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بێگومان مرۆڤ بیركردنەوەی بەهەرشێوەیەك بێت و تەبەنی هەر
بیرۆكەیەك بكات ،ناتوانین بڵێین ئەو بیرۆكە یان فەلسەفەیە پوخت و
پەتیە لەهەر كاریگەریەكی ژینگەیی و ئەو پانتاییەی كە خاوەن بیرۆكە یان
فەلسەفەكە تێیدا ژیاوە ،ئەمەش سەبارەت (شۆپنهاوەر)ی خاوەنی فەلسەفەی
رەشبینیشەوە هەر ڕاستە.
ئەگەر سەرنجێكیش لەژینگەی خێزانی و كۆمەاڵیەتی شۆپنهاوەر
بدەین ،دەبینین ژیانێك ژی��اوە كە پڕبووە لەخەم و حەسرەت ،ئەو
تەمەنی هەڤدەسااڵن بوو باوكی خۆی كوشت و ،دایكیشی بۆ ئەو مایەی
حەسرەت و ئاه بوو ،لەدوای مردنی باوكی دایكی ژیانێكی ئازادو بەتاڵ
لەهەر جۆرە فەزیلەتێكی هەڵبژارد ،هەرئەمەش بوو وای لە شۆپنهاوەر
كرد ،هێندەی تر حەسرەتبار بێت و لەدایكی دوربكەوێتەوە ،تەنانەت
تا مردیش دایكی نەبینیەوە ،هەرچەندە شۆپنهاوەر توانی تا بەرزترین
قۆناغەكانی خوێندن بڕوات و پلەی دكتۆرا بەدەستبێنێت ،بەاڵم لەژیانی
كۆمەاڵیەتیدا نەیتوانی سەركەوتووبێت ،تەنانەت بەردەوام گرفتی زۆری
لەگەڵ مامۆستاكان و هاوشانەكانی خۆیدا بۆ دروستدەبوو ،بێهاوەڵ و تەنهاو
بێ دۆست و بێهاودەم ،بەهۆی بەدخویی دایكەیەوە بەڕادەیەك ئافرەتی
لەبەرچا كەوت ،تا مرد هیچ هاوسەرگیریەكی نەكردو بەتەنها لەناو دوو
ژووری میوانخانەیەكدا ژیانی بەسەر برد.
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ژیانی شۆپنهاوەر ئاماژەیەك ب��وو بۆ ئ��ازار ،هەربۆیە ئەمە
لەفەلسەفەكەشیدا رەنگی داوەتەوەو ئازاری بەڕاستەقینەو ،خۆشیشی بە
ساختەو هیچ ناوبردوە ،ژیانی ئەم فەیلەسوفە سێبەرێكی قورس بوو لەخەم،
سێبەرێك كە تا بڕۆیت هەر درێژدەبێتەوەو كۆتایی نایەت ،شۆپنهاوەر
پێیوابوو ژیان بریتیە لەئازارو خەفەت و نەخۆشی و پیری و مردن،
هەرچی خۆشی و ئاسودەیشە هیچ نییە جگە لەوەی هەندێك جار ئەو
ئازارە كەمدەبێتەوەو كەمتر هەست بەئازارەكە دەكەیت ،شۆپنهاوەر ئەم
كەم هەستكردنەی بەئازار ناو نابوو خۆشی یان ئاسودەیی ،ئەگینا ئازار
ژیانەو تا ژیانیش هەبێت و بەرپا بێت ئازاریش هەیە ،لێرەوە بیرۆكەی
خۆكوشتن الی ئەو فۆرمەلە دەبێت ،ئەو پێیوابوو هیچ رێگەیەك نیە
بۆ هەڵهاتن لەئازار(لەژیان) خۆكوشتن نەبێت ،بەمشێوەیە مرۆڤ رزگاری
دەبێت و دەحەوێتەوە ،ئەو پێیوابوو مرۆڤ هێندە بیرۆكەی مردن و
خۆكوشتن ئازاریدەدەن ،هێندە خودی مردن و خۆكوشتنەكە بەئازار نین
بۆی ،شۆپنهاوەر زۆر بایەخی بەئاینی هیندۆسەكان دەداو زۆری لەبارەوە
دەخوێندەوە ،دەكرێت بڵێین بیرۆكەی خۆكوشتن ،جگە ل��ەوەی وەك
باكگراوەندێك الی ئەو هەبوو ،بەهۆی ئەوەوە كە باوكی خۆی كوشتبوو،
لەئاینی هیندۆسیشدا رەشبینی و مەرگدۆستی زاڵەو ئەم ئاینە پێیوایە ژیان
جگە لەئازارو ناڕەحەتی و نەخۆشی و مەینەتی هیچی تری تێدا نییە ،بۆیە
