم جۆرە دەبینین
كە فیكر ئاڕاستەی ژیانی (نیچە)ی كردووە ،بۆ چوونی هاوڕێیەكی لەسەر
كتێبێك لە كتێبەكانی ،یاخود فەرامۆشكردنی بەرهەمێكی لەالیەن ئەوانەوە،
بەس بوو بۆ ئەوەی كۆتایی بە پەیوەندی هاوڕێیەتی نێوانیان بهێنێن .لێرەوە
باڵوبوونەوەی هەر كتێبێكی تازەی (وەكی د .عەبدولڕەحمان بەدەوی
دەڵێن) ،دەبوومایەی لە دەستدانی هاوڕێیەك لە هاوڕێكان ی و بچڕانی
پەیوەندی نێوانیان.
(نیچە) لەسەر لەدەست دانی هاوڕێكانیو دووركەوتنەوە لە خەڵك
و خوا بەردەوام بوو ،تاوای لێهات لە دوا ڕۆژەكانی ژیانیدا گۆشەگیرو تەنها
مایەوە .وای لێهات نەكەس باسی دەكردو نەكتێبەكانیان دەخوێندەوە خانەی
وەشان و باڵوكردنەوەكانیش ڕازی نەدەبوون بەرهەمەكانی چاپ بكەن،
بۆیە ناچاردەبوو لەسەر ئەركی خۆی بە چاپیان بگەیەنێت( .نیچە) هەر بە
تەعف خەڵك و خوا فەرامۆشیان نەكرد ،بەڵكو ئەوچەند هاوڕێیەشی كە
مابووی ئەوانیش لێی دوركەوتنەوە ..سەر وەختێك بەشی چوارەمی كتێبی
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(زەردەش��ت)ی باڵوكردەوە ،نەیتوانی جگەلە چل دانە زیاتری لێ چاپ
بكات ،تەنانەت لەو چل دانەیەشو لەناو حەفتا ملیۆن هاواڵتی ئەڵمانیدا،
تەنها حەوت كەسی بەشایستەی ئەوە زانی كتێبەكەیان پێشكەش بكات تا
بیخوێننەوە )11( .سێهەم كەسایەتی لەژیانی (نیچە)دا (ئۆفرێك)ە (-1837
 ،)1905كە نزیكترین هاوڕێی بووە لە زانكۆی (بازل)و ماوەیەكی رۆژێك
لەژوورێكدا پێكەوە ژیاون تەنانەت كاتێكیش (نیچە) (بازل) جێدێڵێت،
(ئۆفریك) هەر پەیوەندی بەهێزی لەگەڵدا دەبێت( .ئۆفریك) زیاتر گرنگی
بە ئینجیل و جیاوازیە قوڵ و گەورەكانی نێوان سەدەكانی ناوەڕاست
و سەردەمی مۆدێرن دەدا ،بە تایبەتیش زیاتر سەرقاڵی جیاوازی نێوان
مەسیحیەت بوو (لەسەر تاكەكانیی دا) لەگەڵ مەسیحیەتی هاوچەرخدا.
سەرنجام بەوە گەیشت كە (زوهد) خەسڵەتی سەرەكی مەسیحیەت بووە
لەسەر تاكەكانیدا ،بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە(ئۆفریك) مامۆستای (نیچە)
بووە و چەمكی (زوهد)ی لەو خواستووە .تەنها گرنگیيەكی (ئۆفریك)
ئەوەیە كە هاوڕێیەكی بە ئەمەكو دڵسۆزی (نیچە)بووە ،تا كۆتایی ڕەنگە
(ڕیچارد فاگنەر) ( ،)1883-1813بەناوتگترین هاوڕێی (نیچە) بوو بێت.
(نیچە) تا ئەوپەڕی بە مۆسیقای ئەو سەرسام بوو ،بە تایبەت ئۆپێرای
(تریستان)و پێیوابوو دوای مردنی (گۆستە)( ،شۆپنهاوەر)( ،هانیە)( ،ڤاگنەر)،
مەزنترین هونەرمەندو داهێنەری ئەڵەمانیان .ئەوكاتەی (نیچە) ئەم ڕاو
بۆچونەی هەبوو( ،شۆینهاوەر)و (هانیە) لە ژیاندانە مابوون ،بەاڵم (ڤاگنەر)
لە (تریشن) لەنزیك (بازل) دەژیا بوونی (ڤاگنەر)یش ئەو قەناعەتەی الی
(نیچە) دروستكرد كە مەزنی و داهێنانی ڕاستەقینە ،هەرماوەو كۆتایی
نەهاتوە( )13( .ڤاگنەر) تەنها بەمەزنیەكەی نەبوو ،بووە جێى سەرنجی
(نیچە) ،بەڵكو هۆكارێكی سەرەكی ئەوە بوو كە (نیچە) بەشێوەیەكی سەیر
عاشقی میوزیك بوو ،خەسڵەتی ڕادیكااڵنەو شۆڕشگێڕانەی ئۆپێرای (تریستان)
یش زۆر سەرسامی كرد .هاوكات لەگەڵ (ڤاگنەر)دا (شونپهاوەر) ،یان خۆش
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دەویست و دەرگیری فەلسەفەكەی ئەو بوون ،لەالیەكی ترەوە ئۆپێرای
(ترسیتان) هەر بەتەنها ستایشی (ئیرادەی كوێرانە) ناكات الی (شۆپنهاوەر)،
ئەو ئیرادەیەی بێ وەستان لەجوڵەو گەڕاندایە ،بەڵكو ستایشی ئەو دۆخی
شادیەش دەكات ،كە بووە سەرچاوەی شادی و بەختەوەری دیۆنیسۆسی
الی (نیچە) ،ئەگەر گوێی لە ئۆپێرای (ترسیتان) نەبوایە ،هەرگیز نەیدەتوانی
ئەوبەشە لەكتێبی (گۆرانی تراژیدیا) بنوسێت ،كە تیایدا باس لە درامای
یۆنانی دەكات تەنانەتی چەند ساڵێك دوای پچڕانی هەموو پەیوەندیەكی
لەگەڵ (ڤاگنەر) دا( ،نیچە) دان بەبایە خ و گرنگی ئۆپێرای (تریستان)دا
دەنێنو لە كتێبی ( )fecc homoدا دەڵێت( :لە سەردەمی الوێتیمدا بەب ێ
میوزیكی ڤاگنەر نەم دەتوانی كاربكەم .لەو كاتەوەی بە پیانۆ كەتە ژەنینی
میوزیكی تریستان ،بووم بەڤاگنەریو لەو رۆژەشەوە چاولەڕێی هونەرێكم
ئەفسونێكی ترسناك و سەرمەدی پڕچێژم پێشكەش بكات ،وەك ئەوەی
ئۆپێرای ترسیتان پێی بەخشیم ،بەاڵم جەفار هەرچیم گوێ لێبوو ،هونەرێكی
ئاست نزمو بێ كەڵك بوو.
م��ن پێموایە سەیروسەمەرەیی ه��ون��ەری ل��ێ��ون��اردۆ داڤنشێ،
سەرچاوەكەی سیحرو ئەفسونی تریستانە) ( )14خۆشەویستی (نیچە) بۆ
(ڤاگنەر) خۆشەویستەكی قوڵو گەورە بوو ،ئەم خۆشەویستیەش بەردەوام
بوو تا ئەوكاتەی نێوانیان تێكچوو .لە 1883/3/22دا لەنامەیەكدا كە بۆ
(ئۆفریك)ی نوسیووە( ،نیچە) دەڵێت( :ڤاگنەر) كامڵترین پیاوێك بوو لە
ژیانمدا بینێبیتم ،خۆشمویست و كەسم بەڕادەی ئەو خۆش نەوسیتووە..
هەمیشە لەبەر دڵمدابوو) ،هەروەها لە نامەیەكی تریدا لە 1887/1/12
دا بە(ئۆفریك) دەڵێت( :جگەلە ڤاگنەر لە ژیانمدا ،یەك كەسم نەدیووە
هێندەی ئەو خەمو ئازاری هەبێت ،تا لە من تێ بگات).
لە كۆتایی كتێبی ()fecc homoدا دەڵێت« :من دەربەستی هیچ
یەك لە پەیوەندیەكانم نیم لەگەڵ خەڵك و خوادا ،بەاڵم ناتوانم ڕۆژانی
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تریش لە یادكەم ،چونكە ڕۆژانی متمانەو بەختەوەریو ڕوداوە مەزنەكا ن
و ساتە وەختە دەگمەنەكان بوو) ( .)15بێگومان ڕاوبۆچونی (ڤاگنەر)
لەسەر كتێبی (گۆرانی تراژیدیا) ،كاریگەری زۆری هەبوو لەسەرپتەوكردنی
پەیوەندی نێوانیان ساڵی  1871كاتێك (ڤاگنەر) كتێبی (گۆرانی تراژیدیا)
ی بە دەست دەگات و لەخوێندنەوەی دەبێێتەوە ،لە نامەیەكدا بۆ (نیچە)
دەنوسێت( :هیچ شتێكم نەخوێندوەتەوە لەم كتێبەی تۆ جوانتربێت) ساڵی
 1873جارێكی تر لەنامەیەكدا پێی دەڵێت( :واجارێكی تر لە خوێندنەوەی
كتێبەكەت بوومەوە ،بەخوای گەورە سوێندت بۆ دەخۆم ،كە من پێموایە
تۆ تاكە كەسێكی كە دەزانیت من دەمەوێت چی بكەم ( .)16شایەنی باسە
(كۆزیما)ی هاوسەری (ڤاگنەر) یەكەمین ژنە الی (نیچە) پلەوپایەیەكی بەرزی
هەبووبێتو پەیوەندی توندوتۆڵی لەگەڵدا گرتبێت ،جیاوازی (كۆزیما) لەگەڵ
ئەو ژنانەی لەمنداڵيدا كۆنتڕۆڵیان كرد بوو جیاوازیەكی گەورەیە ،تەنانەت
(نیچە) نەیتوانی هەرگیز لە یادی بكات ،لە شیعرەكانیو دواین نامەكانیدا
دەردەكەوێت ،كە (كۆزیما) (ئەریادنە)یەو خۆی (دیۆنیسۆس)ەو بەم پێیەش
بێت (ڤاگنەر) ڕۆڵی (تیسیۆس) ( )17دەبینێت ئەم مەسەلەیە تەنها ئەوكات
ئاشكرابوو كە شێت بوو ،لەو ماوەیەدا چەند نامەیەك دەنێرێت ،بۆ
(كۆزیما)و ڕوون دەبێتەوە كە مەبەستی لە (ئەریادنە) كێیە (كۆزیما) خۆشی
ڕۆژێكیان نامەیەكی لە (نیچە)وە پێدەگات كەناوی (دیۆنیسیۆس)ی لەسەرو
تاكەیەك دێڕی تێدایە نوسراوە كە دەڵێت( :ئەریادنە ،خۆشمدەوێت).
ڕۆژی  1889/3/27لە نەخۆشخانەی (یەنا) دەڵێت( :كۆزیما ڤاگنەری
خێزانم هێنانی بۆ ئێرە) )18( .عەشقو خۆشەویستی (نیچە) بۆ (كۆزیما)،
حەزێكی یاساغو خەونێكی نهێنیو شاراوەبوو ،كە بەدیهێنانی ئەستەم بوو
ق و خۆشەویستە (وەك ئەوەی كاوەونان باسی
مانای ڕاستەقینەی ئەم عیش 
دەكات) ،لەبەر ڕۆشنایی پەیوەندی (نیچە) (ڤاگنەر)وە ،بۆمان ئاشكرادەبێت.
(ڤاگنەر) لە هەمان ئەو ساڵەدا لەدایكبووە كە باوكی (نیچە) تێدا لەدایكبووە،
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كە ئەویش ساڵی  .1813سەروەختێك (نیچە) تەمەنی چوارسااڵن دەبێت،
باوكی دەمرێتو بەو هۆیەشەوە ئازارێكی زۆر دەچێژێت ،لە خێزانێكی ب ێ
باوكدا كە لە پێنچ ژن پێكهاتووە ،پێدەچێت (نیچە) لە (ڤاگنەر)دا ئەوكەسەی
بینێیت كەجێ بۆ بگرێتەوە و دەكرێت ئەوەشی بۆ زیاد بكەین ،كە دواتریش
لەئاستیدا ،هەستی بەگرێی ئۆدین كردووە.
(نیچە) (كۆزیما)ی خۆشدەویست ،بێ ئەوەی بتوانێت ڕووبەڕوو ئەو
هەستەی بەیان كات ،هاوسەرگیری لەگەڵی یاخود پەیوەندی گرتن لەگەڵیدا
بە هەر جۆرێك بێت ،بەمێشكیدا نەدەهات ،وەك ئەوەی دایكی بێت
لەڕاستیدا ئەو ڕۆژانەی لە ماڵی (ڤاگنەر) لە(تریشبن)بە تەنیشت (كۆزیما)وە
بەسەری دەبرد ،خۆشترین ڕۆژەكانی ژیانی بووە ،تا ئەو ڕادەیەی پێیوابوو
(تریبشن) دورگەی بەختەوەریە.
(واڵتەركاوڤمان) دواجار پێيوایە( ،ئەریادنە) بەالی (نیچە)وە زۆر
لە(كۆزیما ڤاگنەر) وەك ژنێك لەگۆشت و خوێن زیاتر بووە ،بەتایبەت
لەوكاتەشی كە (كۆزیما)ی هەرگیز بەخەیاڵدا نەهاتووە ،لە نوسینێكیدا
دەڵێت( :ئەو مرۆڤەی دەكەوێتە ناو توناوتونەكانی ژیان ،تەنها لە هەقیقەت
ناگەڕێت ،بەڵكو عەوداڵی ئەریادنیشە) )20( ،بەاڵم ئاخۆ (نیچە) بۆچی ماڵی
(گۆزیما)ی جێهێشتو ماڵئاوایی لە دوورگەی بەختەوەری كرد ،بۆچی لە
دەست (ڤاگنەر)ی باوكی هەڵهاتو شوێن ئازادیو سەربەستی خۆی كەوت؟
هەندێك لە توێژەرانی وەك (یانكۆ الڤرین) پێیانوایە عەشقی (نیچە) بۆ
(كۆزیما) ،یەكێك بوو لەو هۆكارانەی بووەمایەی تێكچوونی پەیوەندی
لەگەڵ (ڤاگنەر) د .لەمبارەیەوە یانكۆ الڤرین دەڵیت( :ڕەنگە نیچە بە
ڕەخنەگرتنی لە ڤاگنەر ،لەهەوڵی ئەوەدا بووبێت ،كە بەدنیاو بەتایبەتیش
بە كۆزیما بڵێت كە ڤاگنەر ڕێگرە لە بەردەم خۆشەویستیە كەیداو شایەنی
ئەوەش نيیە ،كە هاوسەری كۆزیمانبێت .)21(.هەندێكی تر وای بۆ دەچن
(نیچە) بۆیە پەیوەندی خۆی لەگەڵ (ڤاگنەر)دا پچڕان ،چونكە (فاگنەر) لە
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ئۆپێرای (پارسفاڵ)دا گەڕایەوە باوەشی مەسیحیەت و پەشیمان بوونەوەی
ت و سوژدەی برد ،بەاڵم
خۆی ڕاگەیاندو لەبەردەم خاچەكەدا بەچۆكدا ها 
(كاوفمان) پێیوایە ئەگەر چی بەگژ ئوبێرای (پارسیڤال)دا چوەوەو ڕەخنەی
توندی ئاڕاستەكرد ،بەاڵم ئەمە سەرەتایەك نەبوو بۆ پچڕانی پەیوەندی
نێوانیان ،بەڵكو ئەمە بووە مایەی كۆتای هاتنی ئەو پەیوەندیانەو نێوانیانی
تەواو ئاڵۆزكرد (نیچە) زۆرپێش ئەوەی ئۆپێرای (پارسیفاڵ)ببینێ ،لەگەڵ
(ڤاگنەر)دا دۆستایەتیان نەمابوو ،واتە دركی بەوەكرد بوو كەچیدی ئەو
پەیوەندیە نەبەدەردی ((ڤاگنەر)) دێت و نەخزمەت بەخۆشی دەكات ()22
بەم جۆرە خودهۆشیاری ((نیچە))بەخۆیوهەوڵدانی بەردەوامیشی بۆ ئەوەی
خۆی بێت ،بەڕای ((واڵتەر كاوفمان))و بەڕای ئێمەش هۆكاری سەرەكی
تێكچونی پەیوەندی نێوان((نیچە))و ((ڤاگنەر))بوو( ،د.عەبدلڕەحمان
بەدەوی)یش سەروەختێك باس لەم مەسەلەیە دەكات .هەمان بۆچون
دوپاتدەكاتەوەو دەڵێت (سێ هۆكاری سەرەكی بوونەمایەی تێكچونی
پەیوەندی نێوان ئەو دوو بلیمەتە.
