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ئەفالتون، فەیلەسوفی ئەبستمۆلۆژیا، 

ئیستاتیكا و فەلسەفەی سیاسی

»دیموكراسی شتێكە زوو قابیلی گەندەڵبوونە، دەرگا لەسەر گێرە شێوێنی 
و دیكتاتۆرە پەنهانەكان ئاوەاڵدەكات، بۆی هەیە سەرجەم بگاتە ستەمكاری« 

 ئەفالتون

دەبێت  بێگومان  بكرێت،  فەلسەفە  مێژووی  و  فەلسەفە  لە  باس  گەر 

فەلسەفەی یۆنانی كۆن بە سەرچاوەی ئەو فەلسەفەیە بزانین و رۆڵی هەریەكە لە 

)سوقرات، ئەفالتون و ئەرستۆ(ش لەناو ئەو فەلسەفەیەدا بەدروشاوەترین قۆناغی 

فەلسەفە و سەرچاوەی ئەمڕۆش بزانین.

مرۆڤایەتی  مێژووی  فەیلەسوفەكانی  گەورەترین  لە  یەكێكە  ئەفالتون، 

لەدایكدەبێت و دەبێتە خوێندكاری  ئەسینا  لە دورگەی  لەساڵی )428 پ.ز(  كە 

لە  زێڕینیان  قۆناغێكی  بەهەرسێكیان  ئەرستۆ،  مامۆستای  دواتریش  سوقرات، 

مێژووی فەلسەفەدا پێكهێنا.

)ئەبستمۆلۆژیا-  بوارەكانی  لە  بوون،  ئەفالتون جیاوازتر  كارەكانی  بەاڵم 

میتافیزیكا-ئیستاتیكاو فەلسەفەی سیاسیدا( رۆڵی مێژوویی و گەورەیان هەبووە، 

لەسەر گشت جیهان و ئەوروپادا بەتایبەتی.

سەرچاوە مێژووییەكان باس لەوە دەكەن، ئەفالتون دوو براو خوشكێكی 

هەبووەو ناوی راستەقینەشی )ئەریتسۆكلێس(ە كە بەناوی باپیرەوە ناو نراوە.

مێژووی ژیانی ئەفالتون باس لەوە دەكات كە لەساڵی )399پ.ز( ئەفالتون 

دوای مردنی سوقرات لە ئەسینا رادەكات بۆ باكوری مێگارا لەئەفەریقا و دواتر بە 

گەشت دەچێتە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی ئەوروپاوە.
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لەكتێبی نامەی حەوتەمدا باس لەوەدەكات كە لەتەمەنی چل ساڵیدا چووەتە 

ئیتاڵیا، بەاڵم دواتر بڕیار دەدرێت وەكو كۆیلە بفرۆشرێت لەالیەن)دیۆنوسیوس( 

پ.ز(   387( ساڵی  لە  دواتریش  و  لەسیسیل  سیراكوس  فەرمانڕەوای  یەكەم 

ئەكادیمیایەك دادەمەزرێنێت كە زۆربەی ژیانی لەوێدا بەسەر دەبات، تا لەساڵی 

)347 پ. ز( لە تەمەنی )81( ساڵیدا دەمرێت.

 

جیا لەوەی ئەفالتون كاریگەری لەسەر زۆر فەیلەسوفی دوای خۆی هەبوە 

) كانت و دیكارت( لەهەمانكاتدا پێشتریش خۆی كەوتوەتە ژێر كاریگەری زۆر 

بەسەردا  مەرگی  حوكمی  ز(  )399پ.  ساڵی  كەلە  )سوقرات  وەك  فەیلەسوفی 

هەروەها  دادەنێت،  زەوی  سەر  دادپ��ەروەری  پیاوی  بەتاقە  ئەو  ئەفالتون  درا، 

مادەیە  یەكەمین  ئاگر  وابووە  باوەڕی  كە  هیراكلیتس  كاریگەری  ژێر  كەوتوەتە 

لە  و  رێدەكات  وپێكدا  رێك  گۆڕانێكی  لە  دونیاش  یەكەمینەو  سەرچاوەی  و 

كاریگەری)پارمیندێس  ئەفالتون  لەوەش  جیا  یۆنانیە،  میتافیزیكای  دامەزرێنەرانی 

سروشتی  دەرب��ارەی  یۆنانن  گەورەی  كەلەفەیلەسوفێكی  لەسەرە،  زینۆن(ی  و 

میتافیزیكایی  یەكێتی  لەسەر  پارمێندێسدا  لەگەاڵ  دواوەو  جووڵە  دیالێكتیكانەی 

بۆچونەكانی ئەفالتون نزیك بوو.

لەمبارەیەوە دەبێ  ئەوە بڵێم ئەفالتون زۆر لە ژێركاریگەری سوقراتدا بووە، 

بە شێوەیەك كە لە زۆربەی دیالۆگەكانیدا سوقراتی كردوەتە كاراكتەری سەرەكی و 

قسەكەری بنەڕەتی لە دیالۆگەكانی ئەفالتوندا گەلێك گرفتە بنەڕەتیەكانی فەلسەفە 

دەخەنە روو.

))رەت��ك��ردن��ەوەی  ه��ات��ووە  دیالۆگانەدا  لە  یەكێك  لە  لەمبارەیەوە 

خراپە  یان  بەئازاردان  ئازاردان  وەاڵمدانەوەی  خراپە،  بە  خراپە  وەاڵمدانەوەی 

كە  ئەخالقیە  هەڵوێستێكی  ئەمەش  یەكەم((.  كتێبی  كۆمار  خراپە)كریستۆن-  بە 

ئەفالتونی پێ  دەناسرێتەوە((.

جیالەمەش ئەفالتون لە رووی سایكۆلۆژیەوە لەناو دەقەكاندا دەبینین لە 

شوێنكدا دەڵێ :

»هەموو خراپەكارییەك بە نەزانی دەكرێت، چونكە هەموو كەس ئارەزووی 
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ئەوە دەكات كە چاكە ) پرۆتاگۆراس( جیا لەوەی لە دیالۆگاكاندا هەڵویستی ئاینی 

و ئەپستمۆلۆژی لێكداونەتەوە.

یەكێكی تر لەونوسینانەی ئەفالتونی پێیدەناسرێتەوە)تیۆری فۆرمەكان( ە، 

كە ئاماژەی بۆسەرو هەستی )فۆرمەكان( كردوە، تا دەڵێت« كە شتە دیاریكراوەكان، 

بەرهەستەكان بۆ نموونە دارو بەرد هاوشێوەی وەكو خۆیان هەیە، كە بەرەهایی 

و بێ  گۆڕان بەتەواویی بە شێوەیەكی جەوهەری لێكدەچن«

سەبارەت بەرەخنەگرتنی ئەفالتون لەكارە هونەریەكان باس لەوە دەكرێت، 

كە لە كۆماردا ئەفالتون رەخنە لە هونەری الساییكردنەوە دەگرێت، هەربۆیە لە 

كالیپۆلیس(  نایاب-  لەحاڵەتی  كتێبی كۆماردا، زۆربەی شاعیرو هونەرمەندەكان) 

و  فاكتی  نەك  قەڵەمدەدات  لە  الساییكەرەوە  بە  هەموویان  دەرەوە،  دەكرێنە 

واقیعی.

باسی  لە)خوان()فایدروسدا(  كە  ئەفالتون  نووسینەكانی  لە  تر  یەكێكی 

لێوەدەكات )تیۆری ئیرۆس(ە كە باس لە ئەندێشەی ئەو دوو خۆشەویستیەی كە 

یەكتری تەواو دەكەن، دەبن بەیەكتری، تا ئە رادەیەی خۆشەویستی كراوە بە 

مەزنترین )شێتی یەزدانیانە( ئاوا باسی عەشق دەكات ))كە بەرەو بەرزترین ئاستی 

سروشتی بفڕن و ئەو پەڕی دەستكەوتی مرۆیی بەدەستبهنێن((.

بەاڵم پەیوەندی سێكسی راستەقینەی راستەوخۆ، لە نێوان خۆشەویستاندا 

ئیرۆس  تا  قەڵەمدەدات.  لە  ئیرۆتیكانە  بێهودەكانی گوزارشتی  نزم و  بە فۆرمە 

توشی داڕمان و گەندەڵی و بۆگەنبوون نەبێت، پێویستە هێزو خۆشەویستی بچێتە 

ناو مەبەستێكی بااڵوە، كەلە فۆرمی جوانیدا بەرجەستە دەبێت.

خۆشەویستی  و  عەشق  بە  سەبارەت  ئەفالتون  دیالۆگەكان  لەدوایین 

پێوایە » زۆربەی خەڵكی بەداخەوە بە خۆتەرخانكردنی خۆیان بۆ چێژوخۆشی و 

لەزەتەكانی جوانی جەستەیی، وزەی راستەقینەی خۆشەویست بە فیرۆ دەدەن«

)ئەبستمۆلۆژیا،  بابەتی  زۆر  لەسەر  قسەی  فەیلەسوف  وەكو  ئەفالتون 

میتافیزیكا، ئەدەب، زانستی كۆمەڵناسی، فۆرم، ئیتیك و ئیستاتیكا( كردوە، بەاڵم 

جیا لەمانە لە بواری فەلسەفەی سیاسیشدا رۆڵی بەرچاوی هەبووە.
ئەفالتون  دەڵێت«  ئ��ەوروپ��ی  نووسەرانی  لە  یەكێك  شێوەیەك  بە 
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فەیلەسوفێكی سیاسی دەركەوتو بووە، ئایدیاكانی كاریگەری زۆریان لەسەر تیۆرە 
سیاسیەكانی دوای خۆی هەبووە، جیا لەكاریگەری لەسەر فەلسەفەكەی ئەرستۆ 
ئەو  تا  هەیە،  خۆرئاوایی  سیاسی  هزرو  لەسەر  بەرچاوی  كاریگەری  هەبووەو 
ئەكادیمیایەی كە لەساڵی )385 پ. ز( دایمەزراند، بوو بە مۆدێلێك بۆ زانكۆو 

قۆناغەكانی خوێندنی زانكۆیی لە ئەوروپای دوای خۆی.
بۆیە ئەفالتون دەڵێت ))باشترین سیستمی سیاسی ئەقاڵنیانە و دروست، 
سیستمێكە یەكیەتیەكی هارمۆنییانە بۆ كۆمەڵگە دابینبكات و بەو هۆیەوە هەموو 

بەشێك لە بەشەكانی گەشە بكات((.
و  ش��ارەزای��ی  ت��ەرزی  دەت��وان��ێ   تا  عەقاڵنی  سیستمی  مەبەستی  وات��ا 
فەلسەفەی  بە  ئەفالتون سەبارەت  تێڕوانینی  لە  بكرێت،  پراكتیزە  دیموكراسیانە 
سیاسی و نیگەران لە سیستمی سیاسی خراپ و ئۆلیگاریشی ئەفالتون باوەڕیوایە 
بە  ئەوانەی  مەگەر  نابێت،  رزگاری  خراپانە  لەو  هەرگیز  مرۆڤ  ))رەگەزی  كە 
یان  فەرمانڕەوا،  ببنە  و  دەست  بگرنە  سیاسی  دەسەاڵتی  فەیلەسوفن،  راستی 
فەرمانڕەوایان و دەسەاڵتدارانی شار، خۆیان خووبدەنە فەلسەفەو ببنە فەیلەسوفی 

راستەقینە((.
تیۆرە  ئەم  بەاڵم  هات،  سوقرات  مەرگی  دوای  ئەفالتون  قسەیەی  ئەم 
پێیوایە  دادەنێت،  ئولیگاریشیەكان  و  گەندەاڵ  تۆتالیتارو  رژێمە  ئەلتەرناتیڤی  بە 
دەكرێت چارەسەرێكی گونجاو بێت و هەر لەسەردەمی ئەوداو لەژێر كاریگەری 
یۆنان  لە سیستمی سیاسی  بوو،  ئەرستۆی خوێندكاری خۆیدا  ئەو،  بۆچونەكانی 
هزری  سەنتەری  بووە  بوو،  داگیركاری  و  میلیتاریەت  دەستبەداری  گ��ۆڕاوە، 
بە  ئەفالتوندا  تێزەكانی  سایەی  لەژێر  ئێستاش  هەتا  یۆنان  دواتریش  رۆشنبیرو 
تایبەت بووە قوتابخانەی فەلسەفی لە چوار فەلسەفەی سەرەكیدا )ئەكادیمیاكەی 
و  ئیپكۆریزم  باخچە-  فەیلەسوفانی  ئەرستۆ،  )لیسیۆم(ی  ئەكادیمیای  ئەفالتون، 

ستۆویزم- قوتابخانەی ستۆیینر(.
واتا ئەمانە گەورەترین چوار قوتابخانەی یۆنان بوون، كە تائێستاش وەكو 

مێژوویەكی هزری و گرنگی سەیردەكرێت.
بۆچونە واقیعیەكان ئەفالتون لەسەر باشترین سیستمی سیاسی لە كتێبی 
كۆماردا دەگاتە لوتكە، بەردەوام لە كتێبی كۆماردا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە 
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كە دەبێ  داكۆكی لە دادوەری بكرێت، وەكو بەهایەكی گەردونی بناغەی باشترین 
سیستمی سیاسی.

