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نيضة

توَيذينةوة لة فةلسةفةو هزري نيضة تةنيا ئةو ساتة دةطات بة تيطةشتني
َ
بدوي ،لةم بارةيةوة بة كورتي
راستةقينة كة هاوكات بةرووني لة ذيانةكةشي
لةذيانةكةشي دةدوَين.
َ
هةندي لة
رِووداوة طرنطةكاني ذياني  -:نيضة لةناوضةي رِاكن هاتة دنياوة.
باثيراني ض لة بنةمالَةى باوكي و ض دايكي قةشة بوون .ثيَنج َ
سال بوو كة باوكي
َ
لةوي لةنيَو
كؤضي دوايي كرد ،دايكي شوَيني خؤي طواستةوة بؤ نورنبيَرط،
َ
َ
لةطةل خوشكةكةيدا كةدووسال لةوبضوك
كؤمةلَيَك لة ذناني بنةمالَةكةيدا
تربوو طةورةبوو .لةتةمةني دةسالَيدا لةنورنبيَرط ضووة قوتابخانةي ( ِرَينومايي)
لة تةمةني ضواردة سالَيدا()1858لة قوتابخانةي شةوانة رِؤذي شولثفورتا
نيشتةجي بوون و خؤراكيشي بؤ دابين كرا.
وةرطيراو شوَيني
َ
ئابرومةندبوو كةبةوة بةناوبانط بوو ئةمينداري
شولثفورتا قوتابخانةيةكي ِ
بةرجةستةي زانستي مرؤيي زؤر بوو .لةتةمةني بيست سالَيدا()1864نيضة
خوَيندني قؤناغي زانكؤيي دةست ثيَكرد.دوو نيوة َ
سال لةشاري بؤن بوو ثةيوةست
َ
َ
بوو بةئةنجومةني خوَيندكاراني زانكؤيي فرانكؤنياوة ،بةالم لةسالي()1865دا لةو
َ
لةطةل كاركردن بة ئامانجةكاني نةدةطونجا.
ئةنجومةنة هاتة دةرةوة ،ضونكة
ولةوي لةطةلَ
َ
َ
لةطةل مامؤستاكةي «رِيضل» لة (بؤن)وة ضوو بوَاليثتزيك
ثاشان
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هاو ِرَيكةي (ئيروين رِؤد)دا بوونة درةوشاوةترين قوتابي ئةو مامؤستا فيلؤلؤذيية و
نيضة هةنطاوي نا بؤ دامةزراندني ئةنجومةني فيلؤلؤذي و نوسينةكاني لةوبوارةدا
َ
بالوكردةوةو تةنانةت لةثيَش وةرطرتني ثلةي دكتؤرا بةتكاي رِيضل ثيَشنياري
مامؤستايي بؤكرد لة»بازل» .ريضل بؤبازلي نوسيبوو زؤربوون ئةوالوانةي
كةلةماوةي ئةم ( )39سالَةدا بةضاوي خؤم بينةري طةشةكردن و طةورةبوونيان
بوومَ ،
بةالم هةرطيز الوَيكم نةبينيوة ،كةهيَندة خيَراو بو تةمةنة كةمةوة وةكو ئةم
نيضةية…..بطات بةئةزموون ثيَشبيني ئةكةم كة ئةطةر عومري درَيذ بيَت (إنشا
كةوادةبي سةرةنجام بطاتة رِيزي ثيَشةوةي فيلؤلؤطةكانى ئةلَمانيا،ئيَستا
و الله)
َ
تةمةني بيست وضوار سالَة.بةهيَز و ثتةو و تةندروست و جةستةو رِؤحي دليَرة.
ليَرة لةاليثزيك بت و ثةرستطةي هةموو فيلؤلؤطة الوةكانة ،دةلَ َي كةسيَكي وا
َ
وبي
بةم شيَوة
عةجيبة،ئةري ئةو بةرِاستي سةيرةو لةهةمانةكاتدا خؤشةويست َ
َ
دةبي.
كةبريار بةو
بدري سةركةوتوو َ
فيز … .لةهةر كارَيكدا ِ
لةو كاتةدا دوو دةية تادةركةوتني شيَتيَتي تيَدا مابوو.نيضة لةسالَي ()1869
تا( )1879لةزانكؤي بازل مامؤستا بوو،وةكو .بوركهارت شةش سةعاتيش
لةدامةزراوةي ثةروةردةيي وانةي دةوتةوة ،دةرطاي مالَي ِرَيزداران ومتمانة
َ
َ
لةطةل زاناياني ديارو بةناوبانطي بوركهارت لةوانة
ئاوةال بوو،
ثيَكراوان بةرِوويدا
َ
َ
 :باخوفن،هويزلر ،رِؤتيماير تارِادةيةك نزيك بووةو لةطةليدا بوو بةهاومال.
لةلوتكةي تي َ
َ
لةطةل خةلَكيدا و لةرِاستيشدا لوتكةي سةرانسةري
َكةالويدا بوو
ذيانيشي ،كة تا كؤتايي تةمةنيشي هةر بةو سيفةتةمايةوة .ديدارةكاني لةطةلَ
رِيشاردو كؤزيما ظاطنةر لةنيَوان َ
ساالني(1869و )1872دالة تريبيشني نزيك
لؤسرن بوو ،ثةرِتوكيَكي نووسي و َ
بالوي كردةوة بةناوي (لةدايك بووني تراذيديا)
و ثاش ئةوة لةكؤرِي فيلؤلؤطةكان كراية دةرةوة و بةضوونة ثيَش ثةيوةست
بووبةظؤن و ويالمؤوويتس .هةربؤية خوَيندكارة فيلؤلؤذيةكاني زانكؤي (بازل)
يش وردة وردة ليَي دور كةوتنةوة .لةسالَي ()1873دا َ
شاالوةكاني نةخؤشي
َ
َ
وةربطري
دةستي ثيَكرد و ناضاري كرد سالَي خوَيندني()1877-1876مؤلةت
َ
لةطةل «ثؤل رِةي» لةمالَي مالويدافؤن مايزنبوط
و بةشيَكي طةورةي كاتةكاني
َ
َ
لةسؤرنتؤ(لةئيتاليا) بةسةربةرَيت لةسالي ()1879دا لة تةمةني سي وثيَنج ساليدا
نيضة بةهؤي نةخؤشيةوة بة ناضاري وازيهيَنا.دووةمين دةيةي()1889-1879
نيضة لةطةرِان بةدواي ئاو و هةوايةكدا كةئارامي بةنةخؤشيية بة ئازارةكةي
ببةخشي لةسةفةر و طةرِاندا بوو لةشوَينيَكةوة بؤ شوَينيَكي تر و بىَئةوةي بة
َ
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هؤي طؤرِاني وةرزةكانةوة لةهيض َ
مانطي بميَنيَتةوة ،زياتر
كوي زياد لةضةند
َ
ئةنطادين وكةناري دةرياي ماوةيةك لة ظينيسيا بوو،سةرةنجام ضوو بؤ شاري
تؤرينؤ (لةئيتاليا) لةزستاندا زؤربةي كاتي لة شاري نيس و لةهاويندا لةزيلس
ماريا بةسةر دةبردَ .
هةالتوويةكي ئاوارةبوو كة بةسةرمايةيةكي سنوردارةوة لة
ذوورَيكي سادةو ساكاردا ذياني بةسةر دةبرد ،رِؤذانة بةسةر طةرداني لةكيَو
دةشتدا دةيطوزةراند َ
كالوَيكي ليَوداري لةسةر دةكرد ،تا ضاوةكاني لةتيشكي
ثي بثارَي َ
زي و رِووبةرووي ضةندين ِرَيبوار دةبويةوة .
خؤر َ
ثةرِتوكةكاني ثيَشووي نيضة –تراذيدياي تراذيديا-و يةكةمين بةشي
جةنجالَيةكيان وروذاند :ئيتر يا بةسؤزو عيشقي دلَةوة مةقبول بوون،يان ِرَيك
ورِاست ناثةسةند بوونَ ،
بةالم نوسينةكاني دواتريشي سةركةوتنيان بةدةست
نةهيَنابوو.ئةو ثةرِتووكانةشي كةوشةي كورتي تيَدابوون تةقريبةن هيضي
َ
هةندي مةرجي تايبةت
نةفرؤشراو نيضة كوتة دةوةني لةبيرضوونةوة .بة هؤي
َ
لةطةل َ
َ
بالوكةرةوةكاني ثةرِتووكةكانيدا توشي كيَشةي ئالؤزو سةر ئيَشة دةبوو،
سةرةنجام هيض ِرَيطة ضارةي نةما جطة لةوةي كة نوسينةكاني لةسةر ئةركي
خؤي َ
بالو بكاتةوة تةنيا لةدواهةمين مانطةكاني تةندروستي لةرِووي نةست و
لي
ئاطاييةوة نيضة ناوبانطي دةركرد كةتةنانةت بؤ ساتيَكيش هةرطيز بيري َ
نةكردبوويةو.
نيضة لة كارو ثيشةكةي دةركرابوو ،رِاستةوخؤ وةقفي ثةيامي واقيعي كردبوو
َ
دةذيا،بةالم هةر كةحالَي رِوولةباشبوون كرد،دلَةكوتيَي
بةئاشتي لةدةرةوةي دنيا
َ
َ
بوو بؤض ئاووهةواي نوَيي ثةيوةند بةدونياي واقيعي لةسالي ()1883دا كؤمةليَك
َ
ئامادةكرد،بةالم كؤرِي زانكؤيي بةهؤي
بةرنامةي بووانةو وتاردان لةاليثزيك
ِاوكي لةسةر نوسينةكاني ،ئةو وانةو وتاردانانةي بةناشايستة
ناوةرِؤكي دلَة ر َ
دةزاني ،نيضة هةروا لةدةرةوةي دنيا مايةوة و لةهةمانكاتدا كة بةردةوام بوو
لةسةر كارةكةي ،طرذي زياتر دةطرت .
َ
لة مانطي ذةنيوةري ()1889نيضة لةتةمةني ضل وثيَنج ساليدا ،بةهؤي
نةخؤشي ميَشكةوة لةثيَكةوت و سةرةنجام لةسالَي ()1900دا مةرط كؤتايي
بةنةخؤشية درَيذخايةنةكةي هيَنا .
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دةربريني
ئةو جيهانةي كةنيضةي تيَدا دةذياو تيَيدا بةبينين و فةلسةفةو
ِ
ئةندَيشةكاني خؤيةوة خةريك بوو ،سةرةتا لة هةرزةكاريدا لة ِرَيطةي فةرهةنطي
ئةلَماني و قوتابخانةكاني ئةلَمانياوة كة زانستي مرؤيي تيَدا دةخوَيندرا بة
شاعيراني ئةلَماني نةريتي نيشتمانثةروةري ئةو َ
والتة ئاشنابوو .
َ
رِشتةي خوَيندني نيضة فيلؤلؤذي كالسيك(يؤناني وئيتالي) بوو ئةو لةم
ِرَيطةيةوة نةك تةنيا دةستي لةسةراثاي تةمةنيدا بة ئةندَيشة طرانبةهاكاني
رِؤذطاري كؤن طةيشت بةلَكو لةكاتيَكدا كة هيَشتا خوَيندكاري زانكؤ بوو
خؤشبةختانة بة حةقيقةتي واقيعي ئاشنابوو .سيمينارة فيلؤلؤذيية كالسيكيةكاني
رِيضل لةبارةي هونةري شيكردنةوةي فةلسةفي نمونةي نةبوو كةساني
جياوازي بةدةر لةفيلؤلؤطيش لةثزيشكان بةشداريان دةكرد تا (شيَواز) فيَربن
َ
لةطةل طشت زانستيَكدا لةم
ئةو شارةزايي وديدةي كة ريضل برةوي ثيَدةدا
هونةرةدا بةشداري هةبوو كة واقيعي لةناو واقيعي و حةقيقةت لةساختةيي و
ناسيني بة بةلَطة لة طوماني ثةتي ودلَنيايي بةرضاو لةباوةرِي زهني جيا بكاتةوةو
جياوازييان لةنيَواندا بكات .
دةتواني لةثيَكهاتةي ناسيني زانستي تيَطةيشتني رِوون بةدةست
كةسي
َ
َ
شتي لة نيَوان زانستةكاندا هاوبةشة ،ليَرةدا بوو نيضة سةرنجي
بزاني ض َ
َني ،كة َ
بهي َ
َ
َ
بي
دةداية سروشتي خودي هةموو ليَكؤلةريكي زانا :كيَشمةكيَشي رِةخنةي َ
َ
بي خةوش…..
كؤتايي
لةطةل بيرورِاكاني خؤيدا،سؤزو رِةونةقي سادة و َ
َ
َ
نيضة لة تةمةني بيست و ثيَنج ساليةوة تا كؤتايي تةمةني لة والتاني تر بة
سةر بردو بيست سالَي رِةبةق ئةلَمانياي لة دةرةوة دةبيني ،ئةمةش طؤرِاني هيَنا
َ
َراماني رِةخنةيي
بةسةر دنيا بيني ئةودا وةكو ذيان لةسةر سنورةكاني والتيَك،تي ِ
ئةوي تيذ تر كرد و بةتايبةتي لةكؤتايي ئةو قؤناغةى كةببوة مةترسي ئاوارةيي
لةئةنجامي سةفةرة بةردةوامةكانيدا ئةطةري ئةوةي داية كةفةرماني باو و
َني و توانا بة
نةريت باشتر دياري بكات ،طؤرِان بةردةوام هةستةكان دةجولَي َ
شتي
كةسايةتي دةدات لة ئاسؤيةكدا بذي كةهةميشة بةرفراوانتر دةبيَت وهةر َ
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كةسي بؤ نيشتمانةكةي
كة جةوهةري رِاستةقينةي هةبيَت ،ضونكة هةستي هةر
َ
َ
َ
دةطيري لةسةر خؤشةويستي بؤ زيدي سةرةكي
بة دوركةوتنةوة ليَي بة توندي
يان نةفرةت ليَي زياد دةكات.
كاتي كة هةرزةكارة خؤي بة فةلسةفةوة خةريك دةكات
نيضة تةنانةت َ
دةزاني و تيَطةيشتنة
لة طةنجيَتيدا شؤثنهاوةر بة تاكة فةيلةسوفي رِاستةقينةي
َ
سوننةتيةكاني فةلسةفة لةالنطةو ئةشثير تايشمولة ودورينط و(ئيدوارد) فؤن
َ
وةردةطري،لةنيَو فةيلةسوفة طةورةكاندا تةنيا بةرهةمةكاني ئةفالتون
هارتمان
َ
َ
تارِادةيةك بة كؤمةل خويندوةتةوة و ثاشان كة لةديدي فيلؤلؤذي ئةوانة
دةخوَينيَتةوة (بةوتةي خؤي) دةكةوَيتةترسةوة ،كة ئةوةي لةبارةي ئةفالتونةوة
دةيزاني ،كةميَكة(نامةي 22ي ئؤكتؤبةري 1883بؤ ئؤربك ) جةوهةرو ناوةرِؤكي
َ
ئةندَيشةي فةلسةفي لةخوَيندنةوةي ئةم نوسينانة فيَر نةبووة ،بةلَكو بةثلةي
يةكةم لة ورد بوونةوةو ضاودَيري جيهاني يوناني سةردةمي ثيَش سوقرات-
واتة فةيلةسوفاني ثيَش سوقرات و لة هةمويان زياتر تئوطينس (شاعيري
ثرسةنامةي سةدةي شةشةمي ث.ز) و شاعيراني تراذيدي نوسي و سةرةنجام
(ميَذوونوسي طةورةي ..سةدةي ثيَنجةمي ث.ز) تؤكؤديدس وردةوردة فةراهةم
بوةو طؤشكراوة،نيضة بةهؤي ثةيوةندي بةمةسةلةي فيلؤلؤذي روودةكاتة
سي يةمي زاييني)،
خوَيندنةوةي ديوطنس الئرتيوس (بيرةوةري رِوانيني سةدةي َ
َ
بةالم هةرطيز نوسيني فةيلةسوفة طةورةكاني بةتةواوي نةخوَيندوةتةوة زياتر
َ
َ
لةطةل ئةمةشدا
وةردةطري.
زانياري خودي لة سةرضاوةي دةستي دووةم
َ
ثرؤطرامي سةرةكي و ئةوثةرِي هؤشي هةميشة
لةتوانايداية بضيَتة قواليي ِ
ثةيرةو
َرانةوة بةنةوةكاني دواتر طةيشتوة بة ِ
وشك ،كةبةهؤي سونةت و طي ِ
َ
كردن لة سروشتي خؤي،هةموو سال َي بؤطةيشتن بةمةسةلةي حةقيقةت و
َ
دةبي .بةشيَوازي فةلسةفةطةري خؤي،بة شاعيرانيش
ئةسلي فةلسةفة سورتر َ
َ
دةطري كة بة وان بة ماناي تايبةت بة فةيلةسوف
لي
هةمان قةدرو ِرَيزيان َ
ناونراون لةطةنجيَتيدا بةخوَيندنةوةي هؤلدرلين بةتايبةتي هؤنراوةكاني ئةو و
ئؤمثدوكلس وهوثريون سةرمةست دةبيَت و ثاشان بةخوَيندنةوةي مانفرَيد
نوسيني بايرؤن،لةدوا سالَةكاني تةمةنيدا دةضيَتة ذَير كاريطةري ديستؤفسكي .
َ
لةطةل مؤسيقادا تةنانةت لةمةش قولَتر و رِيشةدارتر و
ثةيوةنديشي
ضارةنوسسازترة .هيض فةيلةسوفيَكي تر ئةمةندة تةواو لةمؤسيقا تيَر ئاوو هيَندة
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شيَتي نةبوة .نيضة تةنانةت لةطةنجيَتيدا بة مؤسيقا دَيتة كةيف و خؤشي
.بي قةيدو مةرج
ئامادةية تةمةني خؤي بكاتة قورباني مؤسيقاي رِيتشارد ظاطنةر َ
دلَبةندي ظاطنةرة و لة كؤتايي تةمةنيدا دان بةوةدا دةنيَت كة (لةكؤتاييدا من
مؤسيقا زانيَكي ثيرم كة جطةلة سةداو نةوا جيَطةي تر ميَشكم ئاسودة ناكات )
(نامةي 22ي ذةنيوةري 1887بؤطاست )لةسالَي ()1888دادلَبةندي بؤ بؤمؤسيقا
دةنوسي (مؤسيقا ئيَستا كؤمةلَ َي ئةزموون بةدياري
دةبي و
تةنانةت توند تر
َ
َ
كاتي رِابردوي نيية من دةباتة ئةندَيشة و لة
َني كةلةرِاستيدا هيض َ
بؤمن دةهي َ
َ
شةوي مؤسيقا
دةداتي لةدواي هةر
َزم
ي
ه
بةمكارة
و
…
دةكاتةوة
خؤييم جيا
َ
بي مؤسيقا
َرامان و ئةندَيشةي مةحكةم دَيت ذياني َ
سثيَدةيةك ليَو ِرَيذ لة تي ِ
هةلَةيةكي ثةتيية،سةختي و دذواري يةدورخستنةوةية)(نامةي 15ي ذةنيوةري
1888بؤطاست)َ .
بةالم هةمان نيضة بةهةمان طةرم و طورِي هةروا رِووي لة
َ
َ
َرا .لةسالي ()1886دةربارةي ساالني ثاش ()1876بةم شيَوةية
مؤسيقا وةرطي ِ
َ
دةنوسى (يةكةمين كارم ئةمةبوو كة بة رِاشكاوي و بة شيَوةيةكي ئوسولي
َ
بي بةش بكةم –واتة ئةو هونةرةي
ِؤمانتيكي
ر
مؤسيقايةكي
هةموو
لة
خؤم
َ
ثرة لة طةرم و طورِي كة هيَز و شادماني لة
ثرة لة نواندن و ِ
كةثرة لة طومان و ِ
ِ
َ
َ
َ
ني هةميشة
ي
دةوروذ
شةهوةت
و
ناديار
حةسرةتي
جؤرةها
و
دةطري
هةل
رِؤح
َ
ثي لةسةر ثاكيزةيي
ئةمرؤ ئامؤذطاري من بؤهةمووئةو كةسانةي كة ثياوانة َ
تا ِ
رِؤح و دةرون دادةطرن ئةمة بووة ،كة (بةئاطابن لة مؤسيقا) داوةريةكاني
َ
لةطةل ئةو نةريتة كؤنةي دذي مؤسيقاية
نيضة دةربارةي مؤسيقا،هاواليةنة
دةربريني كةيف
تواناي
نيية
دةنطي
هيض
مؤسيقادا
.دةنوسي( :لة
لةفةلسةفةدا
َ
َ
ِ
َ
َ
دةيةوي حالةتة دةرونيةكاني فاوست و هامليَت
هةبي،مؤسيقا
وبيَئاطايي رِؤحي
َ
َ
وةالدةني و تةنيا حالَةتة
ِوضح
ر
كارةدا
لةم
م
بكات،بةال
جةستة
و مانفيَرد بةر
َ
َ
دةنوسي شاعير باالترة لة مؤسيقا زان،ضونكة
شؤكةكان دةطوازَيتةوة) ديسانةوة
َ
خيتابةكةي بؤ سةرجةم ئادةميزادةو لةم رِوةوة خواستي لةو َ
باالتري هةية لة
خواستةكاني بيرمةند تةنانةت لةويش َ
باالترة :بيرمةند تازةترين ثشوي هيَزي
َ
دةخوازي،ئيَمة نةضيَذ وةرطرتن و خؤشي
كةسي رِاستةوخؤ بة شيَوةي ناوةند
بةلَكو بة شة ِرَيكي ثيَويست واز بة سةرجةم شؤفيَرةكاني خودي ميحوةرةكة
ثر كةم و كورِي
دةهيَنين نيضة لةو باوةرِةداية كة (طةشةي خةوش دارو ِ
و تةنانةت موتةعةسيبانة هيَزي تيَطةيشتن و الوازي و دان بة خؤدا طرتن
بي تةرتيبي بةناوبانطة
بؤ ثارَيز لة رِق و كينةو بوختان،لةوانةية بةرهةمي َ
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طومرايي و بةرثا
بؤ مؤسيقا )مؤسيقا (مةترسيدارة ) (ئارةزووي بؤطةندةلَي و
ِ
كردني مةرجةكاني مةسيحي …..هاوكات لةناو ضووني ثاكيزةيي رِؤح وئاذاوةي
خةيالَي ضيني َ
دل) نيضة رِاستةوخؤ سةرنج كيَش وشكست خواردوي مؤسيقاية
….تةواوي دةزطاي عةسةبي –وتةنانةت طةوهةري ناخي – ئة و بة رِادةيةك
خاوةني ضؤنيةتي مؤسيقاية كة ئةوي داماوو بيَضارة كردوةَ ،
بةالم مؤسيقا لة
هةمان كاتدا َ
ملؤزمي فةلسةفةكةيةتي،بير كردنةوةي ئةو ضةند فةلسةفي تر
َ
بي ضؤنيةتي مؤسيقا لةودا كةم دةبيَتةوة نةك تةنيا فراييندة فكريةكاني بةلكو
َ
ئةزمونة عيرفانيةكاني لةوجوديشدا بةدةر لة مؤسيقاو دذي مؤسيقاية،نيضة
َ
كةدةيةوي لةفةلسةفةكةيدا بة كاري هيَنا بة شيَوةي
ئةو كةرةستةيةي
َ
دةطري ماوةك بةر لةوة ِرَيزَيكي
تايبةتي خؤي لة سةرضاوةي ترةوة وةري
زؤر لةضةند نوسةرَيكي فةرةنسايي –الروشفوكو ،فونتيل،شامفور،،لةسةرووي
َ
–دةطري توَيذينةوةي دةرونناسي
هةموويانةوة،مؤنتي ثاسكال و ئيستاندال
بؤ ئةو دةبيَتة وةسيلةي فةلسةفةطةري َ
بةالم نةك شيكردنةوةي بةرهةمي
دةرون ناسي ئةزموني كة لةسةر ثايةي(عيللةت و مةعلول )دةرِواتة ثيَش،
َ
كؤمةاليةتي وميَذوويي كةسود لة
بةلَكو شيكردنةوة لةسةر بنةماي دةرونناسي
َ
)وةردةطري.
( Verstehenناخ تيَطةشتن
هيض شتيَلة دنيادا الي نيضة خاوةني قةدرو طرنطي طةورة ثياوان نية كة
َ
َ
وهةندي جار تا ئاستي شةيتان
هةندي جار دةيطةياندنة ئاستي خودايةك
بي دوودلَي لة طؤتةو ناثليؤن
و
ضوون
ضةندو
بي
طةورةيي
.نيضة
خوار
َنانة
دةيهي
َ
َ
َ
دةزاني،
دةبيني.سوقرات و ئةفالتون و ثاسكاليش بة طةورة ثياو
و هراكليتؤسدا
َ
َ
َ
دةبي ئةوان وابةستة بةمةي كة لة ض كؤمةلَة
كة
طومانةوة
بة
بةالم هيَندة
َ
َني .ثؤلَس قةديس
مةرجيَكدا خؤيان دةر بخةن،لة اليةني جياوازة هةلَيان بسةنطي َ
و رِؤسؤ و تةقريبةن لؤتةريش بؤ هةميشة رِةتدةكاتةوة،بة رِاستطؤيي و بيَطةردية
وة ستايشي تؤكؤديدس وماكياظيلي دةكات .
دةبيني
ثةيوةنديةك
كة
َذوويي
ي
م
ئاطايي
كاتي دةطاتة قولَترين ئاستي
َ
نيضة َ
لةنيَوان بير كردنةوةو ضارةنوسي لةاليةك وة لةاليةكي ترةوة طةورةثياوان كة
هةمان كيَشةو دلَنيطةراني ئةويان هةبووة و لة طةلَيدا لة قةلَةمرةو مةعنةوييةتدا
دةنوسي( :لةخؤبايي بوونم بؤ رِةضةلَةكمة…ئةو ذينطةيةي كةليَي
دةذيان.
َ
دةذيم هةمان ئةو ذينطةية كة زةردةشت وموساو موحةمةدو عيساو ئةفالتون
و برؤتوس وئةسثينوزاو ميرابؤي هةذاند…( ).كاتيَك كةباس لة ئةفالتون و
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ثاسكال و سثينؤزاو طؤتة دةكةم،دةزانم كة خوَيني ئةوان لة دةمارة كانمدا بة
تةوذمة )نيضة هةروا لة باو باثيراني (هراكليتوس وئةميدوكلس وئةسثينوزاو
َ
طؤتةي)دةدوي.
نيطاري نيضة :رِاثؤرتي هاورِؤذطاراني نيضة رِاستةوخؤ نيطاري ئةو دووضاري
خوارو خيَضي دةكةن يا لة ديد طايةكي نةشياوةوة دةرِواننة ئةو هاوشيَوةكاني
نيَوان ئةو ئامانجةكان يا دذة ئامانجةكاني سةردةم دةدؤزنةوة،ياخود لة بارةية وة
بة ثيَوانةي دةم هةلَبةس داوةري دةكةن و وةك َبل َي لة ئاوَينةي شكاودا ببينن
ِواني بةو هةموو جواني و شكؤةوة
.وَينة ئةو ئامانجةي كة خوشكةكةي ليَي دةر َ
هةمان ضارةنوس كة لةواقيعةوة دورة كة نيطاري واقيع بينانة تر َ
بةالم نةشياوو
بةثةلةو ترس وروذاندني لةاليةن هاو ِرَيكةي ئاو ِرَيك بةدةست دةدات .ئيَمة لة
َ
هةندي رِووداوةكان،سوثاس
هةردووكيان بة تايبةت بة بةلَطةي سةلميَندراوي
َ
طوزارين،بةالم ئةو كةموكوريانةي كةدةيان بينين موشتاقي بيستني تةنانةت
هةركةسي دةكات كة نيضةي ديوة يا قسةي
لةثي كةوتوترين رِاثؤرتي
َ
ثيَش َ
َ
َ
َ
لةطةلَدا كردوة  .ئةم تاريفة تةواوة ،بةالم سةرطةردانكةرة هةلبةتة خاليَكي باشة
بؤ دةست ثيَكردن بةوَيناكردني سيماي نيضةَ ،
بةالم كةموكورتي و نادياري
دةبي لةرَيطةي
تيَداية وَينةي تةواوةتي نادا بةدةستةوة.رِاثؤرتي هاوضةرخةكاني َ
بةراوردكردني بةلَطة كةسيةتيةكاني (نامةو نوسين وياداشتةكاني خودي نيضة
هةرشتي
)وة رِاست بكرَينةوة بةسةرنج دان لةئاوازي فةرامؤش نةكردني
َ
بةجي ماوة لةم بارةيةوة سةرنج بدرَيتة دَيري دواهةمين نامةكاني
كةليَي
َ
ئةمرؤ وَينةي نيضة هيَشتا شيَوةيةكي بةرجةستة نادات ،ئةو
….تةنانةت
ِ
نية.ويراي ئةمةش ئيَمة ئةم
ديار
َناسيان
ي
ث
كة
َت
ي
دةب
جةستة
بةر
بةو وَينانة
ِ
دةني ضاومان ليَية كةبةرةو
ثةيامبةرة دةبينين كة بةردةوام بؤ ثيَشةوة هةنطاو َ
لوتكة بةدةست نةطةيشتوةكان بةرز دةبيَتةوة،ديسانةوة دَيتةوة بةرضاو ،ضونكة
ثياوَيكة كةسةربةخؤ ذياوة و تواناي تيَطةيشتني ذياني ناوةوةي خؤي هةبووة.
نيضة لةذياني ئاساييدا –لةكارو ثيشةو كؤمةلَدا –دورةثةرَيز بوو
ثةيرةواني هةية هيض حةوزةيةكي ضاالكي
نةهاوسةرطيري دةكردو نةقوتابي و ِ
هاوالتي ض َ
َ
والتيَكة ،ضونكة لة
لة دونيادا بؤخؤي دروست نةكرد ،ناتوانين َبليَن
بي ئامانج لةشوَينيَكةوة بؤشوَينيَكي تر رِؤيشتوة،دةلَيَي
ني جيَطير نةبوةو َ
هيض شوَي َ
ناتواني ثيَي بطات ئةم جؤرة(إستثنا)بوونة
بةدواي شتيَكدا طةرِاوة كة هةرطيز
َ
لةدةرونيدا جيَطيربووة شتيَكة تايبةتمةندي فةلسةفةكةي نيضةية .
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يةكةمين قةيران كةرِووي تيَكرد لةسالَي ()1865دا لةشاري بؤن بوو
طةرضي طرنطيةكةي ديار نةبوو تةنيا طؤرِاني لة شيَوةي ذياندا دروستكرد
بروات
برياردةرانةوة بةو ِرَيطةيةدا ِ
ئةوي خستةسةر ئةوةي بةهةنطاوي ِ
َ
كةضارةنوس بؤي دياري كردبوو نيضة ثةي بةوة برد كةذياني خويندكاري
َ
كامل بووني لة
وضاالكي هةمةجؤرو ئةندام بووني لةئةنجومةني خوَيندكاران و
ِرَيطةي رِاكيَشاني زانياري و ئةطةري ِرَيطة دؤزينةوة بؤكاري زانكؤ هةرطيز
ئةوي رِازي نةكرد .ذيان لة ديدي ئةوةوة نةكامةراني و هةمةرِةنطي بوونة
ثةيرةوكردني بنةمايةكي ثيَشتر جيَطيركراو وَي ِراي ئةمة سةرنجي
مةسةلةي ِ
َ
َ
لةطةل خواستةكاني ذيانيَكي
كةناتوانري ئةو
دا شيَوازَيكي لةذيان طرتوةتة بةر
َني،يةكةمين جاربوو كة ديدةكاني بةضةشنيَكي شايستة ئامانجي
جديدا بطونجي َ
شتي بوةتة
َكي،هةرضةندة تةنانةت بةالي خؤشيةوة رِوون نةبوو كةض َ
خؤي بثي َ
هؤكاري ئةمةو ثيَش بينيةكي لةو شيَوةي هيَناوةتة ئارا ،ئةم شةثؤلة بةتةواوي
َ
لةري ي نامةو رِةفتارةكاني نيضة دياري
ئةمرؤكة
هةست ثي نةكرابوو طةرضي ِ
َ
َ
دةكري ِرَي ِرةوي دواتري ذياني لةو سالةدا وردة وردة رِؤشن وجيَطير بوو -:بة
جؤرَيك كةوتة ضاالكي كة دواتر لةنيَوان طؤرِانكاريية بةردةوام تازة و بةهيَزي
ئةو ليَخورِةي كةهةميشة خوازياري ئةوةبوو ئاواتةكاني زياتر بيَتة دي وئاماني
نةبوو ،نيضةي طةياندة جةوهةرو حةقيقةتي وجود.
مةسةلةكة ئةمةية كةئايا سةرضاوةى ئةفرَينةرى ذيان اليةنطرى كةسيَكة
دةتوانى زادةى سةلماندنيش
هةبى،
كةجورئةتى ئةم هةنطاونانة زيادةرِةوةى
َ
َ
َ
بى-واتة بابةتيَكى ضاك كةلةبةرامبةر هةرجؤرة ثرسياريكدا بدرةوشيَتةوة؟
َ
ئةم بابةت و رِوانينة جيَطرة ،بةثيَضةوانةى رابردوو ،ئيتر لةخوداوة سةرضاوة
َ
ونةلةكةسى (لةسةر سةرى من) تةنيا
دةطرى ،نةلةكةسة بة ِرَيزو ثيرؤزةكان
َ
دةبى ئيَستا
دةبيَت لةداهيَنانى خودى تاكدا سةرضاوة بدؤزَيتةوة .النى كةم
َ
دةستياوبى ،اَ
بةلم نةك بةواتةى مةنفى ،بةلَكو بةواتةى جيَطير :كاركردن بةماف،
َ
اليةنى ضاكةو خراثة ،ئيتر ئةو خؤى زةليل بووةو هةست بةرَيزطرتن ناكات :ئةو
بؤخؤى رَيزة ،ضارةنوسى مرؤظ لةبةردةستى ئةوداية).
َرامان
ئةمة بؤخؤى توَيذينةوة ياشيكردنةوةى دةرونة كةلةرابردوودا تي ِ
َ
بؤ كؤمةلَة سيمايةكى دياريكراو بةسةر زمانى نيضةوة بووة ،وا دةردةكةويت
َ
كةلةطةل دوو طؤرِانكارى طةورةى سالَى  1876و1880دا
بةو توَيذينةوانةى
بةيانكراوة ،هاواليةن و هاورِاية.