یەكەم :هەستكردنی بەهێزی نیچە بەخۆی و كارەكتری تایبەتی
خۆی .دووەم :نا ئومێدبوون لە فەلسەفەی شۆپنهاوەر.
سێیەم ئەو ڕۆحە سوك و ئاست نزمەی ڤاگنەر لەشانۆی بایرۆتدا
نیشانیدا ( ،)23بەمەش نیچە هیوا بڕاو بوو لەوەی شارستانیەتێكی نوێی
دێونیسیسی بێتەئارا ،لەرێی میوزیكی ڤاگنەرەوە) )24( .هەر لە درێژەی
قسەكانیدا (د.عەبدلڕەحمان بەدەوی)دەڵێت هۆكاری یەكەم لەو س ێ
هۆكارەی باسمانكرد ،هۆكاری سەرەكی بوو لەتێكچونی پەیوەندی نێوان
ڤاگنەرو نیچە .دوانەكەی تریان یارمەتیدەری الوەكی بوون...
هەرچی هۆكاری دیكەشە ڕخنەگران تائیستا دروستیانكردوەو باس
ئەكەن .وەك پێویست نینو قەناعەتمان پێناكەن( )25بەم جۆرە ساڵی 1876
كۆتایی پەیوەندی گەرموگوڕو توندو تۆڵی نێوان ((نیچە))و هاوڕێی ئازیزی
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((ڕیچاردڤاگنەر) بوو .ئەو پیاوەی سەردەمانێك ((نیچە)) پێوابوو نمونەی
بەرزی هونەرو بلیمەتە .سەرەڕای پچڕانی ئەو پەیوەندییەی هاوڕێیەتیە ،بەاڵم
((نیچە)) لەهەمان ئەو ساڵەدا كتێبی (ریچاردڤاگنەر لەبایرۆت))ی باڵوكردەوە
كتێبەكە بەڕواڵەت ستایشی ((ڤاگنەر))ەو هەڵدانە بە هونەرەكەیدا ،بەاڵم
ئەوەی بتوانێت پشتی دێڕەكانی ئەو كتێبە بخوێنێتەوە وەكی ئەوەی((د.
عەبدلڕەحمان بەدەوی ))باسی دەكات بەئاسانی هەست بەوە دەكات كتێبەكە
چ ڕەخنەیەك لەخۆ دەگرێت(( .نیچە)) دەربارەی ئەم كتێبە دەڵێت ((هەموو
ئەو بابەتانەی لەكتێبی ڤاگنەر لەبایرۆت دا هەیە ،تەنها باس لەخۆم دەكات
خۆمو بەس ،كە بابەت گەلێكی گرنگ و یەكالكەرەوەیە لەڕوی دەرونیەوە).
لە هەر شوێنێكی ئەو دەقەداناوی ((ڤاگنەر)) هاتبێت ،مرۆڤ دەتوانێت ب ێ
هیچ ڕوگیرییەك ناوی ئەو هەڵگرێتو ناوی من و زەرادەشتی لەجێدابنێت.
كتێبەكە تەنها باس لە ((نیچە)) دەكات(( ،ڤاگنەر))یش هەروەك كارەكتەری
ناو ڕۆمانەكان وایە ((نیچە)) بەكاری هێناوە ،وەك چۆن پێشتر (ئەفاڵتۆن)
(سوكرات)ی بەكارهێنا وەك دەماكێك ،تاخۆی لەپشتیەوە بشارێتەوە)26( .
شایەنی باسە((نیچە)) هەستی دەكرد كە پەیامێكی پێیە ،بۆ بەجێ گەیاندنی
ك و پەیامەش ڕزگاركردنی
ئەركێكی پیرۆز هاتووە ناوەڕۆكی ئەو ئەر 
مرۆڤایەتی بوو لەوە همو خەیاڵپاڵوانەی گومڕاو چەواشەیاندەكرد .ئەم
ئەركەش بوو وەكو (كارل یاسبەرز) دەڵێت( :وایلێكدر) وەها سەیری خۆی
بكات كە كەسێكی تایبەت و ناوازەیەن ،هەر ئەمەش ئاڕاستەی تەواوی
ڕوداوەكانی ژیانی دەكات ،پەیوەندی بە خەڵك و خواوە دیاری دەكات..
لێرەوە پەیوەندی بە هەموو ئەوانەوە توندوتۆتێژدەكرد كە دەیزانی دەتوانن
كۆمەك پێكەری بن بۆ بەدیهێنانی ئەو ئەركە ،لەوانەش وردەكەوتەوە
كە نەیاندەتوانی لەو مەسەلەیەدا هاوكاری ب ن و لەئاست ئەو كارەدابن.
دەسپێك و كۆتایی پەیوەندی بە (ڕیچارد ڤاگنەر)ەوە پەیوەست بوو بەم
مەسەلەیەوە ..ئەو دەمەی دەیزانی (ڤاگنەر) فاكتەرێكە بۆ بەجێ گەیاندنی
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ئەو ئەركە گرنگە ،ئەوا پەیوەندی لەگەڵیدا گەرم و گوڕو كۆنكرێتی بوو،
بەاڵم سەروەختێك هەستیكرد میوزیك و بەرهەوە هونەریەكانی لەگەڵ
پەیامەكەیدا ناكۆكن ،وازی لێهێناو كۆتایی بەقوڵترین و نگەورەترین
پەیوەندی هێنا ( )27قوربانی دانی (نیچە) بەهاوڕێكانی چاری ناچاری بوو
و بەكارێكی قورسی دەزانی ئەوەتا لە  1880/8/20دا لەنامەیەكدا بۆ (پیتەر)
گاست) دەنوسێت( :تا هەنوكەش فەلسەفەكەم شێواو ناجێگیرە ،پێدەچێت
ت و ڕەوانی بم ،لەسەر
كارێكی تەواو گەمژانەبێت ،گەر دەربەستی ڕاس 
حسابی خۆشەویستی ،یان دەستەوستان بم لەوەی بە ئارامی لەگەڵ خۆمدا
ت و سۆزم بەرامبەر بە هاوڕێیەتی رێزو
بژیم بەب ێ وێرانكردنی هەس 
خۆشەویستی) ( )28بەم پێیە هۆكاری سەرەكی گۆشەگیر ی و تەنهایی ،هەر
بە تەنها ناگەڕێتەوە دۆخێكی و ،بەڵكو ناوەڕۆكی بیركردنەوەی ناچاری
دەكرد تاخۆی لە خەڵكانی تر بەدور بگرێت ،لەبەرئەوە كەسێكی تایبەتو
جیاوازە( .)29بەم جۆرە (نیچە) لەژیانیدا كەوتبووە نێوان دوو بەرداشەوە
یەكێكیان ئەوەی خۆی دەیوسیت وەك مرۆڤێك ئەنجامی بدات ،ئەو ێ
كەیان كە دەیخواست وەك خاوەن پەیامێك بیكات .لێرەوە ڕازی بوو بەو
تەنهاییەو خۆی لە هەموو شتەالوەكی و ڕواڵەتیەكانی ژیانی مرۆڤایەتی
ت و ناوازە بژی ( )30گومانی تێدا
بەدوردەگرت ،بۆئەوەی ژیانێكی تایبە 
نیيە ،قسەكردن دەربارەی پەیوەندی (نیچە) بە (ڤاگنەر)ەوە ،دەست بەج ێ
بەرەو ئەوەمان دەبات كەباس بە ڕاوبۆچونی (نیچە) بكەین لەسەر میوزیك.
بایەخو گرنگیدانی (نیچە) بەمیوزیك ،بەشێوەیەكی قوڵبوو .پەیوەندی ئەو
بە میوزیكو كاریگەری میوزیك لەسەری بە جۆرێك بوو كە نمونەی الی
هیچ فەیلەسوفێكی دی نادۆزنیەوە .لە /22حوزەیدانی 1887/بۆ (گاست)
ی هاوڕێی دەنوسێت( :دواجار من میوزسیانێكی پیرم و تەنهاش ئاواری
میوزیك سەربوریم دەدات:
لە ساڵی 1888دا زیاتر پەیوەنی بەمیوزیكەوە توندوتۆڵ تر دەبێت،
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ئەوە تا لە/15كانونی دووەمی ئەو ساڵەدا نامەیەكی بۆ (گاست)ی هاوڕێی
دەنوسێتو دەڵێت( :ئێستا میوزیك بەهرەو شارەزانی وەهام پێدە بەخشێت،
ت و لەدەست خۆمم ئازاد
كە پێشتر بێبەش بووم لێیان .میوزیك بەئاگام دێنێ 
دەكات ،هاوكات وەرزو هێزی زیاترم بۆ كاركردن پێدەبەخشێت ،هەموو
ئێوارە ئاهەنگێكی میوزیك بەتاینەك بەدوای خۆیدا دێنێت ،كە لێوان لێوە
لە ئایدیاو بیروڕای بەهێز .بەكورتیيەكەی ژیان ب ێ میوزیك سەرگەردانیو
هەڵەو ڕەنجی بێورە).
لە بیستویەكی مانگی مارتی هەمان ساڵدا لەنامەیەكی دیكەدا بە
(گاست) دەڵێت( :هیچ شتێك لەژیاندا ،جگەلە میوزیك شاسیتەی ئەوە
نیيە ،گرنگی پێ بدەین) بە بۆچوونی (نیچە) ئەركی میوزیك ئەوەنیيە ،كە
چێژمان پێببەخشێت ،هێندەی كە دەبێت وزەو تواناكانمان دەمەزەرد بكاتو
بوێریو هێزو چاالكیمان پ ێ ببەخشێتو بەرەنگاری ئەو شتانەش بكات ،كە
دەروونمان كرمێ دەكەن (.)31
هەروەها (نیچە) پێیوایە میوزیك ئامرازێكە مرۆڤ دەتوانێت
لەڕێیەوە پێودانگ و بەهاكانی هەڵبسەنگێن ی و وابكات ئەم جیهانە
كە ڕوكاسە بكاتە شوێنێكی قەشەنگترو لەبارتر ،بۆئەوەی مرۆڤ ژیانی
تێدابكات ،میوزیك بە بۆچوونی ئەو بەر لەهەرشتێك هونەری هەڵچۆن،
واتە بەخەسڵەتی خۆی دیۆنیسیۆسیە .هونەرمەند(بە تایبەتی میوزیكزان)
دەتوانێت لەڕێی هونەرەكەیەوە ،كۆمەڵگەی گەندەڵ پاك بكاتەوە ،میوزیك
لەباریدایە بمانباتە كەش و هەوایەكی پاك و بێگەردو بەخەیاڵ و فانتازیا
ت و ئارامی سەربكێشێتە
حەزو خۆزگەكانمان دەستەبەر بكات ،هارمۆنیە 
ژیانمانەوە كە لەب ێ سەروبەریدا ڕۆچووە( )32( .نیچە) جیاوازی لەنێوان
میوزیكی هەقیق ی و میوزیكی ڕۆمانتكیدا دەكات ،میوزیكی ڕۆمانتیكی
بەترسناك ناوزەد دەكات .لێرەوەیە كە بەمیوزیكی (پیتەر گاست) میوزیكی
ڕۆمانتیكی الی (ڕیچاردڤاگنەر) ڕەتدەكاتەوە ،لەنامەیەكیدا كە لە  /18ئایاری/
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1881دا بۆ (ئۆفریك)ی نوسیووە دەڵێت( :پتیەر گاست مامۆستای میوزیكی
ڕاستەقینەیەو میوزیكی ئەو لەگەڵ فەلسەفەكەمدا یەك دەگرێتەوە ئەم
میوزیكەی (گاست) شارەزایی نوێم دەدات ێ و وا هەستدەكەم سەر لەنو ێ
لەدایك دەبمەوە).
سەروەختێك كە هێرشی دەكردە سەر میوزیكی (ڤاگنەر)و ڕەخنەی
ئاڕاستە دەكرد ،لەبەرمبەردا ستایشی زۆری میوزیكی (بنڕێ)ی دەكرد،
بەتایبەتی ئۆپێرای (كارمن) (( .)33ڤاگنەر) ویستویەتی بە كارەكتەرێكی
پاسیق مرۆڤایەتی قوتار بكات ،ئ��ەو كارەكتەرەش (پارسیڤال)ە كە
نەخۆشەوسیتی زانیووەو نەگوناهی كردووە ،بەاڵم كارەكتەری (كارمن)
النیكەم خۆشەویستی كردووەو لەوپەیوەندیەشدا مایەپورچ بووە ،هەروەها
(نیچە) لەو ڕوانگەیەشەوە سەرزەنشتی (ڤاگنەر)ی ك��ردووە ،كە پەنای
بۆخەیاڵی ڕۆمانتیكی بردووەو پابەندی ئایدیۆلۆژیای مەسیحی بووە ،هەرچی
(بنڕێ)یە ئەوا بەشێوەیەكی واقعی ژیانی نیشانی بینەرەكانی داوە ،واتە
میوزیك زانێكیان هەیە سەرەنجام بەوە دەگات پشت كاتە ژیانو زیندەگی
فەرامۆش بكات ،لەبەرمبەردا یەكێكی دی هەیە ،كە ڕاستەوخۆ ڕوبەروی
ژیان دەبێتەوە.