بەوردی  ))گ��ەر  كە  دەكرێت  پێناسە  وا  ئەفالتون  الی  دادپ��ەروەری��ش 
لێتێبگەین، بەرژوەندی تایبەتی هیچ بەرەیەكی ناوشار نییە، بەڵكو بایەخدەدات بە 
چاكەی گشتی هەموو كۆمەڵەی سیاسی و قازانجی هەمووانیشە، هەستی یەكێتی 
دەدات بە شار، ئەفالتون پێیوایە نادادپەروەری دەبێتە هۆی شەڕی ناوخۆو ترس 

و لەرزو شەڕوپێكدان((.
هەر لە تێڕوانینی ئەفالتون سەبارەت بەباشترین سیستمی سیاسی پێیوایە 
))بریتیەیە لە رەچاوكردنی هەمەجۆریی كۆمەاڵیەتی و بەرژەوەندی ناتەباكان ، 

كەمەترسی كێشەو گێچەڵی ناوخۆ بكات لە خۆیاندا هەڵگرتون((
هەر بۆیە، لەبارەی شەڕی ناوخۆیی و كاریگەری و مەترسییەكانی دەڵێت« 
دوو بەرەكی و شەڕی ناوخۆ گەورەترین مەترسین بۆسەر شار، بگرە لە دوژمنی 
بە  خەڵك  زۆربەی  بەهایەكە  ئاشتی  ئەفالتون  الی  مەترسیدارتریشن،  دەرەكی 
شێوەیەكی سروشتی ئارەزوی دەكەن، ئەو لە كۆماردا دەڵێ  ))پێویستە لە نێوان 

گروپە كۆمەاڵیەتیەكاندا گەشە بە ئاشتی كۆمەاڵیەتی بدرێت((.
نازانێت  ئەفالتون لە كۆماردا دیموكراسی بە باشترین فۆرمی حكومەت 
دەگرێت،  خۆی  سەردەمی  چاودێری  بێ   راستەوخۆی  دیموكراسی  لە  رەخنە  و 
ئەو پێیوایە ))دیموكراسی و ئازادیی مەترسی زیادەڕۆییان تێدایە، هەركەس چی 

پێخۆشە وابكات، ئەمەش بەرەو پشێویمان دەبات((.
دەكرێت سەبارەت بە دیموكراسی چەندە بۆچوونی تازە الی ئەفالتون بزانین 
لە بابەتی ))دیموكراسی شتێكە زوو قابیلی گەندەڵبوونە، دەرگا لەسەرگێرەشێوێنێ  
و دیكتاتۆرە پەنهانەكان ئاوەاڵدەكات و بۆی هەیە كە ئەنجام بگاتە ستەمكاریی((.
گەرچی ئەفالتون ئەم تێڕوانینەی بۆ دیموكراسیەتی یۆنانی بووەو رەنگە 
دەكات،  بۆ  بانگەشەی  لیبراڵیزم  ئەمڕۆ  دیموكراسیەی  ئەو  لەگەاڵ  جیاوازبێت، 
بەاڵم ناكرێت نكۆڵی لەو تێزەی ئەفالتونیش بكرێت، سەبارەت بەم مەسەلەیەو 
و  روكەش  شتێكی  بوەتە  جیهاندا  واڵتی  زۆرب��ەی  لە  ئێستا  هەر  دیموكراسی 

هەڵخەڵەتێنەرو گەندەڵبونی سیستمە سیاسیەكان.
بۆ نموونە هەر بە ناوی دیموكراسیەوە، هەڵبژاردنێك ئەنجامدەدرێت، 
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كە ئاكامەكەی پێچەوانەی دیموكراسی و ئازادیە، ئەمەش گەندەڵبوون و سیستمی 
سیاسی و دیموكراسیە.

ئەگەر چی بۆچونێك هەیە زۆرجار ئەفالتونی بە تۆتالیتارلیست تۆمەتبار 
دەكات، بەاڵم بۆچوونێكی تر دەڵێت«دیدی سیاسیانەی ئەفالتون لەچەند روویەكەوە 
زۆر جیاوازە لەدەوڵەتی تۆتالیتار، بەوپێیەی ئەفالتون لە یاساكانیدا روونیدەكاتەوە 
پشتگیری  ل��ەوەی  جیا  كۆمەڵگەو  سەرەكیەكانی  لەبەها  یەكێكە  ئ��ازادی  كە 
دادپەروەری، هاوڕێیەتی، دانایی، ئازایەتی و میانڕەوی دەكات، لەهەمانكاتدا دژی 

دووبەرەكی یان تیرۆرە، كە ئەمانە لە خەسڵەتی سیستمی تۆتالیتارە«
ئەفالتون زیاتر لە سەر چەمكی حكومەت و سیستمی سیاسی دەوەستێت 
و دەڵێت« حكومەت بۆ بەرژوەندی هاوواڵتیان و هەموو چینە كۆمەاڵیەتیەكان 
بەگژداچوەكاندا  بەرژەوەندییە  لەنێوان  حكومەت  پێویستە  كایەوە،  هاتوەتە 
ناوبژیوانی بكات« ئەم هێزە لەشارە ئایدیاڵیەكەی كۆماردا فەیلەسوف فەرمانڕەوایی 
دەكات، چونكە ئەفالتون قەناعەتی وابوو كە دەبێ  یان فەیلەسوفەكان دەسەاڵتی 
سیاسی بگرە دست و ببنە فەرمانڕەوا، یان دەسەاڵتداران ببنە فەیلەسوف و خۆیان 

ببنە فەلسەفە«.
كارل پۆپەر فەیلەسوفی زانستی و خاوەنی تیۆری میتۆدی زانست سەبارەت 
بەو بۆچونەی ئەفالتون دەڵێت« مەبەستی ئەفالتون لە شارە ئایدیالەكەیدا ئەوەیە، 
هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە دەرفەتی یەكسانیان پێبدرێت، بۆ ئەوەی كامەران بژین، 

دوای كامەرانی بكەون، بەاڵم لەسەر حسابی ئەوانی تر نا«.
 (( دەك��ات  دادپ���ەروەری  پێناسەی  وا  ئەفالتون  كۆماریشدا  كتێبی  لە 
دادپەروەری نە مافی بەهێزترینەو لە بەرژوەندی بەهێزترنیشیدایە، بەڵكو مافی 

باشترین و بەرژوەندی تەواوی كۆمەڵگەیە((
یەكێكی تر لە تێزەكانی تری ئەفالتون بریتیە لە )نەمری روح( وەاڵمی ئەو 
پرسیارەی كە دەڵێ »من كێم..؟« ئەوە« رۆحێكی نەمرە، كە بەدكاری گەندەڵی 

دەكات و نیكی خاوێن دەكاتەوە«.
سیستمی  باشترین  لەسەر  وەرگرین،  كۆمار  لە  تر  نمونەیەكی  دەكرێت 
دانایی،  »دادپەروەری،  بابەتی  لە  دەستنیشانكراوە  خەسڵەت  چوار  كە  سیاسی، 

میانڕۆیی و جوامێری« ئەم چوار خاڵەش بەو شێوەیە شیكراوەتەوە.
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*دادپەروەری واتا یەكسانێتی، كە زامنی پاراستنی گشتی مافەكانی هەموو 
گروپە كۆمەاڵیەتیەكان بكاتەوە.

*دانایی: توانستی سەركردایەتی.
*جوامێریی: تەنها ئازایەتی سەربازیانە نییە، بەڵكو ئازایەتی مەدەنییە.

*میانڕەویی: ئاڵۆگۆڕی فەرمانڕەوایی و فەرمانڕەوایی فراوان.
بە كورتی لە تێڕوانیینەكانی ئەفالتون لە بارەی فەلسەفەی سیاسی ئەودا، 
رەخنەی  سەرەڕای  ئەو  كە  بەتایبەتی  كراوبن  نكۆڵی  ناكرێت  گرنگەكانی  تێزە 
لە دیموكراسی و تێڕوانینی جیاوازی بۆ سیستمی سیاسی، بەاڵم جەخت لەسەر 
دانایی  و  دەس��ەاڵت  ئاڵۆگۆڕە  و  رێكخراوەیی  فرە  سیستمی  یاساو  س��ەروەری 
خزمەتگوزارە  هەڵبژاردنی  و  دەسەاڵت  دەستكردنی  دەستاو  و  فەرمانڕەوایان 
مەدەنی و دادپەروەرو یەكسانی نێو لە گروپەكانی كۆمەڵگە دەكات، كە ئەمانەش 
كۆمەڵگەی  لە  مۆدێرنن  سیاسی  سیستمی  و  مۆدێرنەكان  تێزەكانی  تازەترین 

خۆرئاواییدا.

قسەیان  ئەوانەی  زۆرن  دەڵێ »  كراون  ریچارد  بابەتی)ئەفالتون(دا،  لە 

لەسەر فەلسەفە كردوەو ناونران فەیلەسوف، بەاڵم لەناو ئەوانەدا ئەفالتون یەكەم 

بیریار نییە، وشەی فەیلەسوفی بدەینە پااڵ، بەاڵم ئەو زۆر ئاگایانە زانیویەتی چۆن 

دەستبداتە فەلسەفە((

سەرچاوەكان:

*اشنایی با افالطون، پل استراترن، ترجمەی مسعود علیا، نشر مركز 1380

ریچارد  ڤیج،  بۆ  كار  كۆراب  بریكهاوس،  تۆماس  نوسینی  *ئەفالتون. 

كراون، وەرگێرانی: ئاوات ئەحمەد-2005

*ویكیبیدیا، الموسوعە الحرە، افالطون، سیرە، فلسفە، خصائص الفكرە.
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ئەرستۆ 

بونیادنەری لۆژیك و رەخنەگری ئۆلیگارشیزم

)یەكسانی و نایەكسانی دەبێت لەسەر بناغەی یەكسانی و نایەكسانی بێت(
ئەرستۆ

ئەرستۆ ئەو فەیلەسوفەی كەهەرگیز ناكرێت لەگەڵ ناوهێنانی )سوقرات و 

ئەفالتون( دوو فەیلەسوف و دوو بونیادگوزارو سەرەتاكانی فەلسەفەو فەلسەفەی 

یۆنانی باس نەكرێت.

ئەرستۆی خوێندكاری ئەفالتون ساڵی )384پ.ز(لە ئەستاگیرای دێرێن لە 

یۆنان لە دایكبووە لە تەمەنی )63(ساڵێدا كۆچی دوایكرد، باوكی )نیكوماخوس( 

گەورە. ئەسكەندەری  باپیری  و  مەگدۆنی  پادشای  )ئامونتاس(  تایبەتی  پزیشكی 

ئەو فەیلەسوفەی بە بونیادنەری لۆژیك و سیستمی دادپەروەری و رەخنەگرتن 

خۆی  باوەڕی  و  دادەنرێت  دیموكراسیزم  و  ئۆلیگارشیزم  سیستمی  دوو  لەهەر 

وانیشاندەدات، یەكسانی و نایەكسانی دەبێت لەسەر بناغەی یەكسانی و نایەكسانی 

بێت و دەبێ  هەر بەمشێوەیەش سودەكان دابەشبكرێت.

هەر ئەویشە رۆڵی بەرچاوی هەیە لە تیۆرییەكانی ماهیەتی روح تا شیعرو 

هونەرو خەون.

روداوانەیە  ئەو  باسكردنی  شیعر  پێیوایە«  شیعرەوە  لەبارەی  بۆیە  هەر 

كەدەشێ  لەداهاتوودا رووبدان«

هەشت  لەماوەی  ئەكادیماو  دەچێتە  ساڵیدا  حەڤدە  تەمەنی  لە  ئەو 

هاورێ   دەبێتە  دواتر  بووە،  خوێندن  خەریكی  ئەفالتوندا  چاودێری  لەژێر  ساڵ 

جیاوازیان  تێڕوانینی  دوو  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەفالتون،  گرنگی  هاوكارێكی  و 

هەبوو، سەبارەت بە ئاین و زانست بەو مانایەی ئەرستۆ پێوابوو دەبێ  شتەكان 

بۆ جەوهەرە یەكەمەكان و دوومەكان، واتا شتە بچوك و الوەكیەكانی جیهان و 

ئایدیاكان و فۆرمەكان دابەشبكرێت.

دەستی  لەگرتنە  ئەرستۆ  بێبەشبوونی  و  ئەفالتون  مەرگی  پاش  بەاڵم 

ئەكادیما، ئەسینای جێهێشت.

هەموو ئاماژەكان باس لەوە دەكەن كە سەرەڕای كاریگەربوونی ئەرستۆ 
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بە ئەفالتون، بەاڵم هەركامیان دوو تێروانینی جیاوازیان سەبارەت بە فەلسەفەی 

سیاسی هەبووە.