و مه سیحه ت نيضة

12

نيضة

اَ
َ
هةندى رِاى
ِايدةطةينى كةلةرابردودا
لةسالنى ثاش 1876دا نيضة ر
()1
َ
اَ
َ
هونةرى لةجؤرى ميتافيزيكى بةسةر نوسينةكانيدا زالبووة ،بةلم ئيَستا ئةو
باوةرِةى واز ليَهيَناوة دةلَ َى؛ (باوةرِى خورافى بةهؤشيارى) بةرِاست لةقةلَةم
دةدةم( .ئيَستا بؤيةكةمين جار دةتوانم بةبيرورِايةكى سادة بةذيانى مرؤظ
دةنوسى؛ (ئةمة سةراسيمةسازى هةموو شتيَكى راست
بطةم ).و لةنامةيةكدا
َ
َ
َ
َ
عةقلةوة..ئةمة بوو منى
عةقل بةهؤى
لةطةل
و سادةية ،ئةمة شةرِكردنة
نةخؤش و نةخؤشتركرد..ئيَستا هةموو ئةوةى لةوةى من نيية ،دؤست ودوذمن
و داب ونةريت و ئاسودةيى و ثةرتوك ،هةموو لةخؤم دور دةخةمةوة( ).نامةى
15مايسى  1878بؤ ماتيلدة ماير).
لةبنةمادا ديدى نيضة باوةرِى بةمةية كةتائيَستا بةرِاستى خؤى دؤزيوةتةوة،
وةلى ئيَستا وردة وردة
ثيَشتر دةربارةى فةلسةفة و فةيلةسوفان قسةى دةكردَ ،
برؤم
زانست
دواى
فةلسةفةطةرى دةكات( .ئيَستا جورئةتى ئةوةم هةية دوا بة
ِ
وخؤم ببمة فةيلةسوف .ثيَشتر فةيلةسوفةكانم دةثةرست)( .نامةى حوزةيرانى
 1878بؤفؤكس) .هةروةها دةلَ َى خؤم لةسةدايةك هةنطاو بؤ يؤنانيةكان نزيكتر
دةبينم ئيَستا كة(خؤم دةذيم لةهةموو وردةكارييةكان و لةبابةتى زانستيشدا
لةهةلَداندام ،هةروةكو ضؤن لةرابردودا بةتةواوى داناو زاناكانم دةثةرست وبتم
بؤ دادةتاشين) (نامةى 1878 -16بؤ ماتيلدة ماير)
( )2دووةمين هةنطاو ،نيضةى لة (بيابانى بيَرهؤت) كردة دةرةوة وطةيانديية
ئةفراندنى رِوانينيَكى جيَطرو َ
هةبى و
نوى و ديارة دةبواية بةرهةمى قولَترى
َ
لةسةرةتادا لةبوارى سروشتيدا ئةو نمونانةى كةرِادةطةيةنرا ،نارِؤشنترو
دةبى و زياتر دةرك بةشتةكان دةكات،
ناديارتربى ،نيضة لةم بارةيةوة بةئاطاتر َ
َ
شيَوةى قبولَكردنى ئةم فرمانة لةنيَوان اَ
َ
دةردةكةوى
سالنى 1880و1883دا
دةبى.
وهيَدى هيَدى ثةروةردة َ
لةوضاو ثياخشاندنانةى كةبةسةر ديدةكانى نيضةدا كردمان ،سيَيةمين قؤناغ
لةهةموويان بةرجةستةتر بوو .تةنيا ئةم قؤناغة شيَوة فةلسةفةطةرى دواترى
ئةوى بةتةواوى رِةسةنايةتى دةرخست ،اَ
بةلم لةاليةكى ترةوة هةمان قؤناغيش
باسكردنة لةطةورةترين دذوارى حةتمى لةئةنديشةى ئةودا..هةلَبةتة ثةيوةندى
َ
دةبى لةدواى ماوةيةكى
نيَوان طشت قؤناغةكان بةرضاو
دةكةوى ،ضونكة ئةوة َ
َ
كاتى كةبةزةحمةت هةستى ثي َ
َبكرى ،ديسانةوة
درَيذ
بةكةمال بطات ،تةنانةت َ

نيضة و مه سیحه ت

سةرضاوة( :نيضةو مسيحيت) ،كارل ياسثرس ،عزت اللة فوالدوند ،إنشارات سخن
ضاث أول1380:

13

نيضة

َ
لةبةردةكرى…
هةميشة وجودى هةية ،وئةوةى ثيَشتر دةركةوتوة ،ثاشان
كاتى
طةر سةرنج بدةينة ئةمانةى باسمانكرد رةطةزَيكى جيَطر دةبينين
َ
كةنيضة رِوانية رابردو ،بةجؤرَيكى قةناعةت ثيَهيَنةرانة دةلَ َى؛ كةيةكةمين
َ
لةطةل كؤتايى فةلسةفةكةيدا يةكة ،لةسالَى 1888دا
هةولَةكانى ئةو لةبنةمادا
خؤى كتيَبى (لةدايك بوونى تراذيديا) دةخاتة بةر رةشةباى رةخنة ،بةو
بةلَطةيةى كة (ميتافيزَيكى هونةرى) و(دلَدارى ميتافيزيكى) و (رومانيزمى) تيَدا
َ
لةطةل ئةمةشدا لةجةوهةردا و لةجةستةى
دةبينى ،بةرِاستى لةقةلَةم دةدات.
َ
َ
لةدايك بوونى سةرلةنوى ديونوسوس ،عونصرَيك ديارى دةكات ..لةنوسينةكانى
دةبينى ..كةهيَشتا ثاش ضةندين َ
سال
رابردووى خؤيدا هةمان ئةو بزاوتانة
َ
(كاتى مةكتوبةكانم دوبارة خوَيندةوة..زؤر ماندوو
دةنوسى
نى ،هةروةها
َ
َ
دةيهةذَي َ
وثرى
ضر
و
فراوانى
َزانةم
ي
بةه
بزاوتة
ئةو
طشت
خاوةنى
َشتا
ي
ه
كةبينيم
بووم
ِ ِ
َ
بةدةستهيَنابوو..من هةميشة لةطةل بةبةراورد تةرح وبةرنامةى سةرةكيم..
ذياوم) (نامةى هاوينى  1884بؤ ئاروبك)
لةرِووى وَينةشةوة نيضة لةسةرةتاى ذيانيدا نةك تةنيا دةيوت كةضى
َ
ببى ،بةلَكو ثيَشبينى دةكرد كةبةراستى ضى دةبيَت ،تةنانةت لةثيَش
دةيةوى َ
َ
كردبى،
سالَى  ،1876وةكو بليَى لةثيَشةوة هةستى بةكؤتايى كارةكةى خؤى
َ
نوسى؛ (تةنيايى ترسناكى دواهةمين فةيلةسوف! سروشت دلَ ِرةقة بةرامبةرى
و اَ
دالشةكان بةسةر سةريدا دةسو ِرَينةوة) هةر لةوكاتةدا بوو كة(وشةكانى
دواهةمين فةيلةسوف)ى بةسةر خؤيدا دابةش كردو نوسى؛ (من خؤم
بةدواهةمين فةيلةسوف دةزانم ،ضونكة دواهةمين مرؤظم! هيض كةس جطة
لةخؤم قسةم لةطةلَدا ناكات و هاوارم وةكو هاوارى كةسيَك لةسةرة مةرطدا
دةطات بةطوَيم ! تةنياييم بةهؤى ئيَوةوة لةخؤمدا ثةنهان دةكةم و بةدرؤوة
بةنيَو قةرةبالَغى خةلَك رَيطة بؤخؤم دةكةمةوة ،ضونكة دلَم  ..ترس و خؤفى
تةنياترين تةنياييةكان نادرةوشيَتةوة و وام ليَدةكات هيَندة قسةبكةم َ
كةبليَين
دوو نةفةرة).
سةرةنجاميش لةنوسينةكانى طةنجيةتيدا ( )1868-1858بة ئةوثةرى
سةرساميةوة دةيبينن كةئةو تةنانةت لة رؤذطارى فيدرالَيشدا ئةفكارَيك
دةردةبر َى ،كة داوتر دَيتة ناو فةلسةفةكةشيةوة.
ِ
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بؤضى فيمينيستةكان مةيليان بةالى فةلسةفةى نيضةدا هةية ،لةكاتيَكدا
َ
ثر
وا بةناوبانطة كة دذى ذنة؟ ئايا
دةتوانري فةلسةفةى نيضة لة وتة ِ
اَ
لةسوكايةتييةكانى دةربارةى ذنان و دذايةتييةكانى بؤ جولنةوةى فيمينيستى
 14ئةوروثاى مؤدَيرن جيابكرَيتةوةو ئةو فةلسةفةية بةثشتيوانييةك لةفيمينيزمى
َ
بدري؟
هاوضةرخ لةقةلَةم
ئايا فةلسةفةى نيضة دةتوانيَت بؤ تيؤرى فيمينيستى سوودمةندبيَت؟
ئايا فيمينيستةكان دةتوانن سود لةرِةخنةكانى نيضة دةربارةى ميَذوو و بيرى
فةلسةفى بؤ رَيطرتن لةهاتنةناوةوةى ذنان بؤ ناو ئةو ميَذووة ،وةربطرن؟
بؤضى فيمينيستةكان مةيليان بةالى فةلسةفةكةى نيضةدا هةية ،ئةوان ضى
لةخوَيندنةوةى بةرهةمةكانى نيضة و بيروباوةرِةكانى بةدةستدةهيَنن ،ئةمانة ئةو
ثرسيارانةن كة هةولَدةدةين اَ
وةلميان بدةينةوة.
بةشيَوةيةكى طشتيى فيمينيستةكان ،ثةيوةندييةكى جؤراوجؤرو طؤرِاويان
َ
لةطةل فةلسةفةى نيضةدا هةية ،هةندَيكيان ،دةربارةى سودمةنديى فةلسةفةى
نيضة بؤ فيمينيزمى هاوضةرخ قسةدةكةن و هةندَيكى تريان قسة لةزيانبةخشيى
ئةو فةلسةفةية دةكةن ،دةتوانين َبليَين ليَرةشدا ،هةروةكو باقيى بوارةكانى دى،
هةمان ئةو تةم ومذ و ناكؤكيية بةديدةكةين كة لةسةراثاى وتةكانى نيضةدا
بوونيان هةية و لةرِاستيدا هةمان ئةو تةم ومذةية كة وَي ِراى دذواركردنى
تيَطةيشتنى راست و دروست لةبيروباوةرِةكانى نيضة ،بوةتة هؤى سةرهةلَدانى
راظة و طوزارشتى جياواز سةبارةت بةبؤضوون و بيروباوةرِةكانى و لةئةنجاميشدا
بوةتة هؤى ئةكتيظى و تازةيى ئةو بيروباوةرِانة .رةنطة طرنطترين كاريطةرييةك
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ئةوةبي ،كة نيضة
هةيبى
كة نيضة لةسةر بيرى سةدةى بيست و دواى ئةوةش
َ
َ
بوو بة ئيلهام بةخشى مامةلَة و بيرى َ
نوي ،ئةم قسانة دةربارةى كاريطةريى
نيضة لةسةر فيمينيزمى هاوضةرخيش رِاستن .خودى فيمينيستةكانيش
دةربارةى ثةيوةنديى نيَوان (نيضة و ذن) ،لةدةورى ئةو مةسةلةية كؤبوونةتةوة
دةبي ضؤن وتةكانى نيضة دةربارةى ذنان و ذنيَتى راظة بكرَين .ئةوةى
كة
َ
ثر لة سوكايةتى
فيمينيستةكان لةم بارةيةوة بةدييان كردوة ،ئةوة روخسارى ِ
و طالَتةجارِيى وتةكانى نيضة نيية ،بةلَكو ئةوة هةولَى (ئةو)ة بؤ بةدةستةوةدانى
شيَوازَيكى َ
دةتواني بؤ فةلسةفةى فيمينيستى
نوي لةطوتار و نوسين و فيكر ،كة
َ
َ
سودمةندبي ،لةرِاستيدا دةتوانين بليَين كة ((بةسودترين اليةنى نوسينةكانى
زؤر
َ
َ
َ
نيضة بؤ فؤرمةلةبوونى فةلسةفةى فيمينيستى ،لةهةلوَيستى رِاشكاوانةى ئةودا
دةبي لةشيَواز و هةولَى نيضةدا بؤ خستنةرِووى
نيية دةربارةى ذن ،بةلَكو
َ
فةلسةفةيةك دةربارةى لةش و ئاشكراكاريى ئةو دةربارةى خوازةكانى طوتةى
فةلسةفيى و شيَوةى تايبةتى نيضة بؤ هةلَوةشاندنةوةى ثيَشداوةريى (نيَرانة)
َ
لةبيروعةقلى خؤرئاوادا ،بدؤزينةوة)) (كيت َينسل -ثيرسون :1375 ،ص -243
.)244
َ
لةم نوسينةدا ،ئيَمة دةربارةى هةندي لةبنةماكانى فةلسةفةى نيضة
قسةدةكةين كة فيمينيستةكانى بةالى خؤيدا رِاكيَشاوةو ضةند رَيطةيةكى
اَكردووة ،اَ
بةلم
بؤ ثيَشخستنى بزوتنةوةى فيمينيستى لةبةردةمياندا ئاوةل
بةرلةوة ئاماذة بؤ راظةكانى درَيدا و فؤكؤ دةكةين ،سةبارةت بةبيروبؤضوون
و ئةندَيشةكانى نيضة ،لةبةرئةوةى ئةم دوانة سةرةتاكانى سوودوةرطرتنى
فيمينيزمى هاوضةرخيان لةبيرى نيضةدا فةراهةمكردووة.
زةمينة فةلسةفييةكان
زةمينة فةلسةفييةكانى طةشةكردنى ئةو فيمينيزمةى كة كاريطةريى
نيضةى لةسةرة ،زياتر قةرزارى ئةو كارانةية كة فةيلةسوفة فةرِةنسييةكان
و لةوانيش جاك درَيدا Jaques Derida -و ميشيل فؤكؤ Michel
 )1984 -1926( Foucaultسةبارةت بة بةرهةمةكانى نيضة ئةنجاميانداوة،
ئةم دوو فةيلةسوفة فةرِةنسايية كة دةتوانين َبليَين بيرى ثؤست بونيادطةريى
لةسةردةستى ئةمان فؤرمةلَةبوو ،لةثيَناوى بيرى نيضةدا ،تةواوى عةقلاَ نييةتى
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مؤدَيرنيَتةى خؤرئاوايان خستة ذَير ثرسيارةوة ،ئةم دوو فةيلةسوفة لةبنضينةوة
نكؤلَى لة ِرَيبازى ميتافيزيك لةفيكرى خؤرئاواداو ئةو دواليزمةش دةكةن كة
دةني ،بؤ نمونة درَيداش هةروةكو نيضة ،هةرجؤرة باوة ِرَيك
ئةم فيكرة بنياتى َ
بةدذايةتيى بةهاكان رِةتدةكاتةوة كة بة(ميتافيزيكى ئامادةبوون) ناوى دةبات،
بةرِاى درَيدا بنضينةى ميتافيزيكى خؤرئاوا لةسةر ئةو ئةطةرة وةستاوة كة ((مانا،
اَ
َدةسةلتيى ئيَمةوة لة دؤزينةوةى
هةميشة ،ئامادةية و مانةوةى بةنةزانراوى لةبي
َ
ِرَيطةى رِاست ،يان لةنارِاستيى ئةو ئامرازةوة سةرضاوةى طرتووة كة هةلمان
بذاردوة .درَيدا دةلَيَت لةميَذووى فةلسةفةى خؤرئاوادا ،هةميشة طريمان لةسةر
ئةوةبووة كة مانا لةقسة و َ
عةقلدا (كة هةردووكيان بة واذةى يؤنانى )Logos
دةردةبررَين) ،ئامادةية ،درَيدا ئةم باوةرِى ئامادةبوونى راستةوخؤيةى بةماناى
ِ
(ميتافيزيكى ئامادةبوون) ناوبردوة)) (بابك احمدى :1387 ،ص .)483
بنضينةى ميتافيزيك هةميشة لةسةرضاوةى جياواز يان لةرِووبةرِووبوونةوةى
دواليزمةوة دةستثيَدةكات :بؤ نمونة دنيا لةبةرامبةر رؤذى دواييدا ،شة ِر
لةبةرامبةر خيَردا ،درؤ لةبةرامبةر راستيدا ،لةش لةبةرامبةر رؤحدا ،سروشت
لةبةرامبةر فةرهةنط و دواجار ذن لةبةرامبةر ثياودا.
رةخنةى درَيدا ،لةميتافيزيك راست هةمان ئةو رةخنةيةية كة نيضة
َ
قبول نيية(( :رةخنةى سةرةتايى
لةميتافيزيكى هةية ،ئةو ئةم بةراوردانةى
درَيدا لةميتافيزيكى خؤرئاوا ئةوةية كة بيرى فةلسةفى زانستى خؤرئاوا
هةميشة زيندانيى فاكتةرى دوو جةمسةرى بووة كة خؤى دروستيكردون
و ثاشان وايزانيووة كة لةرِاستيدا هةن ،بيرى ميتافيزيك هةرطيز نةيتوانيووة
خؤى لةبةنديى ئةم زيندانة رزطار بكات)) (بابك احمدى ،1370 ،ص ،)284
هةلَوةشاندنةوةى درَيداش راست بةهةمان ماناية ،واتة درَيدا بةنيازى هيَنانة
ذَير ثرسيارى مةيلى كؤن و ميتافيزيكى فةلسةفةى خؤرئاواية و بةهاوكاريى
رَيبازَيك كة بةهةلَوةشانةوة ناونراوة ،رةخنة لةبنةماى رَيبازى ميتافيزيكى
خؤرئاواو بنضينةى ئةو رَيبازة دةطرَيت ،بةم شيَوةية نيضة بنةماى كارةكةى
بؤ درَيدا ئامادةكردوة ،هةروةكو ثيَشان بينيمان و لةئايندةشدا دةيبينين ،باوة ِر
نةبوون بةدذايةتيى بةهاكان كة رووبةرِووبوونةوةى ثياو /ذن-يش يةكيَكة
لةوانة ،هةروةها رةتكردنةوةى هةموو جؤرة دواليزميَك و رةخنةطرتنى تةواو
لةنةريت و ميتافيزيكى فةلسةفى خؤرئاوا ،هةموو ئةمانة لةبنةما سةلميَنراوةكانى
بيرى نيضةن.
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جطة لةمةش ،بةكارهيَنانى ضةمكى (جياوازيى) لةاليةن درَيداوة،
بةسودوةرطرتن لةبيرى نيضة ،يةكيَكى تر لةزةمينةكانى سودوةرطرتنى
فيمينيستةكانى لةبيروبؤضوونةكانى نيضة فةراهةمكردوة ،هةروةكو ئاماذةمان بؤ
كرد ،نيضة ،باوةرِى بةدذايةتى (ناكؤكيى) بةهاكان نيية ،ئةوةى بةالى ئةوةوة
بوونى هةية (جياوازى)ية نةك دذايةتى يان ناكؤكيى و هةموو جؤرة دواليزميَك
لةبيرى نيضةدا دةبيَت بةسةرنجدان لةم ماناية ليَى بكؤلَرَيتةوة ،هةروةكو
دةربارةى ذن و ثياويش ،ئةوةى كة بوونى هةية بريتيية لةجياوازيى سروشت
و دنياى ئةم دوانةو ثاشان ئةو جياوازييانةى كة هةموو شتة تايبةتييةكانى ئةم
دوو رةطةزة لةخؤى دةطرَيت.
فؤكؤش وةكو درَيداى هاوضةرخى ،بانطةشةى هةلَ
دةربرينة
وةشاندنةوةى
ِ
باوةكان دةكات ،ض لةزمانى فةلسةفة و زانست و ض لةزمانى رؤذانةدا،
َ
بةتال نيية ،بةلَكو هةلَطرى ثيَشطريمانة و وَيناكردنة
بةباوةرِى فؤكؤ ئةم زمانة
فةرهةنطييةكانى رَيبازَيكة.
((شيكردنةوةى قسةى رةخنةطرانةCritical Discourse Analgsis= -
 CDAكة بةشيَوةيةكى رةخنةطرانة زمان دةخوَينيَتةوة ،شيَوازَيكة كة
لةاليةن ميشيل فؤكؤوة دامةزرَينراوة ،لةم شيَوازةدا باوة ِر واية كة فاكتةرى
اَ
دةسةلت لةكؤمةلَدا ،بنةما و رةوتة
وةكو ثيَكهاتةى ميَذوويى ،ثةيوةندييةكانى
اَ
كؤمةليةتى و فةرهةنطييةكان و جيهان بينييةكان ،زمان واتة قسة و تيَكست
فؤرمةلَة دةكةن و لة ِرَيطةى بةكارهيَنانى بةردةوامى زمانةوة لةكؤمةلَدا ،ئةم
ثيَكهاتة و ثةيوةنديى و بنةما و رةوت و جيهان بينيانة ،جيَطيردةبن و دةميَننةوة،
بةمثيَية ،لةنيَوان ئةو فاكتةرانة و زماندا ،ثةيوةندييةكى دوو اليةنة و كارليَكردنى
بةرامبةر هةية و ئةمةش راست هةمان ئةو شتةية كة فيمينيزمى تةحليلى
سودَيكى زؤرى ليَوةرطرتووة ،هةروةكو دةبينين ،باسة نوَيكانيان دةربارةى
زمان و باوة ِر بةبوونى شيَوازَيكى ذنانة لةقسة و طوتار و نووسين و هةتا
لةبيركردنةوةدا ،رةخنةى لةزؤر بوارى كؤن (سونةتى) طرتووة لةم زةمينانةدا،
لةرِاستيدا ،هةمان بير رَيطةى بؤ ليَكؤلَينةوةى رةخنةطرة فيمينيستةكان
كردةوة لةبوارى زمان و فيكردا و بةم شيَوةية لةوة تيَطةيشتن كة بابةت يان
َ
بةتال نيية ،بةلَكو
رةطةزى تيَكستى زانستى و فةلسةفى ،بابةت يان رةطةزَيكى
اَ
دةسةلتخوازة :هةموو ذنيَك بةضاكى دةزانيَت كة قسةى
بابةتيَكى ثاتريارك و
حاكم لة ِرَيطةى بةكارهيَنانى ثةيوةنديية زمانيةكانيةوة ئةو بضوك دةكاتةوةو
َ
لةطةل رةخنةى
تارِادةى بكةرَيكى ثةيوةنديية رةطةزييةكان كةميدةكاتةوة،
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نوَيى فيمينيستيدا لةو واقيعة ،بةكارهيَنانى بةسيَكس بووى زمان (Sexist
 )Languageدةستثيَدةكات ،بةثيَى ئةم رةخنةية ،هةموو خوَيندنةوةيةكى
تيَكست و هةموو تيَطةيشتنيَك لةبةرهةمى هونةريى لةسةر بنةماى (جنس)
رةطةز وةستاوة ،طوتار و نووسين بيَاليةن نين و بةردةوام هةلَوَيستى (جنسى)
دةتوانري بنةماى مانايى تيَكست تيَكبشكي َ
َ
َنري كة
دةردةبرن ،كةواتة
خؤيان
ِ
اَ
َ
َ
لةسةر جياوازيى رةطةز وةستاوة ،بةلم هةميشة دةيةوي نكؤليى لةم جياوازيية
بكات يان دةيةوَيت بنةماى راستةقينةى خؤى بشارَيتةوة ،ئةم مةسةلةية ،هؤى
سةرةكيى اليةنطريى ذمارةيةك لةرِةخنةطرة ديارة فيمينيستةكانى وةكو (هيلين
سى سو)ة لةتيؤرى هةلَوةشانةوة)) (بابك احمدى ،1378 ،صص )175 -174
َروانينةكانى نيضة،
بةم شيَوةية بيرى درَيداو فؤكؤ كة بة ئيلهام وةرطرتن لةتي ِ
دةربارةى بيرى فةلسةفى خؤرئاواو رةخنةليَطرتنى شيَوةى طونجاوو جيَطيريى
خؤيان ثةيدا دةكةن ،دةبن بةثردَيكى ثةيوةنديى طرنط لةنيَوان فيمينيزمى
فةلسةفى هاوضةرخ و بيرى نيضةدا.

نيضةى فيمينيست

نيضة

بةالى فةيلةسوفة فيمينيستةكانةوة طةرِان و ثشكنين بةناو ئةو ميراتةدا
طرنطة كة نيضة بؤى بةجيَهيَشتوون ،ئةو فةيلةسوفانة لةنيَوان بنةما و خولياى
فيمينيستى خؤيان و زؤر بنةماى فةلسةفيى بيرى نيضةدا ،نزيكييةكى زؤريان
بةديكردوة ،بؤ نمونة زؤر لةبنةما طرنطةكانى رةخنة فيمينيستيةكان كة لةميَذووى
َ
لةطةل رةخنةى نيضةدا لةفةلسةفة يةكسانن ،زؤر لةفةيلةسوفة
فةلسةفة طيراون،
فيمينيستةكان ئةوةيان خستوةتةرِوو ،كة فةلسةفة ،بةشيَوةيةكى باو ،لةاليةن
ثياوانيَكةوة نوسراوة كة بةهاى تايبةتى و اَ
باليان بةشتةكانى تر داوة ،ئةو ثياوانة
َ
عةقليان لةسةرو
زيهنيان لةسةروو بةدةن و فةرهةنطيان لةسةرو سروشت و
َ
خةيال و خيَريان لةسةرو شةرِةوة داناوة و
ناعةقلاَ نييةت و حةقيقةتيان لةسةرو
لةوَيوة كة ذنان و سيفةتى ذنانة و دايكانةى ذنان هاوشانى بةدةن و سروشت و
َ
خةيال و شةرِة ،بؤية رَيطة لةذنان طيراوة بؤ ضوونة ناو ميَذووى
ناعةقلاَ نييةت و
َروانينى جديى و عةقلاَ نى فةيلةسوفةكاندا -كة
فيكر و فةلسةفة و بةمثيَية ،لةتي ِ
بةدةربرينيَكى ديكة،
طيراون،
ناديدة
ثياون-
هةموويان
دةتوانين َبليَين تةقريبةن
ِ
ئةوةى فةيلةسوفةكان وةكو ئةزمونى مرؤظايةتيى ،خستويانةتةرِوو ،لةرِاستيدا
تةنها ئةزمونى ثياوان و هةلَبةتة هى ذمارةيةكى تايبةت لةثياوان بووة ،ئةطةر
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نيضة

ضاوَيك بةميَذووى بيرى فةلسةفى خؤرئاوادا بخشيَنين ،هةست بةوة دةكةين
دةريانبريون ،هى ثياوانيَكى
كة ئةو طؤشةنيطايانةى حيكايةتة فةلسةفييةكان
ِ
سثى ثيَست و ضينى اَ
دةبي
بالى كؤمةلَن ،لةم رووةووة بةباوةرِى فيمينيستةكانَ ،
َ
دةريانبريووة ،جارَيكى تر ليَيبكؤلرَيتةوة .لةبةرئةوةى
ئةوةى ئةو فةيلةسوفانة
ِ
تةنها بةرِووكةش بابةتييبوون دةنوَينن :لةكاتيَكدا كة تةنها فةلسةفة و ئةزمون
َ
بطري ،دةتوانين ئوميَدةواربين
و ميَذووى مرؤظ ،هةموو كةسة جياوازةكان لةخؤ
كة ئةو نمونة و ئةزمونانة بؤ سةراثاى مرؤظايةتين.
هةندَيكى تر لةفيمينيستةكان ئاماذةيان بؤ ئةوة كردوة كة بابةتييبوون يان
راستيى ،لةضةند طؤشةنيطايةكى تايبةتةوة بةدةست دَين و باس لةبارةيانةوة
َ
طومراكةرة ،نيضةش لةنووسينةكانيدا
بةجيا لةو كةش وهةوايةى بةسةرياندا زالة ِ
هةمان رةخنةى لةبابةتييبوون و راستيى هةية ،نيضة وا قسةدةكات كة
بةبي بوونى
هةر راستييةك لةطؤشةنيطايةكى تايبةتييةوة بةرهةمدَيت و
َ
طؤشةنيطا ،تيَطةيشتن لةهيض راستييةك كاريكردة نيية ،هةروةكو دةبينين ،ئةم
دةتواني لةثيَناوى ثشتيوانيى لةبةهاكانى ذنان و
طؤشةنيطاكارييةى نيضةش
َ
َ
َوةربطيري.
سيفةتة ذنانيةكان سوودى لي
وَي ِراى ئةمةش ،نيضة باس لةضةند ميتؤدَيك دةكات كة بةهؤى
بةكةلَكييانةوة ضةندين راستيى و بةها و ثيَطةى تايبةتييان بؤ كؤمةلَ َي كةس
فراوانكردووةو خؤيان وةكو بةهاى اَ
بالتر نيشانداوة ،بؤ نموونة لةكتيَبى
(ئاركيؤلؤذياى ئاكاردا) نيضة كؤمةلَ َي بةهاى وةكو ئةو بةهايانةى كة زيهن
لةبةدةن اَ
بةبالتر دةزانن ،دةخاتة ذَير ثرسيارةوة ،لةبةرئةوةى بةباوةرِى نيضة،
ئةو بةهايانة دةبنةهؤى ئةوةى ئيَمة دوضارى بيَتوانايى و لةئةنجامدا دوضارى
طوناهبين ،نيضة لةم بةرهةمةيدا و لةتةواوى بةرهةمةكانيشدا ،رةخنة لةو مافى
ثيَشخستن و اَ
َ
دةطري كة بةزيهن نةدراوةو بةبةدةن دراوةو لةوَيوة كة
باليية
ذنان بة بةدةنيان جيادةكرَينةوة ،تةئكيدكردنةوةى نيضة لةطرنطى بةدةن ،بؤ
فةلسةفةى فيمينيستى مايةى ئوميَدةواريية ،وةكو لةرِةخنةى نيضةدا لةخواستى
َ
هةندي مةيلى فيمينيستى هةية كة تةئكيد
حةقيقةت يان ئارمانى دورةثةرَيزيى
لةبةدةن و سةما و ضاالكيى و ثيَكةنين دةكاتةوة ،هةروةها ئةو ميتؤدانةى
َني بؤ ئةوةى بةهؤيانةوة ئةوة نيشان بدات ،كة بؤضى
كة ئةو بةكارياندةهي َ
َ
َ
َ
دةتواني بؤ هةولى فيمينستةكان و
دةدري؟
بةهةندي شتى ديكة زياتر
بةها
َ
َ
َ
بي كة بؤضى
ك
بةكةل
مةسةلةيةدا
ئةو
ينةوةى
َكؤل
ي
لةل
فيمينيست
فةيلةسوفانى
َ
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ذنان و تايبةتمةنديى ذنانة و دايكانةى ذنان لةاليةن فةلسةفةى كؤنةوة بيَبةها
كراوةو رَيطة لةضوونة ناوةوةى ذنان بؤ ناو ميَذووى بير طيراوة ،بةم ثيَية ،نيضة
َ
عةقل و رؤشنبيريى و راستيى و خيَر كؤمةلَ َي شتى
بةهيَنانة ذَير ثرسيارى
َ
ديكة دةخاتة ذَير ثرسيارةوة كة بؤ بيَتوانا لةقةلةمدانى ذنان و رَيطرتن ليَيان
َ
عةقل
بؤ هاتنة ناو فةلسةفةوة بةكارهيَنراون ،بؤ نموونة نيضة ئةو شتانةى كة
لةناعةقلاَ نييةت اَ
بةبالتر دةزانن لة ِرَيطةى ئةو ئيدعايةوة دةخاتة ذَير ثرسيارةوة
كة ئةو اَ
باليى و بةهايةى كة ئيَمة بؤ َ
عةقلمان داناوة ،بةرهةمى لؤجيك و عيللةت
و مةعلومة ،كة خودى ئةم مةسةلةيةش بةرهةمى رَيزمانة ،نيضة باوةرِى واية
كة زمان و وشةكان ،واتة ئةو ئامرازةى كة ئيَمة بةهؤيانةوة لةبارةى دنياوة
قسةدةكةين ،رَيك رةنطدانةوةى جيهان و شتةكانى ناوى نين ،بةلَكو بةرِاستى
مانايةك دةخولَقيَنن كة ئيَمة بةهؤى زمان و وشةكانةوة دةيدةين بةجيهان،
هةمان ئةو بيرةى كة زمان دةتوانيَت لةجياتى ئةوةى رَيك واقيع نيشانبدات،
20
بةسوودبي.
َني ،هةروةكو دةبينين دةتوانيَت بؤ فةلسةفةى فيمينيستى
َ
مانا بخولَقي َ
َ
لةعةقل ،رةطةزةكانى ناعةقلاَ نييةت دةطة ِرَينيَتةوة بؤ
وَي ِراى رةخنةى نيضة
َ
فةلسةفة ،نيضة لةثةسةندكردنى ديظنيزظيس و هةولةكانيدا بؤ بةرجةستةكردنى
فةلسةفةى ديظينزظيسى زؤر بةناوبانطة ،ديظينيزظيس خوداى بةردارى و جؤش
وخرؤشةو لةوَيوة كة بةدةن ،جؤش وخرؤشى ناعةقلاَ نيى تايبةتى ذنانة ،ديسان
دةتواني ببيَتةهؤى
بةهادانان بؤ جؤش وخرؤشى بةدةن ،لةاليةن نيضةوة،
َ
بةهادانان بؤ ذنان.
رةخنةى نيضة لةدواليزمى فةلسةفى يان ميتافيزيكى -بةشيَوةيةكى
َ
هةندي
طشتى -دواياليزمى جنسى -بةشيَوةيةكى تايبةتى -لةرِوانطةى
سودمةندبي ،هةرضةندة
لةفيمينيستةكانةوة دةتوانيَت بؤ فةلسةفةى فيمينيستى
َ
ذمارةيةك لةفيمينيستةكان باوةرِيان بةدواليزمى جنسى هةية ،كة نيضة
بةتايبةتى سةبارةت بةئةخالقى خاوةن كؤيلة و كؤيلةكان تةرحى دةكات ،لةم
َ
لةطةل ثرانسيثة فيمينيستيةكاندا بةناكؤك دةبينن.
رووةوة دواليزمى جنسى نيضة
أ -رةتكردنةوةى دواليزمى سيَكسى
نيضة بةرةتكردنةوةى دواليزمى كؤسمؤلوجيا و دواليزمى فةلسةفةى كؤن،
لةرِاستيدا دواليزمى سيَكسيش رةتدةكاتةوة ،هيَرشى نيضة بؤ سةر دواليزم،
َ
بةديدةكري ،هةرضةندة لةيةكةم
بةتايبةتى لةكتيَبى (ئةو ديوى خيَر و شةرِ)دا
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بةرهةمى فةلسةفيدا واتة (لةدايكبوونى تراذيديى لةرؤحى موزيكا) وة دواليزميَكى
َ
بةديدةكري ،واتة نيضة لةوَيدا بةجياوازيى لةنيَوان رِوالَةت و واقيع
سةرةتايى
دةبي و رِوالَةت وةكو رِوبةرِووبوونةوةى (ئةثؤلؤن -خوداى خؤر) لةطةلَ
قايل َ
َ
لةطةل واقيعدا ،بؤ نمونة شاد ومانى
دةبيني لةرِووبةرِووبوونةوة
ديظينزؤس،
َ
يؤنانيةكان كاردانةوةيةك بوو لةبةرامبةر ئةو ترسةدا كة ئةوان لةبةرئةوةى
تيَطةيشتنيَكى قوولَيان هةبوو سةبارةت بة (ناكؤكى و يةكةم ئازار لةدلَى يةكةم
(يةكتا -وحدانية)دا (زايش تراذدى ،ص  )6هةيانبوو ،يان عةقلاَ نيةتى نائاسايى
ئةوان ،كاردانةوةيةك بوو لةبةرامبةر سروشتى نائاسايى ناعةقلاَ نياندا.
لةوَيوة كة نيضة ،باوةرِيواية سةردةمى بيركردنةوةى دؤطمايى بةسةرضووة،
رِووبةرِووى ديدطاى بيركردنةوةى دؤطمايانةى فةيلةسوفانى ثيَش خؤى
َ
دةطري ،يةكيَك لةو
دةبيَتةوةو رةخنة لةثيَشداوةريى ئةو فةيلةسوفانة
ثيَشداوةريانة ،باوةرِكردنة بةناكؤكى بةهاكان:

نيضة

(بنضينةى ئةم ثيَشداوةريية ،باوة ِرَيكة كة دةلَيَت هةر شتيَك كة (خيَر)
بي مةرجة ،ئةم
دةبي هاودذَيكى
هةبي كة ئةويش (شةرِ)َيكى َ
َ
بي مةرجةَ ،
َيكى َ
َ
لةطةل خؤيدا هةلَطرتووة ،كة بيَغةل وغةش بوونى
باوةرِة ئةو ئةنجامة ناوةكيةى
َ
لةطةل (شةرِ)دا ،خيَر نابوت و ئالودة دةكات( ،استنلى
(خيَر) يةعنى ئاوَيتةبوونى
مك دانيل ،1379 ،ص  )133ئةم دذايةتية فةلسةفيانة بريتين لةدذايةتى
َ
خةيال ،بيركردنةوةى بةئاطا/
نيَوان خيَر /شةرِ ،زيهن /بةدةن ،حةقيقةت/
بيركردنةوةى بيَئاطا و دواجار ثياو /ذن ،اَ
بةلم نيضة دةربارةى جؤراوجؤريى
َ
دةتوانري سةبارةت
دواليزم دووجؤر طومانى هةية( :ضونكة يةكةم دواليزمى
َ
بكري كة ئايا قةت دذايةتيةك هةبووة ،و دووةم ئةوةية
بةم مةسةلةية طومان
كة زياتر ئةم بةهادانانة رِةشؤكيانة و دذايةتى بةهاكان ،كة ئةوانةى باوةرِيان
بةميتافيزيك هةية لةزطةى خؤيان ليَداوة ،جطةلة بةهادانانى رِوالَةتى مةسةلةكان
و طؤشةنيطايةكى سةرثيَي شتيَكى ديكة نةبن (فراسوى خيرو شر ،ص  .)3نيضة
نةبي و
لةسةرةتادا طومان دةكات كة رِةنطة دذايةتى لةمجؤرة هةرطيز وجوديان َ
ثاشان طومان دةكات ،كة ئةطةر دذايةتى لةمجؤرة هةشبن ،رِةنطة تةنها بةهؤى
َ
دةوتري (دذةكان)
هةبي و ئةوانةى ثيَيان
طؤشةنيطايةكى تايبةتييةوة بايةخيان
َ
لةبنضينةدا يةك بن و ثيَكةوة ثةيوةستبن( :زياتر ئةوةى مايةى بةهاداريى
َ
لةطةل
مةسةلةيةكى وا ثةسةند كراوة ،بريتية لةو ثةيوةنديية بةئةدةبانةية ،كة
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مةسةلة خراثةكاندا هةية كة بةرِوالَةت دذ بةخؤيانةو بةيةكةوة ثةيوةستن و
بةيةكداضوون ،زياتر لةيةك جةوهةرن ،زياتر! (هةمان سةرضاوة).