بەم جۆرە (ڤاگنەر) بووە ئەو هونەرمەندە درۆزنەی سەودا لەگەڵ
ڕواڵەت و فێڵ و درۆدا دەكات ،ئەوەتا لە(ترسیتان)دا ستایشی ئیرادە دەكات،
پاشان لە (پارسیڤال)دا ئەو ئیرادەیە دەكوژێت ،بەاڵم (بنڕێ) بەالی ئەوەو
هونەرمەندی ڕاستەقینە بوو ،لەبەرئەوەی كارەكتەرەكانی ڕووبەڕووی ژیان
دەنبەوەو لەهەوڵی ئەوەدان لەژیانێكی پڕێسێویو ملمالنێدا بوونی خۆیان
بسەلمێنن )34(.پەیوەندی (نیچە)بە (ئەلیزابیس)ی خوشكیيەوە لەڕووی
گرنگیيەوە ،هیچی لە پەیوەندی بە (ڕیچارد ڤاگنەر)ەوە كەمترنیيە( ،نیچە)
بێ ئەندازە خوشكەكەی خۆشدەوسیت و ئەویش بەهەمان شێوە خۆشی
دەیوست ،هەربۆیە لەڕووی مرۆییەوە شتێكی گرنگ بوو بۆ (نیچە) ،بەاڵم
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زۆر دەمارگیرو مێشك پوت بوو ،لە ئایاری ساڵی 1885دا شوی بە(بێرنارد
فۆستەر) كرد ،كە یەكێك بوو لەرێبەرە دیارەكانی بزوتنەوەی دژە سامی
لەئەڵەمانیادا.
(نیچە) لەبەرئەوە دژی ئەو بزوتنەوەیە نەبوو ،كە ئەو پیاوە بووە
مایەی دورخستنەوەی خوشكەكەی لێی ،بەڵكو هەڵوێستی لەو بزوتنەوەیە
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێكی زۆر پێش ئەوەو دەگەڕێتەوە ،بۆ ئەو ساتەی
(مرۆڤانە ئەوپەڕی مرۆڤانەی) تێدا نوسی ،ئەویش لە ساڵی 1878دا بوو.
هەڵوێستی (نیچە) لە شوكردنی (ئەلیزابیس )ی خوشكی ئەم نامەیە
دەریدەخات( :وا ڕۆشت ی و دوركەوتیتەوە لێم ،لێتی ناشارمەوە من پێموایە
ئەم شوەت سوكایەتی یاخود گەمژییەكەو ئازارت دەدات ،وەك چۆن ئازار
بە منیش دەگەیەنێت) ( .)35گومانی تێدانیيە كە هۆكاری ڕاستەقینەی ئەم
هەڵوێستەی (نیچە) لە شوكردنی (ئەلیزابیس)ی خوشكی ،ئەوەیە كە بەو
پرۆسەیە ئەو هاوڕێیەی لە دەست چوو ،كە لە منداڵیەوە لەگەڵیدا بوو.
ئەلیزابیس لەبەراییەكانی ساڵی 1886دا لەگەڵ مێردەكەیدا چون بۆ پاراگوا ی
و لە (نیچە) دوركەوتنەوە.
جگەلەمانەی باسمانكردن كەسانێكی دیكەش هەن كە پەیوەندیان
بە (نیچە)وە هەبوو ،بەاڵم بەڕادەی پەیوەندی بە (ڤاگنەر)و (ئەلیزابیس)
ەوە توندوتۆڵو یەكێك لەوانە(هنریش) كۆزلتس)ە ،كە (نیچە) ناوی نابوو
(ییتەرگاست)( .گاست) میوزیك زانێكی زۆركارامە نەبوو ،تەواو دڵسۆز بوو
بۆ (نیچە) زیاد لە (ئەلیزابیس) ،باوەڕی بە گەورەی وبلیمەتی (نیچە) هەبوو
(گاست) دەیوسیت لەتەنیایی (نیچە) كەم كاتەوەو دەست نوسەكانی بۆ رێك
بخاتو بەكتێبەكانیدا بچێتەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوانەشدا ئەو خوێندكارە نەبوو
كە (نیچە) بەدڵی بێتو پەسەندی بكات.
(نیچە) نەلە(پیتەرگاست)و نەلە(ئەلیزابیس)ی خوشكیدا ،ئەو
خوێندكارەی نەدۆزیەوە كەخۆی دەیوسیت یەكێكیان نەیدەتوانی بڵ ێ ناو
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ئەوی دیكەشیان قسەی خۆی نەدەكرد ،واتە (پیتەر گاست) هەرچی (نیچە)
ی مامۆستای دەیوت پەسەندی دەكردو (ئەلیزابیس)یش حەزی بەوە دەكرد،
نیوەی بیڕو بۆچونەكانی خۆی تێكەڵ بە بۆچونی كەسانی دیكەی وەك:
(ڤاگنەر)و فۆرستەرو هتلەر بكات (نیچە) خوێندركارێكی دەوسیت لەخوێندكار
زیاتر بێت ،ئەم مەبەستەشی لە (زەرادەشت)دا باسدەكات ،دەڵێت( :ئەو
خوێندكارەی هەر بە خوێندكاری مامۆستاكانی مایەوە ،ناتوانێت فەزڵ و
چاكەی ئەو مامۆستایەی بداتەوە) (.)36
(لۆسالۆمێ) ( )1937-1861لەژیانی (نیچە) دا ئەو ڕۆڵەی بینی كە
(ئەلیزابیس)و (پیتەرگاست) دەستەوستان بوون لەئاستیدا ،واتە ڕۆل ێ ئەو
خوێندكارەی كە لەگەڵیدا سەرگەرمی كێشەو باس و خواسە فەلسەفیەكان بێت،
لەبەرئەوە پەیوەندی (نیچە) بە (لۆئەندریاس سالۆمی)یەوە ،پەیوەندیەكی
گرنگ بوو (.)37
وەك (كارل یاسبەرز) باسی دەكات (نیچە) لەشاری ڕۆما ،لە بەهاری
ساڵی 1882دا (لۆسالۆمی) بینیو ئاشنایەتی لەگەڵدا پەیداكرد.
(لۆ) كچێكی بزوێو زیرەك بوو( ،نیچە) ئەو هەلەی قۆستەوە،
تا فەلسەفەكەی فێری مرۆڤێكی دی بكات و (لۆ) بكاتە خوێندكارێك كە
لەنهێنی فەلسەفەكەی تێبگات ،لە هەمان ئەو ساڵەی كە (لۆی) تێداناسی،
نامەیەكی بۆ دەنوسێتو تێیدا دەڵێت( :نامەوێت چیدی تەنهابم ،دەخوازم
جارێكی دی فێرببم چۆن ببمە مرۆڤ ،بەڵ ێ پێویستە لەم بوارەدا هەموو
شتێ فێرببم) .)38( .هەرچەندە (لۆسالۆمی) كتێب گەلێكی زۆری نوسی،
یەكێك لەو كتێبانەی ئەوە بوو (نیچە لە بەرهەمەكانیدا) كە لە ساڵی
1894باڵویكردەوە ،بەاڵم هۆكاری سەرەكی ناوبانگ دەركردنی دەگەڕێتەوە،
بۆئەوەی بۆ ماوە یەك هاوڕێی (نیچە) بووە.
پەیوەندی نێوانيان لەتشرینی دووەمی ساڵی 1886دا كۆتایی هات،
كاتێك (لۆسالۆمی) شوی بە (چارلزئەندریاس) نەكرد( .چارلز) مامۆستاو
88

ئاشنابوون بە نیچە

فەقیهی بواری زمان ناسی بوو ( .)39ساڵی  1886ساڵێكی ناخۆش بوو لە ژیانی
(نیچە)دا ،لەوساڵەدا دوو هاوڕێی ئازیزی لەدەستدا ،لە سەرەتای ئەو ساڵەدا
(ئەلیزابیس)ی خوشكی لەگەڵ مێردەكەیدا چون بۆ پاراگوا ی و لەكۆتایی ئەو
ساڵەشدا (لۆسالۆمێ) شوی كرد ،بەمەش دەبوو (نیچە) بچێتە ژێر باری ئەو
ت و قورسەی لە منداڵیيەوە دەی گوزەراند ،لە زۆرێك لەناوە
تەنهاییە سەخ 
نوسینەكانیدا باسی ئەم حاڵەتەی خۆی كردووە لە بیستو یەكی تشرینی
دووەمی ساڵی 1887دا دەنوسێت( :تەنانەت ئەو كاتانەشی كە منداڵ بووم
هەر تەنها بووم ،ئەمڕۆكەش كە تەمەنم چ ل و چوار ساڵە هەر تەنيام)،
هەروەها دەڵێت( :من زۆر تامەزۆری مرۆڤمو بەدوایاندا دەگەرێم ،بەاڵم
هەموو جارێك تەنها هەر خۆم دەبینم ،ئەگەرچی تاسەی خۆم ناكەم ...هیچ
كەس سەرملێناداو كەس نایەت بۆالم ،من بۆالی هەمویان چوم ،بەاڵم كەسم
نەبینی) ئەم تەنهاییە دواجار توشی نائومێدی كردو لەنامەیەكیدا كە لە/5ئابی
1886دا ،بۆ (ئۆفەربیك)ی نوسیووە دەڵێت( :هەنوكە كەس خۆشی ناوێم،
ئیتر چۆن بتوانم لەسەر خۆشویستنی ژیان بەردەوام بم!)( .لەوێدا لەسەر
كەنار دەریا دادەنیشتو هەست بە سەرماو برسێتی دەكەیت ،ئەمەش بەس
نیيە بۆ ڕزگاركردنی ژیانی مرۆڤ)( .تەنانەت هەراو هوریاش بۆ مرۆڤی
تەنها ،مایەی دڵنەواییە) گەر بتوانم هەستی تەنهایی خۆمت بۆ باس بكەم،
ئەوا دەڵێم :مرۆڤێك نیيە ،لەناو زیندوان یان مردواندا هەست بەنزیكایەتی
و ئولفەت بكەم لەگەڵيدا ئەمەش بۆخۆی كارەساتە)(.)40
شایەنی باسە فەیلەسوفی بونخوازی (سۆرین كێركە گۆرد) وەك
(نیچە) ،بەدەست هەمان ئەو تەنهاییە قۆڵەوە نااڵندویەتی( .كارل یاسبەرز)
لەكتێبەكەیدا (عەقڵ و بوونی مرۆیی) باس لەوە دەكات ،دەڵێت( :ئەو
تەنهاییە سەخت و دژوارە ،خاڵی هاوبەشی نێوان سۆرین كیركەگۆڕدو
فردریك نیچەیە ...كیركەگۆرد دەیزانی كەناشێت هاوڕێی هەبێت و
نیچەش لەتەنهاییەكی قوڵدابوو ،هەر بۆیە هەردووكیان یەك وێنەیان لە
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خەیاڵدابوو :نیچە خۆی بەدرختێكی ئاگر دەچواند ،درەختێك كە لەسەر
لوتكەكاندا هەڵدەكشێتو بەسەر چۆڵەوانیو بۆشایدا دەڕوتنێت :من لێرە
بە تەنيام! ك ێ زاتی ئەوە دەكات ببێتە میوانم؟ هەروەها كیركەگۆڕیش خۆی
وەهادەچوێنێت كە وەك درەختێكی ئاگری تەنها و گۆشەكیی وەهایە كە بۆ
بەرزدەڕوانێت و بەرەو ئاسمان هەڵدەكشێت :من لێرەدا بەتەنها وەستاوم
و كەسم لەالنیيە ،تەنانەت سێبەرەكەشم .لێرە تەنها كۆترەكانی جەنگەڵ
ق و پۆپەكانم دروستدەكەن).
هێالنەكانیان لەسەر ل 
دواجار دەبێت باس لەوە بكەین كە ژن( ڕۆڵێكی گەورەی لەسەرن ج و
ستایشكردنی ئەو بوون ،بە تایبەتی( :كۆزیما ڤاگنەرو لۆسالۆمی) ،هەروەها
نابێت ڕۆڵ وگرنگی (ئەلیزابیس)ی خوشكیشی لە ژیانیدا لەبەرچاو نەگرین.
لێرەوە دەبێن زۆرب��ەوردی مامەڵە لەگەڵ ئەو دەستە واژانەیدا
بكەن ،كە سەركۆنەی ژنان دەكات و شۆخیان پێدەكات (نیچە) بەلۆژیكی
فەلسەفەكەی ،پلەوپایەیەكی گەورەو گران بەژن دەبەخشێت ،لەبەرئەوەی
مرۆڤى بااڵ كە ئامانجی تەواوی فەلسەفەی (نیچە)یە ،دەبێت دایكی شایەنی
ئەوەبێت كە شتێكی مەزنی وەك ئەو ببینێت (نیچە) غافاڵ نەبووە ،لەم
كاتێك لە چاپتەری (منداڵو ژن هێناندا) باس لەدایكی بااڵ مرۆڤو دەكات،
بەو ج��ۆرەی كە ئەو مرۆڤە مەزنە خۆزگەی پێ دەخوازێت و پێیوایە
ئەو هاوسەرگیریەی ئامانجی دروستكرانی بااڵ مرۆڤە ،هاوسەرگیریەكی
موقەدەسە ،كەواتە ژن لە فەلسەفەی (نیچە)دا ڕۆڵێكی گەورەو مەزنی
هەیە ،بەو پێیەی ئەو دایكەیە كە بااڵ مرۆڤ دەخاتەوە ،لێرەوە یەكە
(نیچە) لە چاپتەری (پیرەمێردو كچ)دا بانگ لەژن دەكاتو دەڵێت( :ئەی
ژن ،وابكە ئەستێرە لەڕێی خۆشەویستێەوە بدەروشێتەوە ،تاوابكەن ئاواتت
بێتەدیو بڵێیت :خۆزگە بااڵ مرۆڤم دەبوو))41( .
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نیچە – دولوز:
گەڕانەوەی ئەبەدی وەك
بیرۆكەیەكی ئەخالقی
فاروق رەفیق
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یەكێك لەو چەمكانەی ناو فیكرو فەلسەفەی نیچە ،كە زۆر بە
هەڵە تەفسیر كراوەو بەد حاڵیبوونی دروستكردووە ،بریتییە لە چەمكی
“گەڕانەوەی ئەبەدی  .”Eternal Returnبۆ نموونە ،كۆفمان ()W. Kaufman
لە مشتومڕی ئەوەدایە كە بیرۆكەی گەڕانەوەی ئەبەدی لە فیكری نیچەدا،
تا ئێستا پشتگوێ خراوەو حیسابی بۆ نەكراوە.
بەاڵم زۆرجاران “وا لەبەرچاو گیراوە وەك دنیابینیيەكی بازنەیی
بۆ مێژوو ،هەرواش هێڵدراوەتەوە”( ،)1هەروەها هایدگەر لە وتارەكەیدا
“زەردەشتی نیچە كێیە؟”( )2پێ لەسەر ئەوە دادەگرێت كە گەڕانەوەی
ئەبەدی ،بریتییە لە گەڕانەوەی ئەبەدی هەمان شت ،مادامێكیش بەو
شێوەیەیە كەواتە نوێنەرایەتی جۆرێك لە تۆڵە سەندنەوەی میتافیزیكیانە
دەكات لە خودی كات ،كە بەهۆیەوە نیچە لە هەوڵی ئەوەدایە تەجاوزی
بكات لە رەخنەدا بۆ بوغزو كینە  ، resentmentبەاڵم دولوز  Deleuzeئەوە
پێشنیاز دەكات كە ئەم خوێندنەوەیە لە سنورەكانی چەمكی هایدگەریانەی
جیاوازی ئۆنتۆلۆژیەوە  ontological differenceسەرچاوەی گرتووە.
جیاوازی ئۆنتۆلۆژی زاراوەیەكە هایدگەر بەكاری دەهێنێت ،بۆ
وەسفكردنی پەیوەندی جیاوازیانەی نێوان بوونە كۆنكرێتیەكان Concrete
 entitiesیان بوونەكان( )beingsو بوون كە شایانی بە لۆكاڵی بوون نییە،
( )not – localizableكە كارێك دەكات بوونەكان لەبنەڕەتدا بوونیان
هەبێت .وێ��ڕای جەختكردنی لەسەر جیاوازی  ،differenceهایدگەر
بەردەوامە لەبیركردنەوە بەربنەمای شوناسەكان ( ،)identitiesهەربۆیە وا
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سەیری گەڕانەوەی ئەبەدی دەكات ،وەك گەڕانەوەی هەمان شت)3(.