شێوە  باشترین  بە  سیاسیەكان  سیستمە  دەیویست  ئەرستۆیە  هەرچی 

بەكاربهێنرێن و تێگەیشتنی ئەو زۆر قوڵبوو.

بە  یان  هەبوو،  سیاسەت  بۆ  ئایدیالیستانەی  دیدێكی  ئەفالتونە  هەرچی 

دیدگایەكی پراگماتیستی سەیری دەكرد لەوبارەیەوە ئەرستۆ باوەڕی وابوو ئامانجی 

حكومەت و سیستمی سیاسی پەروەردەو پێگەیاندن و داكۆكیە لە مرۆڤەكان و 

بۆچونیشی دژی هەر حوكم و سیستمێكی ئولیگارشی و توتالیتاریەت بوو، كە 

دەیزانی خزمەتی كۆمەڵگەناكات، تا ئەو رادەیەی كە گوایە دەڵێن رەنگە ئەرستۆ 

خوێندكارە زیرەكەكەی ئەفالتون چەمكی )فەیلەسوف و فەرمانڕەوای( ئەفالتونی 

باشتر هەموار كردبێتەوە.

ئەوە هەر ئەرستۆیە كە لەباسی دۆزی تایبەت بە عیشق و خۆشەویستی 

قسەی هەیە و هەر بۆیە لە تەمەنێكی گەورەیی خۆیدا عاشقی )پوتیاس( دەبێت و 

خۆیشی دەڵێ » باشترین تەمەنی هاوسەرگیری بۆ پیاو )37(ساڵ و بۆ كچانیش )18(

ساڵ و پاش مەرگی ئەویش لەگەڵ )هێرپۆلیس(ی خزمەتكاریدا زەماوەند دەكات 

و بووە باوكی یەكەمین منداڵ.

ئەفالتونەوە  مامۆستاكەی  بەپێچەوانەی  ئەدەبیاتیش  بەشیعرو  سەبارەت 

بوو، ئەرستۆ پێیوابوو« شیعر، بەهاو شكۆیەكی بەرزی هەیە و پێیوابوو بەهای 

شیعر لە مێژووش زیاترە«

هیتلەر  و  نیچە  ناسیۆنالیستانەی  هەستی  تێڕوانینی  لە  بەدەر  رەنگە 

ئەو  كاریگەری  لەژێر  نەژاد  باشترین  بە  ئەڵمانەكان  بەسەیركردنی  سەبارەت 

تێڕوانینەی ئەرستۆدا بن كە پێوابوو یۆنانیەكان لەهەموو نەژادەكانی تر بەرزترن.

دەگەڕێتەوە  ساڵ  پێنج  پاش  و  دەبێت  درێژەی  ئەرستۆ  ژیانی  مێژووی 

ئەرستۆ  پێنادرێت،  زانكۆی  سەرۆكایەتی  تر  جارێكی  ئ��ەوەی  پاش  ئەسیناو 

خوێندنگایەك بەناوی )لیسیۆم( دروستدەكات، ئەمەش دەرخستنی جیاوازیەكانی 

نێوان ئەفالتون و ئەرستۆ بوو.

هەر بۆیە ئەرستۆ هەمیشە ڕەخنەی لە دەوڵەت شاری ئایدیالی دەگرت، 
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كە ئەفالتون باوەڕی پێیوابوو یان لە كتێبی )كۆمار(دا باسیدەكات، چونكە ئەرستۆ 

باوەڕی وابوو دەوڵەت شاری بەختەوەر نابێت بەتەنها بەشێكی هاوواڵتیان لێی 

بەڵكو دەبێ  بۆ هەموان وەك یەك بێت.جیا لەوەش قەناعەتی  بەهرەمەندبن، 

وابوو، دەبێ  پێش ئەوەی دەستورێكی خراپ بنوسرێتەوە، چاكسازی لەو دەستورەدا 

قوتابخانەیەكی  بە  ئەرستۆ سەر  بڵێن  ناكرێت  ئەوەشدا هەرگیز  لەگەڵ  بكرێت، 

عەقڵ  پێیوابوو  و  دەزانی  بنەما  بە  لۆژیكی  ئەوەندەی  میكیاڤیلیە،  هاوشێوەی 

بەرزترین هێزی مرۆڤە واتا خۆشبەخترین مرۆڤ ئەو كەسەیە كە باشترین كاتەكانی 

خۆی لە چاالكی عەقڵدا خەرجدەكات.

پاش تێگەیشتنی ورد بۆ فەلسەفەكەی ئەرستۆ، لە قۆناغی دێرینی یۆنان و 

رۆمدا ئەرستۆ وەكو تیۆرسینێكی تایبەت تەماشا دەكرا، چ بیریارانی مەسیحی و چ 

ئیسالم نەیانتوانی لەژێر كاریگەری تێزو تیۆرەكانی ئەو دەربچن.

لەسەدەكانی  هەربۆیە  گەیشتن،  ئەرستۆ  لۆژیكی  لە  زوو  مەسیحەكان 

مەزەهەبیەكانی  تێڕوانینە  بۆ  پایەیەك  كردە  ئەرستۆیان  لۆژیكی  ناوەڕاستدا 

مەسیحەت.

هەرچی بیرمەندانی ئیسالم بوو پێیانوابوو كە تیۆرو فەلسەفەكەی ئەرستۆ 

دژی ئایدیاكانی ئەوان نییە، بۆیە هەریەكە لە) ئیبن سینا و ئیبن روشد( باوەڕیان 

وابوو فەلسەفەی ئەرستۆ رێگای تایبەتە بۆ گەیشتن بە حەقیقەت.

)تۆماس  بوو  ئەرستۆدا  كاریگەری  لەژێر  فەیلەسوفانەی  لەو  تر  یەكێكی 

ئەكویناس(ە كە پێیوابوو »عەقڵ دەبێ  لەكاركردنی هەنگاوەكانی خۆیدا بە گوێرەی 

لە  كەپێ   شوێنەی  ئەو  تا  بەاڵم  ئازادبێ ،  خۆی  چوونەكانی  چەندو  بێ   یاسا 

قەڵەمڕەوی باوەڕ نەباتە دەر، عەقڵ بەبێ  باوەڕ هیچ نییە«

فەلسەفەی  پایە  وەك��و  ئەرستۆگەرایی  ل��ەوەی  سەركەوت  ئەكویناس 

یەزدانناسی مەسیحی جێگیر بكات.

كەنیسەی  كە  وایكرد  بوو  ئەرستۆ  تیڕوانینەكانی  هەر  بڵێن  دەتوانین 

كاسۆلیكی مەسیحی چەمكەكانی ئەرستۆ بەو شێوەیەی كە ئەكویناس راڤەیكرد بڵێ  

راستن، ئەمە جگە لە كاریگەری ئەرستۆ لەسەر )تۆماس كوهین( و زۆر فەیلەسوفی 

تر، ئێستاشی لەگەڵدا بێت لەژێر كاریگەرو تێروانین تێوریەكانی ئەرستۆدان.
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سەرچاوە:

- اشنایی با ارسطو –پل استراترن، ترجمە شهرام حمزەای، نشر مركز- 

1380
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كانت

فەیلەسوفی مۆراڵ و میتافیزیك
رازاوە  ئاسمانێكی  دەك��ەن،  سەرسامم  سەمەرە  سەیرو  “دووشتی 

بەئەستێرە لەبان سەرم و یاسایەكی ئەخالقیش لەخودمدا”
كانت

ئەمانوئێل كانت لە 22ی ئەپرڵی )1724ز( لەشاری كۆنگسبێرگ لە ئەڵمانیا 

تاڕادەی  بەاڵم  سادە،  دایكێكی  هەژارو  باوكێكی  بنەماڵەیەك  لەناو  لەدایكبووە، 

لەبیری  لەژیاندا هەرگیز  تاماوم  پەرستن و خۆشەویستی بۆ دایكی دەڵێ :” من 

ناكەم، كەیەكەم تۆوی خێرو چاكەی لەدڵمدا چاند”

بەسروشتی  گرنگی  بەڵكو  فێرنەبوو،  ئاین  و  ئەخالق  تەنها  كانت 

مەعریفەش دەدا، ئەگەرچی رۆژانی قوتابخانەی بە نوێژێكی دوورو درێژ لەكڵێسا 

ناتوانێت  شتێك  كەهیچ  دەكەوێتەوە  دوور  بەشێوەیەك  دواتر  تا  دەستپێدەكرد، 

لەئاینی نزیكبكاتەوە.

كانت پاش ئەوەی دەچێتە زانكۆ بۆ ئەوەی لەبەشی فەلسەفە بخوێنێت، 

بەاڵم ساڵی )1748ز( ناچار دەبێت بەهۆی مردنی باوكییەوە دوای بژێویی ژیان 

دكتۆراكەی  بڕوانامەی  و  گەڕایەوە  دا  ز(   1754( لەساڵی  دواتر  تا  بكەوێت، 

)لەناوئاگر(دا پێشكەش بەزانكۆ كرد.

كانت زۆر كاریگەری )نیوتن(ی لەسەر بوو، بەتایبەتی تیۆری )كێشكردن- 

جازبیە( هەر بۆیە چەند لێكۆڵینەوەیەكی لەو بوارەدا نوسیوە لەبابەتی” بیروڕا 

و  گشتی  سروشتی  مێژووی  زیندوو”  هێزی  بۆ  راستی  بەپێوانەی  سەبارەت 

تیۆری ئاسمان” ساڵی )1770ز( دەبێتە مامۆستای لۆژیك و میتافیزیكیا، تا دواتر 

فەلسەفەیەكی گرنگی هێنایەكایەوە بەناوی )فەلسەفەی رەخنەگەرایی(.

وانەكانی كانت سەبارەت بە )میتافیزیكا( بەوە دەناسرانەوە كە روون و 

ئاشكرا بوون. بەشێوەیەكی میتۆدی باسیدەكرد و هەرچی وتارەكانی تری سەبارەت 

بە)الهوت( و مەسەلە ئاینیەكان ئامانجی روشنگەری ئەقڵ و ورووژاندانی )نەست( 

بوو بێئەوەی هیچ گرنگیەك بدات بە سروتە سوننەتیەكان، تا لەساڵی )1823(ز 
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كتێبی )پەروەردە(ی باڵوكرایەوە.

لەتەمەنی )79( ساڵیدا كەهێشتا ژنی نەهێنابوو، باری عەقڵی و تەندروستی 

بەرەو خراپتر چوو وچاوی لەدەستداو تا لەتەمەنی )80( ساڵیدا لە )12(ی فێبریەی 

)1804(دا مرد، دوا وتەشی ئەمەبوو كە وتی” ئەمە باشە”بوو.

بەاڵم  بوو،  تراژیدی  روداوێكی  كاتەدا  لەو  كانت  مردنی  چی  ئەگەر 

بەرهەمەكانی بەجاویدانی ماونەتەوە.

لۆژیكی  بنچینەیی  لەسەر  تا  بەمیتافیزیكیا  دەدا  زۆری  گرنگیەكی  كانت 

سروشتی  لەسەر  تەنها  كە  باوەڕیوابوو  ئەوەی  )س��ەرەڕای  تاوتۆێبكات  زاستی 

میتافیزیكیا( مانای ئەوەیە كە مەحاڵە ملكەچی پێوەری سروشتیە باوە زانستیەكانی 

كانت  ئامانجی  دەكەن،  بۆ  بانگەشەی  كەهەندێك  بكرێت.  بیركاری(  )فیزیا، 

بوو  میتافیزیكا  فەلسەفەیەكی  بونیادنانی  ئەبستراكت(  عەقڵی  )رەخنەی  لەكتێبی 

لەسەر بنچینەیەتی زانستی قبوڵكرا، دوا ئامانجیشی لەسەر ئەو تێوەرە خاڵیبوونی 

بۆ  باش  بەرنامەیەكی  و  رابردوو  كوڕیانەی  و  كەم  هەڵەو  لەو  بوو  میتافیزیكیا 

داهاتوو.

)چۆن  دای��ەوە  پرسیارەی  ئەو  وەاڵم��ی  كانت  خۆی  هەر  دوات��ر  بەاڵم 

دەتوانرێت میتافیزیكیا بەزانست وەسفبكرێت، بەاڵم هەر خۆی ئەوەی سەلماندوە 

میتافیزیكیا وەك ئامادەباشیەكی سروشتی بۆ عەقڵ واقعیی دەبێت(.

كانت پێیوایە قسەكردن لەسەر بابەتە میتافیزیكیەكان كەبەبۆچوونی ئەو 

بریتین لە )خوا، سەربەخۆیی و نەمری، جاویدانی( كارێكی ئاساییە، بەمەرجێك 

پێوسیتییەكی سروشتی بێت، چونكە عەقڵی تیۆری ناتوانێت سنورەكانی ببەزێنێت 

نەگونجاندن  و  تاریكی  نوقمی  و  نەبات  لەناوچوون  بەرەو  دەروونی  بێئەوەی 

نەبێت.