نيضة

رةخنةى نيضة لةبيروبؤضوونى فةيلةسوفة كؤنةكان لةبارةى بيرى هةست
و نةستةوة كة يةكيَكة لةو دوانة دذ بةيةكانة كة تائيَستا هةموو فةيلةسوفةكان
ثشتيان ثيَبةستووة ،بةو بانطةشةية دةست ثيَدةكات ،كة دةلَيَت( :طةورةترين
دةبي وةكو كردارى
بةشى ئةندَيشةى بةئاطا لةوانيش ئةندَيشةى فةيلةسوفانة َ
َ
بدري) .هةمان سةرضاوة ،ل )3نيضة لةدرَيذةى قسةكانيدا
غةريزى لةقةلَةم
دةلَيَت (وردة وردة ئةوة بؤ من رِونبوةتةوة كة هةر فةلسةفةيةكى طةورة تا
َ
جؤري لةياداشت نووسينى
ئيَستا جطةلة دان ثيَدانانى تايبةتى نوسةرةكةى و
نةويستراو نةزانراو شتيَكى ديكة نةبووة) (.هةمان سةرضاوة ل )6نيضة باوةرِيواية
دةربرى سروشت و خوى ئةوانة.
ئةو سيستمانةى كة فةيلةسوفةكان دايدةنين،
ِ
نيضة ،سيستمى فةيلةسوفة بةناوبانطةكان لةضوارضيَوةى هةلَسةنطاندنى
22
بةهاى ئةخالقياندا شيدةكاتةوة و دةلَيَت (فةيلةسوفى رِاستةقينة ،هةميشة
قولَترين (ثالَنةرةكانى) خؤى لةئةندَيشةكانيدا ثيَضةوانة دةكاتةوة) ضونكة (زانا
َ
هةول بؤ فةلسةفة ليَدان دةدات)( .هةمان
سةروةرى خوازةو لةو اليةنةوة
سةرضاوة)
َ
دةتواني
هةلَبةتة ئةمة بةو ماناية نيية كة هةموو ئةنديشةيةكى بةئاطا
َ
غةريزةدابي ،ضونكة بؤضونيَكى لةوجؤرة ،نيضة تا ئاستى ماترياليزم
لةسنورى
َ
اَ
َ
َ
ني و ئةمةش لةكاتيَكداية كة ئةو هةولدةدات لةوة رِاديكالنةتر مامةلة
دادةبةزَي َ
بكات ،جطةلةمةش لةوَيوة كة نيضة باوةرِى بة (ثرانسيثى ثةيوةستيى) هةية ،واتة
باوةرِى بةوة هةية كة بةرزترين كارى فيكريى ،بةشيَوةيةكى تةواو بةنزمترين
شتي
رةفتارى ذيانيةوة ثةيوةستة ،هةروةها باوةرِى بةوةش هةية كة هةموو َ
ناتواني
شتي
َ
بي و دذى ئةو ثيَشداوةرييةية ،كة هيض َ
لةدذةكةى خؤى دروست َ
بي ،نيضة ،لةبوارى ثةيوةنديية مرؤييةكانيشدا
لةدذةكةى خؤى دروست َ
بةبيرَيكى لةوجؤرة قايلة ،بؤ نمونة (تةئكيد لةوة دةكاتةوة كة دؤستايةتيى و
دوذمنايةتيى ثةيوةنديى زؤر نزيكيان هةية و دادثةروةريى و تاوانكاريى دوو
رِووي يةك دراون ،هةتا رةنطة بةرزترين بةها مةعنةويةكانيش لةقولَترين
هةبى) (استنلى مك دانيل ،1379 ،ص )13
بزواندنى سيَكسيدا رةط و ريشةيان َ
َ
(ئةندَيشةى بيَئاطا يان غةريزى ،بةشيَوةيةكى باو ،هةميشة لةطةل بةدةندا
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لةطةل رؤحداية ،اَ
َ
بةلم نيضةش
بووة ،لةكاتيَكدا كة ئةندَيشةى بةئاطا هةميشة
َ
وةكو ديكارت باوةرِيواية كة نةفس ،رؤح يان زيهن لةطةل بةدةندا يةك
َ
َ
لةطةل رؤحدا
لةطةل بةدةن و بةئاطا
طةوهةريان هةية ،نيضة ثيَكةوةبوونى نائاطا
دةبيني كة ثةيوةستن بةيةكةوة .نيضة لةم
رِةتدةكاتةوة ،ضونكة هةردووكيان وا
َ
َ
بارةيةوة دةلَ َي( :هؤشيارى ،دوا قؤناغى كاملبوونى سيستمى بوونةوةرة زيندوةكان
و دواجار ناضزترين و الوازترين بةشى ئةو سيستمة و سةرضاوةى كؤمةلَ َي هةلَةى
ئينساني زوتر
بيَشومارة ،كة دةبنةهؤى ئةوةى هةموو بوونةوةرَيكى زيندو هةموو
َ
بريارة و هؤميرؤس وتةنى (وَيراى ضارةنوس) لةناو بضيَت ،ئةطةر
لةوكاتةى كة ِ
شوَينطةى غةريزةكان ،كة ثارَيزةر و ثاسةوانة تا ئةو رادةية لةهؤشيارى بةهيَزتر
َ
َراية ،بيَطومان مرؤظايةتى لةذَير بارى
نةبواية و بةطشتى رؤلى رَيكخةرى نةطي ِ
اَ
بي ماناو هيض و ثوضى و ساويلكةييدا دةينالند و
بريارى ناعةقلاَ نى و قسةى َ
ِ
بةبي ئةم غةريزانة
َدةخست،
ي
لةث
خؤى
هؤشيارى
بةكورتى
بةدةربرينيَكى ديكةَ ،
ِ
دةميَك بوو لةناوضوو بوو!) (دانش شاد ص)11
ِواني كة لةطةشةكردن و
نيضة ،وةكو بونةوةرَيكى زيندو لةهؤشيارى دةر َ
ثيَطةيشتن و جولَةداية( :بةباوةرِى من ئةوة ويذدانى ئاطا و ناوةرِؤك و ضةقى
قورسايى بوونى ئينسانيى هةر كةسيَكة كة فاكتةرى بةردةوام و هةميشةيى و
اَ
َني :ئيَمة وةكو شتيَكى جيَطير لةهؤشيارى
بالتر و بنضينةيى ئةوكةسة ثيَكدةهي َ
دةرِوانين! طةشةكردن و هةستان و نيشتنةوةى رةتدةكةينةوةو وةكو (يةك
بوونةوةرى زيندوو) لةبةرضاوى دةطرين! مرؤظ بةزةحمةت لةوةحالَى بووة كة
َ
لةطةل داناييدا ئاوَيتة بكات و دانايى لةخؤيدا بكات بةغةريزة)
دةبي بوونى خؤى
َ
(هةمان سةرضاوة) لةم رووةوة ،ئةندَيشةى خودئاطا ،هيَشتا ضاوة ِرَيى يةكبوونة
َ
لةطةل غةريزةدا.
نيضة ،نةك تةنيا بوونى دوو طةوهةرى دوانة بؤ ئاشكراكردنى دواليزمى
نازاني ،بةلَكو ئةو بةهايانةش ئاوةذوو دةكاتةوة
بيرى بةئاطا و بيَئاطا بةثيَويست
َ
كة دواليزميَكى لةوجؤرةيان بةدواوة بووة.
بةشيَوةيةكى باو ،لةو رووةوة كة بيرى خودئاطا هاوشانى رؤحة ،زياتر
لةبيرى ناخودئاطا حسابى بؤ كراوةو بةرز راطيراوة؛ اَ
بةلم هةروةكو بينيمان،
نيضة ،خودئاطا بةهاوشانى هةلَة دةزانيَت و باوةرِيواية ،كة بةهايةك دذى
بةهايةكى ديكة نيية ،بةلَكو ثوختةكراوى ئةوة جطةلةمةش ،زانينى يةكيَك لةم
بةهايانة وةكو سةرضاوةى ئةوى ديكة و بةهايةكى سةرةتا و بنضينة ،شتيَكة
بي
كة ئيَمة لةرَيطةيةوة ،روانطةى خؤمانمان ئاشكرا كردووة نةك شتيَك َ
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دةربارةى ماهيةتى جيهان ،بةباوةرِى نيضة ،ئيَمة لةو روةوة تةسليمى (باوة ِر
بةدذايةتى بةهاكان) دةبين ،كة دةبيَتةهؤى سادةكردنى ذيان بؤمان( :مرؤظ
لةض سادةكردن و درؤكردنيَكى سةرسورهيَنةرانةدا دةذى! ..ئيَمة هةموو شتيَكى
دةوروبةرى خؤمان ضةند روون و رةها ئاسان كردوةتةوة! لةسةرةتاوة ضةند
باش تيَطةيشتووين كة نةزانى خؤمان بؤ خؤمان بهيََلينةوة ،بؤئةوةى لةئازادى
بيَماناو بيَخةيالَى و جةربةزةيى و خؤشيةكانى ذيان و خودى ذيانيش بةهرةمةند
بين) (فراسوى خيرو شر ،ص)34
نيضة ،وَيراى نكؤلَى كردن لةدواليزمى فةلسةفى و ميتافيزيكى،
لةبةرهةمةكانيدا بةشيَوةيةكى ئاشكرا باسى دواليزمى سيَكسى دةكات ،هةتا
لةكتيَبى (فراسوى خير و شر)يشدا كة ثيَشيان ئةو بةرهةمةمان وةكو دذى
َ
بةديدةكري ،لةو شوَينةدا كة دةلَ َي :ذن
دواليستى نيضة ناساند ئةم دواليزمة
و ثياو لة (كيَشمةكيَشيَكى هةتاهةتايى و دوذمنانةدا دةذين)( .هةمان سةرضاوة
ل )238دوو َ
سال دواى ئةوةش نيضة هةروا باوةرِى بةشةرِى رةطةزةكان هةية،
24
لةبةرئةوةى كة لةكتيَبى (اثنك ان انسان) لةالثةرِة ()5دا نوسيويةتى (ئايا كةس
ئةو ثيَناسةيةى منى بيستووة كة بؤ عةشقم كردووة؟ ئةوة تاكة ثيَناسةيةكة
كةشايةنى فةيلةسوفيَكة ،عةشق ،لةوةسيلةكانيدا جةنطة و لةبنةماشيدا ،نةفرةتى
كوشندةى دوو رةطةزة) ئةو دواليزمى رةطةزييةى كة نيضة ثةسةندى دةكات،
َ
بطيري نةك بةماناى دذايةتى ،ضونكة هةروةكو
دةبي بةماناى جياوازيى لةبةرضاو
َ
ثيَشان ئاماذةمان بؤ كرد ،نيضة بةتوندى هيَرشى دةكردة سةر هةر دواليزميَك
كة دذايةتى دوو شت ثةسةند بكات و لةئةنجاميشدا دذايةتى بةهاكانى ئةو
دوانةبيَت ،سةبارةت بةدذايةتى ذن و ثياوو دذايةتى بةهاكانى ئةم دوانةش
هةمان باوةرِى هةبوو.
دةستنيشانكردنى جياوازيى لةنيَوان سيَكس ( ،)Sexكة طوتةيةكى بايؤلؤذييةو
اَ
كؤمةليةتية ،زؤر طرنطة ،رةنطة نيضة،
( ،)genderكة طوتةيةكى دةرونيى-
بةراشكاويى شتيَكى زياتر لةجياوازيى و جياكاريى باوى نيَوان طوتةى بايؤلؤذى
اَ
كؤمةليةتيةكةى واتة  Genderئاشكرا
سيَكس ( )Sexو طوتة دةرونية-
نةكات ،اَ
(مي بوون) و (ذن بوون) تيَدةطات ،دواليزمى
بةلم لةجياوازى نيَوان َ
سيَكسى لةرووى بايؤلؤذييةوة مةسةلةيةكى سروشتية ،زؤربةى ئينسانةكان
مي ،بةثيَى ئامارَيك كة توَيذةران خستوويانةتةرِوو
كة لةدايكدةبن نيَرن يان َ
نادياربي،
رةنطة لةسةدا ثيَنجى دانيشتوانى جيهان كة لةدايكدةبن رةطةزيان
َ
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مي ،اَ
بةلم دايك و باوكى
واتة لةرِووى ثيَكهاتةى هؤرمؤنيةوة نة نيَرن نة َ
ئةم اَ
منالنة بةخيَرايى دةيانبةنة الى دكتؤر و نةشتةرطةرييان بؤ دةكةن
بؤئةوةى رةطةزَيكى ديارييان ثيَببةخشن .لةبةرئةوةى ئيَمة لةكؤمةلَطةيةكدا
دةذين كة تيايدا دواليزمى سيَكسى ثيَوةرَيكة و دةستبةرداربوونى ئةو ثيَوةرة،
مي ،اَ
بةلم
ثر مةترسيى دةبيَت بؤ ئةو منالَةى نة نيَرة نة َ
ئةنجامى جدى و ِ
َ
كاتي قسة لةثياو بوون يان ذنبوون ،يان ثياويتى يان ذنيَتى دةكةين ،واتة كة
َ
اَ
كؤمةليةتى و رؤشنبيرييةوة
قسة لةو شوناسة سيَكسية دةكةين كة لةرَيطةى
بةدةست هيَنراون -بةها بؤ ثياوبوون و ثياوَيتى دادةنيَين و ذنبوون و ذنيَتى
بيَبةها دةكةين ،واتة لةم شوَينةدا ثيَوةرى ئيَمة ،ثيَوةرَيكى ثياوانةية و هاو ِرَيكة
َ
لةطةل بةهاكانى ثياوَيتيدا ،لةوَيوة كة نيضة ،سةبارةت بةتاك زياتر ثشت
دةبةستي ،دةتوانين بطةينة ئةو ئةنجامةى كة نيضة
بةضةمكة سايكؤلؤذيةكان
َ
اَ
ثةيرةويى لةبةكارهيَنانى شوناسى سيَكسى دةروونيى -كؤمةليةتى تاك
زياتر ِ
دةكات تا بةكارهيَنانى شوناسى بايؤلؤجى تاك ،لةبةر حسابكردنى نيضةية بؤ
اَ
كؤمةليةتى و رؤشنبيريى سيَكسى كة باوةرِى بةدواليزمى سيَكسى نيية،
ماناى
جطةلةمةش نيضة بةتوندى رةخنة لةهةولَى فيمينيستةكانى سةردةمى خؤى
اَ
َ
كؤمةليةتيدا ،لةرووى بايؤلؤجيةوة
دةطري كة زؤرجار لةثيَناوى يةكسانيى
نكؤلَييان لةشوناسى سيَكسى ذن كردبوو ،نيضة باوةرِى واية كة يةكسانى بةو
ماناية ،جطةلة زيان طةياندن بةذنان شتيَكى ديكة نيية و لةم بارةيةوة دةلَيَت
هةبي ،ضونكة
دةبي لةسيَكسيدا طرفتيَك
َ
(كاتي ذنيَك ئارةزووى زانايانةى هةيةَ ،
َ
َ
َ
َشي،
(هيَستريكة) نةزؤكيَكة كة مرؤظ بةرةو جؤري ئارةزووى ثياوانة رِادةكي َ
َ
لةطةل داواى ليَبوردندا ،ثياو (هيَسترة) (فراسوى خير و شر ،ص)144
ضونكة،
اَ
نيضة باوةرِيواية كة جولنةوةى اليةنطرى مافى ذنان لةئةوروثا ،ئةنجامةكةى
اَ
دةبي ،ذنان بةلةدةستدانى تايبةتمةنديى ذنانةيان،
كةمكردنةوةى
دةسةلتى ذن َ
اَ
طةورةترين سةرضاوةى دةسةلتى خؤيان لةدةست دةدةن ،بةباوةرِى نيضة
هةلَةى طةورةى ذنانى مؤدَيرن( ،لةدةستدانى ئةو (هةستةية) كة ئةوة نيشان
دةدات مرؤظ لةكام بواردا لةهةموو بوارةكان لةثيَشترة؛ (يةعنى) ئازادكردنى
مةشق بةضةكى تايبةتى خود ،وازهيَنان لةثياو طةل… لةكاتيَكدا بةرلةوة ،ذن،
لةناو ثةردةى خاكيبوونى زيرةكانة و جواندا خؤى حةشاردةدا)) (هةمان سةرضاوة
ل  )239نيضة ،لةدةستدانى غةريزةى ذنانة بةجؤرَيك لةلةناوضوون و دواكةوتنى
ذن دةزانيَت ،لةبةرئةوةى نيضة ليَرةدا باس لةو تايبةتمةنديية بايؤلؤذيانةى ذنان
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َ
َ
لةطةل بير
دةتوانري
بداتي ،ئةم قسةيةى نيضة
دةكات كة دةتوانيَت هيَزيان
َ
وبؤضوونى سيمون دى بؤظوار لةثيَشةكى كتيَبى (جنس دوم-رةطةزى دووةم )دا
بكري ،كة لةجيَطةيةكيدا دةلَ َي( :تةنها هي َ
َ
َزي كة ئيَمةى ذنان دةتوانين
بةراورد
َ
َ
َ
هةمانبي ،هيَزيكى راستةقينةية كة تةنها بةقبولكردنى ذنيَتيمان بةدةست ديت)
َ
(جنس دوم ،مقدمة) بةم ثيَية ،نيضة و بؤظوار ،فؤرميَكيان لةهيَزى راستةقينة
دةست نيشانكردبوو ،كة ذنان دةتوانن بةدةستى بهيَنن ،نكؤلَيكردن لةرؤلَةكانى
ناتواني ئةو ئازاديية بةذنان
سيَكس لةرووى بايؤلؤجيةوة ،نكؤلَى كردنة لةذيان و
َ
ببةخشي كة ضاوة ِرَيى دةكةن ،لةم رووةوة( ،ئةطةرضى نيضة ،ئاطاى لةجياوازى
َ
كؤمةليةتى (ذنبوون)ة اَ
اَ
بةلم باوةرِى
(مي بوون) و طوتةى
نيَوان طوتةى بايؤلؤجى َ
بةدواليزمى سيَكسى نيية ،كة طوتةى (ذن) ثيَناسة دةكات (لين تيرل،1998 ،
ص  )207كةواتة ئيشكردنى نيضة لةدواليزمدا ،وا ليَكدراوةتةوة كة ثةيونديى
بةراستيى ئةو بةهايانةوة هةية كة بؤ ذنان و ثياوان دانراون و رةتكردنةوةى
َ
بمانةوي رةتكردنةوةى
بةهادانانة بؤ ثياوَيتى و بيَبةها كردنى ذنيَتى ،ئةطةر
دةربرين ،دةتوانين
 26دواليزمى سيَكسى لةرِوانطةى نيضةوة ،بةبةلَطةوةو بةكورتى
ِ
َبليَين-1( :ثياوان ،تةنها لةرِووى نةريتةوة بةبةهاتر لةذنان لةقةلَةم دراون،
-2ثياوان و ذنان وةكو مرؤظ بةراستى جياواز نين ،بةلَكو خود و رةضةلَةكيَكى
َ
لةطةل
يةكسانيان هةية-3 ،ثياوان و ذنان لةراستيدا دذى يةكترى نين ،بةلَكو
يةكتريدا جياوازييان هةية؛ -4ئيَمة (ثياوان و ذنان) تةسليمى بنةما لةرادة
بةدةر سادة كراوةكانى ئةم بيرو بؤضوونانة دةبين كة رؤلَى دوانةى سيَكسى
و بةهاكانيان جياوازة)( .لين تيرل ،1998 ،ص )208بةكارهيَنان و سةثاندنى
دواليزمى سيَكسى بةسةركةوتوويى ئةنجامدرا ،ضونكة هةروةكو وتمان ،مرؤظ
خةريكى ئاسان كردنى ذيانة بؤ خؤى و باوةرِيش بةدواليزمى سيَكسى ذيان
ئاسان دةكات و هةتا ئيَستا ثياوان ئةم ئاسانكارييةيان بةئامرازى (ئؤبجيَكتيظى)
(يةعنى بينينى شتةكان بةبةتالَى لةضاوى دوربينةوة) ،ئارمانى دورةثةرَيزيى و
هيَزى ناونانةوة ئةنجامداوة.
ب /روانطةطةرايى
نيضة ،لةجياتى (ئةثستمؤلؤجيا)( ،تيؤرى روانطةى سؤز) (خواست قدرت،
ص )463لةتةواوى بةرهةمةكانيدا شيدةكاتةوةو روانطةطةرايى دةخاتة شوَينى
دةبي بزانين تايبةتمةنديى ئةم جيَطؤرِكيَية ضيية
ئةثستمؤلؤجياى كؤن ،ئيَستا
َ
و لةبنةرِةتدا روانطةطةرايى بةض مةعنايةكة .بةرِاى نيضة ،زانينى راستيى بؤ
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نةبي كارى كردة نيية و ئيَمة
ئينسانةكان لة ِرَيطةى روانطةيةكى تايبةتةوة
َ
هةموومان لةرِوانطةيةكى تايبةتةوةو بةحسابكردن بؤ باردؤخى ذيانى خؤمان
لةرِاستيى تيَدةطةين .لةم نيَوةندةدا فةيلةسوفةكانيش وةكو باقى ئينسانةكان
لةكاتيَكدا لةرِاستى و بةها راستةقينةكان دةكؤلَنةوة ،لةرِاستيدا لةرِوانطةى
خؤيانةوةو بةئارِاستةى بةرذةوةنديى تايبةتى خؤيان لةو مةسةلةية دةرِوانن و
ليَرةوة دةتوانين بطةينة ئةو ئةنجامةى كة فةيلةسوفةكان ،وةكو لةئةثستمؤلؤجيادا
رايدةطةيةنن ،روانينيَكى بيَمةبةست و بيَنيازيان نيية و بةثيَى روانطةى خؤيان،
باسى راستييان كردوة .ئةم مةسةلةية خؤى لةخؤيدا دةبيَتةهؤى رَيذةييبوونى
راستى و بةم ثيَية حةقيقةتى (رةها)ى حةقيقةت بةو شيَوةيةى كة ئةفالتون
نابي ،ضونكة نيضة (قسةكردن لةسةر رؤح و خيَر
باوةرِى ثيَى هةبوو لةئارادا َ
بةشيَوةى ئةفالتون) بة(ئاوةذووكردنةوةى راستى و نكؤلَيكردن لةرِوانطة
دةزاني و لةوَيوة كة نيضة روانطةطةرايى
(فراسوى خيرو شر ،ثيش طفتار)
َ
دةزاني( ،هةمان سةرضاوة) نكؤلَيكردن
بة(مةرجى بنةرِةتى سةراثاى ذيان)
َ
شتي.
لةرِوانطة ،واتة نكؤلَيكردن لةهةموو َ
َ
ثةيوةستبي بةرِوانطةمانةوة
بةم ثيَية ئةطةر نزيكيى ئيَمة لةطةل راستيدا