بۆئەوەی لەمانای تەواوی گەڕانەوەی ئەبەدی بگەین ،دەبێت دوو
رەهەندی سەرەكی فیكری نیچە لەبەرچاو بگرین ،وەك ئەوەی الی دولوز
گەشەیان پێدەدرێ ،ئەویش لەالیەكەوە كۆسمۆلۆژیای نیچەو لەالیەكی
دیكەوە ئەخالقی ئەرێنی ،ئەخالقی شادی .ئێمە دەتوانین ئەم دوو رەهەندە
بەراشكاوی و قوڵی ببینینەوە ل��ەدوا ()aphorismی كە ل��ەدوای خۆی
باڵودەبێتەوە لەژێر ناونیشانی “ئیرادەی دەسەاڵت”.
نیچە پێمان دەڵێت كە:
“ئەم جیهانە :ئەنرژیەكی غۆلئاسایە ،بێ سەرەتاو بێ كۆتاییە..
وەك گەمەی هێزەكان و شەپۆلی هێزەكان ،لەهەمانكاتدا یەكەو
زۆریشە..
دەریایە لە هێزەكان كە هەڵدەقوڵێن و بەناویەكدا دەچن و ئەبەدیانە
لە گۆڕاندان ،ئەبەدیانە دەگەڕێنەوە ،ساڵەهای ساڵ لە دوبارە بوونەوەدان،
لە گەمەی دژەكانەوە جارێكی دی گەڕانەوە بۆ خۆشی )4(”....
هەروەها شادی ئەم جیهانە خۆی لە خۆیدا سەرمەدیە ،ئەم جیهانە
بریتییە لە ئیرادەی دەسەاڵت و هیچ شتێكی دیكە نییە جگە لەمە .كەواتە،
ئیرادەی دەسەاڵت حاڵەت یا میزاجێكی گەڕانەوەی ئەبەدیە ،ئەو ئامڕازەیە
كە لەرێگەوەی گشت شوناسەكانی پێشوو هەڵدەوەشێنرێنەوەو ئەوەی
دەگەڕێتەوە بریتییە لە جیاوازی كە خۆی بابەتی شادیە.
مەبەستی من لەم لێكۆڵینەوەیە بریتییە لە تاقیكردنەوەی “گەڕانەوەی
ئەبەدی” لە پەیوەندیدا بە ئەخالقی شادیەوە لە فەلسەفەی نیچەو دولوزدا.
مەبەستی سەرەكی من لێرەدا ئەوەیە كە ئەوە نیشان بدەم وەزیفەی
سەرەكی بیرۆكەی گەڕانەوەی ئەبەدی بریتییە لە ئەركی وتن و جەختكردنە
سەر جیاوازی ،هەروەها خستنەڕووی ئەو ئەرگۆمێنتەی كە جەختكردنە سەر
جیاوازی پێكهێنەری ئەخالقی شادیە ،بەاڵم پێش ئەوەی بە كورتی لەسەر
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مەبەستە سەرەكیەكەی ئەم توێژینەوەیە بدوێم ،دەبێت ئەوە ئاشكرا بكەم
كە من لێرەدا زۆرتر پێ لەسەر خوێندنەوەكەی دولوز بۆ فەلسەفەی نیچە
دادەگرم.
رەوایە و زیادەڕۆییمان نەكردووە گەر بڵێین دوو وشە هەن كە
دەتوانن جیهانی نیچەمان بۆ وەسف بكەن :كە یاس ( Cuaosئاژاوە)و فرەیی
( .)Multiplicityنیچە دەڵێت “گریمانەی یەك خود رەنگە پێویست نەبێت.
گریمانەی من ئەوەیە ،كە خود فرەییە”( .)5وێڕای ئەمەش لەناو سنورەكانی
فرەییدا ،ژیان رەهەندێكی دیكەی هەیە ئەویش بریتییە لە یەكێتی فیكرو
ژیان .دولوز بەم شێوەیە ئەم خاڵە رووندەكاتەوە:
“ژیان دەڕوات بۆ ئەو دیو ئەو سنورانەی كەمەعریفە بۆی دیاری
دەكات ،بەاڵم فیكر دەڕوات بۆ ئەودیو ئەو سنورانەی كە ژیان بۆی دیاری
دەكات .فیكر لەوە دەكەوێت كە  ratioبێت ،ژیان لەوە دەكەوێت كە
پەرچەكردار بێت .بیرمەند بەم شێوەیە تەعبیر لە جازبیەتی جوامێرانەی
فیكرو ژیان دەك��ات ،ژیان كارێك دەك��ات فیكر چاالك بێت ،فیكریش
كارێك دەكات.ژیان ئەرێ وتن بێت”( )6ناوەڕۆك و جەوهەری فەلسەفەی
نیچەو دولوز بریتییە لەم تێگەیشتنە كە ژیان ناشێت و نابێت نێگەتیڤانە
وێنا بكردرێت و دەركی پێ بكرێت .وەك شەهیە ،ئارەزوو ،كە جۆشی
دەدات لە ئۆرگانیزمێكی ماتریاڵیدا ئەوكاتەی ئەو ئۆرگانیزمە شتێكی كەمە
( )lacksبۆمانەوەو هاوسەنگ بوونی ،هێزی پێویستی بوون ،بۆ شییەك
لە سیستەمەكەدا .لە جیاتی ئەمە ،ژیان شتێكی نوێ ئیزافە دەكات بۆسەر
گەردوون ،شتێكی ئەرێنی (پۆزەتیڤ) ،هێزێك كە پێویستی بەوەیە خۆی
خاڵی بكاتەوە لە بارگاوی بوون ،تاكو خۆی بەكاربهێنێت ،هێزێك كە رازی
نییە ،قانع نییە .بە ناوەڕۆكەكانی بەڵكو پێویستی بە خەرجكردن و پەرپوش
و باڵوبوونەوەی تێری و پڕی ( )over fulnessخۆی هەیە بێ ئەوەی داوای
قەرەبوكردنەوە بكات.
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ژیان بریتییە لەهێزی خۆی ،سروشت كردارە نەك پەرچەكردار،
ژیان بەرهەمە نەك تەنیا پنتێك ،بۆ گواستنەوەی هێزەكانی سروشت.
زیاتر لەمە ژیان دەسەاڵتەو ئیرادەی دەسەاڵت ،ژیانە بەرهەمهێنانە،
ئەوەی ژیان بەرهەمی دەهێنێت لەخودی خۆیدا خەونەكانی خودی ژیانن،
واتە بزاوت و جوڵە نا ئامانجداریەكان ( )non teleologicalلە كەمبودیەوە
( )luckسەرچاوەیان نەگرتووە ،بەڵكو لە چڕبوونەوە گەورەكەی هێزی
ژیانەوە سەرچاوەیان گرتووە.
هەروەها هەمیشە ئەو حاڵە بوونی هەیە كە هێزبوونی هەیە تەنیا
لە خودی كێشمەكێش و ملمالنێی هێزەكاندا ،هەربوونێك لە سروشتدا
بریتییە لە هێز ،بەاڵم پرسیارێك لێرەدا خۆی قوتدەكاتەوە ئەویش ئەوەی
مەبەست لە هێز چییە؟ كامیان ئەولەویەتی هەیە مانا یاخود هێز؟
لەبەر رۆشنایی ئەوەی كە تائێستا وتمان دەتوانین بڵێین ،كە
مانا لە دواج��اردا بریتییە لە هێز :مانای دیاردە لەالیەن هێزەكانەوە
بەرهەم دەهێنرێت ،هێزەكان گونجاوی دەبەخشن بە مانا ،لێرەوە مانا
شایانی گۆڕینە بەپێی سروشتی هێزەكان ،بەم شێوەیە مێژووی دیاردەیەك
دروست دەكرێت و دیاری دەكرێ لەرێگای بەدواهاتنی هێزەكاندا ،كە
لە راب��ردوودا كارێكیان كردووە ،ئەو دیاردەیە گونجاوبێت و لەحاڵی
حازریشدا كێشمەكێشی هێزەكان بۆ بوون بەخاوەنی ئەو دیاردەیە ماناو
گونجاوی بەو دیاردەیە دەبەخشێت .دولوز رای وایە كە:
“ئێمە هەرگیز مانایەك بۆ شتێك (مانایەك بۆ مرۆڤ) بۆ بوونێكی
بایۆلۆژی و بگرە دیاردەیەكی سروشتی ،نابینینەوە گەر ئێمە
ئەو هێزە نەناسینەوەو نەیزانین كە گونجاوی بەو شتە دەدات ،یاخود
بەكاریدەهێنێ بۆ مەرامی خۆی ،یاخود دەستی بەسەردا دەگرێت ،یان
تەعبیر لەخۆی دەكات لە ناویداو بەهۆیەوە”( )7هەروەك ئەو مانایەی
پێكیدەهێنێت هێز تاك نییە ،بەڵكو كۆیە ،واتە فرەییە .جەوهەری
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هێزێك لە پەیوەندیدا بەهێزەكانی دیكەوە دیاری دەكرێ ،هەر هێزێك
لەهەمانكاتدا هەژموونی هەیەو لەژێر هەژموندایە.
فرەیی هێزەكان كردار دەنوێنن و كرداریان لەسەرەوە دەنوێندرێت
لەالیەن هێزەكانی دیكەوە لەمەوداو دووریەكدا ،هەر ئەم مەوداو دووریەشە
كە جیاوازی دەخاتە نێوان هێزەكان ،لە هەمانكاتیشدا پێكەوەیان گرێدەدات،
لە كاتێكدا هێز بریتییە لە بابەتی توانایی ،ئیرادەی دەسەاڵت ئەو پرنسیپەیە
كە ئەم توانایە دەناسێنێت و ژێر ركێفی خۆی دەخات.
ئیرادەی دەسەاڵت جیاوازی دەخاتە نێوان هێزەكانەوەو جیاوازی
چلۆنایەتی و چەندایەتی لەنێوانیاندا دروست دەك��ات .جیاوازیەك كە
لەچەندایەتیدا بەم شێوەیە بەرهەم دەهێنرێت جیاوازیەكە لەنێوان هێزی
بااڵدەست و هێزی بن دەست ،لە كاتێكدا جیاوازی لە چلۆنایەتیدا جیاوازیەكە
لەنێوان هێزی چاالك و هێزی ریاكتڤ ( )reactiveنا چاالك ،یان پەرچەهێز.
جیاوازی لە چەندایەتیداو چلۆنایەتی هێزەكاندا هەردوك لە ئیرادەی
دەسەتەاڵوە سەرچاوە دەگرن وەك توخمێكی جینالۆجی (.)genealogical
“ناوزەدكردنی هێزەكان بەهێزی چ��االك ،یان پەرچەهێز پابەندە بە
چلۆنایەتیانەوە”()8وەك ئەوەی كە دولوز ئاماژەی پێدەكات ،فەلسەفەی
نیچە لەبنەڕەتدا فەلسەفەیەكی تراژیدیە ،بریتییە لە ئەرێ وتن بۆ شادی
و دەردو ئازاری بوون لەگشت ،لەكۆی پێكهاتەكانیدا .ئەم ئەرێ وتنە
سەراپاگیریە هۆی گوزارەو دەنگی هێزی چاالكە كە هەندەسیانە دژی هەموو
شێوەكانی ئەو عەدەمیەتەیە كە پەرچەهێز سەر رێگای دەخات و دروستی
دەكات.
هێزە چاالكەكان ،ئەو هێزانەن كە بە سادەیی جەخت دەكەنەوەو
دەڵێن بەڵێ بۆ بوون بەربنەمای ئۆتۆرەتی خۆیان ،لەكاتێكدا پەرچەهێزەكان
نەفی دەكەنەوە وەك وەاڵمێك و وەك پەرچەكردارێك دژ بەم ئەرێ وتنەی
هێزە چاالكەكان .چاالكی (چاالك بوون) یان كردار نواندن و پەرچەكرداری
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( )reactivityبەم شێوەیە مەسەلەیەك نین تایبەت بە مقداری بەهێز
بوونەوە (چەندایەتی) ،بەڵكو مەسەلەیەكن تایبەت بە پۆتاسیۆنەوە ئەگەرێتی
(چلۆنایەتی).
پەرچەهێزەكان دەشێ بەهێزتر بن لە هێزە چاالكەكان بەمانای وشە،
بگرە دەتوانن بااڵدەستیان هەبێت بەهۆی و لەرێگای خود – كۆنترۆڵكردنی
خۆیانەوە .ئەمەش لەراستیدا تەفسیری ئەو ئاوەژوكردن و گەڕانەوەی ئەو
بەهایانەیە كە بوونە مایەی هەژموونی بوغزو عەدەمیەت لەناو كلتوری
ئەوروپیدا ،لەكلتورەكانی دیدا لە رۆژگ��اری ئەمڕۆدا لەوانە ،لەكلتوری
ئیسالمی دا ،ئیسالم گەرایی هیچ نییە جگە لە پەرچەهێزێك دژ بە ژیان.
شوێنی سەرنجە كە فەلسەفەی نیچە لە بنەڕەتەوە بە تەواوی
فەلسەفەیەكی دژ بە دیالیكتیكە .دولوز لەوباوەڕەدایە كە“ :دژایەتیكردنی
هیگلیزم ( )Hegelianismلەناو بەرهەمی نیچەدا وەك بڕینێكی تیژ پەخش
دەبێتەوە ”..،بەڵێ “ی نیچە دژبە (نەو)ی دیالیكتیكیە ،بریتییە لە ئەرێ
وتن لەبەرانبەر (نەفی دیالیكتیكیدا) جیاوازیە لەبەرانبەر دژیەكدا ،خۆشیە
شادیە لەبەرانبەر كارو رەنج ()Labourی دیالیكتیكیدا ،روناكیيە ،سەمایە،
لەبەرانبەر لێپرسراوێتیە دیالیكتیەكاندا”( )9شوێنی وەبیر هێنانەوەیە كە
دیالیكتیكی هیگڵی كاردەكات ،لە رێگای پرۆسەیەكەوە پرۆسەی نەفیكردن و
توانەوە ،كە تێیدا ئەتروحەیەك (بابەتێك ،مەبەستێك) لەالیەن دژە بابەتەوە
(ئەتروحەیەكی دژبەمەوە) نەفی دەكرێتەوە ،كە هەردوك پێكهاتەیەكی نوێ
دروست دەكەن .چ نیچەو چ دولوزیش پێشنیازی جەختكردنەوە لەسەر
جیاوازی ،ئەرێ وتن بۆ جیاوازی دەكەن دژ بە ئەو توانەوەیەی دیالیكتیكی
هیگڵی كە خۆی لە نەفیكردن و تناقچدا دەبینێتەوە .دولوز ئەم خاڵە بەم
شێوەیە تەفسیر دەكات“ :بازنەی هیگڵ بریتیی نییە ،لە گەڕانەوەی ئەبەدی،
بەڵكو دوبارە بوونەوەیەكی ئەبەدی هەمان شتە لەرێگای نەفیكردنەوە..