لەسەرنجدانی  بریتیە  میتافیزیكا  بە  سەبارەت  كانت  بۆچوونی  دواتریش 

نموونەش  دۆگماییەكان،  ئامانجگەراو  و  ئەنتۆلۆژی  بواری  فەیلەسوفەكانی  بۆ 

فەلسەفەی فەیلەسوفە ئەقڵگەراكان بوو، كە رێبازی ) ناواخنگەرایی( بەكاردەهێنن 

بۆ )هەبوون-  )ڕەنگە -ممكن(ەوە  لە  لەتوانایدا هەبێت  وەك ئەوەی كەعەقڵ 

الموجود( یان لە)بیرۆكەی خوا(ەوە بۆ ) بڕیاردان لەسەر بوونی خوا(
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 كانت لەبارەی ئاین و كەنیسەوە بانگەشەی بۆ ئەوەكرد كە)پلەو پایەی 

پیاوانی ئاینی كەمبكرێتەوە و گرنگی نەدرێت بە فەرزەكانی بەندایەتی و چوون 

داوە،  راستی  خودایی  ئاینێكی  چەسپاندنی  هەوڵی  ئەوەشدا  لەگەڵ  كڵێسا،  بۆ 

لەبەرامبەردا  و  سوننەتی  و  تەقلیدیی  پیاوانی  لەبۆچوونی  دوربێت  بەمەرجێك 

پشت ببەستێت بە مەیلە ئەخالقیە بەرز و شاراوەكانی ناخی مرۆڤ، ئەو بوونی 

خوا، دەسەلمێنێت(.

لەمبارەیەوە بەتێزی جەختكردنەوەی لەسەربوونی خوا دووركەوتنەوە بوو 

رەخنەی  هیوم(ەوە،  )داڤید  كاریگەری  ژێر  كەوتنە  و  فەیلەسوف  )وۆڵف(ی  لە 

لەو تێزەی میتافیزیكیا گرت كە دەڵێ ” مەحاڵە بەڵگەی ئۆنتۆلۆژی )میتافیزیكیای 

رووت( بەراستی بسەلمێندرێن لەسەر بونی خودا. 

كانت لەمبارەیەوە وتی” ئاین دەبێ  پشت بە عەقڵێكی كردەیی بۆ هەستی 

ئەخالقی ببەستێت، نەك پشت بەلۆژیكی عەقڵی تێوری، هەر بۆیە كانت سێ  

پرەنسیپی سەرەكی )نەمری، سەربەخۆیی، خودا(ی راگەیاند كە:

-1مرۆڤ ناتوانێت ئەركەكانی سەرشانی بەجێبگەیەنێت، تا ئازاد نەبێت.

-2ناتوانێ  بگاتە پیرۆزی، تا نەمر نەبێت.

-3ناتوانێت بگاتە ئاشتی چاكەی گەورە، گەر خودا نەبێت.

كانت جارێكی تر رەخنە لەپیاوانی ئاینی دەگرێت كەتەنها قسەی كتێب 

و كڵێساكان دووبارە دەكەنەوە، ئەو دەڵێ  “ دەبێ  گیان و ناوەڕۆكی كێشەكان 

تێبگەینن” ئەو دەڵێ ” دەبێ  لەناخی خۆماندا ئاین بدۆزینەوەو بەدوایدا بگەڕێین.”

كانت روداوی )هەڵەی ئادەم( و )مەسیح یان كوڕی خوا(ی وا لێكدایەوە 

كە یەكەمیان دەاللەتە لەبەر یەكەوتنی ویست و هەست، دوومیان دەاللەت تەنیا 

لەپێوەرە ئەخالقیەكانی ناخمان دەكات.

 سەبارەت بە ئەفالتون تێڕوانیەكانی كانت دەوەستێتە سەر ئیرادە، بەاڵم 

حاشا لەوە دەكات كە ئەخالق بەسترابێتەوە بەئەنجامی كردەوەكانی مرۆڤ وەك 

)چێژ، ئازارو سودو زیان( هەموویان پەیوەستن بەناخی مرۆڤەوە.

تر،  هیچی  مرۆڤەكانەو  ناخی  ئیرادەی  تەنها  چاكەخوازی  پێیوایە  ئەو 

تەنانەت ئەم ئیرادە چاكخوازە ناتوانێ  سۆزو ئارەوزوە سێكسیەكانیش بجووڵێنێت.
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هەروەها لەسەر ئەم چەمكە كانت پێوایە هیچ چاكەو خراپەیەك بەبێ  

یاسایەكی ئەخالقی بوونی نییە.

كانت مەسەلەی ئەخالق بەدور دەگرێت لەمیتافیزیكیاو هەموو هەستەكانی 

سۆزو مەبەستەكانی بەدیاردە دادەنێت، نەك هۆكارو ئەوەش بەوە پشتڕاستدەكاتەوە 

كەدەبێ  یاسایەكی ئەخالقی ئەمانە رێكبخات و پێویستە )درۆنەكەیت( و ئیرادەت 

هەبێت و كاریگەری هەبێت و ئەوەشی رەتكردەوە كە ئەخالق لەسەر بنەماو 

رێژەیی و مادییەكانی مرۆڤ دابمەزرێت، چونكە ئەمانە جێگرو رەها نیین، بەاڵم 

ئەخالق لەسەر بنەماو یاسایەكی جێگرو رەها وەستاوە، ئەو پێوایە یاسای ئەخالقی 

تاكە مەبدەئە بۆ ئیرادەی مجردی مرۆڤ.

بەپێچەوانەی بۆچونەكانی سەبارەت بەمیتافیزیكیا، بۆچۆنی زۆریش هەیە 

لەسەر فیزیك )سروشت( وەكو پێشتر باسمانكرد، كانت لەمبارەیەوە زۆر كەوتوەتە 

كرد  )كێشكردن(  تێوری  لەسەر  كاری  لەوەی  جگە  )نیوتن(ەوە،  كاریگەری  ژێر 

هەوڵیداوە، دروستكردنی گونجانێك لەنێوان فەلسەفەكەی )دیكارت( و )الینبتز( 

لەمبارەیەوە.

خەڵكی  یان  هەسارەكان،  هەموو  پێیوایە  تێوەركانی  لەسادەترین  كانت 

لەسەر ژیاوە، یان خەڵكی لەداهاتوودا لەسەری دەژی ، تا ئەو رادەیەی دەڵێت: 

)رەنگە دورترین هەسارە لەخۆرەوە سیستمی ئەندامی عەقاڵنی تێدابێت(.

دیارە مەبەستی ژیان و زیندەوەرو مادە ئورگانیەكانە.

ئەگەرچی بۆچونی كانت لەدواین كتێبەكانی لەمبارەیەوە خراوەتە روو، 

بەتایبەتی لەكتێبی )پرۆژە بۆئاشتی هەمیشەیی( كەدەڵێ :” پێویستە دەستوری شار 

لەهەموو دەوڵەتێك كۆماری بێت و پابەندبێت بەدەستورێكەوەو چەند چەمكی 

و  هەمیشەیی  دەستورێكی  چەسپاندنی  و  )ئ��ازادی  وەك  بگرێت  لەخۆ  گرنگ 

هاوبەش، یەكسانی نێوان ئەندامانی كۆمەڵگە(

مرۆڤ  مافەكانی  نوێنەری  دەتوانێ   كۆماری،  دەستورێكی  پێوایە  كانت 

بێت، واتا لەو كاتەدا چەمكی مافی مرۆڤ و دەستورو دیموكراسی و سیستمێكی 

پلورالی كۆماری جێگەیەكی گرنگی لە تیۆرەكانی كانت دا هەبووە.

سەبارەت بەناسیۆنالیزم و كانت پێیوایە خودی سروشت ئەم حەزو ئارەزوو 
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بەرژەوەندیخوازی و خۆپەرستیە دەستەبەر دەكات.

ئەو دەڵێ :” تەنها سیستمێكی باش كەهێزە مرۆییەكان یەكبخات و سنور 

بۆ توندوتیژی دابنێت و بنبڕی بكات بۆ دەوڵەت بەسە.

و  دیموكراسی  و  مۆدێرن  سیاسی  سیستمێكی  فەراهەمكردنی  بۆ  كانت 

لەرێگای  دەبێ   پێوایە  پارێزراوبێت،  تێدا  مرۆڤی  مافەكانی  و  ئازادی  و  پلوراڵ 

و  بكات  گەشە  دیموكراسی  كە  كایەوە  بێتە  وا  سیستمێكی  تا  بێت  شۆڕشەوە 

كۆیلەیەتی و چەوساندنەوە نەمێنێ  و ئاشتی بەرقراربێت، تا ئەو رادەیەی داوای 

سیستمێكی پەرلەمانی و فرەیی و نوێنەرایەتی دەكات.

 یەكێكە لە تێورە گرنگەكانی فەلسەفەكەی كانت، ناسیۆنالیزمەكە رۆڵێكی 

كانت  بەتایبەتیش،  ئەڵمانیا  ئەوروپاو  سیاسی  پرۆسەی  لەسەر  هەبووە  گرنگی 

پێیوایە سیستمێكی كۆماری بیرۆكەی ناسیۆنالیزم و ئیرادەی گشتیش كە نوێنەری 

راستەقینەی خودی ئیرادەی سروشتیە، پێوەرێكی گرنگە بۆ ئاشتی و سیستمێكی 

سیاسی باش.

ئیرادە گشتیەیە، كەمیللەت لەگەڵ یەكتردا  پێیوایە نەتەوایەتی ئەو  ئەو 

كۆمەڵدا  تاكەكانی  لەناخی  كەئەمەش  هەبێت،  ئامانجی  یەك  كە  كۆدەكاتەوە، 

هەیەو كانت وای بۆ دەچێت گەر دەستوری واڵت لەئیرادەی خەڵكەوە وەرگیرا، 

ئەوا یاساكان مسۆگەر دەكات، بۆ ئەوەش كەبەم سیستمە سیاسیە بگەین لەرێگای 

نەتەوەییەكەوە  گیانە  لەرێگای  بەڵكو  پێیناگەین،  ئەزمونەوە  خاوەن  عەقڵیەتی 

دەستبەر دەكرێت.

بۆچونەكانی كانت لەمبارەیەوە كاریگەری لەسەر هیگڵ و هێردەرو نیچە 

هەبووەو سەرەتایەك بوو بۆ سەردەمی ئایدۆلۆژیاكان و ناسیۆنالیزم لەجیهاندا.

 الی كانت چۆن سیستمی دیموكراسی ئامرازێكە بۆ گیانی نەتەوایەتی، 

پێیوایە”  كانت  ئاشتی،  بۆ  بەپرۆژەیەكی جیهانی هەیە  پێویستی  دیسان  ئەمەش 

شەڕ پاشماوەیەكی شارستانی هەیە لەمێژوودا” ئەوەش بەو پێیەی كەشەڕ هێزێكی 

گەورەیە لەهێزە جوان و سەرسوڕهێنەرەكانی سروشت، هەر ئەوەش وادەكات بۆ 

دەستبەركردنی ئاشتی و سەربەخۆیی پەنا بباتە بەر ئەوەی كەترس و شەڕوشۆڕ 

بەهێزترین پارێزەرە بۆ مسۆگوركردنی سەربەخۆیی و لەناوبردنی چەوساندنەوە.
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 تێورەكانی كانت سەبارەت بەئاشتی بەدوای شۆڕشی فەرەنسادا هات و 

پێیوابوو سەرەتایەكی باشە بۆ رێكخستنی میللەت.

لەتێزە  كەیەكێكە  هەمیشەیی(  ئاشتی  بۆ  )پرۆژەیەك  لەكتێبی  كانت 

گرنگەكانی سەبارەت بەئاشتی لەچەند خاڵدا كۆ دەكاتەوە لەبابەتی:-

كیانە  پاراستنی  شەڕكردن،  نیازی  نەهێشتنی  و  ئاشتی  بەستنی  “پەیمان 

سیاسیە سەربەخۆكان، چونكە دەوڵەت كااڵ نییە، بەڵكو گروپێكی مرۆییە، هیچ 

كەس بۆی نییە دەسەاڵتی بەسەردا بسەپێنێت، جگە لەخودی دەوڵەتەكە، پێویستە 

هێزە سەربازیەكان هەڵبوشێندرێنەوە، چونكە بوونی هێزی سەربازی، هەڕەشەیەكی 

بەردەوامە بۆ ئاشتی گشتی، ئەمە سەرەڕای ئەوەی كرێیەك دەدرێت بەسەرباز، 

بۆ ئەوەی بەكوشتنی ئەوانیتر ژیانی مسۆگەر بكات.

كانت  الی  وات��ا  دەك��وژرێ��ت،  سەربازەكەش  دێت  رۆژێ��ك  هەروەها 

نابێ   مرۆڤێك،  نەك  ئامێرێك،  لەگەڵ  مامەڵەكردنە  سەرباز  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

هیچ دەوڵەتێك بەهۆی هێزەوە خۆی لەكاری دەوڵەتێكی تر وەربدات.