َ
َ
سةبارةت بةرِاستى و ثيَويستيمان ثيَى ،لةم حالةتةدا ئةو ثيَويستيية
بةهةرشيَوةيةك بيةوَيت راستيمان بةو شيَوةية نيشاندةدات و ئةمة خالَيَكة كة
فيمينيستةكان بةئارِاستةى طؤرِينى بةها دانان بؤ ذنان و خستنة ذَير ثرسيارى
جيَطيركردنى جياوازيية سيَكسييةكان سوديان ليَوةرطرتوة ،نيضة لةتيَكستيَكدا
بةناونيشانى (ئيرادة و ملكةضكردن) لةبةرطى دووةمى كتيَبى (دانش شاد-
َرَيتةوة كة تيايدا رؤلَة سيَكسييةكان
زانستى شاد)دا ،حييكايةتيَكى ئةخالقى دةطي ِ
جيَطيربوون و سود و قازانجى ئةوة بؤ ثياوان و ذنان نيشاندةدات:
(كو ِرَيكى طةنجيان بردة الى زانايةكى ذير و وتيان( :ذنان خةريكة ئةم كورِة
َ
هاتي و هاوارى كرد
خراث و
طةندةل دةكةن) زاناى ذير سةرَيكى بادا ،بزةيةكى َ
َ
(ئةوة ثياوانن كة ذنان خراث و طةندةل دةكةن! هةر كةم وكورتييةك لةذناندا
دةبي ثياوان باجةكةى بدةن و لة وجودى خؤياندا ئةو كةم وكورتيية
هةبي
َ
َ
ضارةسةربكةن -ضونكة ئةوة ثياوة كة وَينةى ذن بؤ خؤى دروستدةكات و ذن
َ
َني) ..يةكيَك لةناو مةجليسةكةدا وتى
تةنها خؤى
لةطةل ئةو وَينةيةدا دةطونجي َ
(دةبي ثياوان باشتر ثةروةردة
(دةبي ذنان باشتر ثةروةردة بكرَين!) زانا وتى
َ
َ
َ
بكرَين) (دانش شاد ،ص  )68نيضة دةليَت( :ئةوة ثياوة كة وَينةى ذن بؤ خؤى
َ
َني) ،لةم طوتةيةدا
دروستدةكات و ذن تةنها خؤى
لةطةل ئةو وَينةيةدا دةطونجي َ
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َ
َ
بةديبكري كة
دةتوانري رةط ورِيشةى ئةو قسةيةى سيمؤن دى بؤظوار
َ
َ
َراندنةوةى بؤ الى ثياو ثيَناسة و ديارى دةكري ،نةك
دةليَت( :ئةوة ذنة كة بةطي ِ
بةثيَضةوانةوة ،ذن ثاشكؤ و ذَيردةستة و دذى ثياوة ،ثياو بكةر و رةهاية -ذن،
ئةوى دية) (سيمون دى بؤظوار ،1974 ،ص  )XiXهةم نيضة و هةم بؤظوار
باوةرِيانواية كة ئةم ناكؤكيى و دوبةرةكييةى ذن وثياو ،واتة ئةوةى كة ثياو
يةكةمة و ذن دووةم ،ناكؤكييةكى ناثةيوةست و نابةجيَية و بة لةبةرضاوطرتنى
يةكيَك لةبةهاكان وةكو يةكةم بةها ،بؤ نموونة بةلةبةرضاوطرتنى ثياو وةكو
رةطةزى يةكةم ،لةرِاستيدا ئيَمة روانطةطةرايى خؤمان ئاشكراكردوة ،اَ
بةلم لةم
هةلَسةنطاندنة نايةكسانةدا ذنان زةرةرمةند دةبن ،هةروةها بؤظوار باسى ئةوةى
دةيةوي رةهابيَت ،اَ
َ
نابي ئامانجى ذن
كردوة كة ثياو
بةلم بةرِاى نيضة رةهابوون َ
َ
َ
بي ،هةلبةتة
بيَت ،بةلَكو ئامانجى ذن دةبيَت لةطةل روانطةى خؤيدا هاو ِرَيك َ
 28ذن لةبةشيَكى ئةم كارةدا شكست دةخوات ،ضونكة (هونةرى طةورةى ذن
درؤكردنة و طرنطترين سةرقالَيى ئةو خؤ خةريككردنة بةرِوالَةت و جوانييةوة)
َ
بمانةوي شيَوازةكةى بؤظوار بةكاربيَنين،
(فراسوى خير و شر ،ص  .)232ئةطةر
َ
رؤلَى ذن وةكو (ئةوى دى) ،ذن دةكات بةئةكتةرَيك كة ثشتى بةخؤهةلكيَشان
و وةهمةكانى بؤ ذيانى خؤى بةستووة ،اَ
بةلم هةلَةى ذن لةم نيَوةندةدا ،بريتيية
لةفريوخواردن بةدةستى وةهمةكانى خؤى ،ذن لةدةالقةى ضاوى كةسانى ديةوة
نابيني ،كيَشةيةكى ديكةى ذن ئةوةية كة دةستبةردارى روانطةى
نةبي خؤى
َ
َ
دةبي و لةرِوانطةى ثياوةوة تةماشاى هةموو شتيَك و بةتايبةتى تةماشاى
خؤى َ
بةدراوسي و ثاشان هاتنة سةر
خؤشى دةكات ،نيضة دةثرسيَت( :قةناعةتكردن
َ
َ
لةطةل ذناندا داواى يةكسانى دةكات و
كةسي
بيرورِاى ئةو لةم ميتؤدةدا ض
َ
َ
هاوكاريانة؟) (فراسوى خير و شر ،ص  ،)148رةنطة باسكردنى خاليَك ليَرةدا
َ
نةبي و
َران خؤى لةخؤيدا خراث َ
بيَسود َ
نةبي و ئةويش ئةوةية كة رةنطة رؤلطي ِ
اَ
بزاني ،بةلم مةسةلةكة
هةتا نيضةش بةبةشيَكى ثيَويستى ذيانى هةر كةسيَكى
َ
َ
َر َي كة سيناريؤكةى ثياو نوسيويةتى ،هةربؤية
ئةوةية كة ذن ،رؤليَك دةطي ِ
دةربرَيت.
ناتوانيَت روانطةكانى خؤى
ِ
َ
لةطةل ئةو
َشي و ثاشان ذن ناضارة خؤى
ثياو وَينةيةكى ذن بؤ خؤى دةكي َ
َني ،لةبةرئةوةى ئةو ذنةى ثياو بةدلَيَتى و دةيةوَيت ،واتة ئةو
وَينةيةدا بطونجي َ
ذنةى (كضةى) ثياو دةيكات بةهاوسةرى خؤى و دةيثارَي َ
زي ،ذنيَكة كة لةهةموو
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َ
لةطةل بةدةستةوةدانى ثيَناسةيةكى لةمجؤرة
روويةكةوة عازةب (باكرة)بيَت!
َ
بةفةزل و بةهاى ذنانة ،ثياو ثيَوةرَيك دةهيَنيَتة ئاراوة ،كة
و يةكسانكردنى
اَ
دةبي لةتةواوى بوارةكانى ذيانى خؤيدا ،وةكو بوارى ئابوريى ،كؤمةليةتى،
ذن َ
دةرونيى ،قبولَى بكات ،ئةم خالَة مايةى سةرنجة و لةهةمانكاتدا جيَطةى داخة
كة ذن ض ئةم ثيَوةرة َ
قبول بكات يان نا ،دةكةوَيتة بةر تانة و نةفرةتى ثياو ،سةير
دةبيني،
لةوةداية كة نيضة ،مةترسييةكانى قبولَكردنى ئةم ثيَوةرة لةاليةن ذنانةوة
َ
اَ
دةبيني كة ثياوان بؤيان خولَقاندون و
بةلم لةهةمانكاتدا ذنان لةئاستةنطيَكدا
َ
اَ
دةسةلتى زياتر،
باوةرِيواية كة ئةم مةسةلةية ،ثيَطةى ذنان بؤ بةدةستهيَنانى
َ
َ
َ
خةسلةتى ذن ،قبولكردنى فةرمانة-
(خةسلةتى ثياو ئيرادة و
دذوار دةكات:
لةرِاستيدا ئةمة ياساى جنسةكانة ،كة هةلَبةتة بؤ ذن ياسايةكى سةختة.
اَ
َدةسةلت و بيَطوناهن،
هةموو ئينسانةكان ،دةربارةى ضؤنيَتى ذيانى خؤيان بي
اَ
(كي بةرامبةر بةذن لوتف و نةرم ونيانى بةرِةوا
بةلم بيَطوناهى ذن زياترةَ :
دةزاني؟) (دانش شاد ،ص  ،)68بؤظوار-يش ئةم شيكردنةوةيةى نيضة بةم
َ
اَ
بةدةسةلت
طوتةية رووندةكاتةوة كة باشترين و ئاسانترين و دلَنياترين رَيطة بؤ
اَ
دةسةلتيَكى
طةيشتنى ذنان ،قبولَكردنى ثيَناسةى ثياوانة سةبارةت بةذن ،ذنان
كةميان بةسةر سيستمى ثياوساالريدا هةية و نكؤلَيكردن لةو ثيَوةرانةى كة
اَ
دةسةلتة كةمةش
ثياوان بؤيان خولَقاندون ،رةنطة ببيَتةهؤى ئةوةى ئةو
لةدةستبدةن كة ثيَشان هةيانبووة.
ئةوةبي
رةنطة يةكيَكى تر لةهؤيةكانى ئةم مةسةلةية ،بةثيَى قسةى نيضة،
َ
(ئةمرؤ مرؤظى ئاساييش ضاوة ِرَيى بيروبؤضوونيَكة سةبارةت بةخؤى و ثاشان
كة:
ِ
َ
بةثيَى غةريزة خؤى بةو بيروبؤضوونة دةسثيَري) (فراسوى خير و شر ،ص
.)361
َ
َ
بةشيَوةيةكى طشتيى ،دةتوانري بطوتري كة نيضة ،جياوازيى لةنيَوان (خود) و
دةزاني كة ثةيوةنديى بةرِوانطةى
(ئةوى دى) و (ثياو) و (ذن)دا بةمةسةلةيةك
َ
جياواز و دواى ئةوةش ثةيوةنديى بةبةها جياوازةكانةوة هةية ،هةتا جياوازيى
بنةرِةتى لةنيَوان ئاكارى سةروةر و ئاكارى كؤيلةشدا جؤرَيكة لةرِوانطةطةرايى،
ئةم جياوازيية ثةيوةنديى بةو مةسةلةيةوة هةية كة ضؤن هةريةكة لةسةروةران
و كؤيلةكان ،بةهاكانى خؤيان بةدةستدةهيَنن ،هةم سةروةران و هةم كؤيلةكان،
بةهاكانى سةروةران بةبةهاى يةكةم دةزانن ،بؤ بةيانكردنى ئاكارى سةروةريى،
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وشةى اَ
َ
َ
لةطةل شيَوازى ذيانى خودى سةروةردا
دادةنري ،كة
(بال) لةثيَشةوةى
َ
َناسةدةكري و (نزم) لةثلةى دووةمدا دَيت كة بؤ ئةو كةسانةى لةسةروةران
ثي
اَ
َ
لةخوارترن ،بةكارديت .الى كؤيلةش ئةو ئةخالقة (بال)يةى سةروةر كة بؤ
َ
دةدري ،لةثلةى يةكةمداية و كةوتنة سةرزةوى خؤى
كؤيلة بة (شةرِ) لةقةلَةم
ني ،بةثلةى دووةم دَيت .سةروةران
كة بةرِاى ئةو وةكو (خيَر) خؤى دةنوَي َ
َ
(طةورةكان) تةماشاى خؤيان دةكةن و دةليَن (ئيَمة راستين) كؤيلةكانيش
بةرِقةوة تةماشايان دةكةن و بةزؤردار و شةرِانطيَزيان دةزانن ،لةم رووةوة نيضة
روانطةطةرايى بةهاكان نةك تةنها سةبارةت بةئةخالق ،بةلَكو لةسةراثاى ذيانى
دةبيني كة وابةستةية بةديدطاى تاكةكانةوة.
مرؤظدا وا
َ
َ
َ
بطوتري كة ثياوان و ذنان بةرِاستى دذى يةكترى نين،
دةتوانري
دواجار،
بةلَكو يةكيَكيان ثاكيزةكراوى ئةوى تريانة ،اَ
بةلم ئةوةى كة كام لةم دوانة
بةثاكيزةكراوى ئةوى تريان بزانين ،مةسةلةيةكة لة ِرَيطةى ديدطاى ئيَمةوة
َ
ئةنجامدةدري و روانطةطةرايى ئيَمة نيشاندةدات نةك مةسةلةيةكى سروشتى،
30
زاتى و يان راستييةك دةربارةى ثياو يان ذن.
هةروةكو وتمان ،روانطةطةرايى ،بيرؤكةيةكة كة نيضة دةيخاتةشوَينى تيؤرى
ئةثستمؤلؤجياى كؤن ،لةرِاستيدا (ئةم روانطةطةراييةية كة تيؤرى ئةثستمؤلؤجيا
(مةعريفةزانى) بؤ فيمينيستةكان فةراهةمدةكات) (دنيل ،دابليو ،كانوى،
 ،1998ص ،)256لةم ثةرةطرافةى خوارةوةدا نيضة ضةند خالَيَك دةخاتةرِوو
كة تيؤرسينة فيمينيستةكان بؤ خستنةرِووى تيؤرى ئةثستمؤلؤجياى خؤيان،
سوودى ليَوةردةطرن:
(كةواتة فةيلةسوفان ،طةورةكانم ،ليَرة بةدواوة لةبةرامبةر ئةو ئةفسانة
ترسناكة دَيرينةدا كة (بكةرَيكى ئاطاى ئةبستراكتى بيَخواستى بيَئازارى بيَكات)
فةراهةمدةكات؛ بازياتر ئاطامان لةخؤمان بيَت و لةداوى ضةند ضةمكيَكى
َ
(عةقلى ثةتى)( ،رؤحى رةها) و (زانست خؤى لةخؤيدا) خؤمان
ناتةباى وةكو
بةدور بطرين لةبةرئةوةى ئةم ضةمكانة هةميشة ضاوةرِوانيى بيركردنةوةمان
ليَدةكةن لةرِوانطةيةكةوة ،كة هةرطيز بيرى ليَوة ناكرَيتةوة ،واتة ضاوَيك
تةماشاى هيض اليةك ناكات و ئاماذةى هيَزى ئةكتيظ و راظةكةرى تيَدا
َ
دةبينري ،كة ئةو
شتي
نةبي ،يةعنى ئةو هيَزانةى كة لة ِرَيطةيانةوة هةميشة َ
َ
ضاوةرِوانيية ثوض و بيَماناية لةضاوى بينينةوة واتة لةرِوانطةوة ،بينين و بةس،
(زانين) يةعنى لةرِوانطةوة ،زانين و بةس ،هةرضى دابنيَين و سؤزَيكى زياتر
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َ
لةطةل ئيَمة دةكات ،كة ضاوى زياتر و جؤراوجؤر و
لةبارةى شتيَكةوة قسة
ترمان لةسةر داناوةو (تيَطةيشتن)ى ئيَمة ليَى و (روانطةطةرايى) ئيَمة لةو
بارةيةوة َ
تردةبي( -تبارشناسى اخالق ،111 ،ص .)12بةئاشكراكردنى ئةم
كامل
َ
لةهةرشتي نيضة لةوة ئاطادارمان دةكاتةوة ،كة وةكو (روانينى
مةسةلةية ،بةر
َ
بي ئايديا) ئاطامان لةرِاظةى كؤنى (روانطةطةرايى)بيَت ،ئامانجى ئةندَيشةى
َ
بيَمةبةست و روانينى بيَئايديا ،طريمانةكردنى (ئةفسانةى ترسناكى ضةمكيَكى
دَيرينة) و (ضةمكى ناتةباية) كة وَي ِراى ئةوة ،ناضارمان دةكات (بكةرَيكى ئاطاى
ئةبستراكتى بيَخواستى بيَئازارى بيَكات)مان هةبيَت ،واتة (ضاوَيك كة تةماشاى
هيض اليةك نةكات) ،بةم ثيَية روانطةطةرايى نيضة ،بةنيازة ئةو بةشانةى كة
بةشيَوةيةكى كؤن ،لةاليةن ئةثستمؤلؤجياوة لةبةرضاو نةطيراون بةيان بكات،
نيضة بة بةيانكردنى بيروباوةرِى خؤى لةبابةتى روانطةطةراييدا ،وَينةيةكى
َ
وةردةطري،
َدةبةخشي و بؤ بةيانكردنى سود لةسؤز
دةرةكيى و بةدةنيى ثي
َ
َ
بةشي بؤ روانطةطةرايى وةكو طريمانة دةطري كة بةتةواوى
واتة ضةند
َ
لةئةثستمؤلؤجياى كؤندا تو ِر دراون ،بةالى نيضةوة روانطةكان ،ضةند ديدطايةك
نين لةبةدةن ،لةكاتيَكدا كة نيضة بينين و ضاو بؤ بةيانكردنى (هيَزة ئةكتيظ و
َني ،وامان ليَدةكات كة وةكو بةدةن لةرِوانطةكانيش
راظةكةرةكان) بةكاردةهي َ
تيَبطةين ،رةخنةى نيضة لةرِوانطةطةرايى كؤنى فةلسةفى ،كة تائيَستا نةك
تةنها ئةندَيشةيةكى بيَمةبةست و روانينيَكى بيَئايديا نةبووة ،بةلَكو هةميشة
هاوشانى ئةوة بووة كة رؤحانى و ئةوديو روانطةيى و ثاترياركيانةية ،خالَيَكة
كة فيمينيستةكان ،بةئاراستةى بةرةوثيَشة وةبردنى ئامانجى خؤيان سوديان
ليَوةرطرتوة.
رةخنةطرتن لةئارمانى دوورةثةرَيزيى
نيضة ،لةبةشى سيَيةمى كتيَبى (تبارشناسى اخالق -ئاركيؤلؤذياى ئاكار)دا
ماناى ئارمانى دورةثةرَيزيى دةخاتةرِوو كة ئارمانيَكى ناماديى و نابةدةنيى و
لةئةنجاميشدا نادنيايى و نا (هةوةس)يية.
سةرنجراكيَشيةكانى ئارمانى دورةثةرَيزيى بةياندةكات،
نيضة مانا جياواز و
ِ
كة سةبارةت بةكةسة جياوازةكان هةيةتى و هؤى مانا جياوازةكانى ئارمانى
دورةثةرَيزيى بؤ بوونى (خواست)ة جياوازةكان دةطة ِرَينيَتةوة ،كة دواجار
هةموويان لةبةر ترس لةنةبوون و ثوضى و لةهةمانكاتدا بؤ بةدةستهيَنانى ئامانج
و مانايةك بؤ ذيان هةولَدةدةن ،هةرضةندة ئةو ئامانجة جطة لةنكؤلَيكردن لةذيان
شتيَكى ديكة نةبيَت ،هةروةكو ديمان ،نيضة ،دذايةتى و كيَشمةكيَشيَك لةنيَوان
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نابيني كة ئينسانةكان و لةوانيش فةيلةسوفةكان بةناكؤكيان دةزانن،
ئةو شتانةدا
َ
يةكيَك لةو دوو دذانة بريتيية لةثاكيزةيى -هةوةس .نيضة ،لةم بارةيةشةوة بةهيض
ناكؤكييةك قايل نيية و باوةرِيواية كة مرؤظى ساغ ،دةتوانيَت لةنيَوان ئاذةلَيَتى
رووت و دذى هةوةسبازبووندا هاوسةنطييةك دروستبكات .اَ
بةلم هةوةس،
لةئارمانى دورةثةرَيزييدا بةتةواويى رةتدةكرَيتةوةو لةم رووةوة رَيطةيةكة بؤ
رزطاربوون لةفشارى هةلَضوونى سيَكسى ،هةروةكو نيضة دةربارةى شوثنهاوةر
و رَيزطرتنى لةئارمانى دورةثةرَيزيى ،وا بيرى دةكردةوة ،جطة لةشؤثنهاوةر
كة كيَشةى رؤحيى و دةرونيى سةبارةت بةدايكى و دلَدارة بيَوةفاكةى هةبوو،
هةموو فةيلةسوفةكان سةبارةت بةهةوةس و هةلَضوونة سيَكسييةكان ،نةفرةت
و بيَزارييةكى سةيريان نيشانداوة ،ئايا ئةمة بةو ماناية نيية كة ئةم فةيلةسوفانة
ثر لةثارَيز و دورةثةرَيزييان بؤ
نةفرةتيان لةذنانيش كردوة؟ لةبةرئةوةى ذيانى ِ
َ
لةطةل ئةوةشدا ،ثياو هةميشة بةشوَين خواستى ذن و ناسينى
دذواردةكردن؟
َ
 32ذنةوة بووة .هةروةكو فرؤيد كة دواسالةكانى تةمةنى لةبيَئاراميى و نيطةرانى
َ
دةوي؟) بيَطومان ئةمة ثرسيارَيكة تةنها
ئةو ثرسيارةدا بةسةربرد كة (ذن ضيى
لةنيَو ثياواندا و اَ
وةلمدانةوةشى تةنها خواستى ثياوانة .نيضة ،مةترسييةكانى
خواستى ثياو و ئارمانى دورةثةرَيزيى ئاشكرا كرد.
ئةركى ثياوان -وةك دةزانين طةرِانى وردنةبوو بةدواى داخوازييةكانى
ناتواني ثرسيار
ذندا ،بةلَكو شاردنةوةى خواستةكانى ثياوبوو ،ثياو وةكو مرؤظيَك،
َ
لةزادطة و شوَينى طةورةبوونى خؤى فةرامؤشبكات ،فؤرمؤلَى نيضة دةربارةى
وةختي
خواستى ثياو ،كة (خواستيَكى ضاالكة) بؤ (بةدواداضوونى شتيَك كة سةر
َ
بةشوَينييةوةبوو) (تبار شناسى اخالق ،11 ،ص .)1لةفؤرمؤلَى فرؤيديشدا ،بؤ
َ
سةرلةنوي داواكردنى
ضارةسةركردنى طرَيى ئؤديب ،دوبارة دةبيَتةوة :واتة
َ
بكةري كة هةميشة
سةروةختي داوا كراوة ،واتة دؤزينةوةى
شتيَك كة
َ
َ
سةرلةنوي دؤزينةوةى بكةرَيكى ونةو فرؤيد لةكاتيَكدا كة لةبارةى ثياوةوة
اَ
َ
قسةدةكات ،مةبةستى لةبكةرَيكى دلخواز بةلم ونى ئةوة ،ئةو بكةرةش دايكة.
بةثيَى باوةرِى دةرونشيكارانى وةكو الكان ،دةربارةى فرؤيد و شيكردنةوةى
طرَيى ئؤديب كة فرؤيد ئاشكراى كردوة ،طرَيى ئؤديب بةثيَى ياساى باوك،