دەبێـت مرۆڤ بەهەر رێگەیەك لەرێگاكان بووە خۆی لەژیان بدزێتەوە،
هەڵبەتە پرۆسەكانی تێڕامان و خۆگرتنەوە لەخواردن و بێزراندنی ڕابواردن
و كەیفخۆشی بڕبڕەی پشتی فەلسەفەی هیندۆسی پێكدەهێنن ،لەو ئایندەدا
مرۆڤ تاڕادەی فەرامۆشكردنی تەواوەتی جەستە ڕادەمێنێت ،چونكە جەستە
مادەیەو مادەش پێكهێنەری بوونە ،بوون مادەیە ،مادەش سەرچاوەی هەموو
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خەم و ئازارێكە .تائێرە هەموو ئەوەی باسكرا بریتی بوو لەدیدو فەلسەفەی
شۆپنهاوەر بۆ ژیان ،ئەگەرچی ئەم فەلسەفەیەش زۆرجار لەالیەن كۆمەڵگەوە
رەتدەكرێتەوە هەروەك سەرەتا فەلسەفەكانی شۆپنهاوەریش رەتكرانەوە،
بەاڵم لەقۆناغێك لەقۆناغەكانی ژیاندا ئەم فەلسەفەیە دەبێـتە جێگەی سەرنج
و بایەخپێدان ،وەك دەڵێن جەنگاوەر هەمیشە دوایین فیشەك بۆ كوشتنی
خۆی دەهێڵێتەوەو مرۆڤیش لەم ژیاندا جەنگاوەرێكە هەمیشە بیرۆكەی
خۆكوشتن مێشكی بەجێنایەڵێت ،گرنگیش نییە ئایا مرۆڤ خۆی دەكوژێت
یان نا ،مادام بیرۆكەی خۆكوشتن هەیە ،ئەوا ئەنجامدان و ئەنجامنەدانی
لەیەكەوە دوور نین ،گرنگ ئەوەیە خۆكوشتن چارەنوسی هەموو مرۆڤێكە،
بەاڵم هەریەكەو بەشێوازێك خۆی دەكوژێت ،هەر جۆرێك لەژیانكردن
بریتیە لە خۆكوشتنێكی هێواش ،بەاڵم ئەوەی ڕاستەوخۆ خۆی دەكوژێت ئەو
كەسەیە كە تەنها دەیەوێت پێشبكەوێت ،مەسەلەكە بریتیە لەڕیزبەستنێك و
دوربیت یان نزیك هەر سەرەت دێت.
شۆپنهاوەر فەلسەفەكەی لەسەر ئەم بنەمایانە داڕشت :یەكەم :بوون
بریتیە لە مادەی رەهاو ،جگە لەمادە هیچ شتێك نیە لەبووندا ،دووەم،
زانست بریتیە لە ئیرادەو بیرۆكە ،سێیەم :ئیرادەی هەمەكی لەبووندا بایەخ
بەوە دەدات كە ژیان بەهەمەجۆریەكەیەوە بمێنێتەوە ،چوارەم :مردن
دوژمنی سەرسەختی ئیرادەی هەمەكیە ،بەاڵم ئەم ئیرادەیە دەیبەزێنێت
لەرێگەی سێكس و هاوسەرگیری و خستنەوەی وەچەوە ،هەربۆیە ئەو
پێیوایە سێكس پاڵنەری سەرەكی هێشتنەوەی ژیان و غەریزەی یەكەمە،
لێرەدا كاریگەرە بە قوتابخانەی فرۆید لەزانستی دەرونناسیدا .پێنجەم:
ژیان هەمووی شەڕو خەم و خەفەت و حەسرەتە و ،شتێك نییە بەناوی
كامەرانیەوە لەژیاندا ،بەڵكو هەستكردن بەخۆشی لەوكاتەدایە كە تەنها
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ئازار كەمێك هێواش تر دەبێتەوە ئەگینا ئازار هەر باقیە .شەشەم :ئامرازی
ئیرادەی هەمەكی لەجێبەجێكردنی ئامانجەكانی لەهێشتنەوەی جۆرەكان
لەمرۆڤدا دوو شتە :عەقڵ و غەریزەی سێكسی.
حەوتەم :بوون هەمووی شەڕە ،چونكە ئازارو ناڕەحەتی دوو شتی
ئیجابین ،بەاڵم ئەوەی پێیدەوترێت كامەرانی و چێژ ،ئەوا شتێكی سلبیە و
زوو تێپەڕەو ئەوەی كەبەردەوام دێتەوەو ئامادەیی هەیە ئازارە.
هەشتەم :بێزراندنی ژیان و ئارەزوی خۆكوشتن وەك رێگەچارەیەك
بۆ دەربازبوون ،هەربۆیە شۆپنهاوەر ئارەزوی خۆكوشتن دەكات و بانگەشەی
بۆ دەكات.