دەزانێت،  ئاشتی  راستەقینەی  بەكلیلی  دەوڵەتێك  قەوارەی  كانت  الی 

چونكە بەردی بناغەی بوونیادی دەوڵەتە، چەند سەرچاوەیەك باس لەوە دەكەن 

كە دامەزراندنی )كۆمەڵەی نەتەوە یەكگرتوەكان( و بانگەوازەكەی )ویڵسن( لەژێر 

كاریگەری بۆچوونەكانی كانت و كتێبی، لەپرۆژەی ئاشتی هەمیشەییدا هاتووەتە 

بوون.

ئەنجامبدات  ناتوانێت كارێكی فەلسەفی  پێیوایە هیچ كەس  لەمبارەیەوە 

قسەكردن  مێژوو،  روداوەكانی  لە  ئاگابوون  بەبێ   پێیەی  بەو  لەمێژوو،  بەدور 

لەسەر فەلسەفە ناكرێت، جگە لەوەش الی كانت فەلسەفەی مێژوو بەستراوەتەوە 

بەفەلسەفەی ئەخالقگەراییەوە، بەكورتی كانت پێیوایە بیرۆكەی مێژوو بۆ جیهان 

نموونەیەكی بەرزە، بەاڵم بەهەماهەنگی فەلسەفەو مێژوو، عەقڵ و سەربەخۆیی 

عەقاڵنی رۆڵی ئەكتیڤیان هەیە.

لەكۆتایدا، دەتوانین بڵێن فەلسەفەی كانت )كانتیزم( جگە لەوەی بنەمایەكی 

قوڵ و فرە رەهەندی هەیەو كاریگەری لەسەر زۆربەی تیۆرو فەلسەفەكانی دوای 

خۆی و سەردەمی خۆی هەیە لەئەوروپا لەسەر بابەتەكانی “فەلسەفە، ئەدەب، 
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سروشت، میتافیزیكیاو پەروەردە، سیاسەت، بیركاری، ئەخالق، ئیستاتیكا(

نووسینەكانی لەبواری بیركاری لەالیەن )هلبەرت( و قوتابخانەی شێوەكاری 

گرنگی خۆی هەیە لەرێبازی هزری و ئایدیالیزمی كانتی كاریگەری بەرچاوی هەبوو 

لەسەر فەلسەفەكانی )فیختە، شایگل، هیگل و شۆپنهاوەر( رەخنەكانی كانت بۆ 

عەقڵ و ستایشكردنی هەست رێگای بۆ )ئیرادە(ی شۆبنهاوەری مامۆستای نیچە و 

بۆ رێبازی )چێژ(ی )برگسۆن( و رێبازی )پاساوگەرایی( )ولیەم جمیس( خۆشكرد.

جیاوازیكردنەكەی كانت لەنێوان عەقڵی ئەبستراكت و زانستدا خزمەتی 

لەراستی  پڕ  جیهانێكی  كەدەڵێت  بەفەلسەفەش  سەبارەت  كرد،  هیگیڵی  زۆری 

وێژەیی هەیە كە گۆڕانی بەسەردا دێت بەگۆڕانی زەمەن و شوێن، تیۆرسینانی) 

)ئەنیشتاین(یش زۆر سودی لێ  لێوەرگرتوە و هەروەها  دیاردەگەرایی( سودیان 

بینیوە تیۆری )رێژەیبون(ی لەوەوە وەرگرتوە، فەلسەفەی ئایدیالیزمیش كاریگەری 

گەورەی لەسەر نیچە هەبووە، سەبارەت بەفەلسەفەی مێژووی كانت كاریگەری 

لەسەر هێگل داناوە.

سەرچاوە:

1-ویكیبیدیا ، الموسوعە الحرە، كانت، سیرە، فلسفە، خصائص الفكرە.

عەبدولحەمید،  پەژارە  فیكریەكانی،  كاری  و  لەژیان  نمونەیەك  2-كانت 

لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوە موكریان-2005



21

سارتەر

رێبەری بوونگەرایی و نیهیلیزم
))یەكەمین شتێك كەدەبێ  تێبگەیت، ئەوەیە كەتێناگەیت((

 كیركەگۆر

سارتەر، نوێترین فەیلەسوفی سەدەی بیست، یەكەمین كەس بوو ئەوەی 

لەهەمانكاتیشدا  قبووڵە،  )ئێگزستانسیالیزم-بونگەرایی(  كەفەلسەفەی  رایگەیاند« 

بانگەشەیەكی  خستەروو  بەروونی  فەلسەفەكەی  كەهەموو  بوو  كەس  یەكەمین 

جدی بۆكرد.

نەسارتەرو  كە  پێیانوابوو،  سوننەتیەكان  لەفەیلەسوفە  زۆر  ئەگەرچی 

نەبوونگەرایی پەیوەندیەكی راستەقینەیان بە فەلسەفەوە نییە. لەكاتێكدا دەتوانین 

بڵێن هەموو ئەو چەمكانەی الی فەیلەسووفە بونگەراكان بابەتی سەرەكین لەبابەتی 

بڕیاردان( ئەمە جگەلەوەی  )ئازادی، هەستكردن بەبەرپرسیارێتی، هەڵبژاردن و 

الی هەندێك الی بونگەراكان وەك )هەستكردن بەكۆتایهاتن، نامۆبوون، نائومێدی 

ومەرگ…( چەمكی ئەو فەلسەفەیەن.

بەم پێیە بێت، سارتەر كاریگەری راستەوخۆی لەسەر ئەو فەلسەفەیە هەیە 

و هەركام لەو چەمكانە رەنگدانەوەی لەناو ژیان و واقیعەتی سارتەردا هەیە.

كاریگەری  ))یەكەمین  دەڵێ   چی  سارتەر  لەمبارەیەوە  بدەن  سەرنج 

تەواوی  پاشانیش  و  دادەنێت  خۆی  بەخاوەنی  كەمرۆڤ  ئەوەیە  بوونگەرایی 

مەحكومە  مرۆڤ،   ( دەڵێ   یان  خۆی((  ئەستۆی  دەخاتە  بوونی  بەرپرسارێتی 

بەئازادی( تا دواجار دەڵێ  )مرۆڤ سۆزێكی بێ  هودەیە(. بۆیە وتەكانی سارتەر 

لەگەڵ ئەو چەمكانەی كەفەلسەفەی بوونگەرایی پێیدەناسرێتەوە، یەكانگیرن.

لەوەش گرنگتر ئەوەیە رەنگە قسەكەی )رۆجەر.ل.شین( كەدەڵێ  )هەر 

بوونگەرایەك رێز لەخۆی بگرێت، نایەوێ  پێی بڵێن بوونگەرا( سەددەسەد بەسەر 

سارتەردا ببڕێ  و ئەوەندەی تر سارتەر لەپێشەوایەتی بوونگەرایی نزیكتر بخاتەوە.

بۆچونەكانی زۆر لەفەیلەسوفەكانیش لەسەر ئەوەی كە هەركام لەسارتەر 
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و  دەكەن  پێیداگری  ئاینی  مەسەلەیەكی  هەر  رەتكردنەوەی  دەربارەی  كامۆ،  و 

ئازادی   ) دیاریدەكات  ژیان  سنوری  دواهەمین  )مەرگ  كەپێانوایە  بەمشێوەیە 

تاكەكەسی تەواویان بەدیهێنابێت. تائەو رادەیەی دەكرێت بڵێن ئەو پەیوەندیەی 

لەنێوان بوونگەرایی و نیهیلیزمدا هەیە، داینەمۆی كارەكانی سارتەرەو بەڕێبەری 

نیهیلستەیەت ناوبەرێت.

گەر لێرەدا پێناسەیەكی سادەی بوونگەرایی بكەین ))فەلسەفەیەكە، دوا 

بەرجەستەبوونی ئازادی مرۆڤە(( یان وەكو )جولێت گریكۆ( دەڵێ  ))مرۆڤ بریتیە 

لەو شتانەی ئەنجامیاندەدات((.

ناكرێت نكوڵی لەوە بكرێت كەبوونگەرایی فەلسەفەیەكە پێشتر بانگەشەی 

نوێ   بوونگەرایی  كەبەباوكی  كیركەگۆر(  )سۆرێن  الی  بەتایبەتی  بۆكرابوو، 

دەناسرێت، بەاڵم دەكرێت بڵێن ئەم فەلسەفەیە لەسەر دەستی سارتەر گۆڕا بۆ 

شۆڕشێك لە دژی داب و نەریتە سونەتیەكانی بۆرژوازی لەسااڵنی پاش جەنگی 

جیهانی دووەم. بەواتەیەكی تر بوونگەرایی و بۆرژوازیەت دوو تێڕوانینی دژبە 

یەك بوون و هەرگیز نەدەكرا كەسێك لەیەككاتدا هەردووكیان بێت.

تقالیدە  و  ع��ادات  دژی  بووبێ   سارتەر  شۆڕشەی  ئ��ەو  ه��ەر  رەنگە 

سونەتیەكان، كەلە )15(ی ئەپریڵی )1980(دا، )25000(هەزار كەس لەرێو رەسمی 

ناشتنەكەیدا لەالفیتەكانیان نووسیبوو ))حورمەتشكێنترین كەسانی دونیا هاتوون، 

تارێز لە حورمە تشكێنترین پاڵەوانی خۆیان-سارتەر-بگرن((

پاریس  لەشاری  بورژوازیدا  لەخێزانێكی   )1905( ساڵی  سارتەر  پۆل  جان 

لەدایكبوو، هێشتا تەمەنی یەكسااڵ بوو باوكی مرد، دواتر سارتەر توشی خێلبوونی 

باوە  بۆرژواژیانەی  وژیانی   )1917( لەساڵی  دایكی  شووكردنەوەی  هات،  چاوی 

پیارەو زەبرو جەبری ئەم پیاوە، بووە هۆی ئەوەی سارتەر زیاتر گۆشەگیر بێت، 

بەاڵم هەموو ئەمانە سارتەریان بەرەوسەربەخۆیی فیكری برد.

هەمیشە  بۆ  مەرگبار،  توندڕەوی  و  توندوتیژی  و  نائارامی  چی  ئەگەر 

رەنگدانەوەیان لەسەر ژیان و نووسینەكانی بەجێهێشت، ساڵی )1929( ) سیمۆن 

دی بۆڤوار( دەناسێت، ئەوكەسەی بەمێژووی ژیانی سارتەرەوە پەیوەستە. وەها 

هەروەها  نیگاوە(  لەیەكەم  بوو  خۆشەویستی  )سارتەر،  دەكات  سارتەر  وەسفی 
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سارتەریش وەها وەسفی سیمۆن دەكات )دڵڕفێن و جوان(

بەرەخنەكانی  لەوەاڵمی  بۆڤارە-هەمیشە  دی  ئاوی-مەبەست  )سەگی 

سارتەردا دەهاتە وەاڵم، لەبارەی فیكریی و بۆچوونەكانیانەوە لەملمالنێدابوون. 

لەدواییدا سارتەر وتی) خۆشەویستی لەژیانی مندا نووسینە، شتەكانی تر بەپلەی 

دووەم دێن(

سارتەر هەمیشە بۆبەدیهێنانی پرەنیسپەكانی ئازادی تاكەكەس هەوڵیدەدا، 

جگە لەسیمۆن دەیویست لەگەڵ چەند ئافرەتی تر پەیوەندی هەبێت. ئەگەرچی 

بەدوور  هەبوو،  لەنێوانیاندا  دووس��اڵ  بۆماوەی  دووقۆڵی  رێككەوتنامەیەكی 

شێوەیەی  لەو  پەیوەندیەكی  لەوسەردەمەدا  لەكاتێكدا  بۆرژواژیانە،  لەپەیوەندی 

سارتەر و سیمۆن دژوار بوو بەتایبەتی لەوكاتەدا خێزان بنەمای سەرەكی بیركردنەوە 

ئەم  بەپێشەنگی  سارتەر  وادەكات،  ئەمەشە  هەر  بوو.  سوننەتیەكان  و  تقلیدی 

فەلسەفەیە بناسین و بەهەق پێیبڵێن بوونگەرا. 

 لەبەرئەوەی خودی فەلسەفەكە، گرنگی بە )بوون( دەدا، بەشێوەیەكی 

سەربازی،  نێردرایە  ئەوكاتەی  بۆیە  بێت،  پێناسەی  وەها  كەئازادیەكی  رەها 

خراپترین سەربازبوو، هەروەكو كاتی خوێندنی چۆن جگەلە كتێبەكانی قوتابخانە، 

هەموو شتێكی دەخوێندەوە.

و  نوێ   فەلسەفەیەكی  ب��ەدوای  گ��ەڕان  لەسەر  سارتەر  ب��ەردەوام��ی   

ئەڵتەرناتیڤێك بۆ ئەو شتانەی هەبوو، كاریدەكردو هەمیشە دەیگوت )دیكارت 

تادواجار  بووە(  ب��ۆرژواژ  هیگل  هەیە،  كەمووكورتی  كانت  چووە،  بەهەڵەدا 

رایگەیاند« كەمن خۆم تەرخاندەكەم بۆ ئەم فەلسەفەیە و بەجدیش كاری بۆ كرد«.