لە هەرحاڵەتێكیاندا جیاوازی ملكەچی شوناسە ،جیاوازی كورت
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دەكرێتەوە ،بۆ نەفی .نەفی و نەفیكردنەوە تەنانەت ناتوانن دەستیان بە
دیاردەی جیاوازی بگات ،تەنیا دەستیان بە تارمایی دەگات ،یان سەروو
دی��اردە  )Epi – phenomenon “(10هەر بەم پێیە ،لە پەیوەنیدا بە
هێزەكانی دیكەوە ،هێزی بااڵ دەست یان چاالك ئەوی دیكە رەتناكاتەوە،
یان ئەوەی كە خۆی نییە ،بەڵكو لە جیاتی ئەمە جەخت لەسەر جیاوازبوونی
خۆی دەكاتەوەو خۆشی و شادی لەم جیاوازیەدا دەبینێتەوە ،لێرەوە
دەتوانین بڵێین كە دووجۆر كێشمەكێش لە نێوان هێزەكاندا بوونیان هەیە،
فۆڕمێكی جوامێرانەو فۆڕمێكی نا جوامێرانەی كێشمەكێش ،لە هەوڵدا بۆ
بە ئایدیاڵیكردنیان ،واتە بۆ سەپاندنی ئایدیاكان بەسەریاندا ،ئەو فۆڕمانەی
كە غەریزەی ئەپۆلۆنیانەی كەس لەناو خودی خۆیدا بەرهەمیان دەهێنێت،
بەاڵم فۆڕمێكی دیكەی ملمالنێ هەیە كە لە الوازیەوە بەرهەمدێت ،لە
نەفیكردنەوە سەرچاوە دەگرێ ،كە لەهەوڵی ئەوەدا نییە ،دژێكی خاوەن
شایان و بەها بۆخۆی بدۆزێتەوە ،هەر لەسەرەتاوە نەیارەكەی خۆی لەناو
دەبات ،لە نرخی كەم دەكاتەوە ،لە بەهاكانی خۆی دایدەبڕێت و بێ رێزی
دەكات( .سەرنج بدەن كە هێزی بااڵ دەست كە هێزێكی عەدەمیە لەئەمڕۆی
جڤاتی كوردیدا هەر ئەم كارە دەكات ،واتە ناجوامێرانە نەیارەكانی خۆی
هەر لەسەرەتاوە دەكوژێ ،یان پەراوێزیان دەكات ،هەرئەمەشە قەدەری
كەسانی جیاوازو چاالك لەناو جڤاتی كوردیدا).
ه��ەر ئ��ەم ج��ۆرەی��ە لەفۆڕمی ئ��ی��رادەی دەس���ەاڵت ك��ە دەبێتە
ئەو پرۆژەیەی كە هەرشتێك تەندروست بێت بە پەراوێزی دەكات و
دەیشكێنێت ،هەرشتێك بەهێزو جوامێربێت ئەم لە بەهای كەم دەكاتەوەو
دووری دەخاتەوە لە ملمالنێكە .هێزێك لەمجۆرە بە بەردەوامی هەوڵی
ئەوە دەدا كە هەرشتێك چاكە لە هێزەكانی دیكەدا كۆنتڕۆڵی بكات لەرێگای
“سەلبی” بوونی خۆیەوە و یەكێكیش لە چەكەكانی بریتییە ،لە دیالیكتیك.
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بەم شێوەیە دیالیكتیك تەعبیركردنێكی هێزێكی ماندووە exhausted
كە توانای ئەرێ وتنی نییە ،بۆ جیاوازبوونی خۆی .دیالیكتیك لە جەوهەردا
پەرچەكردارەو ئینكاری هەموو ئەوشتانە دەكات كە پۆزەتیڤن و ئەم
نەفیكردنەش وەك جەوهەری خۆی سەیر دەكات و وەك پرنسیپێكی بوون.
ئەم بیركردنەوە تەقلیدیە لە فەلسەفەو زانستدا لەسەر عەدەمیەتەوە
بیناكراوە ،دانی ئەولەویەت بە شوناس و نەفیكردن ،لە بەرانبەردا پرۆژەی
نیچەو دولوز ،بریتییە لە رێگا خۆشكردن بۆ بیركردنەوەیەكی نوێ و گەڕانێك
كە دەبێتە مایەی جەختكردنە سەر جیاوازی و دەرهاویشتنی نەفی.
ئەم دوو فەیلەسوفە پێشنیازی بیركردنەوەیەكی چاالك دەكەن تا شوێنی
پەرچە ترادسیۆن ( )reactive traditionبگرێتەوە .ئەم بیركردنەوە چاالكە،
كارایە ،عەوداڵی سێ فۆڕمی گەڕانە ( :)inquiryزانستی سیمتۆماتۆلۆجی
( Symthomatologyزانستی دەركەوتەكان) ،كە دیاردەكان تەفسیر دەكات
وەك دەركەوتەكان ()symtomsی پەیوەندی نێوان هێزەكان ،دووەم،
تایپۆلۆژی ،تەفسیركردنی هێزەكان بەربنەمای چلۆنایەتیان ،چلۆنایەتی
چاالك یان پەرچەكردار ،سێیەم ،جینالۆجی ،نرخاندنی ئەسڵی هێزەكان
لەو دیدگایەوە كە كام هێزە ئەسڵەكەی جوامێرانەیەو كامە ناجوامێرانەیە.
ئامڕازی بە دەستهێنانی ئەم دابڕانە بریتییە ،لە ئایدیای گەڕانەوەی ئەبەدی.
بەپێی ئەم تەفسیرە ،یەكەم ،گەڕانەوەی ئەبەدی تەحەدایەكە بۆ چەمكەكانی
ئامانجداری ( )teleologyو شوناس كە جەوهەرین لە میتافیزیكادا .كەچی
ئەمە روودەدات لەرێگای دانانی كاتی بازنەیی لەشوێن كاتی رێك (واتە
كات وەك بەدواهاتنی یەكەكانی كات) ،لێرەدا گەڕانەوەی ئەبەدی ئامانج
هەڵدەوەشێتەوە.
دووەم ،دەش��ێ وا تەفسیری گ��ەڕان��ەوەی ئەبەدی بكەین وەك
پرنسیپێكی وەبەرهێنانەوەی هەمەچەشنەیی و پرنسیپی دوبارەبوونەوەی
جیاوازی .زیاتر لەمە گەڕانەوەی ئەبەدی بیركردنەوەیەكی ناوازەیە كە
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نێگەتیڤ و پەرچەكردار مەحف دەكاتەوە كە توانای ئەوەیان نییە خۆیان
دوبارە بكەنەوە ،لە هەمانكاتدا پاراستنی ئەوشتەی (یان بوونەی) كە چاالكانە
جەخت دەكات و جیاوازی دروست دەكات.
لەم خاڵەی لێكۆڵینەوەكەماندا ،شوێنی ئەوەیە كە ئاماژەیەك بە
خوێندنەوەكەی كلۆسۆ وسكی  Klossowskiبدەین بۆ فەلسەفەی نیچە،
چونكی ئێمە ل��ەو ب��اوەڕەدای��ن كە دول��وز زۆر لەژێر كاریگەری ئەو
خوێندنەوەیەدایە.
دولوز ددان بەم كاریگەریەی كۆلۆسۆ وسكی دەنێت لەسەر ئایدیاكانی
لە كتێبی “جیاوازی و دوبارەبوونەوە”دا ،بەتایبەت لە وتارەكەیدا بەناونیشانی
“نیچەو ئەزمونكردنی گەڕانەوەی ئەبەدی” كە تێیدا كلۆسۆ وسكی جەخت
دەكاتە سەر رۆڵی گرنگی “لەبیركردن” لە پرۆسەی ئاشتكردنەوەی گەڕانەوەی
ئەبەدی لەتەك چەمكە باوەكانی شوناس ،بەاڵم ئەمە راگەیاندنێكە ،كۆتایی
دێت ،چونكە گەڕانەوەی ئەبەدی هاوتانایەتەوە لەتەك ئەو جۆرە لە فیكر
كە ئەم لە رێگای ئەو ئاشتبوونەوە شكستخواردووە هەوڵدەدات شایانی
دەرك پێكردن بێت.
كڵۆسۆ وسكی لە بنەڕەتدا پێناسەی لەبیركردن دەك��ات ،وەك
سەرچاوەو هەلومەرجێكی پێویست بۆ بەیانكردنی گەڕانەوەی ئەبەدی و
گۆڕینی تاك كە ئەم ئایدیایە (گەڕانەوەی ئەبەدی) بۆ ئەو بەیانكراوە .لەالی
ئەم بیرمەندە بەیانكردنی گەڕانەوەی ئەبەدی هاورێیە لەتەك ئەزمونكردنی
یاد هاتنەوەیەك كەلە رێگەوەی تاك دەتوانێت لەوە بگات ،كە ئەو رۆژێك
لە رۆژان شوناسێكی هەبووە جیا لەو شوناسەی كە ئەو ئێستا خاوەنیەتی.
لەمە گرنگتر لەدەستدانی شوناس كە بەرهەمی مەرگی خودایە،
كارێكی كرد كە تاك بكرێتەوە بۆ گشت شوناسەكانی دیكە وەك ئەگەرەكان،
لێرەوە مانیفێستی گەڕانەوەی ئەبەدی خۆی تەحقیق كردنی گشت ئەگەرەكانی
ئەو شوناسانەیە:
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“مەرگی خوداوەند ،مەرگی خودایەك كە گەرەنتی – یان زامنی
شوناسی خودبوو ،كارێكی كرد كە رۆح بۆ گشت ئەگەرەكانی شوناسی خۆی
بكرێتەوە ،كە بە فعلی شوێنی لێتێگەیشتنن لە رێگای هەستە جیاوازەكانی
رۆحێكی نیچەویانەوە .بەیانكردنی گەڕانەوەی ئەبەدی بەناچاری بەدوای
خۆیدا ئەو لێ تێگەیشتنانە دەهێنێت دەربارەی ئەو شوناسانەی كە شیاون،
وەك ئەگەر .هەموو ناوەكانی مێژوو ،لەدواجاردا بریتین لە من.
دایۆنیز و كەسی لەخاچدراو” ( )11بەم شێوەیە ،گەڕانەوەی
ئەبەدی بریتییە لە فیكرەیەك ،كە شوناسی ،پارادۆكسیانە ،پابەندە بە
هەڵوەشاندنەوەی خودی چەمكی شوناس ،هەر ئەمەشە هۆی ناونانی
بەدوبارە بوونەوەیەكی بازنەیی .بەم شێوەیە كلۆسۆ ویسكی ،گەڕانەوەی
ئەبەدی وەك هەر داستانێكی دیكە سەیر دەكات ،حیكایەتێكی پڕ لە چاالكی
كە تەحەدای چەمكی حەقیقەت دەكات .ئەم تەفسیرە رادیكاڵەی گەڕانەوەی
ئەبەدی وەك زەمینەیەك بۆ فرەیی و حەقیقەتێك ،كە وەك ئەگەربوونی
هەیە ،بووە مایەی ئەوەی رێگا خۆش بكات ،بۆ دیدو تەفسیری دولوز بۆ
هەمان ئایدیا ،لە كتێبەكەیدا لەسەر نیچە ،دولوز جەغد لەسەر ئەوە دەكات
كە چۆن بەرهەمی نیچە ،ملمالنێی هێزە جیاوازەكان ،هێزی كاراو پەرچە
هێز ،بوونەتە مایەی مەحف كردنەوەی شوناسی تاك.
دولوز جەخت دەكاتە سەر ئەو ئایدیایەی كە گەڕانەوەی ئەبەدی
ن��اوازەی��ە ،بریتی نییە لە گ��ەڕان��ەوەی شت وەك خ��ودی خ��ۆی ،بەڵكو
گەڕانەوەی جیاوازی ،بەڵكو گەڕانەوەی ئەو شتەی كە توانای ئەوەی هەیە
جەخت لەسەر جیاوازبوونی خۆی بكات .جیاوازی لەم دیدەوە بە پلەی
یەك دێت و پێش شوناس دەكەوێت و پێش شوناسێك دەكەوێت كە
خۆی لە رێگای دوبارە بوونەوە بەرهەمی دەهێنێت“ :دوبارەبونەوە بریتییە
لەو بوونە بێ فۆڕمەی هەموو جیاوازیەكان ،دەسەاڵتە بێ فۆڕمەكەی
ئەو زەمینەیەی كە گشت بابەتێك بەرەو ئەو فۆڕمە پەڕگیرە دەبات ،كە
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نوێنەرایەتی كردنەكەی دێت وەك هیچ ،بەم شێوەیە بازنەی گەڕانەوەی
ئەبەدی ،جیاوازی و دوبارەبوونەوە (كە كاری تەماهی و دژایەتی پوچەڵ
دەكاتەوە) بازنەیەكە ،كە تێیدا وەك یەكەكان تەنیا بەوانە دەوترێت كە
جیاوازن” ()12ئامانجە دوو مەبەستیەكەی ئەتروحەكەی دولوز بریتییە لە
جێگرتنەوەی چەمكە ترادسیۆنەكانی شوناسی و نەفی ،لەالیەن چەمكەكانی
جیاوازی و دوبارە بوونەوەوە (“ .)difference and repetitionهەموو ئەم
نیشانانە دەشێت بدرێنە پاڵ هەڵوێستێكی گشتگیری دژە هێگلیزمەوە كە
جیاوازی و دوبارەبوونەوە شوێنی هاوشوناس و نەفی دەگرنەوە ،شوێنی
شوناس و ناكۆكی”( ،)13هەروەها دولوز جەغد دەكاتە سەر پەیوەندی
نێوان گەڕانەوەی ئەبەدی و هەرەسهێنانی نوێنەرایەتیكردن و شوناس
(.)representation and identity
ئەو لەو باوەڕەدایە كە بانگەشەی نیچەيیانەی مەرگی خوداوەند
خۆی بریتییە لە تەعبیركردنێك لەم هەرەسهێنانە .جیهانی مۆدێرن جیهانی
وێنەیە ،مرۆڤ شوێنی خوداوەندی نەگرتۆتەوە ،هەروەك چۆن شوناسی
خود شوێنی ماهیەتی نەگرتۆتەوە ،بەم شێوەیە مەرگی خوداوەند بۆشاییەكی
دروستكردووە ،لەشوێن بەها موتڵەقەكاندا كەخوداوەند نوێنەرایەتی دەكردن،
ئەمە كارێكی كردووە كە تاك بەجێی بهێڵێت بێ هەبوونی هیچ زەمانەتێكی
موتەعالی تاكو پشتگیری یان پشتی بگرێت ،بەاڵم لەگەڵ خوداوەندیشدا
خودێكی خاوەن هەمان شوناس پێویستە بمرێت .دولوز بەم شێوەیە ئەم
رایە شیدەكاتەوە:
“وا دەردەكەوێت كە نیچە یەكەم كەس بووبێت ئەوەببینێت ،كە
مەرگی خوداوەند تەنیا ئەوكاتە كاریگەر دەبێت لەتەك توانەوەی خود
(زات)دا ،ئەوشتەی ئەوكاتە بەیاندەكرێت ،بریتییە لە بوون كە جیاوازە،
كە نە لە ماهیەتدایەو نە لە خود دا ،لێرەوە جەختكردنەكان روو دەدەن،
گەر گەڕانەوەی ئەبەدی بااڵترین بێت ،چڕترین فیكر ،ئەمە لەبەرئەوەیە كە
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گونجاوی ،لە بااڵترین پلەدا ،گونجاوی خودێكی بیركەرەوە وەالوە دەنێت،
جیهانێك كە وا بیری لێدەكرێتەوە وەك خوداوەندێك وەك زامنێك”()14
ئەوەی شوێنی شوناسێكی جێ بەخۆگرتوی ه��ەردوو خوداوەند و تاك
دەگرێتەوە بریتییە لە دوبارەبوونەوە بەردەوامەكانی گەڕانەوەی ئەبەدی.