بةئاراستةى سةركوتكردنى مةيل و ئارةزووى كو ِر (ثياوى ئايندة) لةبةرامبةر
دايكدا كاردةكات ،اَ
َ
سةرلةنوي دؤزينةوةى ئةو
بةلم داخوازيى ثياو بةئاراستةى
بكةرة ونة كاردةكات و سةرئةنجام دؤزينةوةى نؤبووكيَكى شةرمن و لةرِاستيدا
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بةدووبارة دؤزينةوةى دايك ،اَ
وةلمى ئةو خواستةى خؤى دةداتةوة.
َ
دةتوانري بةئارِاستةى لةكارخستنى كاريطةريى طريى
طوتةكانى نيضة،
ئؤديبى فرؤيد ليَكبدرَيتةوة ،ذن بةالى زةردةشتى نيضةوة ،يادةوةريى
كةسيَكة كة طةرِانةوةى جاويدانى لةدواى مةرطى خودا (واتة لةدواى مةرطى
باوكساالريى) دةهيَنيَتةوة ياد و لةم رووةوةية كة زةردةشت ،دةزانيَت كة
َ
سةرلةنوي دؤزينةوة وان .وةكو لةرِاظةكردنةكانى
هةموو دؤزينةوةكان ،وةكو
َ
دةرونشيكارانى ،وةكو فرؤيد و الكاندا ،دةردةكةوي ،ئةو وَينةيةى كة نيضة ،بؤ
َشي ،بةهيض شيَوةيةك بةثيَى ياساى باوك نيية ،ثياو ،دةزانيَت
دايك (ذن) دةيكي َ
َ
كة سةرضاوةى ئارةزووى ،سةرضاوةيةكى دلنيا نيية ،ضونكة ثياو بيَتواناييةكانى
ناتواني زادطةى بوونى خؤى و كؤتايشى بيَت،
دةزاني كة
خؤى دياريدةكات و
َ
َ
كةواتة ثياو ضؤن لةجيَطايةكى ديكةية ،ذن وةكو زادطة ثيَويستى بةطةرِانةوة
دةزاني
نيية ،ذن هةميشة و بةر لةهةمووان لةو شوَينة بووة ،لةو رووةوة ،ثياو
َ
كة زادطةى بوونى ،هةميشة وةكو ثيَويست (ئةوى دية) .ئايا ئةم مةسةلةية،
بةهاى (خود) ثةيوةست بة (ئةوى دى) ناخاتة ذَير ثرسيارةوة؟ بةباوةرِى
فيمينيستةكان ،ثياوساالريى،تائيَستاثةردةيةكى ئةستورى داوة بةهيَنانة ذَير
ثرسيارى زادطةداو ويستويةتى اَ
وةلمى ئةو ثرسيارةى ثياو كة خواستى ذن و
ناسينيَتى ،بةداهيَنانى ئارمانى دورةثةرَيزيى بداتةوة.
اَ
دةسةلتى ناونان
د/
َ
وَي ِراى ستايلى نووسين و سوودوةرطرتنى تايبةتى نيضة لةزمان لةقالبى
َ
خةيال و قسةى هةلَبذاردةو مؤنؤلؤط و ...كة يارمةتييةكى
خوازةو مةجاز و
لوسي ئيريطارى
بةرضاوى فيمينيستةكانى داوة بؤ هيَنانةكايةى نوسينيَكى ذنانة،
َ
()Luce Irigarayيش جةخت لةم مةسةلةية دةكاتةوةو باوةرِيواية كة ستايلى
نيضة ،ستايل (شيَواز)َيكة كة بةشيَوةيةكى بنةرِةتى لةثيَوةرة زمانةوانيية باوةكان
دووردةكةوَيتةوة و ثشتيوانيى لةئةطةرَيكى تازة دةكات سةبارةت بةنووسينيَكى
ذنانة ،رةخنةى نيضة لةزمان و ئةو رةخنةيةى لة وتةزا ميتافيزيكييةكانى
َ
َ
دةتوانري بؤ ثشتيوانيى لةرِةخنةى فيمينيستى لةفةلسةفةى كؤن
دةطري،
َ
بةكاربهيَنري ،نيضة زمان بةهاوبةش و هاوكارَيك دةزانيَت بؤ بنةرِةتيبوونى
زيرةكانةى كؤمةلَ َي ضةمك لةفةلسةفة و ميتافيزيكدا كة لةرِاستيدا شتيَك
نيية جطة لةرِةنطدانةوةى ئةو وشانةى ئيَمة بؤ ناونانيان بةكارمانهيَناوة ،نيضة
لةثيَشةكى كتيَبى (ئةوديوى ضاكة و خراثة) و لةبةشةكانى ديكةشيدا ،باسى
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ئةو ئايديا طرنطة دةكات كة يةكيَك لةفاكتةرةكانى ئةو دؤطماتيزمةى كة
لةبيركردنةوةى ئيَمةدا فؤرمةلَة بووة ،بريتيية لة ِرَيزمان و (طةمةكانى زمان)،
دةزاني و ثيَيواية جيهان هةموو ئةوانةى
بةفةرمانرةواى جيهان
نيضة زمان
َ
ِ
اَ
دةسةلتى
تيَيداية ،رةنطدانةوةيةكى دروستكردنى رَيزمانة ،نيضة دةربارةى
َ
لةفةسلى دووةمى كتيَبى (زانستى شاد)دا كة ثردَيكى
داهيَنانى زمان و وشة،
َ
ثةيوةنديى طرنطة لةنيَوان يةكةمجار قبولكردنى دواليزم لةكتيَبى (لةدايكبوونى
تراذيدي)داو ثاشان نكؤلَيليَكردنى لةكتيَبى (ئةوديوى ضاكة و خراثة)دا،
اَ
َ
دةدوي (ئةوةى كة
دةسةلتةى كؤسمؤثؤلتيزمى زمان ئاوا
دةربارةى ئةو
بوةتة هؤى زؤرترين زةحمةت بؤ من و هيَشتاش زةحمةتم دةدات ئةوةية كة
هةستدةكةم زانينى ناوى شتةكان زؤر لةناسينى خودى شتةكان طرنطترة ،ناوو
شتي -واتة ئةو خاسييةتانةى كة
بروكيَشى ئاسايى هةموو َ
ناوبانط و طرنطيى و ِ
سةرةتا ،زؤرجار بةهةلَة و دةستنيشانكردنى خودسةرانة ،وةكو جل وبةرطيَك
 34كة بةقوولَيى بةناوةرِؤك و شيَوةى نامؤية هاتوةتة ئاراوة -لةبةر باوةرِى ئيَمة
و فراوانبوون و َ
كاملبوونى ئةو خاسييةتانة لةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى ديكة
وردةوردة تيَكةلَى ئةو شتةبووةو بووة بةشوناس و دواجار بووة بةبةدةنى ئةو
شتي تةقريبةن هةميشة دةبيَت بةناوةرِؤكى و وا
شتة .شيَوةى سةرةتايى هةر َ
ني ،كة لةبنةرِةتدا ناوةرِؤكى بووة( ،دانش شاد ،ص.)58
خؤى دةنوَي َ
هةروةكو لةبةشةكانى رابردودا ئاماذةى بؤ كراوة ،ئةوة ثياوبوو كة هةموو
شتيَكى بةوة دةخولَقاند كة مانا و ثيَناسةى ثيَدةبةخشى ،ثياو بةهةمان رَيطة
ثي خةلَق دةكات ،بةثيَى قسةى نيضة ،ثياو
ذنيش خةلَقدةكات كة دنياكةى َ
اَ
َ
لةفةسلى ثيَنجةمى
(دةسةلتى ناونان) ئةنجامدةدات .هةروةها
ئةم كارة بة
(زانستى شاد)دا ،نيضة بةرِاشكاويى بؤ قسةكردن لةسةر عةشقى دوو رةطةزى
َ
وةردةطري) نيضة
جياواز ،سوود لةزمانى سةروةرو كؤيلة يان زمانى ثياو و ذن
دةلَيَت( :عةشق بةالى ذنةوة بةماناى (تةسليمبوونى تةواوةتيية) ،اَ
بةلم ئةطةر
ثياو وةكو ذن عةشق بكات دةبيَت بةكؤيلة (هةمان سةرضاوة ل .)363مايةى
سةرنجة ئةوة بزانين كة لةرِوانطةى نيضةوة ،فيداكاريى ذن لةعةشقيدا بةرامبةر
بةثياو ،بايةخى نيية ،بةلَطةى ئةم كارة لةوَيدا دةبينين كة نيضة باس لةثاكيزةيى
دةردةبر َي (هةمان ،سةرضاوة ل)71
ذنان دةكات و هاودةرديى خؤى بؤ ذنان
ِ
َ
ليَرةدا نيضة سةبارةت بةرِةفتارى ثياوان لةطةل ذناندا ،بةتايبةتى لةمةسةلة
سيَكسييةكاندا قسة دةكات و باوةرِيواية ئةو رةفتارةى كة ثياوان سةبارةت
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بةم مةسةالنة طرتوويانةتةبةر ،ثياوان دةكات بة (فاعيل)ى سيَكسى و ذنانيش
دةكات بة (مةفعول)ى سيَكسى و بةم ثيَيةية كة ثياو ذيانى عاشقانةى ذن ئيفليج
هةركةسي رؤلَيَكى
دةكات ،نيضة ئةوة دةستنيشاندةكات كة ذيانى عاشقانةى
َ
دةنوسي
سةرةكيى و بنةرِةتى هةية لةذيانى ئةو كةسةدا ،نيضة لةم بارةيةوة
َ
مرؤظي هةتا دوا ترؤثكى طيانى ئةو مرؤظة
(بر و جؤرى ئارةزوى سيَكسى هةر
َ
ِ
َ
َ
بردةكات) (فراسوى خيرو شر ،ص .)75بةقبولكردنى ئةم غةفلةتة سيَكسيية،
ِ
ذن هةموو وزةو تواناى خؤى بؤ هةبوونى ذيانيَكى عاشقانةى ساغ لةدةستدةدات
و جطة لةبيَدةنطيى هيض رَيطةيةكى تر ناطرَيتةبةر (ديسان هةمان بيَدةنطيى
ثيَشان و هةمان بيَدةنطيى َ
قول :ذن هةتا لةبةرامبةر خؤشيدا بيَدةنطدةبيَت و
ضاوانى لةئاستى خؤشيدا دادةخات) (دانش شاد ،ص ،)71ذن بةم بيَدةنطيى و
اَ
لةدةربرين و
دةسةلتى شارةزايى
ضاوداخستنةى لةبةرامبةر خؤيدا ،لةرِاستيدا
ِ
اَ
دةسةلتى خؤى لةدةستدةدات.
فيمينيستة هاوضةرخةكان بؤ تيَطةيشتنى باشتر و زياترى ئةوةى كة نيضة
اَ
بةدةسةلتى ناونان ناوى دةبات ،هةولَى زؤريانداوة بؤ ئةوةى بتوانن ضةند رَيطة
َ
و ميتؤدَيك فؤرمةلة بكةن بؤ ئةوةى بوونى مرؤظ لةجيهاندا راظة بكات و
ئةمةش لةكاتيَكداية كة ئةوان ئاطادارى ئةو مةسةلةيةن كة ميحوةرى قسة
اَ
دةسةلتى ثياواندابووة ،فيمينيستة هاوضةرخةكان
و طوتار هةميشة لةذَير
اَ
بةبةكارهيَنانى زاراوةى (دةسةلتى ناونان)ى نيضة ،وا قسة دةكةن كة (ثياوان
اَ
اَ
دةسةلتى
دةسةلتى ناونانةوة ،لةرِاستى خواست و ويستى
لة ِرَيطةى بةكارهيَنانى
خؤيان زياد دةكةن) (لين تيرل :1998 ،ص )314ثياوان لةم رَيطةيةوة ،نةك
اَ
دةسةلتى خؤيانةوة ،بةلَكو تةواوى جيهانيش دةخةنة
تةنها ذنان دةخةنة ذَير
اَ
َ
دةسةلتى خؤيانةوة ،بؤظاريش بةجوانيى هةستى بةم خالة كرد ،ئةوةتا
ذَير
دةلَيَت( :نيشاندان و خستنةرِووى جيهان وةكو جيهانيَكى واقيعى ،ئيشى ثياوانة،
َ
لةطةل
ثياوان جيهان لةرِوانطةى خؤيانةوة وةسفدةكةن و ئةو وةسفةى جيهانيان
دةبي ئاطادارى ئةوةبين
حةقيقةتى رةهادا ليَتيَكدةضيَت) (جنس دوم ،صَ .)161
اَ
كة بؤظوار دةلَيَت( :حةقيقةتى رةها) لةرِاستيدا ئةو نكؤلَيى لةدةسةلتى ناونان
ناكات كة ضيرؤكى راستةقينة دةربارةى جيهان دةهيَنيَتة ئاراوة ،بةلَكو بؤظوار
نكؤلَيى لةوة دةكات كة ئةم ضيرؤكانة ،ضةند ضيرؤكيَكى لةضاككردن نةهاتووى
واقيعيَكى لةطؤرِان نةهاتووبن .ئةم ضيرؤكانة راستةقينةن ،لةبةرئةوةى دةست
بؤ خولَقاندن و داهيَنانى واقيع و شتى َ
نوي دةبةن.
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هةروةكو وتمان ،نيضة لة (ثاكيزةيى ذنانة)دا ئةوةى روونكردةوة كة ضؤن
رةمزى بوونى سيَكسى ذنان ،ذنان بةرةو بيَدةنطيى دةبات .مةترسى بيَدةنطيى،
مةترسى لةدةستدانى هةموو شتيَكة ،ئةطةر ئيَمة كار بةو طوتةيةى نيضة بكةين
كة لةشؤثنهاوةرى وةرطرتووةو تيايدا دةلَيَت (هةر ئةو كةسة بة كة هةيت) و
هةبي ،لةم حالَةتةدا دةتوانين هةموو شتيَكمان هةبيَت ،بيَدةنطيى
روانطةى خؤمان َ
َ
لةترسةوة سةرضاوة دةطري .ترس لةئازار ،ترس لةمردن ،بةرِاى نيضة بيَدةنطيى
ذنان بةهؤى ترسةوةية لةثياو( .هةتا ئيَستا ترس لةثياو بةباشى ذنانى لةرِةط
ورِيشةوة تاساندوةو َ
جلةوى كردون) (فراسوى خيروشر ص )232كةواتة ذن
دةبي باسى ئةزمونة تايبةتييةكانى خؤى
َنيَ ،
دةبي ئةو بيَدةنطييةى خؤى بشكي َ
َ
اَ
َني
و خواست و ويستةكانى خؤى بكات ،ذن
دةبي دةسةلتى ناونان بةدةستبي َ
َ
بتواني رةطةز و ثياوساالريى و زةبوونيى ذنان و زؤر
بؤ ئةوةى لةو رَيطةيةوة
َ
َ
لةم وتةزايانة نةك وةكو ثيَوةرى ئاسايى و ثةسةندكراو ،بةلكو وةكو ضةند
اَ
اَ
َ
دةسةلتى ناونان،
دةسةلتةوة واتة
بطري كة لة ِرَيطةى ئةو
شتي لةبةرضاو
َ
36
َ
دروستبوون ،هةروةها بةشيَوةيةكى جياوازو بةئاراستةى خولقاندنى واقيعيَكى
اَ
َني ،هةروةها لةم بارةيةوة،
ناسيَكسى تازة زمان و
دةسةلتى قسةكردن بةكاربي َ
َ
نيضة خؤشى ئةوةمان بيردةخاتةوة كة (تةنها لةثلة وثايةى خولقيَنةردا دةتوانين
نابي ئةوةش فةرامؤشبكةين كة تةنها بةداهيَنانى
شتيَك لةناوبةرين :هةلَبةتة َ
ناوى َ
نوي و هةلَسةنطاندن و ئةطةرة تازةكان دةتوانين بةرةبةرة شتى تازة
بخولَقيَنين) (دانش شاد ،ص.)58
******
لةبيرى نيضةدا هيَشتا زؤر اليةن هةية كة كارى لةبيرى فيمينيستى هاوضةرخ
كردووةو ئيَمة تةنها ئاماذةمان بؤ هةندَيكيان كردووة ،نيضة تيؤريستيَكى طةورةية
و لةم رووةوة بةالى فيمينيستةكانةوة طرنطة ،وَي ِراى دذايةتى ذن لةاليةن
نيضةوةو بوغزاندنى فيمينيزم و رةخنةطرتن لةئاكارى كؤياليةتى ،رةخنةكانى
نيضة زؤر زوو طوَيطرَيكى زؤرى بةالى خؤيدا بةكيَشكرد و لةنيَو هةموو
ئةوانةشدا ،زؤربةيان ذن و ضينى كرَيكارن ،راستة كة رةخنةى نيضة لةليبراليزم
و يةكسانيخوازيى ئةوى الى زؤر لةو فيمينيستة ئةمريكايى و بةريتانيانة وةدةرنا
كة ئامانجى سياسى و ئابورييان هةية و زياتر جةخت لةبنةماى سياسى دةكةنةوة
بؤ ئازاديى ذنان ،اَ
بةلم بيروبؤضوونةكانى نيضة دةربارةى رةطةز و ضاكةكاريى و
رةخنةطرتنى لةدؤطماتيزم و بيرى دةستةبذَيريى رؤحانيى نيضةى الى زؤربةى
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ذنان كردووة بة ِرَينيشاندةرو خؤشةويستى كردوة.
نيضة رةخنةى لة ِرَيبازى عةقلاَ نيى خؤرئاواو ئةو كلتورة طرت كة تاكو
ماوةيةكى دورودرَيذ فةلسةفةى كردبووة مةدارى خؤى و وةكو زؤربةى
فيمينيستةكان زؤر لةدؤطماتيزمة فةلسةفييةكان رةتدةكاتةوة .نيضة ئةو
اَ
دةسةلت بوو هاوشانى متمانةثيَكردن،
بيروبؤضوونانةى كة دةربارةى
َروانينى َ
نوي لةفةلسةفةدا ،واتة بةرِةخنةى كلتورى جينالؤجيا و سايكؤلؤجيا
بةتي ِ
اَ
دةسةلت و متمانةكةى هةية لةقةلَ
ةمرةوى
بةخواستى
ِى
ر
باوة
نيضة
ِوو،
ر
خستة
ِ
َ
دةطري
نا سياسى رَيك لةبةر هةمان هؤ رةخنة لةثياوساالريى و باوكساالريى
و لةم رووةوةية كة فةلسةفةكةى نيضة بؤ زؤر لةفةيلةسوفة ثياوساالرةكان
بيزاركةرة .نيضة ئةوة نيشاندةدات كة باوكساالريى لةبةرئةوة متمانةى خؤى
َني كة متمانةكةى راستة ،بةلَكو حكومةتى ثياوساالر بةهؤى ئةو
بةدةستناهي َ
اَ
دةسةلتةوة كة هةيةتى و لةرِاستيدا لة ِرَيطةى زؤر و سةركوتكردنةوة متمانةى
اَ
َني .ليَرةدا ضةمكى خواستى دةسةلتى نيضة ،مانايةكى زؤر
خؤى بةدةستدةهي َ
اَ
َ
دةطري و ئةوةش ئةوةية كة خواستى دةسةلت لةالوازيى ئةوى
طرنط لةخؤى
اَ
دةسةلت بؤ خؤى زالَبوونة ،ئةم
دى و زالَبوون بةسةريدا نيية ،بةلَكو خواستى
مةسةلةية بؤ خؤى طوزارشت لةوة دةكات كة زؤر شايستةتربوو ئةطةر بايةخمان
بةرِةخنةطرتنى نيضة لةثياوساالريى و متمانةى باوكساالريى بداية .لةم رووةوة،
اَ
اَ
دةسةلت لةبيرى نيضةدا بةالى فيمينيستةكانةوة
دةسةلت و خواستى
باسى
اَ
اَ
زؤر طرنط و بنةرِةتيية ،مةبةستى نيضة لةدةسةلت و ئةو دةسةلتة نيية ،كة
حكومةتى ثياوساالر لةزؤر شوَينى بوارةكانى ذياندا ثيادةيكردووة بةلَكو خواستى
دةسةلت ضةمكيَكى اَ
اَ
بالتر و فراوانترة.
نيضة بةبايةخدانة تايبةتييةكةى بةضةمكى تؤلَةسةندنةوة رَيطة بؤ
فةيلةسوفة فيمينيستةكان اَ
ئاوال دةكات ،ئةو رَيطةيةى كة تيايدا ئةوة نيشان
بدةن كة تاكو ئيَستا تؤلَةسةندنةوةى ثياوان ،ذنانى سةركوتكردووةو هةمان
ئةم شيكردنةوةيةى سةبارةت بةتؤلَةكردنةوة الى فةيلةسوفة فيمينيستةكان
بؤ تيَطةيشتنى ئةوةى هةتا ئيَستا لةدذى ذنان وتويةتى و كارى ثيَكراوة ،زؤر
طرنطيى ثةيدا دةكات.
نيضة لةرِةخنةطرتن لةئارمانى دورةثةرَيزيدا ،ئارمانيَكى مةبةستة كة
دةضي و لةم
بةئاراستةى سوككردن و بيَبةهاكردنى ذيان بةرةوثيَشةوة
َ
رَيطةيةوة جيهانى مادديى بيَبةها دةكات .نيضة ئةم دنياية بةهؤ (وةسيلة)يةك
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َ
لةبةرضاودةطري و ئةوة نيشاندةدات
بؤ طةيشتن بةجيهانيَكى جاويدانة و رؤحيى
كة ضؤن لةهةمان ئارمان رَيطة بةقةشة و فةيلةسوفةكان دةدات بؤ بةسةر
جيهانى مادديى و نا رؤحيدا زالَبن و هةمان مةسةلة رَيطةيةكى زؤرى بؤ
رةخنةى فيمينيستى فةراهةمكردوة ،هةروةها رةتكردنةوةى دواليزم و طشت
جؤرة رووبةرِووبوونةوةيةك و باوة ِر نةبوون بةناكؤكيى بةهاكان ،يةكيَكى
ترة لةو ئةنجامة بةكةلَكانةى كة فةلسةفةكةى نيضة بؤ ئةو فةيلةسوفانةى
فةراهةمكردوة ،كة دةربارةى ذن و مةسةلة تايبةتييةكانى ذن توَيذينةوة دةكةن.
سةرضاوة-:طؤظارى -نامة فرهنط شمارة  43الثةرِة 101-89
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ث َيطةى
(سوثرمان ،ئافرةت ،نةتةوة)
لةئايدياى نيضةدا
د .مستةفا غالب
لةعةرةبييةوة :لوقمان رةئوف