ئەگەرچی بەفرۆید سەرسام بوو، بەاڵم چونكە فرۆید نكوڵی لە ئازادی 

وسەربەخۆیی مرۆڤ دەكرد، لەگەڵ بووچونەكانی سارتەر نەدەگونجا. لەكاتێكدا 

بەپێچەوانەی فرۆیدەوە ئازادی خود پێكهاتەی سەرەكی فەلسەفەكەی سارتەر بوو. 

ناكرێت كاریگەری )هۆسێرل-1859(و )سۆرێن كیركەگۆر-1813( كەبەباوكی 

فەلسەفەی بوونگەرایی نوێ  دەژمێردرێن( لەسەر سارتەر لەیادبكەین. بەتایبەتی 

بەتەواوی  كەفەلسەفەكە  سارتەر،  ودەركەوتنی  جیهانی  دووەمی  جەنگی  لەپاش 

ناسراو هەردوو فەیلەسوف )هۆسێرل وكیركەگۆر( لەژیاندا نەمابوون. 
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دیالۆگی نێوان ئارۆن و سارتەر وای لە سارتەر كرد، بێ  سنور سەرسوڕمان 

تافەلسەفەكەی  پاریس  لەساڵی )1933(دا چووە  بەفەلسەفەكەی هۆسێرل و  بێت 

ئەو بخوێنێت. ئەگەر چی سەرسوڕمانی خۆیشی بەكیركەگۆر هەرگیز نەشاردەوە. 

ئەوە  لەسەر  جەختی  كەكیركەگۆریش  تێگەیشت  ئەوەی  پاش  بەتایبەتی 

دەكردەوە، كەفەلسەفەی مانادار واتا)بوونی تاكەكەس( چونكە الی ئەو حەقیقەت 

بە  مرۆڤ  ئەوپێیوابوو  ئااڵبوون،  لەیەكەوە  یەكانیگیرو  بەجۆرێكی  ئەزموونی  و 

تەنها بریتی نییە لەهۆشێكی ئاقاڵنی كەجەستەی پێوە لكاوە، بەڵكو مەیلیان هەیە، 

كردەوەیان هەیە، هەڵدەبژێرن و ئازار دەچێژن و بەپانتایەكی فراوانی هەست و 

سۆزدا تێپەڕ دەبن كەلەئەزموونەكانیاندا رەنگدەداتەوە. 

 ( وات��ا  بێت،  )ب���وون(  فەلسەفەی  دەب��ێ   فەلسەفە  پێیوابوو.  ئ��ەو 

بوونگەرایی-ئێگزستانیسالیزم( بێ  وپیوابوو ئەوە راستیە ، كەمرۆڤ لەسەر الیەنی 

نائەقالنی بەندەو دەیوت) یەكەمین شت كەدەبێ  ئێمە تێبگەین ئەوەیە، كەئێمە 

تێناگەین( وتی كاری فەلسەفە رونكردنەوەی پنتە تاریكەكانی دونیا نییە، بەڵكو 

رۆشنكردنەوەی )بوون(ە.

وەكو  چ  بوونگەراو  فەیلەسوفی  وەكو  چ  )هۆرسێڵ(  شێوە  بەهەمان 

كیركەگۆر،  دوای  بەتایبەتی  هەبوو،  گەورەی  رۆڵی  سارتەر  لەسەر  كاریگەری 

لەسەر  سەرنجانەی  ئەو  سەرەڕای  دادەنرێت.  كیركەگۆر  بەتەواوكەری  كارەكانی 

هۆرسێڵ هەبوون، پێدەچێت سارتەریش هەمان بۆچوونی هەبووبێت سەبارەت 

بەوەی كە)هۆرسێڵ( قەناعەتی بەفەلسەفەی سوننەتی هەبوو و هەوڵی بۆپێكەوە 

)دیكارت(  لەبووچونەكەی  وپشتگیری  ئەزمونگەرایی  و  ئەقڵگەرایی  گرێدان 

دەكرد )من بیر دەكەمەوە كەواتا هەم( لەالیەكی ترەوە پشتگیری لەبۆچونەكانی 

ئەزمونگەرایەكانی )داڤیدهیوم( دەكرد وپێیوابوو )مرۆڤ جگە لەوشتانەی تاقیان 

دەكاتەوە هیچی دی نازانێت(

لەكاتێكدا سارتەر لەگەڵ بەشێكی ئەم بووچونانەی هۆرسێڵ نەبوو. بەتایبەتی 

لەپێكهاتەیەكی دوالیزمی لەنێوان هۆرسێڵ و دیكارت و فەلسەفەی ئەقڵگەرایی، 

بگرە سارتەر رێك بەپێچەوانەی ئەم بۆچوونەی هۆرسێڵەوە بوو لەمبارەیەوە،بەاڵم 

ناكرێت سارتەر لەژێركاریگەری ئەم دوو فەیلەسوفە بەدەربووبێت تائەو رادەیەی 
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سارتەری بەرەو ئەفراندنی گەورە برد. 

ساڵی )1938( سارتەر بەنووسینی رۆمانی )هێڵنج( فەلسەفەی بوونگەرایی، 

باشترین روحیەتی ئاشكرابوو، بەكارێكی بێ  وێنە لەقەڵەمدرا، تا دەگاتە پرسیاری) 

)كە  رایگەیاند،  ئەقڵگەراییەو  تێزەكانی  پێچەوانەی  ئەمەش  چیم…؟(  من 

هەركەسێك خۆی چارەنوسی خۆی دیاریدەكات(

بوو،  راست  خۆی  بیروباوەڕەكەی  فەلسەفەو  لەگەڵ  ئەوەندە  سارتەر 

»نووسەر  وتی  و  رەتكردەوە  بۆئەدەب  نۆبڵی  خەاڵتی   )1964( ساڵی  تائەوەی 

نابێ  رێبدات دەزگاكان لەسەر رێی خۆی الیبدەن، هەربۆیە دیگۆڵ وتی«سارتەر 

گەورەپیاوی مێژووە«. 

بەم شێوەیە سارتەر ساڵی )1980( و لەتەمەنی )74( ساڵیدا كۆچی دوایی 

كرد.

سەرچاوەكان:

*اشنایی بە سارتر، پل استراترن، ترجمە زهر اریان، نشر مركز-1379

*سارتەر-پۆل ستراتێران-و-ئازاد بەرزنجی- 2004  

*الفلسفە الوجودیە، جان ڤال، ترجمە/ تیسیر شیخ االرضي _ بیروت
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نیچە و ئەنتی فێمێنیزم
ئەو شتەی لەناومان دەبات، بەهێزمان دەكات

نیچە

فردریك نیچەی فەیلەسوفی ئەڵمانی، لە )15 ی ئۆكتۆبەری 1844( لە دایكبووە 

لە ئاگۆستی )1900( مردوە و گرنگی زۆری بە ئاین و ئەخالق و رۆشنبیریداوە. 

ئەم بابەتە قسەكردنە لەسەر بۆچوونێك كە پێیوایە نیچە بۆچوونەكانی لەسەر ژن 

زۆر خراپە، بەاڵم ئەم بۆچوونە دەیەوێت بڵێت بۆچوونێكی تریش هەیە كە نیچە 

بۆچوونی باشیشی لەسەر ژن هەیە.

نیچە و فێمێنیزمی هاوچەرخ، دەیەوێت بگاتە ئەو ئەنجامەی كەئایا ئەوەی 

دەربارەی نیچە سەبارەت بەسوكایەتی بەژنان وتویەتی راستە...!

تێزی  تیۆر و  بۆ  سودمەندبێت  دەتوانێ   تاكوێ   نیچە  فەلسەفەكەی  ئایا 

لەگەاڵ  جۆراوجۆریان  پەیوەندیەكی  كەفێمێنیستەكان  لەكاتێكدا  فێمێنیستی؟ 

قسە  بەشێكیشان  سودەمەندە و  پێیانوایە  بەشێكیان  هەیە،  نیچەدا  فەلسەفەكەی 

لەسەر زیانبەخشی ئەو فەلسەفەیە دەكەن.

لەجواڵنەوەی  باس  دەیەوێت  هاوچەرخ(  فێمێنیزمی  )نیچە و  كتێبی  لە 

بزافی فیمێنیستی بكات و وا پێناسەی دەكات »جواڵنەوەی فێمێنیزم جواڵنەوەیەكە 

تیایدا الیەنگریی لەمافی ژن دەكرێ ، ئەم جواڵنەوەیە خوازیاری ئەوەیە كە پێگەی 

راستەقینە و شایستەی ژنان بۆ ژنان بگەڕێندرێتەوە«.

قسە لەسەر چەوساندنەوەی ژنان دەكرێت لەالیەن پیاوانەوە لەبوارەكانی 

فێربوون و پەروەردە، رێگا بەژنان نەدراوە بێنە ناو بوار و الیەنەكانی كۆمەاڵیەتی و 

سیاسی و ئابووریەوە.

هەڵگری  لەپیاوان  كەهەندێك  بەوەشدەكات  ئاماژە  ئەوەی  س��ەرەڕای 

ئایدیایەكی یەكسانیخوازانەن ویستویانە ژنان بێنە مەیدانەوە و نەبنە پاشكۆی پیاوان.

بەاڵم بەشێكی تر لەپیاوان بۆچونیان وایە كەژنان تەنها كۆمەڵێ  پەیكەر و 

الشەن بۆ تێركردنی ئارەز و  وخواستە سێكسیەكان.

لەم كتێبەدا قسە لەسەر ئەوە كراوە كەهەندێك لەپیاوان باوەڕیانوایە كە 
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ماڵەوە  وایانهەڵبژاردوە،كەلەدەرەوەی  مێژوویی  بەشێوەیەكی  ژنانن  ئەوە خودی 

چاالكیان نەبێت، خۆیان لەمەیدانەكانی كار و دەسەاڵت بەدوورگرتووە.

لە ڕاستیدا، ئامانجی جواڵنەوەی فێمێنیزم ئەوەیە ئەو بۆچوونانە بگۆڕێ  

كە بەكەم  و ژێر دەستەیی لەژن دەڕوانێ ، لەبەرئەوەی جواڵنەوەكە بەدوای ئەوەدا 

دەگەڕێت كەژنان پێناسەی خۆیان بكەن، بەها تایبەتیەكانی خۆیان فۆرمەڵە بكەن و 

لەمەیدانە سیاسی، كۆمەاڵیەتی، زانستی و رۆشنبیرییەكاندا دەنگی خۆیان بەگوێی 

كەسانی تردا بدەن، كۆمەڵگەیەك دروستبێ  كەژنیش وەكو پیاو رێز و بەهاداری 

خۆی هەبێ  وەكو مرۆڤ شایانی رێز و بەها بێت.

پەیوەندی گرنگی نیچە بەفەلسەفەی فێمێنیزمەوە دەیەوێت قسە لەسەر 

ئەم جواڵنەوە كارایەی ژنان بكات، كەلەسەرتاسەری دونیادا بەفەلسەفەی بەرگری 

لەمافی ژنان و بەدەستهێنانی بەرانبەری ناسراوە. 

لە الیەكی ترەوە لە كتێبی »كاتێ  نیچە گریا«كەلەالیان ئیرڤین دی یالوم 

»نووسراوە و لەو كتێبەدا دیالۆگێكی بەرفراوان لەنێوان )یۆزیف برۆیر و لۆسالۆمی(

دا هەیە.

كاتێك لۆسامی-خۆشەویستی بێ  ئاكامی نیچە –گوایە سەرچاوەی شێتی و 

نیچەیە،  خراپەكانی  دیدوتێڕوانینە  سەرەكی  هۆكاری  گوایە  نیچەیە و  خۆكوشتنی 

بۆیە  زۆر خراپە،  تەندروستی  كەنیچە  قەناعەتەی  ئەو  بەژنان-دەگاتە  سەبارەت 

دەیەوێت یارمەتی بدات و پەنادەباتە بەر دكتۆر برۆیر، بەڵكو فریای نیچە بكەوێت.

بۆیە لەنامەیەكدا بۆ برۆیر، لۆسالۆمی دەڵێ »دكتۆر بوێر، دەبێ  لەمەڕ 

بابەتێكی گرنگەوە لەگەڵتاندا بدوێم«.

لەكافێی  نۆ  كاتژمێر  سبەی  لەمەترسیدایە،  ئەڵمانی  فەلسەفەی  ئایندەی 

سۆرنیتۆ چاوەڕوانتانم« 21 ئۆكتۆبەری 1882، لۆسالۆمی(.

مەبەستە بڵێم لەم كتێبەدا هەرگیز ئەوە بەدیناكرێت ئەوەی كەگوایە نیچە 

بۆ چوونەكانی سەبارەت بەژنان بەهۆی لۆسالۆمییەوە بووە.