ئەوەی شوێنی هەستیاریە بۆ گەڕانەوەی ئەبەدی بریتییە لە بەرئەنجامی هێزە
چاالك و پەرچەهێزەكان ( ،)reactiveئەو كاتەی زیاد دەكەن بەتێپەڕاندنی
كات ،كە یان ترس و هەڕەشە بەرهەم دەهێنن ،یاخود حاڵەتێكی شادی
بەخش ،سروشتی هێزی چاالك و كارا ئەوەیە كە جەخت دەكاتە لەسەر
جیاوازی و دووری ،لە كاتێكدا پەرچە هێز بە ئینكاركردنی جیاوازی دەست
پێدەكات لەرێگای وتنی “نا بۆ ئەو شتەی كە دەرەكیە ،ئەو شتەی جیاوازە
هەر ئەم” نا “یەیە كردە داهێنەرانەكەی ئەو”( .)15پەیوەندی و ئاڵوگۆڕی
نێوان هێزی ك��اراو پەرچە هێز ،جەختكردن و نەفیكردن زەمینەیەك
پێكدەهێنن بۆ ئیرادەی دەسەاڵت.
هەر ئەمەشە پرسیاری ئەوەی بۆچی جەختكردن بەهادارترە لە
نەفیكردن كە دەبێتە مایەی پرۆڤەكردن و بەهێزكردنی ئیرادەی دەسەاڵت
بۆ گەڕانەوەی ئەبەدی ،گرنگە ئاماژە بەوە بدەین كە ئایدیای گەڕانەوەی
ئەبەدی هیچ پەیوەندیەكی بەبوون و نەبوونەوە نییە ،بەڵكو وەزیفەیەكی
هەبوون (صیرورە) و فرەییە .لێرەوە دەبێت وا وێنا بكرێت و شوێنی دەرك
پێكردن بێت وەك تەركیبەیەك“ ،تەركیبی كات و رەهەندەكانی كات،
وەك تەركیبەی هەمە چەشنەیی و بەرهەم هێنانەوە ،تەركیبەی هەردوو
هەبوون و بوون كە جەخت لەخۆی دەكاتەوە لە هەبوون دا”( )16بەم
شێوەیە گەڕانەوەی ئەبەدی وتنێك و جەختكردنێكی ئەو شتەیە كە نیچە
ناوزەدی دەكات بە “كردار نواندن لە دورەوە” ،لەگەڵ دەركەوتنی ئایدیای
“گەڕانەوەی ئەبەدی” لە بەشێكی كتێبی “زەردەشت بەم شێوەیە دوا”دا ئێمە
روبەڕووی رەهەندی دووەمی ئەم ئایدیاو چەمكە دەبینەوە ،بەو شێوەیەی
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كە دولوز تەفسیری دەكات ،گەڕانەوەی ئەبەدی وەك “فیكرێكی ئەخالقی
و هەڵبژێردراو” .مادامێك بەوشێوەیەیە ،گەڕانەوەی ئەبەدی هەر شتێك
مەحف دەكاتەوە ،كە تەنیا ئارەزوو بكردرێت “تەنیا ئەمجارە” یاخود وەك
ئەوەی زەرادەشت دەڵێت “خواستنێكی نا بەدڵ”“ ،ئۆ ،تۆ ئەی ئەوكەسەی
كە هەموو خواستنێكی نا بەدڵ رەتدەكەیتەوە ،دەبیتە جەسورو پێداگر لە
ك��ردار”( )17ئەم مەسەلەیە دەتوانرێ ببینرێت لەو شتەدا كە راستەوخۆ
دوای تەسریحەكەی زەردەشت دێت دەربارەی خواستنی نابەدڵ“ .ئەوە
بكە كە ئیرادەی دەكەیت ،بەاڵم ببن بەو كەسانەی كە دەخوازن ،كە ئیرادە
دەكەن” .لەودیو فیكری هەڵبژێردراوی گەڕانەوەی ئەبەدیەوە ،پێویستە
هەڵبژاردنێكی دیكە ،دووەم ،بوونی هەبێت ،ئەویش بوونە (.)being
نیچە دەڵێت “ئەوەی كە هەموو شتێك دوبارە دەبێتەوە ،بریتییە
لە نزیكترین تەقدیری تەقریبی جیهانی هەبوون (صیرورە) بۆ جیهانیبوون:
پلەیەكی بااڵی تێڕامان”( ،)18لە هەڵبژاردنی گەڕانەوەی ئەبەدیدا ،كەینونە
ئیدی یەكسان ناكرێت بە شوناس ،بەاڵم لە گەڕانەوەدا ئاڵۆزیەكان دەستیان
بە نزیكی لەیەكەوە دەگات ،كە بریتییە لە جیاوازی و ئەم جیاوازیشە خۆی
لەخۆیدا جەختكردنە لەسەر دووری و هەبوون ()distance and becoming
نزیكیيەك كە چەمكی ترادسیۆنانەی بوون رادەماڵێ .بەم شێوەیە گەڕانەوە
تاكە بوونێكی ئەو شتەیە كە هەبوونە (.)becoming
رەنگە دوبارەكردنەوە بێت كە بڵێین لەتەك ئاوەژوكردنەوە لەریشەدا،
هاوپەیمانی هێزە نێگەتیڤەكان و پەرچەكردار ئیرادەیەكی دەسەاڵت دروست
دەكات كە نێگەتیڤە ،كە عەدەمیە .ئیرادەی دەسەاڵت نیشانە ()target
(ئامانج)ی پرۆسەی گۆڕین و شێواندنە ،ناتوانرێت تێكبشكێنرێت لەالیەن
هەوڵی نیوە ناچڵی و نا بەدڵیەوە ،هاوشێوەی خواستنی نابەدڵی.
دولوز لەو باوەڕەدایە ئەم جۆرە لە ئیرادەی دەسەاڵت كە عەدەمی
و نێگەتیڤە تەنیا رێگایەكە بۆ زانینی ئیرادەی دەس��ەاڵت ،بە مانایەكی
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دیكە تەنیا روخسارێكە شێوەیەكی ئیرادەی دەسەاڵتە كە ئێمە لە رێگای
عەدەمیەتەوە دەیزانین و دەیناسین .لێرەدا گەڕانەوەی ئەبەدی رۆڵێكی
گەورە دەبینێت ئەویش بەوەی كە گەڕانەوەی ئەبەدی كارێك دەكات ئێمە
ئاشنابین و هۆشیاربین بە روخسارێكی نەزانراوی دیكەی ئیرادەی دەسەاڵت.
كەواتە ،گۆڕینی گەڕانەوەی ئەبەدی بریتییە لە وەزیفەی “بەڵێ” و “نە و”.
ئەمەش دەتوانرێت ببینرێت لە بەندی یەكەمی كتێبی “زەرادەشت
بەم شێوەیە دوا “ بەندی “دەربارەی سێ مەسخ بوونەكە” كە تێیدا سود
لە وێنەی حوشترو شێرو منداڵ وەرگیراوە .شێر “پەیوەندی نۆتەكانی
رۆح” ئامادە دەكات ،كە كارێك دەكات گەڕانەوەی ئەبەدی مسۆگەربێت
و ئەمەش لە رێگەی “نەئە موقەدەسەكەیەوە” دەی كات .تەنیا دوای ئەم
“نەئە سەراپاگیریە”یە كە منداڵ رەنگە وا دەربكەوێت وەك “تاكێكی خۆ
بەرەوپێش جوڵێنەر” ،یەكەم چركە“ ،بەڵێ”یەكی موقەدەس.
لە بەرانبەر “بەڵێ”كەی زەرادەشتدا ،بەڵێ كەی منداڵەكە بریتییە
لەو بەڵێ یە جیا لەوكەسەی كە نازانێت چۆن بڵێت “نەو” ،لە بەرانبەر
“نەئە”كەی زەرادەشتدا“ ،نەوی كاولكاری كارایانە ،نەوێكی تەواو عەدەمیە،
عەدەمیەتێك كە ئێمە ئێستا لەناویدا دەژین” .الی نیچە “هەوڵەكان بۆ
دەربازبوون لە عەدەمیەت بێ نرخاندنەوەی گشت بەهاكان كە هەن
تائێستا ،ئەو هەواڵنە بەرئەنجامی پێچەوانەوە بەرهەم دەهێنن ،كارێك
دەكەن كە كێشەكە تیژتر بێت”( )19تەنیا رێگەیەك و شێوازێك بۆ گەیشتن
بەوێرانكردنێكی كارامەی عەدەمیەت بریتییە لەو خاپوركردنەی كە روو
دەدات بەهۆی گۆڕینی گەڕانەوەی ئەبەدیەوە.
نیچە بانگمان دەكات تاكو “بیر لەمە بكەینەوە لە فۆڕمە هەرە
سەختەكەیدا ،بوون وەك ئەوەی كە هەیە ،لەدەرەوەی هیچ مانایەك و
ئامانجێك ،لەگەڵ ئەمەشدا دوبارەبوونەوەی بەناچاری بێ دوا “هیچ بوونێك”
گەڕانەوەی ئەبەدی”( )20لە ئەنجامدا ،گەڕانەوەی ئەبەدی چركەیەكە كە تێیدا
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خاپوركردنێكی نێگەتیڤ بوونی هەیە ،هەڵوەشانەوەی هاوپەیمانێتی نێوان
پەرچە هێزەكان و ئیرادەی خواستنی هیچ بوون كە دەبێتە مایەی بەرهەم
هێنانی نەفیكردنەوە لە ئیرادەی دەسەاڵتدا ،لە رێگای گەڕانەوەی ئەبەدیەوە،
پەرچەهێزەكان لەرێگای خۆ وێرانكردنە چاالكەكەیانەوە ،نەك تەنیا دەبنە
هێزی چاالك ،بەڵكو “تەعبیر لە بوون بە چاالك دەكەن وەك دەستەاڵتێك
بۆ ئەرێ وتن” .الی دولوز ئەم خاڵە جەوهەریە“ :نەفیكردنەوەی چاالكانە،
یاخود وێرانكردنی چاالكانە حاڵەتی رۆحە بەهێزو تواناكانە ،ئەو هێزانەی كە
پەرچەكردار لە خۆیاندا تێكدەشكێنن و ملكەچی دەكەن ،بۆ تاقیكردنەوەی
گەڕانەوەی ئەبەدی و خۆیان تەسلیمی ئەم تاقیكردنەوەیە دەكەن ،تەنانەت
گەرخواستنی س��ەرەو لێژبوونەوەی خۆشیان لەخۆ بگرێت .ئەمە تەنیا
رێگایەكە بەهۆیەوە پەرچە هێزەكان دەبنە چاالك .ئەمە تەعبیركردنە لە
ئەرێ وتن و بوون بە چاالك وەك دەسەاڵتی جەغدكردنەوە .ئیدی نیچە
قسە لە شادی سەرمەدیانەی هەبوون ( )becomingدەكات.
ئەو شادیەی كە تەنانەت شادی ،خاپوركردنیش لەخۆ دەگرێ”(،)21
هەروەها هەر ئەم شادیە سەرمەدیانەی هەبوون ،كە بریتییە لە ئەخالق
و شادی و جوانناسیانەی نیچە .جۆرێك یان شێوەیەكی جوانناسیانە بوونی
هەیە كە پێكهاتووە وەك ئەرێ وتن و داهێنان ،نەك وەك هەستیاریەكی
پاسیڤانەی جوانناسی كانتیانە ،هەروەها ئەخالقێك هەیە ،كە گەر گرنگتر
نەبێت لە جوانناسی شادی ئەوا كەمتر نییە ،لەو ئەویش ئەخالقی شادیە،
كە پێكدێت لە رێگای هەڵسەنگاندن و نرخاندنەوە ،ئەم شادیە تراژیدیە.
تراژیدیی دەشێ ببینرێتەوە لە فرەییدا ،لە هەمە چەشنەیی ئەرێ وتن و
جەختكردندا .ئەوەی كە تراژیدیا پێناسە دەكات ،بریتییە لە شادی فرەیی،
فرەیی شادی”( ،)22گەر هێزێك كە هەژمونی هەیە ،هەژمونی هەبێت نەك
لە رێگای هۆكارە نێگە تیڤەكانەوە ،بەڵكو لە رێگای ئەرێ وتنەوەو جەغدكردنە
سەر جیاوازی خۆی لە هێزەكانی دیكە ،لێرەدا نەفی وجودی نییە ،تەنیا
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ئەم جەغدكردن و ئەرێ گوتنەیە كە بەراستی دەبێتە مایەی رێكردن بەرەو
ئەخالقی شادی ،ئەمەش دەبێتە مایەی مەحف كردنەوەی هەستی تاوان و
ویژدانی بیمار .ئەمە تاكە هۆكارێكە بۆ داهێنانی چانس ( )chanceو فرەیی
(بوونی هەبوون  ،)The being of becomingواتە تەنیا رێگەیەك هەیە،
بۆ گرێدانی بوون و هەبوون پێكەوە لەپێناو بەدەستهێنانی ،پاكی (بەرائەت
  ،)innocenceناچاری و فرەیی لە جیاتی ئیحتمال بوون (.)Probabilityوێڕای ئەمەش ،تەنیا هێزی چاالك بە كۆمەكی جەختكردنەوە ،جەغد لەسەر
جیاوازی خۆی دەكاتەوە ،خۆشی لە جیاوازی دەبینێت ،لە بەرانبەر ئەمەدا
پەرچە هێز ،لەالیەكەوە كاردەكات و كردار دەنوێنێت بۆ سنورداركردنی
هێزی چاالك ،بە كۆمەكی نێگەتیف ،بوون و ژیان لە ئینكاركردندا ()denial
دەبینێتەوە ،چواردەوری هێزی چاالك دەگرێت و جیایدەكاتەوەو لەو شتەی
كە دەتوانێ بیكات ،لەالیەكی دیكەوە ،لەجیاتی ئەوەی كە جەخت لەسەر
خۆی بكاتەوە ،لەسەر رەتكردنەوەی “ئەوی دیكە” دەژی.
بەاڵم ئێمە لەالیەن ئەم فەیلەسوفەوە ئەوەمان وەبیر دەهێنرێتەوە
كە هاوشوناسی و نەفی بااڵدەست ترن لە جیاوازی لە “نەخۆشخانەی
كلتوردا” .ئەوەی كە رێگە نەدرێ نەخۆش كەسی تەندروست نەخۆش بخات.
ئائەمە دەبێت خەمی گەورەی ئێمە بێت لەسەر ئەم زەویەدا)23(.