نيضة لةتةمةنى ( )5سالَيدا باوكى دةمرَيت ،بؤية شيَوةيةكى ئةفسانةيى
َشى ،دواى مردنى باوكى لةبارودؤخيَكى ذنانةى ثةتيدا ذيانى
بؤ باوكى دةكي َ
بردةسةر ،ضونكة خيَزانةكةى ودةوروبةرى هةر ذن بوون دواتر خوشكةكةى

نيضة

نيضة يةكيَكة لةفةيلةسوفةكانى سةدةى نؤزدةو لة()15ى تشرينى
يةكةمى سالَى  1844لةشارؤضكةى (ريكن) نزيك (ليبتسج) لةدايكبووة ،رؤذى
َ
لةطةل رؤذى جةذنى (البروسا) حاكم (فريدريك غليوم)
لةدايكبوونى هاوكاتة
َ
ى ضوارةم ،ئةم بؤنةش دلى باوكى زؤرخؤشكرد ،ضونكة ذمارةيةكى زؤرى
لةئةندامانى خيَزانى مةليكى بةخيَوكردبوو ،باوكيشى ناوى ئةم كورِة نوَييةى
ناونا (فريدريك) واتة ناوى مةليك ،نيضة لةمبارةوة دةلَ َى( :لةهةموو حالَةتةكاندا
هةلَبذاردنى ئةم رؤذة بؤلةدايكبوونم ،يةك سودى هةية رؤذى لةدايكبوونم
َ
لةطةل طةلةكةم)
درَيذترين رؤذى مندالَيمة ،رؤذى تيَكةلَبوونة
َ
زؤربةى بنةمالَةى نيضة لةثياوانى ئاينى بوون ،بؤية ئاين رؤليَكى زؤرى
طيَرا لةمندالَيدا ،اَ
بةلم دواتر ناوى خؤى نا(دوذمنى مةسيح) و بةدرَيذايى ذيانى
ِ
رِووبةرووى ئاين بوويةوةو رةخنةى زؤرى ليَطرت.
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(ئةليزابات) دةيباتة الى خؤى وبؤماوةى (َ )12
سال لةالى دةميَننةوة ،لةسالَى
 1858ضؤتة خوَيندنطةى (بفورتا) دواتر ضووةتة زانكؤى (بؤن) بؤماوةى شةش
َ
سال لةوَيبووة ،ثاش رؤيشتنى مامؤستا زمانةوانيةكةى (رَيشل) بؤ ليبتسج،
َ
َ
بؤئةوى ،نيضة يةكةم كتيَبى لةسالى  1872دا بةناوى (مولة
نيضةش دةضيَت
لاَ
المأسامن روح الموسيقا) ب وكردةوة لةدوا دواييةكانى ذيانيشيدا شيَت دةبيَت
ولة 25ئابى 1900كؤضي دوايى دةكات.
بةطشتى ئةو كتيَبانةى كةبة درَيذايى تةمةنى نوسيونى بريتين لة:
((لةدايكبوونى تراذيديا لةرؤحى مؤسيقادا ،ئةندَيشةيةك بةدةر لةكاتى
خؤى  ،كاروبارى مرؤيى ( ،)1879-1876شةفةق ( ،)1882زانستى كؤميدى،
زةرادةشت واى وت ( ،)1885-1883جياواز لةضاكةو خراثة  1885بنضينةى
سةرهةلَدانى ئاكار ( ،)1887ئيرادةى هيَز ( ،)1885-1884لةناوضوونى بتةكان،
 40دوذمنى مةسيح ،فةلسةفةى ظاطنةر ،نيضة دذى ظاطنةر ،ئةوة ئةو ثياوةبوو)).
دانةبراوة وئاوَيتةى ذيانى بووة ،بةشيَوةيةك
فةلسةفةى نيضة بةشيَكى
ِ
اَ
لةقولييةكانى داناييدا شؤرِبووةتةوة ،لةم ثيَناوةدا فةلسةفةى دةربارةى كيان
اَ
لةقولييةكانى وروذانة دةرونيةكان
وبوونى تةواو هةبووة ،بيرورِا وتيؤرةكانى
وبوونى كةسيةوة سةرضاوةى طرتوة ،وةكو تيؤرَيك رووبةرووى هةموو ئةو
بيروكارانة بووةتةوة ،كةلةناخيدا ثةنطيان خواردوةو بةزةينى داهيَنةرانةى
زيندوى كردونةتةوةو لةجيَطةى واقيعى راستةوخؤى ذيانى زيندوى خةلَكى
دايناون ،نيضة رةخنةى طالَتةجارِيانةى بةرامبةر بيرورِاو تيؤرةكانى زاناكان
هةبوو ،جةختى لةوةكردووةتةوة كةنزمترين ثلةى مرؤظ شيَوة تيؤريةكةيةتى
وبانطةشةى دووركةوتنةوةى لةسيستمى فيكرى كردوة وهةولَى نوَيكردنةوةو
ثةرةثيَدانى داوة.
نيضة خاوةنى ثةياميَكى شارستانى بووة بؤذيان ،كةثةيامى فةيلةسوفيَكى
ثةيرةوَيكى تيؤرى نةبوو ،بةلَكو ثةيامى رةخنةطرَيك وبةتواناى ئةو
داناى خاوةن ِ
َ
َروانينةكةى
شارستانيةتةى كةتيايدا ذياوة ،لةطةل هةموو ئةو سيفةتانةى كةتي ِ
بؤشارستانيةتى ئةوروثى هاوضةرخ ،لةرووى قولَى وتواناى رؤضوون بؤدورترين
اَ
قوليى لةخؤطرتوة ،كةضى رؤلَةيةكى دلَسؤز بووة بؤشارستانيةتيَك كةتةواو
نةبووبوو .نيضة بةرهةميَكى رةسةنى سةدةى نؤزدةية ولةتوانايدا نةبوو حوكميَكى
وردى طشتطير ،بةسةر شارستانيةتى رؤذئاواى هاوضةرخيدا بدات ،لةبةرهؤيةكى
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روون ئةويش ئةوةية ،ئةو شارستانيةتة بةماوةى طواستنةوةدا ،بؤسةردةميَكى
نوى تيَدةثةر َ
َ
ِى ،كةرةطةزةكانى هيَشتا تةواونةكرابوون ،بطرة هةندَيكيان هةر
َ
سةريان هةلنةدابوو .لةسةدةى ()19دا شيَوازى فيكرى لةمةيدانى فةلسةفةى
تاكرةوى
شارستانيدا ،شيَوازَيكى خةمؤكيانةى هةبووة ،شيَوةيةك كةبانطةشةى ِ
ونةتةوةى تةسك...هتد بكةن ،ئةمةش بةهؤى طواستنةوةى جيهانى رؤذئاوايى،
لةذيانيَكى كؤنةوة بؤذيانيَكى َ
نوى ،نيضةش ،يةكيَك بوو لةوفةيلةسوفة بيرمةندانة،
َ
سى قؤناغدا:
بيركردنةوةى نيضة دابةش دةكريت بةسةر َ
-1قؤناغى هونةرى رؤمانتيكى كةلةسالَى  1869دةست ثيَدةكات تاسالَى
 ،1876ئةو قؤناغةية ،كة كةوتبووة ذَير كاريطةرى شؤثنهاوةر و ظاطنةر،
بةوازليَهيَنانيان كؤتايى دَيت.
لةسالى  1876دةست ثيَدةكات،
-2قؤناغى شيَوازو هةلومةرجى رةخنةيى
َ
تاوةكو سالَى  ،1882بيركردنةوةى نيضة بةكاريطةربوون بةثرؤطرامى زانستى
ضردةبيَتةوة ،دواى وازهيَنان لةكاريطةرية رؤمانسيةكانى رابردو ،ئةو قؤناغةية
ِ
كةنيضة سوربوو لةسةرئةوةى كةتوندترين رةخنة رِووبةرِووى خاسيةتةكانى
ذيانى مرؤيى بكاتةوة لةسةدةى نوَيدا.
-3قؤناغى سؤظيةتى ثةتى ،بةنوسينى كتيَبى (زرادشت) دةست ثيَدةكات
لةسالَى ،1883تاسالَى  ،1888بةردةوام دةبيَت ،تيَيدا بيركردنةوةى
لةسةربةخؤيى تةواو ورد دةبيَتةوةو لةرَيطةيةكى تايبةتدا طوزةردةكات،
شيَوازةكةشى شيَوةيةكى هةلَضوونى سؤفى وةرطرتوة ،نةك شيكارى رةخنةيى.
لةم سةردةمانةشدا نيضة بةرةو ئارِاستةيةكى طشتى ،كةئارِاستةى
مةعقوليةتى دامالَراوة ،ثةيوةستة بةسروشت وذيانى سةرزةويةوة.

نيضة و سوثرمان

نيضة ثيَيواية ئاكار لةسادةيى والوازيدا نية ،بةلَكو لةثشت هيَزةوةية ،هةربؤية
دةبيَت هةولَى مرؤيى بؤثةرةثيَدانى تاكى بةهيَزتر بةكاربهيَنرَيت ،لةبةرئةوةى
رةطةزى مرؤيى ،يان سوثرمان ،تةنها ئامانجة بؤبةرزبوونةوةى هةموان ،بةرةو
َ
بريار بدات ،لةمة ِر
ئاستى نمونةيى وتةواوى رةها .مرؤظى عاقليش خؤى ِ
ئامانجةكانى باشتركردنى رةطةزى مرؤيى ،ضونكة الى نيضة رةطةزى مرؤيى،
نةك تةنها ضاالك نابيَت ،بةلَكو بوونيشى نيةو لةشارةميَروولة دةضيَت ،ياخود
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َ
كةهةندى شت تيايدا ثيَشدةكةوَيت ،كةضى
كاريطةريةتى ئةزمونى طةورةية
زؤربةيان تيَكدةضن.
طومانى تيَدانيية ،ئامانجى هةموو تاقيكردنةوةكان لةبةختةوةرى
جةماوةردانيية ،بةلَكو لةضاكسازى نمونةكةداية ،ئةطةر كؤمةلَطةكانيش
َ
بدرى،
لةسةريان بيَت ،كؤتاييةكانيان لةوةباشتر دةبيَت ،كةطرنطى بةنمونةكة
ضونكة كؤمةلَطا ئامرازَيكة بؤ زيادكردنى هيَزو اَ
بالبوونى كةسيةتى تاكةكان،
هةروةها كؤمةلَيش لةخؤيدا مةبةست نيية ،كةواتة ئاميَرةكان بؤ ض مةبةستيَكن،
ئةطةر سودى تاكةكان تةنها لةضاكسازيياندا بيَت؟ ئايا ئاميَرةكان ،يان رَيكخراوة
اَ
ثى دةضيَت
كؤمةليةتيةكان لةخؤياندا مةبةستن؟ ئايا ئةمة كؤميدياى مرؤيية؟ َ
نيضة لةوتارةكةيدا ،باس لةدروستبوونى جؤرَيكى َ
نوى ،مرؤظى تاك وسةركةوتو
و اَ
بالبكات ،كةشيَوةيةكى خةمناك لةنيَو توندوتيذى مرؤظة ئاساييةكاندا وبوونى
ئةو جؤرة مرؤظة ،ئيدانةى دروستبوونى مةبةست وثةروةردةى مةبةستدارو
 42بةخيَوكردنى وريابكات ،زياتر لةئيدانةكردنى هةلَبذاردنى سروشتى.
نيضة ثيَيواية سوثرمان دةتوانيَت ،تةنها لةرَيطةى هةلَبذاردنى مرؤيى
وضاوساغى ثةيدابوونى نةوةكان وثةروةردةى اَ
بالوة بميَنيَتةوة ،كةواتة نادانية،
طةر رَيطةبدةيت بةهاوسةربوون لةرَيطةى خؤشةويستيةوة ،وةكو رَيطةدان
َ
لةطةل خزمةتكارةكانيدا ،هةروةها نيضة بؤى
بةهاوسةربوونى ثالَةوانةكان
دةركةوتوة كةشؤثنهاوةر كةوتؤتة هةلَةوة ،ضونكة خؤشةويستى ،كارى نةوة
بريارَيك بدات،
ثةيداكردن نيية،
َ
كاتى مرؤظ عاشق دةبيَت ،نابيَت ضةند ِ
كةكاريطةرى لةسةر هةموو ذيانى هةبيَت ،ضونكة سروشت رَيطةى بةمرؤظ
نةداوة ،لةيةك كاتدا عاشق ودانابيَت ،هةربؤية لةسةرمانة ،كةثةيماننامةكانى
عاشقةكان روونبكةينةوةو خؤشةويستى بةرَيطر لةبةردةم بةهاوسةربووندا
دابنيَين وضاكترواية هةرة ضاكةكان هاوسةرى ثيَكةوة بنيَين وخؤشةويستى
بؤطيَلةكان دابنيَين ،ضونكة بةهاوسةربوون تةنها بؤزاين نيية ،بةلَكو ضاكتركردن
وثةرةثيَدانيشة.
لةبةرئةمةش نيضة دةلَ َى :تؤ الوَيكى و حةز لةذنهيَنان دةكةيت ومندالَتان
هةبى ،اَ
بةلم ليَتدةثرسم :ئايا تؤ ثياوَيكى هيَندة بةجورئةتى ،كةئارةزوى
َ
َ
هةبى؟ ئايا تؤ بةركةوتوةكةى ئايا خودو هةستةكان
ئةوةدةكةيت كةمندالتان
َ
َ
كؤنترؤل كردوة؟ ياخود ئةم حةزةت حةزى ئاذةلَيَكةو
وثياوةتيةكانت
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دةبرى؟ ياخود هؤكةى تةنهايية؟ ياخود ثيَضةوانةكةى خؤتة؟ ضةند
دةرى ِ
َ
حةزمدةكرد كةسةركةوتن وئازادى تؤ هاندةرى ئةم مندالبوونةت بوايةو لةم
ثيَناوةشدا ضةندين نمونةو ثةيكةرى زيندوت بؤ سةركةوتن وئازاديةكةش
بنيات بنايةو ثشتةوةى خودى خؤشت بنيادبناية ،اَ
بةلم ثيَشتر دةبيَت خودى
خؤت بةشيَوةيةكى دروست ،لةرِوى لةش ودةرونةوة بنيات بنيَيت وتةنها خودت
لةزيادبووندا نةبيَت ،بةلَكو هةولَى بةرزبوونةوة بدرَيت .بةهاوسةربوون :لةسةر
ئةم شيَوازة ئيرادةى دوانة بؤئةو يةك كةسةى ،كةلةهةردوكيان دروستترة،
هاوسةربوون بةرَيزطرتنى ئةوى تردا ئةنيَم ،هةروةها رَيزطرتنة لةوانةش،
بةبى لةدايكبوونى
كةئيرادةى لةم جؤرةيان هةية ،مةردايةتى بةضةمكى نيضة َ
ضاك نابيَت ،ضونكة زةين بةتةنها ضاك نابيَت ،بةلَكو هةميشة شتيَكى ترضاكى
دةكات ،ئةو شتةش خوَينة ،دواى ئةوةى ئةوكةسة سوثرمانة ،لةدايكبوونيَكى
ضاك ثةروةردةيةكى نةوةطيرى دةبيَت ،دةخرَيتة قوتابخانةيةكى توندوتيذةوة،
بؤ ئةوةى تيايدا كةسيَكى تةواو دةربضيَت ولةهةمان كاتدا حةسانةوةو ضةندين
ليَثرسراويةتى تيابيَت ،كةتيايدا لةش فيَرى ئازاربكرَيت ،بةهيَمنى ئيرادةش
َ
لةسةر طوَي ِرايةلَى وفةرماندانةكان رابهي َ
نةكرى
َنرى و ئازادى تيايدا ثيَشيَل
َ
نةكرى ،ئةم قوتابخانةية دةبيَتة فيَرطةيةك
ولةش وئاكارى مرؤظ ثيَشيَل
اَ
َ
لةقوليى ناخ ودلةوةو دةبيَت فةيلةسوفةكانيش ثؤليَن
بؤفيَربوونى ثيَكةنين
بكرَيت ،بةثيَى تواناى ثيَكةنينيان وئةوةى بةسةر شاخةكاندا تيَدةثة ِرَيت ،لةطةلَ
هةموو كارةساتةكاندا ثيَدةكةنيَت ،بةم شيَوةية َ
تال ئاكارى لةم ثةروةردةيةدا
نابيَت وئيرادةيةكى ثاك ثةيدادةبيَت وئيدانةى جةستةى تياناكرَيت ،تةنانةت
سوثرمان بؤى هةية ضيَذ لةكيذة جوانةكانيش ببينيَت .مرؤظيَك كةئةمة
َ
لةثال ثةروةردةكةيدا ،دةكةوَيتة ثشتةوةى ضاكةو خراثةوة،
لةدايكبوونى بيَت
دةبى بةخراثةكار ،لةم رووةشةوة بيَترستر دةبيَت ،لةوةى ضاكة
طةربيةوَيت
َ
بيَت.
ضاكة ضيية؟ ئةطةر ئازابيَت ،ئةوة ضاكةيةو هةموو شتيَكيش ،كةهةست
بةهيَزبكات ضاكة ،واتة هيَز لةخوددا.
خراثة ضيية؟ هةموو شتيَك كة لةالوازييةوة سةرهةلَبدات .سروشتى
بةمةرجى مةبةستداربن،
جياوازى سوثرمان خؤشةويستى مةترسى وملمالنيَية،
َ
ضونكة سوثرمان داواى سةالمةتى و رزطاربوون ناكات ،بةلَكو بةختةوةرى
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بؤهةموان دابيندةكات .زةرادةشتيش هةموو ئةمانةى دةويست ،لةم روةشةوة
بةبى مةترسى نةدةذيا ،لةبةرئةوة هةموو جةنطيَك
دةبرى و َ
شوَينى دوورى ِ
ضاكةية ،هةرضةندة هؤكارة طشتيةكان لةزةمةنة نوَيكاندا ،بيَبايةخ بن وجةنطى
ضاك لةهةموو جةنطيَك ضاكةية ،هؤيةك ثيرؤزترة ،تةنانةت شؤرِشيش ضاكةية،
ضونكة زةمةنى ملمالنيَكان طةورةيى ثةنط خواردوى تاكةكان دةردةخات،
كةثيَشتر زةمةن ودةرفةتى تةواويان بؤى نةبووة ولةم ذاوةذاوةى شؤرِشةشدا،
ثياوى مةزن دةردةكةون ،بؤنمونة لةشؤرِشى فةرةنسيدا ،ناثليؤن دةركةوت،
هةروةكو لةسةردةمى رَينسانسدا ضةندين كةسايةتى مةزن دةرةتن ،زيندةيى
وعةقل ونةفس بةرزى سوثرمان دروست دةكةن ،اَ
َ
دةبى بطونجيَت ،ضونكة
بةلم َ
هةلَضونةكان ،تةنها دةبن بةهيَز ،طةر مةبةستيَك لةثشت يةكخستنيانةوة بيَت،
َ
لةشلةذانى حةزةكاندا ،دةبن بةهيَزى كةسيَتى ،كةسى الوازيش
ئةو مةبةستة
َ
َ
ئةوةية ،كةهيَزى رةتكردنةوةى نييةو شازةو ناتوانيَت بليَت نا .مرؤظ طةرهةولى
 44ثاككردنةوةى خودو رَيكخستنى بيَت ،ئةمة بةرزترين كارة مرؤظ مةبةستى
دةبى ثيَشتر بةرامبةر بةخؤى توندبيَت وهةرطيز
بيَت
توندبى لةسةر ئةوانى ترَ ،
َ
خيانةت لةهاو ِرَيكةى نةكات ،ئةمةش سيفةتة كؤتاييةكانى مةردايةتيةو
ياساي يةكةمى سوثرمانن ،ئيَمة كةلة سايةى كةسيَكى وةهادابين ،ئةتوانين بة
بةختةوةرى بذين وئامانجمان خؤشويستنى يةكترية ،دةبا طةورةبين وخزمةتى
طةورةبكةين ،ئةوة ضةند ديمةنيَكى جوانة ،هةموو ئةو مليؤنة مرؤظانة لةخزمةتى
طةرهةول بدةين ببين بةثيَغةمبةر ناتوانين ،اَ
َ
بةلم دةتوانين رَيطة
ناثليؤن دابوون،
بؤهاتنى خؤش بكةين ودةتوانين بةيةكةوة كارى بؤبكةين ،بةجياوازى شوَين
وكاتةكان.
زةرادةشت تةنانةت لةئازارةكانيشيدا طؤرانى دةوت وطةربتوانيَت طوىَ
لةدةنطى ياريدةدةرانى دةطرَيت ،ئةوانةى حةز بة مرؤظى اَ
بالدةكةن .ئيَوةش
ئةى مرؤظة تاكةكان كةلةم سةردةمةدا يةكطرتون ،رؤذَيك دَيت دةبن بةطةل
وطةليَكى هةلَبذَيراو ،لةم طةلةش سوثرمان لةدايك دةبيَت.

نيضة و ئافرةت

نيضة بةوتة بةناوبانطةكةى( :ئايا تؤدةضيت بؤالى ئافرةت؟ كةواتة ئاميَرى
سزاكةت لةبيرنةضيَت! ) هيَرشى توند دةكاتة سةرئافرةت ،اَ
بةلم ثيَش ئةوةى
هؤى ئةمة روون بكةينةوة ،ضاكترواية ضؤنيةتى ثةيوةندى ئةم فةيلةسوفة
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بةئافرةتانةوة كةناسيونى روونبكةينةوة ،لةثيَناو تيشك خستنة سةرهؤكان
طومانى تيَدانيية ثةيوةندى نيضة بةئافرةتةوة دياريكراوبووة ،تاطةيشتؤتة ثلةى
ثيَطةيشتن ،اَ
بةلم لةمندالَيدا لةنيَوان خيَزانيَكدا ذياوة كةلةئافرةتان ثيَكهاتوة،
وةكو دايكى وخوشكى ونةنكى ودوو ثورى كةشويان نةكردبوو ،هةرطيز بيَخةم
نةبوو .ثةيوةندى بةهيَزى بةخيَزانةوة نةبوو .نيضة خاتو (لوسالومى) ناسيوة،
بةوةى كةطةورةترين وزيرةكترين ئافرةتى سةرزةوية ،كاتيَك كةداواى كرد
شوى ثيَبكات ،دواى خؤشةويستيةكى طةورة ،دةركةوت كةئةم خؤشةويستية
لةيةك الوة بووةو خاتوو (لوسالومى) ئةم داوايةى رةتكردةوةو شوى بةهاو ِرَيكةى
كرد ،كةناوى (باول رى)ة ،نيضة ثيَيوابوو خاتوو (لوسالومى) خيانةتى ليَكردوة،
َ
بكوذى،
ئةميش شؤكيَكى بةهيَزبوو بؤى ولةناخةوة هةذاند وثالَى ثيَوةنا ،كةخؤى
بةهؤى خواردنى هةندَيك حةبى خةو ،جطة لةوةش ثةيوةندى ترهةبوو ،ئةويش
ثةيوةندى نيضةية بةكؤزيماى خيَزانى ظاطنةرةوة ،كةئةم ئافرةتة ثايةيةكى
بةرزى لةدلَى نيضةدا داطيركردبوو ،بةهؤى زيرةكى وكارامةيى وجورئةتى
َ
لةطةل هةموو نةريتةكاندا بكات ،نيضة
بيَوَينةيةوة كةثالَى ثيَوةدةنا ،سةركيَشى
خؤشيويست بةهيَمنى وقولَى ،تائةو رؤذةى كةنيضة هةموو ثايةكانى زةينى
لةدةست نةدابوو ئةمةشى ئاشكرانةكردوة ،كةدواتر لةرَيطةى تايبةتى خؤيةوة
ئاشكراى كرد ،ئةمةش رؤلَيَكى طةورةى خؤى بينى لةزةين وبيركردنةوةى
هؤشيارانةدا ،بةدرَيذايى ذيانى نيضة.
َ
لةطةل ئافرةتاندا،
لةراستيدا ئةم شكست خواردنةى نيضة لةثةيونديةكانى
هؤكارة راستةوخؤكانى هيَرشةكانيةتى بؤسةر ئافرةتان ،بةوةى بوونةوةرَيكى
كةم وخةوشدارةو نابيَت متمانةى ثيَبكةين.
ئافرةت بةراى نيضة طرنطى بةكةسةكان دةدات ،نةك بةشتةكان ،طةر
َروانينى كةسى
طرنطيش بةشتةكان بدات ،ئةوة وةكو كةسةكان دةبيَت وتي ِ
اليةنطرانةى دةبيَت ،هةربؤية مةترسيدارة ،طةر كاروبارى طرنطى بدرَيتة
وبى اليةنى نابيَت.
دةست ،وةك سياسةت ،ضونكة هةلَسوكةوتى ثاك َ
نيضة رِووبةرِووى بزاظى رزطاربوونى ئافرةت ،بةهؤى توانا بيريةكانيةوة
دةبيَتةوة ،ثيَيواية سروشتى ئافرةت رَيطرة لةم بزاظةدا ،ضونكة سروشتيَكى
اَ
َ
دةطرى
لةدةسةلتى باو و بيرةكانى ناو كؤمةلَطة
ئاشتيانةى هةية ،كةرَيز
ولةتوانايدا نيية بةرةكانيان بكات ،هةربؤية ليَرةدا ثةيوةست دةبيَت بةثياوةوةو
ئةمةش رَيطردةبيَت لةهةنطاونانى بةرةو رزطاربوونى خؤى ،نيضة جةخت لةسةر
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َ
لةطةل ئافرةتدا ناذى،
ئةوة دةكاتةوة ،كةطيانى ئازادو سةربةست ،هةرطيز
دةبى وبةثيَى هةلَسوكةوتى خؤى دةرِوات .طةورةترين ثلةش
بةلَكو بةتةنها
َ
بيطاتى ،ثايةى شتة خاوةنداريةكانة ،اَ
بةلم ثياو بةرِاى نيضة رؤحى،
كةئافرةت
َ
اَ
اَ
لةقولييداية ،هةروةكو ئارةزوةكانى ،تةنها لةسةر شيَوازى رؤذهةلتى
يان طيانى
اَ
َ
بيرلةئافرةت دةكاتةوة ،واتة شتيَكة كةدةكرى خاوةنى بيت وكاليةكى ثؤشراوةو
لةسةرى نوسراوة لةكارى مالَةوة خزمةت بكات وخودى خؤى تيادا دروست
اَ
لةطةللَة بوونى بيرورِاكانى نيضةدا،
بكات .ئاشكراية فاكتةرى كةسى هاوكار بووة
هةلَسةنطاندنى بؤئةو كةسايةتية ئافرةتانةى ثيَشوو ،وةكو لوسالومى و كوزيما،
اَ
لةقوليى خوديدا ،ئافرةت بةم شيَوةية نية،
ئةوة دةردةخةن كةلةناخى داو
اَ
ثةيرةوةى دواترى بةكارهيَناوة ،واتة ثاش ئةوةى ثةيوةنديةكانى
بةلم ئةم ِ
َ
لةطةل ئةم ئافرةتانةدا شكستى هيَناوة ،كةواتة ئاشكراية كةفاكتةرى خودى
زالَبووة بةسةر زانيارية رؤشنبيريةكانى نيضةدا ،لةبارةى بةستنةوةى واقيعيانةى
 46بةجيهانى دةوروبةرةوة ،ليَرةدا دةطة ِرَيتةوة بؤ سةردةمى يؤنانى ونمونةى اَ
بالى
بى
خؤى ،لةبيرؤكةى يؤنانيةكان ،دةربارةى ئافرةت وةردةطرَيت وئةو شتة َ
وَينانةى يؤنانيةكان ،بةدياردةيةكى دروست وثاك لةقةلَةم دةدات ،ثيَيواية
ئارةزوى ثياوان لةخؤشةويستنى ئافرةتدا ،لةسةردةمى يؤنانيةكاندا ،بةهؤى
زالَبوونى طيانى ثياوانةدا بوو ،بةسةر يؤنانيةكانداو جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة،
كةرؤلَى ئافرةت لةسةردةمى يؤنانيةكاندا ،هةر بريتى بوو لةدروستكردن ،يان
لةدايكبونى كورِى خاوةن جةستةى بةهيَز ،وةكو باوكيان ،ئةويش الويةتى
شارستانيةتى يؤنانى ثاراستوة ،شارستانيةتى ثياوطةرى دورودرَيذترة ،ضونكة
تيَكةلَكردنى سروشتى سةردةمةكان ،والةرؤلَى ئافرةت دةكات ،كةتةنها كورِى
بةهيَز ببينن وهةموو طةشةسةندنةكانى مرؤيى لةنيَوان هةردووسةردةمةكةدا
اَ
َ
كؤمةليةتيةكان وسيفةتة
ثشتطوى بخةن .طومانى تيَدانية نيضة هةردوو سيفةتة
َ
َ
سروشتيةكان تيَكةل دةكات وبةقولى بيرى لةهؤى ئةم خةوشداريةى،
كةديويةتى لةئافرةتاندا ،نةكردوةتةوة ،ثيَيوابووة كةئةوة سيفةتيَكى سروشتية
تيايانداو ئةوةى بةدى نةكردوة كةئةو كةموكورِيية ،رةنطة ئةنجامى فاكتةرى
اَ
كؤمةليةتى دياريكراوبيَت ،نةك ثيَكهاتةى سروشتى ،ئةم هيَرشةى نيضة بؤسةر
ئافرةت ،بةم شيَوة توندة بةالمانةوة سةيرنابيَت ،كةتيايدا طرنطى بةفاكتةرة
اَ
كؤمةليةتيةكان نةداوةو ئافرةت ،دةخزَينيَتة مالَةوةو ملكةضى وروذانةكانى
ثياوى دةكات ،سروشتيةكة طوشارى ضةند سةدةو نةوةش واى ليَكردبيَت،
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كةطيانى ثارَيزطاريكردن و خزانة ناومالَةوةى تيادروستكردبيَت وبيرلةشكاندنى
اَ
دةسةلتى باوى ناوكؤمةلَطة نةكاتةوة.
كؤت وبةندةكانى