راستە نیچە و پاولرێ ، هەردووكیان پەیوەندییەكی روحیان بەلۆسالۆمییەوە 

هەبووە، بەاڵم لەم كتێبە گرنگەدا »كاتێ  نیچە گریا« هەرگیز باس لەو فاكتەرە 

ناكرێت كەلۆسالۆمی رۆڵێكی وا نێگەتیڤی گێڕا بێت.
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بۆیە دەكرێت بۆ تێگەیشتنی زیاتر لەفیكر و دیدی نیچە سەبارەت بەژنان و 

خودی )لۆسالۆمی( یە.

نوشین شاهیندە پێیوایە مێژووی ئەم بزوتنەوەیە دەكرێت بە سێ  قۆناغ:

یەكەم: شەپۆلی یەكەمی فێمێنیزم لە ساڵی )1845-1945( بەردەوام بوو، 

واتا سەد ساڵی خایاند.

دووەم: شەپۆلی دووەمی فێمێنیزم لەساڵی )1945-1990( بەردەوامبووە.

سێیەم: شەپۆلی سێیەمی فێمێنیزم لەساڵی )1990-2006( بەردەوامە.

ئەو پێیوایە ریشەكانی شەپۆلی یەكەم هی سەردەمی شۆڕشی پیشەسازییە، 

كەبواری بۆ ژنان رەخساند جەخت لەسەر یەكسانی كۆمەاڵیەتی بكەنەوە، داوای 

مافی یەكسانی بكەن لەگەاڵ پیاواندا، واتا شەپۆلی یەكەم الیەنی )ماف( بەسەریدا 

زاڵبووە، بەاڵم شەپۆلی دووەم خوازیاری گۆڕانی بونیادە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 

فەلسەفیەكانی كۆمەڵگەیە، واتا ئەم شەپۆلە بەربەرەكانی لەگەاڵ ئەو پایانە دەكات 

كەالیەنی پیاوانەوە بونیادنراوان.

هەرچی شەپۆلی سێیەمە، دەیەوێت مەیلی هاوەڕەگەزخوازانە نیشاندات 

حاڵەتەدا،  لەم  ژنان  نیشباندەن  ئەوە  تا  ژن،  لەگەاڵ  ژن  سێكسی  مەیلی  واتا 

لەحاڵەتی سێكسدا پێویستیان بەپیاوان نییە.

لێرەدا زۆر بەوردی قۆناغەكانی ئەم سێ  شەپۆلە باسدەكرێت و هەركامیان 

بەدیهێنانی  فێمێنستی و  جواڵنەوەی  لەسەر  هەیە  جدیان  زۆر  نەقشی  و  رۆڵ 

مافەكانی ژنان و جیا لەوەش هەر كام لەم شەپۆالنە خاوەن تیۆر و ئایدیاكی تایبەتن 

ئازادییەكانی ژنان، هەر كام لەم شەپۆاڵنە لەگەاڵ شەپۆلی  بۆ بەرگری لەماف و 

دەگاتە  تا  تێپەڕاندوە،  خۆی  پێش  ئەوانی  ناوە و  جدیتری  هەنگاوی  خۆی  پێش 

گەیشتن بەو مەیلە سێكسیەی كەپێیدەوترێت هۆمۆسێكسواڵ  و ئەمەشی بۆ ژنان 

حەاڵلكردوە، چ لەڕووی تییۆری  و چ لەڕووی پراكتیكیەوە.

تیۆر و شەپۆلی جواڵنەوەی فیمێنیستە وادەكات ژنان  تەنانەت هەر ئەو 

فەرهەنگیدا  كۆمەاڵیەتی و  سیاسی و  لەبواری  بن  بەهرەمەند  دەنگدان  لەمافی 

هەنگاوی جدی بنێن.

نووسەر لەبەشێكی نووسینەكەیدا«رۆڵی ڤێرجینا وۆلف »لەساڵی )1919(دا 
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لەوتارێكیدا  فێمێنمیستی ۆولف،  بەبناغەی رەخنەی  بەرز دەنرخێنێت سەبارەت 

بەناوی )ژووری تاكە كەسێك(، بوو كەباسی لەكێشەكانی ژنانی نووسەر دەكردو 

لەگەاڵ  رەفتاریان  نزم  بچووك و  بوونەوەری  وەكو  كەپیاوان  دەكرد،  لەوە  باسی 

فێمێنیستییە  شەپۆلی  بزوتنەوەی  ئەو  بایەخی  بەاڵم  دەیكەن،  و  كردوە  ژنان 

لەسەردەستی )سیمۆن دی بۆڤوار( كەلەساڵی )1949( لەكتێبی )رەگەزی دووەم( 

باڵویكردەوە.

ئەم نووسینەی سیمۆن دی بۆڤوار كەلەسەدەی بیستدا بایەخێكی گرنگی 

هەبوو رایگەیاند«كەكۆمەڵگەی خۆرئاوا كۆمەڵگەی پاتریاركین«.

كۆمەڵگەی  ئابلۆقەكانی  ژن  »دەبێ   باوەڕیوایە،  لەمبارەیەوە  بۆڤوار  دی 

پاتریاركی بشكێنێ ».

لەمبارەیەوە  دەك��ات و  فێمێنیستی  لەرەخنەی  باسی  شاهیندە،  نوشین 

بۆچوونی نێگەتیڤی چەند فەیلەسوفێك دژی ژن دەخاتەڕوو، بۆ نمونە ئەرستۆ 

»پێوایە لەو شوێنەی كەسروشت ناتوانێ  پیاو بخوڵقنێت، ژن دەخوڵقێنێ » تەنانەت 

ئەرستۆ ژنانی لەریزی كۆیلەكاندا داناوە، تۆماس ئەكویناس« باوەڕیوابووە، كە ژن 

پیاوێكی نا تەواوە و پیاوی بەخودا دەزانی و ژنیش بەمادە«

فرۆیدیش »بۆ چوونێكی نێگەتیڤی هەیە و پێوایە ژن، ژنە، چونكە ئەندامی 

نییە« جگەلەوانە  ژنێك وجودی  دنیایەدا هیچ  لەم  پێوایە  نییە و  پیاوی  نێرینەی 

ژن  رێگایداوە  بارەیەوە  لەو  ئەوان و  لەچاو  هەیە  بۆچوونی  »باشترین  ئەفالتون 

بچێتە ناو كۆمارەكەیەوە«.

مەبەست لەم نمونەیەی سەرەوە بەسوك سەیركردنی ژن نییە، ئەوەندەی 

بزانرێت،  فەیلەسوفەكان  بەتایبەتی  وتێڕوانینی  پیاو  ماهیەتی  مەبەستی  نووسەر 

سەبارەت بەژنان و بۆ ئەم مەبەستەش فێمێنیستەكان هەستیانكرد كەپیاوان تەنها 

ئەم  بەاڵم  بوون،  ژن  وەكو  نەك  دەكەن،  ژن  پێناسەی  بوون  مرۆڤ  بەمانای 

بزوتنەوە فێمێنیستانە نەك تەنها سیفاتە بایۆلۆژیەكانی ژنیان بەمایەی نزمی ژن 

بەرزی و  بەسەرچاوەی  ژن  بایۆلۆژیانەی  سروشتی و  سیفەتە  ئەو  بەڵكو  نازانن، 

گەورەیی ژن دەزانن.

بایۆلۆژیەكان  لەهۆكارە  لەئەوان جگە  ژنان خۆیان  بەژنبوونی  سەبارەت 
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وەكو سكپڕی و سوڕی خوێن و مناڵبوون، سۆز و عاتیفەش دەخەنە پاڵیان و ژنان 

پشت بەئەزموونی خۆیان دەبەستن.

سەبارەت بەبوونی زمان و قسەی خۆیان، ژنان لەمبارەیەوە رێگای تایبەت 

بەخۆیان هەیە، ئەمە سەرەڕای بواری دەرونشیكاری بەپشت بەستن بەتێورەكانی، 

الكان، فرۆید و جولیا كریستیڤیا.

كۆمەاڵیەتی  كەرەهەندێكی  فێمنێستەكان  پێنجەمی  رەخنەی  سەرەڕای 

هەیە، لەمبارەیەوە ڤێرجینا وۆلڤ پێشەنگی ئەم باسەیە، نوشین شاهیندە پێیوایە 

ژنان بۆ بەرپەرچدانەوەی پیاوان چەند میتۆدی جیاواز بەكاردەهێنن و لەهەمانكاتدا 

وەسفبكرێن،  یان سۆزانی(  پاكیزە،  یان شەیتان،  )فریشتە،  وەكو  ژنان  ناتوانرێ  

بەرامبەر  پیاوان  خراپانەی  مامەڵە  ئەو  دەیەوێت  فێمێنسیتی  میتۆدۆلۆژی  بەڵكو 

ژنان رابگرێت و نووسەر پێوایە ئەو میتۆدۆلۆژیانە پێكدێن لەبوارەكانی )بایۆلۆجیا، 

زمانناسی، سایكۆلۆجیا، روناكبیری( لەمبارەیەوە لەبابەتی بایۆلۆجیادا قەناعەتیان 

بایەخی  سینە  منداڵدان و  وەكو  ژن  جەستەی  جیاوازەكانی  بەشە  دەبێ   وایە، 

كتێبی  دیاریبكرێت،  ژن  رۆڵی  تردا  لەبەشەكانی  كام  لەهەر  پێبدرێ  و  زیاتریان 

نیچە و فێمێنیزمی هاوچەرخ »نوشین شاهیندە دێتە سەر ئەسڵی مەسەلەكە واتا 

ئەوەی ئایا نیچە فێمێنیست بووە؟ یان لەكوێ  لەگەاڵ ئەم فەلسەفەیەدا و خزمەتی 

بەم فەلسەفەیەكردوە؟

لەالیەن  فەلسەفە  زۆرب��ەی  پێیەی  »بەو  پێوایە  نووسەر  بارەیەوە  لەو 

بەدەن، فەرهەنگیان لەسەر و  )زیهنیان لەسەروی  ئەوانیش  پیاوانەوە نووسراون، 

خێریان  خەیااڵ،  لەسەروو  حەقیقەتیان  ناعەقاڵنیەت،  لەسەر و  عەقڵیان  سروشت، 

ژنان  دایكانە  ژنانە و  لەو خاڵەوە كەژنان سیفەتی  واتا  داناوە  لەسەرو شەڕەوە( 

لەژنان  رێگا  بۆیە  شەڕە(،  خەیااڵ و  ناعەقاڵنییەت و  سروشتی  )جەستە،  هاوشانی 

گیراوە.

لەژنان  نیچە  توندەكانی  رەخنە  سەرەڕای  بڵێین  دەكرێت  لەمبارەیەوە 

بخرێتە  نیچەش  كەوادەكات  بچووك هەن،  خاڵی  باسیاندەكەین، چەند  كەدواتر 

ئەو ئەجێندەوە، گەرچی فێمێنیست نەبووە، بەاڵم خزمەتی بەفەلسەفەی فێمێنیزم 

كردوە، بەاڵم بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ.
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پشتیوانی  بەئاڕاستەی  راستی  لەبابەتیبوون و  نیچە  رەخنەی  لەمبارەیەوە 

لەبەهاكانی ژنانە.

نیچە لەكتێبی )ئاركیۆلۆژیای ئاكار( بەرەخنەگرتنی لەو بااڵییەی كەبەزیهین 

نەدراوە و بەبەدەن دراوە، لەوێدا كەژنان بەبەدەن جیادەكرێنەوە، پشتیوانی نیچە 

لەم چەمكە بۆ فەلسەفەی فێمێنیزم گرنگە، هەروەها نیچە ئەو شتانەی كەعەقاڵ 

رێزمانی  بەبەرهەمی  پرسیارەوەو  ژێر  دەخاتە  دەزانن  بەبااڵتر  لەناعەقاڵتییەت 

كەجەستە  ئەوەش  گرنگە،  فێمێنیست  فەلسەفەی  بۆ  دیسان  ئەمەش  دەزان��ێ ، 

جۆش و خرۆشی ناعەقاڵنی تایبەتی ژنانە، دیسان مایەی بەها دانانە بۆ ژنان.

خاڵێكی تر زۆر گرنگە، ئەوە دەسەلمێنێت كەنیچە رێكاورێك لەگەاڵ خودی 

فەلسەفەكەی )سیمۆن دی بۆڤوار( رێبەری بەرگری لەمافی ژنان یەكدەگرێتەوە، 

ئەوەی كەنیچە »لەدەستدانی غەریزەی ژنانە بەجۆرێك لەناوچوون و دواكەوتنی 

كەدەتوانێ   دەبات  ناو  ژنان  بایۆلۆژی  بەتایبەتمەندێكی  ئەمەش  دەزانێت،  ژن 

هێزیان بداتێ ».

كەئێمەی  هێزێك  »تەنها  دەڵێ   دووەم(دا  لە)ڕەگەزی  بۆڤواریش  دی 

ژنێتیمان  بەقبوڵكردنی  تەنها  راستەقینەیەو  هێزێكی  هەمانبێت،  دەتوانین  ژنان 

بەدەستدێت«.