نیچە پێ لەسەر شادی شێوە بەخشین و جارێكی دی شێوە بەخشین
“بەشێوە بەخشراو” دادەگرێت وەك شادیەكی ئەبەدی .ئەم شادیە بریتییە
لەشادی هەبوون ( )becomingكە راوەستاوەتەوە بەرانبەر هەستە الوازەكان
كە لەالیەن نیچەوە وا دەبینرێن “وەك یەك بوون” ،وێڕای ئەمەش لە
دیدو بۆچوونێكی پاسیڤ بوونەوە الواز كە ناتوانێت كردار بنوێنێت و
تەنیا كرداری لەسەرەوە دەنوێندرێت ،بە هێزەكان الی ئەو كەسە الوازە،
شەیتانن چونكی جیاوازن .هەر لەسەر حسابی دوبارەكردنەوەش بێت،
دەبێت بڵێین كە پەرچە هێزەكان ( )reactive forcesكە كۆمەك دەكرێن
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لەالیەن نەفی و رەتكردنەوەی جیاوازیەوە ،ناشێت بخوازرێن تاكو جارێكی
دیكە بگەڕێنەوە ،هەر ئا ئەمەشە بە دەقیقی نرخاندنەوەی گشت بەهاكان،
كە ئەوە دەسەلمێت كە هەبوون پەرچە هێز “بوون”ی نابێت ،بگرە بوون
پرسیاری بوونێكە كە دەبێتە چاالك ،گەڕانەوەو بەرهەم هێنانەوەی هەبوون
( )becomingبەناچاری بریتییە لەبوونی ئەوشتەی كە دەبێتە چاالك.
بەم شێوەیە وەك پرنسیپێكی سەرەتایی ،جەختكردنەوەو ئەرێ وتن،
هەمیشە بریتییە لە چاالكبوون ،بەاڵم جەختكردنێكی دیكەش بوونی هەیە.
دولوز وا سەیری فیگەری ئاریادن  Ariadneلە نوسینەكانی نیچەدا دەكات،
وەك فیگەرێك كە وەستاوە لە پەیوەندیدا بە دایۆنیزەوە وەك جەختكردنی
دووەم كە جەختكردنەكەی یەكەم بەبابەتی خۆی دەزانێت ،ئەرێ وتن و
جەختكردنەوە لەناو جیاوازیدا“:جەختكردن و ئەرێ وتنی فرەیی بریتییە
لە گوزارەیەكی تأملی (تێڕامان) ،هەروەك چۆن شادی هەمە چەشنەیی
گوزارەیەكی پراكتیكیە ...یاریزانەكە دەدۆڕێ چونكی بەهێزێكی تەواوەوە
جەخت ناكات ،چونكی ئەو نێگەتڤ دەهێنێتە ناو چانسەوە ،نەیاری
بەهەبوون و فرەیی دەناسێنێت .ئەرێ وتن ئاوڕ لەخۆی دەداتەوە ،جارێكی
دی دەگەڕێتەوە ،خۆی بە بااڵترین دەسەاڵت دەگەیەنێت .جیاوازی لەخۆی
رادەمێنێت و دوبارە دەبێتەوە ،یاخود خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە”()24
بەم شێوەیە فەلسەفەی گۆڕان و هەبوون بریتییە لە فەلسەفەی ئارەزووی
پۆزەتیڤ كە تێیدا بوون بەتەواوی و سەراپاگیرانە ئەرێنییەو تێیدا بوون
جیاوازیە .دوای وتنی ئەو شتانەی پێشوو ،ئێستا دەتوانین ئەمە زیاد بكەین
كە گەڕانەوەی ئەبەدی میزاجێكی فیكرە ،لە جیهانێكدا كە فرەیی رێسایە،
كە هێز چەندایەتیيەكی پێوراوە كە خوداوەندێك بوونی نییە ،تاكو زەمانەتی
یەكێتی گونجاوی لێپرسراوێتی بكات ،زەمینەیەكی دیكە پێویستە لەگەڕاندا
بە دوای “راس��ت��ی”دا .راستی ئیرادەی دەس��ەاڵت دروس��ت دەكرێت و
دەخوڵقێندرێت لە رێگاو بەهۆی گەڕانەوەی ئەبەدیەوە .وەك ئەوەی دولوز
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روونیدەكاتەوە“ :گەڕانەوەی ئەبەدی جیاوازی “دروست دەكات” ،چونكە
فۆڕمێكی بااڵ دروست دەكات .بلیمەتی گەڕانەوەی ئەبەدی لە یادەوەریدا
نییە ،لە بە فیڕۆداندایە ،وا لە لەبیركردنێكی چاالكدا .هەموو ئەوشتەی
كە نێگەتیڤە ،ئەوانەی كە هەر رەتدەكەنەوە ،هەموو ئەو ئەرێ وتنە
عامیانەیە كە مۆركی نێگەتڤیان بە سەرەوەیە ،هەموو ئەو “بەڵێ یانە”ی
شوێنی رەزامەندی نین ،چونكە لە نەوەكانەوە هاتوون ،هەرشتێك كە
ناتوانێت تاقیكردنەوەی گەڕانەوەی ئەبەدی ببڕێت ،هەموو ئەمانە دەبێت
رەتبكرێنەوە ،چونكە گەر گەڕانەوەی ئەبەدی بازنە بێت ،ئەوا جیاوازی وا
لەچەقی بازنەكەدا ،وەك یەك بووەكانیش لە پەراوێزدان” ( )25لە هەرە
نۆڕمە چڕەكەیدا گەڕانەوەی ئەبەدی بریتییە لە میزاجێكی فیكر كە بیر لە
وێنە ناكاتەوە بەڵكو بیر لە جیاوازی دەكاتەوە.
ئەمەش ب��ەڕای دول��وز “هەڵگەڕانەوەیەكی ت���ەواوی جیهانی”
نوێنەرایەتیكردنە ،هەڵگەڕانەوەی مانای “هاوشوناس”و “لێكچوون” كە
هەیبوو لە جیهاندا )26(.ئەم میزاجەی فیكر بەرهەمی چركەیەكە ئەوكاتەی
ژیان ئیرادەی خۆی دەكات ،لە هەر چركەیەكی تێپەڕبوونیدا بەئیرادەیەكەوە،
تا ئەو شوێنەی كە گەڕانەوەی ئەبەدی خۆی بخوازێتەوە ،چركەیەكی لەو
جۆرەی ژیان وا ئەم فیكرە لەخۆ دەگرێ كە ئیدی وەك ئەرك و بارگرانی
دەرناكەوێ ،بەڵكو وا سەیری دەكات وەك موبارەك كردنێكی ناوەوەیی و
شادیەكی سەرمەدی ،شادی بریتییە لەو چڕبوونەوەیە كە ژیان لە خودی
خۆیدا دروستی دەكات ،بەرهەمی غەریزەی دایۆنیزی.
شادی كامڵ سەرمەدیەت دەخوازێ ،خوازیارێكی ئەبەدیەتێكی قوڵە،
ئەو ئەبەدیەتی دەوێ لە قواڵیدا نەك لە رووكەشدا ،ئەو ئەبەدیەتی دەوێ
لەرێگای خواستنی خۆیەوە لە قواڵیی و بەهەموو رەهەندەكانیەوە هەست
بەخۆی دەكات ،كە ژیانێك دەژی كە پێشتر ژیاوە هەست دەكات ،كە
لەئەودا گشت ئەگەرەكانی ژیان جارێكی دی دوبارە دەبنەوە.
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فریدریك ولیام نیچە ()1900-1844ز ناسراو بە فەیلەسوفی
فەرهەنگ ،ئەمەش لەبەر ئەو پێكدادانە بنچینەییە فكرییانەی كە
لەگەڵ پەیدابوون و پ��ەروەردەو وەرچەرخانە مێژوییەكانی فەرهەنگی
مرۆڤایەتیدان ،بەتایبەتی سیستەمە ئەخالقیيەكان و شیكردنەوە شەفاف
بینەكانی لە فەرهەنگە كۆنەكان و سەدەكانی ناوەڕاست و مۆدێرنەكانی
ئەوروپادا ،هەروەها تێڕوانینە رەخنە ئامێزو هەڵسێنەرەكان سەبارەت
بەو فەرهەنگانە ،شایەتی نیشاندانی زانستخوازی چاالكییە فیكری و
ئەندێشمەندەكانی ئەون ،وەكو فەیلەسوفی مێژوویی فەرهەنگەكان،
هەرچەندە نیچە بەردەوام چاوی لە مێژووی فەرهەنگی ئەوروپا بووەو
زانستخوازییەكانی لە بنچینەدا لەو ب��وارەدا ب��ووە ،لەگەڵ ئەوەشدا
لەفەرهەنگە كۆنەكانی ئاسیا ،بەتایبەتی چینی ،هیند ،ئێران بێ ئاگا
نەبووەو ئاماژەیەكی زۆری بۆ كردوون ،ئەمەش لەكاتی هەڵسەنگاندنی
فەرهەنگەكاندا ،چەندەها جار ستایشی عەقڵی ئاساییی دەكات لە بەرامبەر
باوەڕی مۆدێرنەدا.
نیچە خوێندكاری فیسۆلۆژی كالسیك (زمانناسی مێژوویی زمانە
كۆنەكانی یۆنان و التینی)بوو ،ئەو پێش تەواوكردنی دەورەی دكتۆرا
لەهەمان بەشدا ،وەكو مامۆستایەكی زانكۆ لە زانكۆی بازل وانەی
دەوتەوە ،زانستە فراوانەكەی ئەو لەبواری زمانەكان ،مێژوو فەرهەنگی
یۆنانی و رۆمانی لەو توێژینەوانەبوون كە دەربارەیان هەوڵیدەدا ،نیچە
ئاماژە بێ ژمارەكانی لە سەرانسەری نوسینەكانیدا دەبینرێ كە بەالی
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كەمەوە خاوەنی دوو كتێبی جیاوازە دەربارەی فەرهەنگ و فەلسەفەی
یۆنانی یەكێكیان (پەیدابوونی تراژیدیا) ،دووەمیان (فەلسەفە لە رۆژگاری
تراژیدیای یۆنان) كە هەردووكیان لە سەرەتاترین كتێبەكانی نیچەن.
ئاشنایی زانستیانەی نیچە لەگەڵ مێژوو فەرهەنگی یۆنان و رۆم
و لێكۆڵینەوەكانی لە شوێنەوارە بەجێماوەكانی مێژوویان بووە بەهۆی
ئاشنابوونی نیچە ،لەگەڵ مێژوو فەرهەنگی ئێرانی كۆن ،چونكە ئێرانیيەكان
وەكو هێزێكی بەهێزو گەورەی ئاسیایی سەرەتا لەگەڵ شارە دەوڵەتەكانی
یۆنان وە دواتر لەگەڵ ئیمپراتۆری رۆم هەمیشە لە كێشمەكێشدا بوون،
نیچە لە كۆمەڵە نوسینەكانیداوە لە یادەوەریی و پاشماوەكانیدا زۆری لەسەر
ئێرانیەكان نوسیوە ،مەیلی نیچە بۆ ئێران و وەسفكردنی ئەو بۆ فەرهەنگی
كۆنی ئێرانیەكان بەجۆرێك كە لە هەڵبژاردنی ناوی زەردەشتدا دەردەكەوێ،
چونكە ئەو زەردەشتی وەكو پەیامهێنەری فەلسەفی خۆی داناوە ،هەروەها
ناوی كتێبێكیشی بەناوی زەردەشت و دانانی بە گرنگترین بەرهەمی خۆی
بایەخ پێدانی ئەومان بە زەردەشت زیاتر بۆ دەردەخات ،كتێبەكەی نیچە
بەناوی (وەهای گوت زەردەشت)بوو ،نیچە تێڕوانینێكی تایبەتی سەبارەت
بە مێژووی ئێران لەسەردەمی ئیسالمدا پیشاندەدات ،هەرچەندە هەند ێ
كات ناوی موسڵمانان دەبات و هەندێ جاریش بەباشی ناوی (حەشاشیەكان)
دەبات ،هەرەها لە یاداشتەكانیدا جارێك باس لە سەعدی دەكر ێ لە نووسینی
چەند الیەنێكی بەرهەمەكانی بەاڵم چەندینجار ناوی حافزی شیرازی دەبات
و دەربارەی شیعر و تواناكانی قسەدەكات.
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تێڕوانینی نیچە سەبارەت بە ئێرانی كۆن
لە كۆی نوسینەكانی نیچەدا دوجار ناوی ئێران ( )Persienهاتووە،
وەچەندین جار لە ئێرانیەكان ()persischو جارێكیش پێش ئێرانیەكان
( )vorpersischكە چەند ئاماژەیەكن بۆ پەیوەندی شارە دەوڵەتەكانی یۆنان
لەگەڵ ئیمپڕاتۆری ئێران و شیكردنەوەی پەیوەندییەكانیان ،تێڕوانینی ئەو
پێش هەموو شتێك لەسەر رووداوەكان و دەرەنجامی شارەكانی ئێران و
یۆنان بوو كە كاریگەری قوڵی لەسەر دنیای یۆنان دادەنا ،كە بەشەڕی
(پلۆپۆنزی) لە نێوان شار دەوڵەتی ئەسیناو سپارتە بە بەشداری شارە
دەوڵەتەكانی تر رووی دەدا ،ئەم شەڕانە هەموو یۆنانیەكانی بۆماوەی پەنجا
ساڵ خەریك كردو وێرانیەكی زۆریشی ل ێ كەوتەوە ،نیچە بەدەر لەمە
بیست و هەشت جار ناوی ئێرانیەكان بە ( )elie perserدەبات ،لە هەند ێ
لە پارچە نوسینەكانیشیدا بە ( )Fragementناویان دەبات ،لەمەوە دەتوانین
تێڕوانینی نیچە سەبارەت بە ئێرانیيە كۆنەكان و كلتورەكەیان بەڕوونی ببینین،
بەتایبەتی لە وەسفی سەركەوتن و سوارچاكی و جەنگاوەری و تیرهاویشتنی
ئێرانیەكانداو لەباسی دەسەاڵتخوازیاندا ،هەروەها پابەندی ئێرانیەكان بە
گەورەیی و راستگۆیی دەخاتەڕوو ،دیارە ئەمانە چەند كردارو بەهایەكن
كە نیچە بەشایستەی ژیانی بااڵی مرۆڤایەتی دەزانێ ،بەاڵم لەبەرزترین
تێڕوانینی ئەو بۆ ئێرانیەكان ،بەگەورە سەیركردنیان لەوێوە پیشاندەدا ،كە
لە باوەڕ بەخۆبوونی ئێرانیەكانەوە سەرچاوە دەگرێ ،باوەڕێك كە نیچە
لەگەڵ سەردەم و گەڕانەوەی هەمیشەیدا لەالی وەكو یەكە ،نیچە ئەم
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تێڕوانینەی لەبەرامبەر ئەو تێڕوانینە میتافیزیكیەی یۆنانیەكان دادەنا ،كە
لەگەڵ ئەفاڵتوندا بوونی حەقیقی لەگەڵ بوونی مەجازیدا دادەنێت كە دەڵێ:
(من دەبێ بە ئێرانیەك ،بە زەردەشت ،رێزبگرم ئێرانیەكان یەكەم كەس
بوون كە سەیری هەموو مێژوویان كرد) ،دواتر نیچە لەم پارچە نوسینانەیدا
ئاماژە بەباوەڕە ئاینیەكانی ئێرانی كۆن دەكات ،دەڵێ( :ئێرانیەكان مێژوویان
وەك زنجیرەیەك هێناوەتە بوون ،حەڵقەیەكی بە دەست پێغەمبەرێكە ،هەر
پێغەمبەرێكیش هەزارەی خۆی هەیە.