نيضة و نةتةوة

نازيةكان بانطةشةى ئةوةيان كرد ،كةنيضة فةيلةسوفيَكى رةطةزثةرست
بووة بةنةتةوةكةى ورَيطةى بةشؤرِش وجةنط داوةو لةثيَناو يةكالييكردنةوةى
هةرملمالنيَيةك كةلةنيَوان نيشتيمانةكةى وئةوانى تردا روودةدات ،ئةمةش
لةثيَناو سةروةرى نيشتيمانةكةى وسةركةوتنى رةطةزةكةى بةسةر رةطةزةكانى
تردا .طةربثرسين ،ئايا ئةمة راوبؤضوونى تةواوى نيضةية؟ ثيَدةضيَت ئةو
بانطةشةيةى نازييةكان ثيَضةوانةى واقيع بن ،ضونكة نيضة وةكو دةزانرَيت
ثشتطيرى لةنةتةوةكةى نةكردوةو رةطةزثةرستيش نةبووة بؤنةتةوةكةى ،وةكو
فةيلةسوفة نازيةكان بؤى ضوون ،وبانطةوازيشى بؤشة ِر نةكردوة بؤهةمان ئةو
مةبةست وبنياتانةى كةنازيةكان بؤى ضوون.

نيضة

د.زةكةريا لةم بارةيةوة دةلَ َى :لةبارةى نيشتيمان ثةروةريةوة ،نيضة
رةطةزثةرستى بؤئةلَمانيا نةكردوة ،وةك لةسةردةمى بسماركدا بانطةشةى
َ
لةثال هةردوو جةنط دا.
بؤكراوة
َ
َ
نيضة لةو ئةلمانيانة نةبوو كةستايشى رةطةزى ئةلمانى بكات وطؤرِانى
بؤطةل َ
وبلندبوونى بةسةر طةالنى تردا وتبيَت ،بةلَكو زؤر جار خةوشةكانى
َ
رةطةزى ئةلمانى دةردةخست لةرووى ناديارى وسؤفيطةرى وهةذارى
لةروونى وئاشكراييداو رؤشنبيرى فةرةنسى بةمةزنتر داناوةو كاريطةر بووة
هاوولتيانى ئةلَمانياى داناون .نمونةى اَ
اَ
بال الى نيضة
بةبيرمةندةكانى ولةسةروى
تيَثةرِاندنى سنورة تةسكةكانى نةتةوةيةو شانازى بةوةوة كرد لةساتة وةختةكانى
بيركردنةوةى هؤشياريدا ،لةم روةوة دةلَ َى :ئةو بنةرِةتةى ليَوةى هاتوم ،بةتواناى
بروانم وكارَيكى طران نابيَت
كردوم كة بؤدورتر لةئاسؤى ناوضةيى ونيشتيمانى ِ
كةئةوروثيةكى دلَسؤزو ضاك بم ،بةلَكو نيضة هيَرشى دةكردة سةر رةطةزثةرستى
نيشتيمانى بةطشتى وبةرهةلَستى بةردةم تيَكةلَبوونى طةالنى ئةوروثاى واى
دادةناو دواتر رةخنةى ليَطرتوةو دةلَ َى :بةرذةوةندى هةموان-طةالن-لةوةدانيية
َ
دةوترى ،بةلَكو لةبةرذةوةندى بنةمالَة
بايةخ بةم طيانى نةتةوةيية بدةن ،وةكو زؤر
اَ
اَ
دةسةلتدارة دياريكراوةكان وضينة بازرطانى وكؤمةليةتية دياريكراوةكانداية.
بةم شيَوةية رةطةز ثةرستى نيشتيمانى توندرِةو ،بةفريودانى بةرذةوةنديةكانى
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طةالن دادةنيَت وبانطةشة بؤجؤرَيك لةطيانى جيهانى دةكات ،ثيَدةضيَت
اَ
دةسةلتى طيانى يؤنانى ،بةسةر بيركردنةوةيدا بوارى بؤسةروةرى راطرتنى
ئةلَمانى نةهيَشتبيَتةوة ،ضونكة هةميشة خةونى بةلةدايكبوونى شارستانيةتى
طريكةوة دةبينى ،كةهةموو جيهان بطرَيتةوةو سنورة تةسكةكانى نيشتيمانطةرى
ببةزَينيَت ،سةبارةت بةرةطةز ثةرستى كردن بؤرةطةزى ئارى ،ئةمةش هيض
بةلَطةيةكى بؤنيية ،بةلَكو شوكردنى خوشكةكةى بةيةكيَك لةرةطةزثةرستةكان
كةئةويش (بر نارد فورستةر)ة ،كارَيكى ئازاربةخش بوو بؤ نيضة وثةيوةنديشيان،
تاكو كؤتايى دؤستانة نةبوو .راستى بيرورِا راستةقينةكانى نيضة ،هةرطيز نابن
بةثشتطرى بؤرةطةزى ئارى ،بةلَكو ثيَيوابووة كةرةطةزى ئةلَمانى لةتيَكةلَبووندا
بووةو خاوَين نيية لةرةطةزى تر ،ئةمةش سروشتى راستى ئةلَمانيةكانة،
ئةطةرضى نيضة هيَرش زؤرى كردوةتةسةر جولةكة ،اَ
بةلم ئةوة لةبةرئةوة
نةبووة كةلةرةطةزى(سامى)ن ،كةخاوةنى سيفةتى دذ بةرةطةزى ئارية،
كةئةلَمانيةكان سةربةئةون ،بةلَكو ئةمة هؤكارى جياوازى هةبووة ،هيَرشى نيضة
 48بؤسةر جولةكة بؤهؤكارى ميَذوويى دَيرين دةطة ِرَيتةوةو ثةيوةندى بةجولةكةى
َ
هةندى
هاوضةرخى خؤيةوةنيية ،بةراى ئةو ،جولةكة بنةرِةتى مةسيحيةكانةو
جاريش هةردووكيان بةيةك تةوذم لةقةلَةم دةدات وبةليَثرسراويان دادةنيَت
وبةرامبةر بةطيانى الوازى دةسخةرؤكردن دايناون ،كةئةمةش بةرِاى ئةو،
دوو سيفةتى ئاين خوازةكانن ،هةربؤية هيَرشةكةى نيضة بؤسةر جولةكة
درَيذةثيَدةرى هيَرشةكةيةتى بؤسةر مةسيحيةكان وبةيةكيَك لةبنةرِةتةكانى
مةسيحيةتى داناوة ،ئةمةش دوربووة لةهةموو رةطةزثةرستيةك ،ضونكة هيَرشى
كردوةتة سةر مةسيحية ئةلَمانيةكانيشن ،سةبارةت بةجولةكة هاوضةرخةكانى
نيضة ،خودى نيضة بةسؤز بووة بةرامبةريان وبةرطرى لةمةسةلةكةيان كردوةو
بةثاية بةرزى داناون.
سةرضاوة :نيضة /موسوعة فلسفية /د.مصطفى غالب
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نيضةو
ثرسى دميوكراسى
شةين واهل
لةئينطليزيةوة :عةزيز رةئووف
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هةركةسيَك بضوكترين زانيارى لةسةر فيكرى نيضة هةبيَت هةست بةو
حةقيقةتة دةكات كةبؤضوونى نيضة لةسةر ديموكراسى بؤضوونيَكى ئالَؤزبووة
زؤر بة رِةهايى بيرَيكى دذة ديموكراسى( )antidemocracyهةبووة نيضة
لةكؤتاييةكانى ذيانيدا زؤر بة رِاكشاوى قسةى لةسةر ديموكراسى كردوة،
ئةمةش خؤى لةخؤيدا هةلَطرى تيَطةيشتنةو لةهةمانكاتدا هةلَطرى بةدحالَيبوونة
َ
َدةكري كاتيَك نيضة
لةاليةكةوة الدانيَك هةية يان خؤثةرِاندنةوةيةك هةست ثي
هةلَوَيستيَكى ئةرستؤكراتى ،ياخود هةربةهايةكى لةوجؤرةى هةيةو لةاليةكى
ترةوة ئةطةرى بةدحالَى بوون لةسةرفيكرى نيضة هةية كاتيَك هةست دةكةين
لةبارةى طريكةكان و طرنطى ضةمكى(طومان) دواوة بةبؤضوونى من ضةمكى
َ
هةول
سي رِاظةكردنى سةرةكية :يةكةميان من
ديموكراسى الى نيضة هةلَطرى َ
َ
هةول دةدةم
دةدةم لةبارةى طومان وديموكراتى الى نيضة بدوَيم .دووةم من
اَ
كةشفى بيرى ئةرستؤكراتيَكى نيضةو ثرسى طةشةكردنى «منى بال «الى
تاكةكان رِاظةبكةم .خالَى سييَةم وكؤتايش من هةولَدةدةم طفتوطؤ بكةم لةبارةى
بيرورِةخنةو سياسةتى مةزن ورِةخنةى نيضة دذبةسياسةتى ئايةخ(petty
مشتومرة ئةمةش سياسةتى
)politicsكةئةمةش بابةتيَكى رِةخنةييةو هةلَطرى
ِ
ئايةخة كةرِقيَكى طةورةى الى نيضة دروست دةكات وة لةوانةية كةسانيَك
بي بايةخة
واوَيناى بكةن كةبؤضى طرنطى بةشدارى كردن لةرِقةدياردةيةكى َ

طومان و ديموكراسى

ثةروةردةى طريك وطوتارى طشتى( )public Discourseهاندةرى
دروستبوونى طومان بوون .ئةمةش كؤنتيَستيَكة لةنيَوان بيرو رِاى جياوازو
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فرةديدطادا نيضة هةستى بةوطومانة كردالى خودى تاكةكان الى تاكةكان
كي و ثالَنةرة خوديةكاندا كةئةمةش دةقاو
َشبر َ
َ
ملمالني هةية لةنيَوان ثي ِ
ملمالني لةخودى تاكةكاندا دةتوانريَ
دةق ملمالنيَيةكى تاكطةرايية ئةطةرى
َ
دةربرينة بؤئةوةى
ِاستترين
ر
و
ئاسانترين
ببي بةمؤدَيليَكى سياسى ئةمةش
َ
ِ
تةوةقوعى ديموكراسى بكةين بةتايبةت لةسةرةتاى دةست ثيَكردنى فةلسةفةى
مؤدَيرندا(سةردةمى ديكارت ودواتر كانت) كةتةركيزى زياتر لةسةر دواليزمدة
َ
عةقل وجةستة هتد ..بةتايبةت لةو بؤضونانةدا كةعادةتةن
كرا،مرؤظ و دنيا،
َ
هةلَطرى جياوازى وبةرهةلستكاريية ئةمةش ديراسةى نيضة بوو لةسةر طةرِانةوة
و(ملمالني) بةئاراستةى ثيَشكةوتن
بؤطريك وكةشف كردنى ضةمكى (جياوازى)
َ
َشبركيَيةكى لةنيَوان بةربةرةكانى وليَهاتوويى كةبةهيض شيَوةيةك بةماناى
طومان ثي ِ
َ
دذايةتى كردن نايةت ،بةلكو بريتية لةطةرِان بةدواى بةختةوةريدا سةركةوتنى
 50تةواو لةكؤتايى شكستةكانداية لةكؤتايى طومانةكانداية لةضركةساتى ئيَستاماندا
ئيَمة شةرِى سنورة كيَشراوةكان دةبينين لةنيَوان اليةنة بةرهةلَستكارةكاندا
ئةطةرى نيَوان (جةنط)و (طومان) ،هةراليةك نيَطةتيظانة ثيَناسةى بةرامبةر
دةكات وةك بةرهةلَستكارَيكى ئةوى دى لةجياتى ثشتطيرى كردنى بيرو رِاكان
بةشيَوةيةكى ثؤزةتيظ .لةوانةية ئةمة رةِمزى ديموكراسى بيَت كاتيَك كةدةبينين
(طومان) بةرةو شكست دةضيَت ،كةئةمةش ليَكضونيَكة لةنيَوان نيضةو ئةفالتون
هةنطاودةني بةرةو ستةمكارى()Tyranny
بةو ثيَيةى ديموكراسى لةئةنجامدا
َ
لةهةرئةنجاميَكدا رِؤحيةتى طومان هةية كةشؤرِبوونةوة هةية بةرةو ذيانى
طشتى سةردةم تةنانةت لةفراوانبوونى رِوكارى ليَبووردن( )Toleranceبةرةو
ملمالنى وةك مانايةكى ثيَشكةوتن ئيَمة
جياوازبوون لةجياتى بةرهةم هيَنانى
َ
هةريةك لةجياوازيةكى كوَيرانةو هةرةس بةرةو ( ِرَيذةيى) يان دامةزراندنى
ئؤثؤزسيؤنى تر دةبينين… ئةمةش وةك دوذمنيَك كةشكست دةخوات غةرقى
زةوى دةبيَت ودةكوذرَيت ئةم رِوحيةتى طومانة واى ليَكردوم رِاستةوخؤ ئيش
لةسةرئارةزووة تايبةتيةكانى نيضة بكةم نيضة بةشيَوةيةكى طشتى سةربةطروثى
نوخبة( )ELitistبوو .وةك جؤرَيكى خةلَوةت ئاسا كة طةرِانة بةدواى هةلَوَيستى
بةلم لةبةرئةوةى نيضة وَينةيةك بوو بؤ(منى اَ
مرؤظانة و وَينةيةك لةرِاستى ،اَ
بال)
اَ
لةتاكةكاندا كةئةمةش خؤى لةخؤيدا بوونة بةكؤمةليةتى وطةرِانةوةية بؤناو
طشت ()Public
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مؤدَيلى ئةرستؤكراتى و ئارةزووى يةكسانى ئةوانةى دى
َ
وةزيفةى نيضة بانطةشةكردن بوو بؤفةردانيةت لةكؤمةلطةدا وذيانى
خةلَوةت ئاسا بةمةبةستى وازهيَنان لة»ذيانى بازا ِر ئاسا»()Marketplace
هةلَهاتن لةقةرةبالَغى كؤمةلَطةو طةرِانةوة بؤتاكطةرايى ()lndividualism
كةسةرجةم نوسينةكانى نيضةدا رِةنطى داوةتةوة بةجؤرَيك كةنيضة بؤ فةيلةسوفى
تاكطةرايى ناسراوة .ئةمةش بةشيَوةيةك كةنيضة هةميشة لةبةرةنطارى ناشرينى
كؤمةلَطةدا بووة وةكو ئةوةى بيةوَيت شةرِى كؤمةلَطة بكات نيضة ئارةزووى
اَ
كؤمةليةتى ،ئةم ئارةزووةش
يةكسانى دةكرد يةكسانيةك خالَى لةفريودانى
َ
لةطةل ئةوانيتر( )Othersداجؤرَيكى ترة لةاليةنى
بؤكؤمةلَطايةكى تةندروست
طرنط وشاراوة لةئارةزووى نيضة بؤديموكراسى ئةم بايةخة زيادةرِؤييةى
نيضة وةك سةنتةرَيك بؤ بةهيَزبوون و اَ
«بال» ى تاكةكان لةزؤرةمليَى كؤمةلَطة
َ
لةثال هةولَةكانى ترييدا ئاطايى نيضة
هةولَى ثيَشكةوتنى بوارى فكرى نيضةية
َ
برواى بةثلةو بايةخى مرؤظ هةبووة ئةو ئارةزووى
دةردةخات بةدلنياييةوة ِ
بةئايدياى يةكسانى سروشتى( ) Natural legalityنةبووة ،بةلَكو ثيَيوابووة
َ
هةندي خةلَك لةهةندَيكى ترباشترن ،ئةوةش بــــــــــــةمـــانـــاى ئةوة
نايةت
خةلَكانيَك لةكاتى لةدايكبوونيانةوة بةسامان وناوبانط هةلَطرى يةك جؤر
ثلةو بايةخ بوون ئةمةش ئةوة ناطةيةنيَت كةسيستمى ياسادانان ثيَويست بيَت
اَ
لةدةسةلتى دامةزراوة ياساييةكان
بؤدياريكردنى ضارةنوسى خةلَك بؤدلَنيابوون
كؤمةلَطة ثيَويستة شوَينيَك بيَت بؤبةختةوةرى تاك ،ضونكة هةركؤمةلَطةية
ني .بةوثيَيةى ضانسى يةكسانى ثيَويستى بةياساى يةكسان و
تاك بةرهةم دَي َ
بنةماى ئابورى يةكسان هةية ئةوانةى لةكؤمةلَطةدا مرؤظى مةزنن ناكريَ
َ
َر» ئةمة ماناى ئةوة
نكوليان لىَبكرَيت «مةبةست لةنوخبةى رِؤشنبير ـ وةرطي ِ
نايةت كةجةوهةرى رةوشتى كؤمةلَيَك لةتاكةكان لةسةروى ئةوانيترةوة بن
نةخيَر بةلَكو هةندَيك خةلَك بةرهةم هيَنترن لةوانى دى ئةمةش هةموومان
َشي ،ئةمةش بةماناى تةحةداكردن ومؤتيَظ بوونة
بةرةو بةختةوةربوون رِادةكي َ
ملمالني دذ بة بةهاى كةسانى تر
لةجياتى ليَبووردنى كوَيرانة يان
َ
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لةدةرةوةى ئةوبةرةنطارى وئؤثؤزسيؤنانةدا .لةدةرةوةى ئةو ثةراوَيزخستن
وفةرامؤشكردنانةدا بيَطومان كؤمةلَة كةسانيَك هةن كة هيَزى رِاستةقينةيان
ئامادةية يان خاوةنى وزةن بؤثيَشكةوتن وطؤرِان( )Changeنيضة ضةمكى
َروانين لةسياسةتى
«سياسةتى ئايةخ» ى بةكاردةهيَنا وةك ئاماذة كردنيَك لةتي ِ
َ
سةردةم يان بةمانايةكى ترطوشار خستنةسةر مرؤظة سياسى ومةسلحةتضى
ودرؤزنةكان يان ئةوانةى سةرطةرمى خةلَةتاندنى تاكةكانن بؤطةيشتن
اَ
بةدةسةلت ،تةنانةت ثةراوَيز خستنى دامةزراوةكان كةتةنها تةوةقوعيَكة
اَ
َ
بؤئؤثؤزسيؤن بةرامبةر بةدامةزراوةى َ
نوي …،بةلم زؤرينةى خةلك بةطةمةى
دامةزراوةكان خؤدةناسيَنن وثرؤتيستؤ دةكةن لةسةر شةقامةكان يان هةر
جولَةيةكى شةخسى تركةهةلَطرى مانايةكى قولَيية بؤئارةزووى تاكةكان،
بةلَكو كاردانةوةية لةدذى شتيَك ياخود دياردةيةك لةبرى سياسةتى ئايةخ
ئايديايةكى ترمان هةية ئةويش»سياسةتى مةزن»ة ئةمةش جؤرَيكة لةطةمةى
سياسى لةبةشيَك لةو هةلَوَيستانة لةدةرةوةى ئةو ستانداردة ئاساييانة و ناساندنة
ئةمرؤ.
طشتطيرانة بؤ دنياى ِ
اَ
َ
سةرقال نين بةهيض بزوتنةوةيةك» »Movementبةلم ثؤزةتيظانة
خةلَكانيَك
َ
سةرطةرمى ناساندنى خؤيانن بةهؤى هةلبذاردن و كارامةيى بةطوَيرةى ويست و
ئارةزووةكانى خؤيان ئةمةش بنةماى سروشتى رةخنةية ،كةسروشتيَكى فةرعيية
نةك طشتطير كةبةكارامةيى خؤيان رةخنة لةدامةزراوةكان و سياسةتى ئايةخ
دةطرن .لةرؤحى طوماندا خةلَكانيَك بةطوَيرةى ئارةزووةكانيان لةهةنطاوناندان
ثي هةلَهيَنن،
بةرةو جؤرَيك لةبيرورِا ،كةتاكة ئايندييةكان تةنها دةتوانن ضاوى َ
بروانن.
واتة دةتوانن شتيَك بكةن كةكارةكتةرة ئايندييةكان تةنها دةتوانن ليَى ِ
هةبى كائينةكانى
لةوانةية ئةوانة لةو مةخلوقانة بن كةرؤحيةتيَكى كارايان
َ
سةربةسياسةتى مةزن كائينيَكن لةوانةية بةجياواز لةوانةى دى داهيَنةربن.
ئةوان تةواو لةتاك و كؤمةلَطة طةيشتوون ،ئةوانة ئةو مرؤظانةن كةنيضة ئاواتى
دةخواست كةببنة مرؤظى ديارو بةرضاو لة كؤمةلَطةدا .لةرِاستيدا ئةوانة ئةو
مرؤظانةن كةجيلى مةزن دةخولَقيَنن.
سةرضاوة :ئينتةرنيَت
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