بەوە  بایۆلۆژیەوە  لەڕووی  لەرۆڵی سێكس  نكۆڵیكردن  واتا هەردووكیان 

دەزانن نكۆڵیكردنە لەژیان و ناتوانێ  ئەو ئازادییە بەژنان ببەخشێت كەچاوەڕێیدەكەن.

سەبارەت بەرەتكردنەوەی دوالیزمی سێكسی لەڕوانگەی نیچەوە دەتوانین 

بڵێین ئاوهایە، یەكەم: پیاوان تەنها لەڕووی نەریتەوە بەبەهاتر لەژنان ناسێنراون. 

دووەم: پیاو  و ژن وەكو مرۆڤ جیاواز نین، بەاڵم خو و رەچەڵەكی یەكسانیان 

جیاوازیان  یەكدا  لەگەاڵ  بەڵكو  نین،  یەكتر  دژی  ژنان  پیاوان و  سێیەم:  هەیە. 

هەیە. چوارەم: هەردوو رەگەز تەسیامی بنەما لەرادەبەدەر سادەكراوەكانی ئەم 

بیروبۆچونانە دەبن كەرۆڵی دوانەی سێكس و بەهاكانیان جیاوازە، هەروەها چەند 

تێڕوانینێكی تری نیچە سەبارەت بەژن بەباری پۆزەتیڤدا بەرچاودەكەوێت.

ب��ەدژی  بەراشكاوی  نەدەتوانرێت  »نیچە  دەڵ��ێ  شاهیندە  هەربۆیە 

رەگەز  چەند  چونكە  بزانین،  بەفێمێنستی  نەدەشتوانین  لەقەڵەمبدرێت،  ژن 
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دژی  كەنیچە  دۆزیەوە  رەگەزمان  ئەوەندەش  ژنانە،  دژی  نیچە  لەنووسینەكانی 

ژن نییە، بەاڵم هێشتا نووسینەكانی نیچە پێویستیان بەخوێندنەوەی زیاتر هەیە«.

سەرچاوەكان:

1- ویكیبیدیا الموسوعە الحرە، فریدریك فیلهیلم نیتشە، حیاته، سیرته 

الفلسفیە.

2- زن درتفكر نیچە، نوشین شاهندە، قصیدەسرا، طهران، 2003.

3- نیچە و فێمینیزمی هاوچەرخ، نوشین شاهیندە ، وەرگێڕانی لەفارسیەوە: 

محەمەد كەریم

4- كاتێ نیچە گریا، نوسینی ئیرڤین دی یالوم
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بلیمەتی وشێتی 

شەیتانی سوكرات و نوشتەی باسكاڵ
)تاڵە موویەكی باریك بلیمەتی لەشێتی جیادەكاتەوە(

هاشم ساڵح

ئایە ئەو بارودۆخە تایبەت و ناسروشتی و نێرۆسیسەی لەناو نووسەرو 

هونەرمەندو فەیلەسووفەكاندا هەیە، ئەو رەفتارە نامۆو ئاڵۆزو سەیرانە بەشێكن 

لەچەمكی شێتی…؟

شێتی چییە؟ پەیوەندی نێوان بلیمەتی و شێتی چییە؟ 

دەڵێ :  الجسد(دا  )ژاكرە  لەرۆمانی  مستەخانمی  ئەحالم  بارەیەوە  لەم 

ئەحالم،  لێرەدا  )بیگومان  بخەنەوە«  گەورە  داهێنانی  دەتوانن  شێتەكان  »تەنها 

هاشم ساڵح وئەندرێ  مۆرۆ :«هاوڕان لەسەر ئەوەی پەیوەندیەكی پتەو لەنێوان 

ئەفراندن وشێتیدا هەیە«

نووسەرو  لەژیانی  بەشێك  نەبوایە  شێتەیە  ئەم  »گەر  پێیوایە  مۆرۆ 

فەیلەسوفەكان بەو شێوەیە نەدەبوو، هەروەها نەدەبوونە خاوەنی ئەو داهێنانە 

گەورانەی كەخستیانەوە. بەنموونەش )بەلزاك، دیستۆفسكی، فلۆبیر(«. 

گەورەییەكانی  و  لەداهێنان  نكوڵی  ناتوانێ   كەس  تر،  واتایەكی  بە  یان 

)نیچە، هۆڵدەرلین و ڤان كوخ( بكات لەگەڵ ئەوەشدا كەشێتی بەشێكی گەورەی 

بەشێكی  داینەمۆی  شێتیش  خودی  پێدەچێت  بەاڵم  بووە،  نوسینەكانیان  و  ژیان 

زۆری داهێنانەكانی ئەو فەیلەسوفانەبێت. 

ئەفالتون دەڵێ : »كەسانی بلیمەت بەئاسانی توڕەدەبن و لەپێستی خۆیان 

ئەمان  ئاسایی،  خەڵكی  بەپێچەوانەی  بڵێی  وەك  دەژین،  بەجۆرێك  دەردەچن، 

لەدەرەوەی زەمەن و بوون دەژین«

ئەگەرچی ئەرستۆ ئەم شێوازی شێتییە، بەچەند قۆناغ دابەشدەكات، دەڵێ ؛ 

شڵەژانی فیكری، خەمۆكی یان نەخۆشی مالیخولیا، مەیلی مرۆڤ بۆ تەنیایی و 

دورەپەرێزی و تێڕامان دەستپێدەكات و هەندێك جار بەفێلێهاتن یان شێتبوون و 

تەنانەت خۆكۆشتن كۆتایی دێت«.

هەندێك  بەبێ   مەزن  كەسایەتی  سەرئەوەی  دەچنەوە  قسەكان  زۆربەی 
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لەشێتی، بوونی نییە، یان پەیوەندیەكی گەورە لەنێوان بلیمەت و شێتدا هەیە. 

لەم بارەیەوە دەكرێ  كەسانی وەك )نیچە، فۆكۆ، باسكاڵ، رۆسۆ، ڤێرجینا وۆلف، 

بۆدلێر و ڤۆڵتێر…( بەنموونە وەربگرین. 

لێرە نموونەیەكی لێكۆڵینەوەكەی دكتۆر )لولوت( دێنینەوە كەشێتیەكەی 

)سوكرات و باسكاڵی(ی ناوناوە )شەیتانی سوكرات و نوشتەی باسكاڵ( و بەبۆچونی 

ئەو ، بلیمەت ئەو كەسەیە كەلەالیەن شەیتانی بلیمەتیەوە دەستی لێوەشێندراوە.

ناتوانن  هەرگیز  عەرەب  رۆشنبیرانی  و  نووسەران  پێیوایە  ساڵح،  هاشم 

باسی نێرۆسیسی وحاڵەتە دەرونیەكانی خۆیان بكەن و بگرە هەوڵی شاردنەوەی 

دەدەن ودەڵێ ؛ ئەوان زۆر لەمەیلی شێتی تێیاندا بااڵدەستە، بەاڵم ناوێرن راستی 

بڵێن، چونكە دەترسن بەوەی بە)شێت( ناوببرێن.

تاكە جیاوازی ئەوەیە فەیلەسوف و شاعیرو نووسەرە ئەوروپیەكان نەك 

ناترسن، بەڵكو پێیانوایە ئەمە حاڵەتێكی سروشتیە وشاردنەوەی كارێكی نەشیاوە، 

هاشم  چی  ئەگەر  داهێنانەوە  و  بەبلیمەتی  پەیوەستە  چەمكە  كەئەم  بەتایبەتی 

پێیوایە، »هەموو بلیمەتێك شێت نییەو هەموو شێتێكیش بلیمەت نییە«.

بەاڵم حاڵەتێكی تایبەت هەیە، بەشكڵێكی زۆر، ئەویش ئەوەیە بلیمەت 

بونەوەرێكی ناكۆمەاڵیەتیەو زیاتر مەیلی بۆ تەنیایی و دورە پەرێزی و كەنارگیری 

هەیە.

گەورەی  داهێنانی  و  سۆفی  دەب��ووە  ئ��ازاردا  و  تەنیایی  لەكاتی  رامبۆ 

شیعرەكانی  هەموو  ساڵدا  چوار  لەماوەی  تەنها  چۆن  وانەبێ   گەر  دەخستەوە، 

دەنووسی.

عەقاڵنی  فەلسەفەی  لێشێواویی  سەر  و  هیالكی  ئ��ازارو  پاش  دیكارت 

بەرهەمهێنا. 

و  بلیمەتی  نرخی  زۆرەوە  كێشەیەكی  و  نەخۆشی  ب��ەئ��ازارو  گۆتە، 

داهێنانەكانی داوە.

پێكەوە  چەمكی  دوو  بلیمەتی  و  شێتی  )چۆن  پێموایە.  ساڵح  هاشم 

پێویستی بەهەوڵ و كۆششی گەورە  بلیمەتی جگە لەبەهرە  گرێدراون ، بەاڵم 

هەیە(. 
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لەم بارەیەوە بەلزاك بۆ )ڤانیسكای( خۆشەویستی دەنوسێ  ودەڵێ  »ژیانی 

رستەو  رێكخستنی  و  پاكنووس  عەزاب،  قەهر،  كاركردن،  كاتژمێر  )پانزە(  من 

دەستەواژەیە…

بەرەبەیان  تا  دادەخست،  پەنجەرەكانی  )یانزە(  سەعات  شەوان  بەلزاك 

دەینوسی و بەردەوام قاوەی دەخواردەوە.

ئەگەر چی بۆچونێك هەیە، كەپێی وایە نووسەرو بلیمەتەكان، خەڵكانێكی 

نییە. حەز  وكۆمەاڵیەتیان  پەیوەندیەكی خێزانداری  بێسۆزن و هیچ  بێئیحساس، 

بەقەرەباڵغی و كۆڕو میوان ناكەن، بەاڵم لەراستیدا ئەمە پەیوەستە بەكاتی كاركردن 

ونووسین و داهێنانەوە )دیكارت( بەهۆی ئەو مەسەلەیەوە فەرەنسای جێهێشت.

نامورتاحی و  )بلیمەتی وشێتی( زۆرجار دەبنەهۆی  بڵێن  بۆیە دەتوانین 

وژن  لەمنداڵ  خۆیان  تەنانەت  هەربۆیە  وبێزاربوون،  خەڵكی  سەرنجی  جێگەی 

سپێنوزا،  كانت،  )دیكارت،  لە  هەركام  لەمبارەیەوە  گرتوەو  دورپەرێز  وخێزان 

نیچە، سارتەر، فۆكۆ( ژنیایان نەهێنا.

شێتی شۆبنهاوەر گەیشتە ئەو رادەیەی كە هەستیدەكرد هەمیشە كەسێك 

بەدوایدا كەوتوە تاداهێنانەكانی بكوژێت. 

هاوڕێكانی  الی  زۆرجار  و  دەكرد  بەنیگەرانی  هەستی  هەمیشە  )كامۆ( 

باسی خۆكوشتنی خۆی دەكردو هەرئەوەشە رەنگە وای لێكردبێت، )ئەفسانەی 

سیزیف( بنوسێت.

شوكردنی  و  دایكی  بۆ  خۆشەویستی  بەهۆی  )بۆدلێر(  دەرون��ی  گرێی 

بەژەنڕاڵێك پاش مردنی باوكی، وایكرد هەمیشە هەستیدەكرد غەدری لێكراوەو 

چەندین جار هەوڵی خۆكوشتنیدا. دواجار دەڵێ » خۆم دەكوژم و توانای ژیانم 

نەماوەو دەمەوێت بۆ هەمیشە بنووم«.

هاشم ساڵح دەڵێ » جیاوازی بلیمەت و شێتی ئەوەیە، قەیرانی بلیمەت 

وكاری  بەتاڵ  وڕێنەیەكی  بەرەو  شێتی  قەیرانی  ئاوادەبێ ،  داهێنانەوە  لەرێگای 

دەبوو  بلیمەت  ئەوا  نەبوایە،  گەورە  داهێنانی  گەر  واتا  دەب��ات،  ناشایستەی 

بەكەسێكی شێت.

و  لەناو  بلیمەتەكانە  نەبوونی  بەهرەمەند  ئەویش  هەیە  تر  خاڵێكی 
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وۆڵڤ  وڤێرجینا  ونیچە  كۆخ  ڤان  لەژیانی  وەكو  وئاسودەیی.  داهێنانەكانیان 

هەستی  كەس  نیچە  بوو،  هەژار  و  برسی  هەمیشە  كۆخ  ڤان  دەردەكەوێت. 

بەگەورەیی نەدەكرد، وەك خۆی دەڵێ » هەندێ  كەس لەپاش مردن لەدایك دەبن 

رۆژی منیش دێت، بەاڵم لەژیاندا نابم«.

وۆڵفیش پاش تامكردنی لەزەت خۆی كوشت...

سەرچاوە:

- »لەنێوان )بلیمەتی وشێتی(«دا نوسینی هاشم ساڵح، وەرگێڕانی نەوزاد 

ئەحمەد ئەسود، دەزگای سەردەم-2002 