نیچە چەند پارچە نوسینێك لەنێوان بەرهەمە باڵوكراوەكانیدا دوای
مردنی ،ئاشكرابوو كە زۆر بەداخەوەیە بۆ هەلێكی لەدەست چووی مێژوویی،
بۆئەوەی بۆ لەجێی رۆمیيەكان ئێرانیەكان سەرنەكەوتن بەسەر یۆناندا ،ئەو
الی وایە چ باش بوو ئێرانیيەكان ببونایە بە سەروەری یۆنان ،ئەم یاداشتانە
دەتوانر ێ بەم جۆرە لێك بدرێتەوە ،كە نیچە دوبارە لێرەشدا هەستی
خۆی بۆ جیهانبینی و دەسەاڵتی ئێرانیيەكان لە بەرامبەر میتافیزیكی یۆنانی
پیشاندەدا ،چونكە بە فەرمانڕەوایی رۆمیەكان بەسەر یۆناندا فەرهەنگی
یۆنان و میتافیزیكی بە فەلسەفەكەیەوە بەسەر رۆمیەكاندا زاڵ دەبوو،
رێگەی وااڵدەكرد بۆ دەركەوتنی مەسیحیەت ،ئەو ئاینەی لەپلەی ئایینی
هەژارەكان بوو ،لەالی ئەو ژیانی ناو ئەم دنیایە بەناوی پادشایەتی نەبڕاوەی
هەمیشەیی ئاسمان دەداتە دواوە ،بەم جۆرە تێڕوانینی پۆزەتیڤ بۆ ژیانی
وەرچەرخاند بۆ تێڕوانینێكی نێگەتیڤانە ،هەروەها لەالی ئەو فەرمان رەوایی
ئێرانیەكان بەسەر یۆناندا لەگەڵ تێڕوانینی پۆزەتیڤانەیان ،بۆ ژیان و سەردەم
دەیتوانی ئەم بارە بگۆڕ ێ و ڕێبگر ێ لە رووداوێكی شوم لە مێژوودا.
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زەردەشتی ئێرانی و زردەشتی نیچە
نیچە لە یەكەم نوسینەكانیدا ناوێكی ئاشنا بەناوی ()Zoroaster
بەكاردەبا كەلە رەگ و ریشەی یۆنانی و لەزمانە ئەوروپیەكانیشدا بەكاردەبر ێ
( )Zoroasterبۆ یەكەم جار لە یاداشتتەكانی ()1871 – 1870ز دەبینرێ،
نیچە دەیەیەك پێش نوسینی (وەهای گوت زەردەشت) لەم یاداشتەیدا زۆر
بەداخەوە دەڵ ێ (ئەگەر داریوش شكستی نەهێنابایە ،ئاینی زەردەشت زاڵ
دەبوو بەسەر یۆنانیەكاندا ،هەروەها لە پەیامێكیشدا كەلەم سەردەمەدا
لەدوای مردنی چاپكراوە ئاماژە دەكات ،بە چیرۆكی (شاگردی هرالكیتوی)ی
الی زەردەشت ،ناوی زەردەشت بەشێوەی كۆنی ئێرانی دەبا ()Zarathustra
ئەم ناوە بۆیەكەم جار لەكتێبی زانستی شادومانیدا دەبینرێت كە لەساڵی
( )1882باڵوكراوەتەوە ،نیچە یەكەم الیەنی (پێشەكی زەردەش��ت ،یان
رازونیازی لەبەرامەبەر خۆردا لە كتێبی وەهای گوت زەردەشت داناوە) ئەم
پارچەیەش لە ساڵی دوای ئەودا لە باڵوكردنەوەی بەشی یەكەم لە چواربەش
وەهای گوت زەردەشت لە شوێنی ئەسڵی خۆی دادەنرێت ،شوێنی خۆیەتی
كە بپرسین نیچە بۆچی وازی لەناوی ئاشنایی ( )Zoroatsterهێناو رووی كردە
ناوە ئێرانیيە كۆنەكەی واتە ( ،)Zarathustraشێوەیەك كە جگەلە فیلۆلۆگە
شارەزاكان لە زمانەكانی كۆنی هیندۆ ئێرانی كەس پێی ئاشنا نەبوو ،خودی
نیچە لەم بارەیەوە هیچ ناڵێ ،بەاڵم دەكرێ هۆیەكەی ئەوەبێ كە نیچە
دەیەو ێ لەگەڵ زەردەشتی ناسراو لە ئەوروپا كە لەڕێگەی یۆنانەوە ناسراوە،
لەگەڵ زەردەشتی ئەسڵی كە دوو سەرەتای مێژووین لەدەرگای هاو واتایی
دەربهێنێ ،هەروەكو خۆی دەڵێ :بەم هاو واتایە دەیەو ێ هەم رێزێكی
زۆری لێبن ێ لە بیریاری و گەورەیی سەرەتاوە هەم گەورەترین هەڵەی
ئەو بخاتەڕوو ،لەزمانی ئەوەوە ئەم هەڵە گەورەیەی سەرەتای مێژووی
مرۆڤایەتی راست بكاتەوە ،دیارە هەڵەی ئەسڵی زەردەشت و هەموو ئایین
هێنەرەكان و فەیلەسوفە گەورەكان كە بنیادی مێژووی بیری مرۆڤایەتیان
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تا ئەمڕۆ هێناوەتەوە ئەوەیە كە بونیان لەسەر بونیادی بەهاكان ،لەسەر
بونیادی ئەخالق ،لەسەر باش و خراپ لێكداوەتەوە ،زەردەشت پەیامبەری
ئێرانی ،لە سپێدەی مێژووی مرۆڤایەتیدا بوونی كردووە بە پادشای شەڕی
باش و خراپ ،بەوەی زانیوە كە لەدوو ڕووی بە شەڕ هاتوو واتە (اهوراو
اهریمن) دەردەكەون ،ئەم لێكدانەوەیە پێشڕەوی لێكدانەوەی مەسیحیەتە
كە بوون بە پانتایی گوناح و سزای هەمیشەی دەژمێرێ ،یاخود لێكدانەوەی
سوقراتی ،ئەفاڵتی ،ئەفاڵتونی كە نمونەی باشە لەپلەی بەرزترین بەهاكاندا،
لە لوتكەی بوون دادەنێ ،بەم شێوەیەیە كە بوون ناسی باوەڕە ئەخالقیەكانی
زەردەشتی راستەقینە لەسەرەتای مێژووەوە هاتۆتە مەیدان و بیروباوەڕو
فەرهەنگی مرۆڤایەتی دروست كردووەو لەبەرامبەر بوون ناسی ناباوەڕە
ئەخالقیەكانی نیچە رادەوەست ێ .
ئابرانسان مرۆڤێكە زاڵ بووە بەسەر مرۆڤ بوونی خۆیدا ،گەڕاوەتەوە
بۆ سەرەتای ب ێ گوناهی ،مرۆڤێك كەدەتوان ێ سەركەوێ بەسەر ئەخالقی
مرۆڤایەتی خۆیدا و بەسەر هەموو ئەو كێشەو ئاڵۆزیانەیدا زاڵبێت ،هەروەها
ئابرانسان مرۆڤێكە بەزەردەخەنە بوونی لە هەموو رەنگەكان و خێڵەكانی
مرۆڤایەتی ئازاد دەكات .
بەم شێوەیە ،ئەخالق باوەڕی زەردەشتی نیچە بەرامبەر باوەڕە
ئەخالقیەكەی زەردەشتی راستەقینەیە ،نیچە لەكتێبی (انیك ،مرد) كە تیایدا
دەكەوێتە لێكدانەوەی ژیانی رۆشنبیرانەو كەمێك شیكردنەوە لە بەرهەمەكانی
خۆی ،هۆكاری هەڵبژاردنی زەردەشت بۆ ناوی پیشاندانی فەلسەفەكەی،
دووبارە دەڵێتەوە :هیچ كات لە منیان نەپرسیوە ،بەاڵم دەبوایە پرسیاریان
بكردایە كەواتای ناوی زەردەش��ت لەالی من چی دەگەیەنێت و لەالی
یەكەمین ناباوەڕی ئەخالقی واتاكەی بەتەواوی دژی ئەو شتەیە كە مایەی
ب ێ هاوتایی و سەرسامی ئێرانە ( )Perserلە مێژوودا ،هەر زەردەشت بوو
كە پێكدادان و شەڕی باش و خراپی خستە ئەستۆی دەزگای بوونەوە ،واتای
118

ئاشنابوون بە نیچە

ئەخالق بە(ماورا الگبیعه )لە پلەی هێزی هەڵسوڕێنەر ،مەبەست لە خودی
خۆی ،ئیشی ئەوە .ئەمە پرسیارە ،بەاڵم لە شوێنی وەاڵمدانەوەو لە ڕەگ
و ڕیشەی خۆیەوە بوو ،هەر زەردەشت بوو كە شومترین هەڵەی دروست
كرد ،هەڵەی ئەخالق ،ئیتر دەبێت ئێستاش یەكەم كەس بێت كەپەی بەم
هەڵەیە ببات ،ئەو نەك تەنها لەهەر بیریارێكی دیكە لەم بوارەدا ئەزمونی
درێژو زیاتری هەیە ،كە هەموو مێژووی رەددانەوەی ئەزمونی راستەقینە
(بوون)ە بە واتایەكی تر رێكوپێكی ئەخالقی جیهانییە ،بااڵتر لەوە ئەوەیە كە
زەردەشت راستگۆتر لە هەر بیریارێكی ترە ،قسەكانی ئەو تەنها ئەوەنییە،
كە ڕاستگۆیی لە بەرزترین پلەی گەورەیی دا دادەنێت بە پێچەوانەی ترەوە،
هەروەها دەسەاڵت ویستان و هەڵهاتنیان لەبەرامبەر راستیدا ،زەردەشت
والێ دەكات ئەوەندەی تر لە بیریارانی تر ئازایەتی بنوێنێ ،دیارە راست
وتن و باشی و تیرهاوێژی ئەو گەورەیی ئێرانیەكانە (لەخۆ بوردویی ئەخالق
لەسەر راستگۆیی) لەخۆ بوردویی ئەهلی ئەخالق و گۆڕان لە دژی لەالی
من ،ئەوەیە واتای ناوی زەردەشتە.
چیرۆكی سوننەتی زەردەشت واباس دەكات ،كە زەردەشت لەالیەن
خودای چاكە ،اهورامزدا بەرەوالی خەڵكی هات ،تا ئەوان لە سوڕانەوەی
چەرخی بوون بەسەر بەرەی شەڕی باشەو خراپە بەئاگا بێنێتەوەو هانیان
بدات بەرەو وەرگرتنی الیەنی باشە ،بەاڵم زەردەشتی دووەم پەیامێكی
دروست دژی ئەمەی هەیە ،ئەو نەك تەنهابوون بە سوڕێنەر بەسەر بەرەی
باش و خراپ نازانێ ،بەڵكو ئەو لەهەر الیەنێكی ئەخالقی بەئاسایی و
بەدوور لە ئاسایی دەزانێ ،ئەگەر زەردەشتی یەكەمین لەسەرەتای دەست
پێكردنی مێژوو كردنەوەی ئاسۆی رۆمانی بەرەوالی مرۆڤ لەهاو وتەی
لەگەڵ خوداو پەیامهێنەرێك لەالیەن ئەو بەرەو مرۆڤەكان دەگەڕێتەوەو
كتێبی ئاسمانی دەهێنێ ،ئەوا زەردەشتی دووەمین لەكۆتایی ئەم مێژووە
رۆمانیيەوە پەیدا دەبێ ،جوڵێنەرترین پەیامی خۆی دەبێت :خوا مردووە،
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بەم پەیامەی ئەو كۆتایی بواری تەفسیری ئەخالقی و ئامانج) باوەڕی بوون
و مێژووی رۆمانی و دور لەسروشتی بونیادی ئەو رادەگەیەنێ ،بوارێكی
ترو مێژوویەكی تر بۆ مرۆڤایەتی بە دیاری دەهێنێ ،موژدەی پەیامەكەی
ئەمەیە (لەگەڵ زەویدا وەفادارین ،باوەڕتان نییە ،ئەوانەی كە لەگەڵ ئێوەی
ئومێدەكان لەسەر زەوی دەدوێن)
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نیچە ،سعدی ،حافز
ناوی سعدی و حافز تەنها ناوێكن لە نوسینەكانی نیچەی سەردەمی
ئیسالمیدا هاتبن ،لە پارچەیەكی كۆمەڵە بەرهەمەكانی نیچەدا شتێك لەبارەی
وتراوە كە بەم شێوەیەیە :سعدی لە عاقڵێكی پرسی كە ئەم هەموو داناییە
لەكێ فێربووی ،لەوەاڵمدا وتی لە نابینایان ،كە پێیەك ناخەنە شوێنێكەوە
تەنها ئەو كاتە نەبێت زەوی ژێر پێیان بەگاڵۆكەكەیان تاقیبكەنەوە ،دیارە
ئەم نوكتەیە كە سعدی لە زمانی لوقمان گێڕاویەتیەوە (نمونەی ئەفسانەی
عاقڵییە لە ئەدەبیاتی عەرەبی و فارسی ،ئەو لە پێشەكی گوڵستانیدا دەڵێ:
بە لوقمانیان وت ،حیكمەت لەكوێوە فێربووی؟ وتی لە نابینایان ،چونكە
شوێن ێ نەبینن پێی ت ێ ناخەن.
نیچە هیچ لەم بارەوە ناڵێ ،بەاڵم بەپێی فەلسەفەی نیچە دەتوانین
بڵێین ئەم وتەیە نمونەی عاقڵی بوونی هەستە ،عاقڵی نابینایان ،كەم عاقڵی
نیچە دروست رووبەڕووی دەوەستێ ،واتە عاقڵی بینەرێكی ب ێ ترس بە
بەڵ ێ بێژان هەڵپە دەكات ،خۆی دەخاتە ناو دڵی ژیان و مەترسیەكانیەوەو
لە هەڵپەكردنەكە چێژێكی شەیتانی وەردەگر ێ .
بەاڵم نیچە یەكێك لە هاوشێوە باشەكانی دانایی (بینایی) خۆی
لە حافیزدا دەبینێتەوەو ناوی حافزیش دەجار لەبەرهەمەكانیدا هاتووە،
بێگومان وابەستەیی گۆتە بە حافزەوەو ستایشكردنی لە دیوانی رۆژهەاڵت
رۆژئاوادا وایكردووە كە ناوی حافز لە زۆربەی نوسینەكاندا لەپاڵ ناویگۆتەدا هاتووە ،لێرەدا نیچە هەردوكیانی بە لوتكەی دانایی ستایشكردووە،
حافز لە روانگەی ئەوەوە نوێنەری گیانێكی رۆژهەاڵتیيە ،كە بەشێوەی
(دیونوسیوسی) روانینێكی تراژیك ژیان بەشێوەیەكی پڕخۆشی وەسف
دەك��ات ،لە هەمانكاتدا دەڵێ ناخۆشیەك لەالی خودا بێت هەزار جار
ساڵوی ل ێ دەكەین ،ئەمانە لە تێڕوانینی نیچەدا تایبەتمەندیەكی دلێرانە یان
شێوازێكی تراژیك لەژیانە ،لەنێوان نوسینە كۆنەكان كە بەجێماون لە نیچە
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هۆنراوەیەك هەیە كە نیچە قسە لەگەڵ حافز دەكات .بەم جۆرە دەتوانین
بڵێین نیچە تێڕوانینێكی دروستی سەبارەت بەئێرانیەكان و فەرهەنگی ئەوان
خستووەتە روو.
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