رەنگە قسەكردن لەسەر هەموو الیەنە فەلسەفی و تێروانینەكانی
شۆپنهاوەر كاتێكی زۆرو هەم و بوارێكی فراوانیشی پێویست بێت ،كە
ئەمە لەدوو توێی بابەتی گۆڤارێكدا جێگەی نابێتەوە ،بۆیە لێرەدا تێڕوانینی
شۆپنهاوەر بۆ مادە دەكەینە بواری قسەلێكردن و خستنەڕووی هەندێك
سەرنجی خودیی لەوبارەیەوە.
شۆپنهاوەر پێیوایە ب��وون بریتیە لەمادەیەكی رەه��او ،بوونیش
سەرچاوەی هەموو شەڕو نەهامەتی و حەسرەتیەكە ،هەڵبەتە شۆپنهاوەرو
هەموو ئەو فەیلەسوفانەی تریش پێش شۆپنهاوەر و دوای ئەویش هاتوون لەو
دیدەوە سەیری مادەیان كردووە كە دەكرێت پێیبڵێین مادەی بەرجەستەبوو،
یان ئەوەی كە پێناسە تەقلیدیەكەی مادە دەیگرێتەوە كەدەڵێت هەر شتێك
لەگەردوندا بارستایی هەبێـت و شوێنێك داگیر بكات ئەوە مادەیە ،بەاڵم
ئایا مادە گۆڕانی بەسەردا نایەت یان ئایا مادە تەنها ئەو دۆخانەی هەیە
كە پێیاندەوترێت دۆخەكانی رەقی و شلی و گازی ،یان دەكرێت مادە
دۆخێكی تریشی هەبێت وەك ئەوەی زانای ئەتۆمی میسری و هاوەڵی
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ئەنشتاین «عەلی مشرفە» دەڵێت  »:مادە لەبنچینەیدا تیشكدانەوەیە،
دەكرێت بە دوو وێنە دابنرێن بۆ یەك شت كەیەكێكیان دەگۆڕێت بۆ ئەوی
تریان ،شتەكان لەبووندا تەنها لەدۆخێكدا مادەن و لەدۆخێكی تردا دەبنە
تیشك ،ئەم وتەیەی مشرفە دەتوانین وایش لێكیبدەینەوە كە ئەسڵی شتەكان
تیشكە نەك مادە بەمانا تەقلیدیەكەی ،كەواتە لەم تیۆرەوە دەتوانین وا
لەبوون بڕوانین كە لەبنچینەدا تیشكە نەك مادە ،گەردون تیشكە و ئەوەیش
كە پێیدەوترێت مادە بەرجەستەبوونی تیشكەكانە لەدۆخێكدا كە دەكرێت
پێیبڵێین دۆخی مادی شتەكان.
شۆپنهاوەر هۆكاری ئازاركێشی م��رۆڤ دەگێڕێتەوە بۆ ئەوە،
كەمرۆڤیش وەك هەر شتێكی تر مادەیە ،بەفەرامۆشكردنی الیەنی رۆح
لەمرۆڤدا كەجەوهەری مرۆڤە ،مرۆڤ لەجەوهەریدا رۆحە نەك مادە،
جەستەی مادیی مرۆڤ وەك خەرمانەی دەوری مانگ وایە،وەك چۆن مانگ
هەمیشە خەرمانە نادات و خەرمانەی مانگ لەزەمەن و ئان و ساتێكدا
روودەدات ،بەمادیی بوونی مرۆڤیش لەئان و ساتێكدا رودەدات كەمرۆڤ
لەفۆرمێكی مادیدا بەرجەستە دەبێت ،مرۆڤ تەنها لەقۆناغێك یان دۆخێكی
دیاریكراو و هەلومەرجێكدا هەست بەجەستەی خۆی دەكات و بەرجەستە
دەبێت ،ئەوكاتەش كە بەرجەستە دەبێت الیەنە مادیەكەی زیاتر كارا دەبێت
و الیەنە رۆحیەكەشی بەرەو خامۆشی دەچێت ،ئەمەش هەر ئەوەیە كە
شۆپنهاوەر گوزارشتی لێدەكات كە دەڵێت هەموو بوون (بەمرۆڤیشەوە)
مادەیەو مادەشە سەرچاوەی ئازارە ،فەلسەفەكەی شۆپنهاوەر تا ئەو شوێنە
ڕاستە كە مرۆڤە هەر بەتەنها مادە بێت و داماڵراوبێت لەرۆح ،بەاڵم ئایا
مرۆڤ بەتەنها مادەیە ،یان مادە شتێكی الوەكیە بەنسبەت بوونی مرۆڤەوە،
لێرەوە ئێمە ناچار دەبین بەتێڕوانینێكی ئاینیەوە بڕوانینە مرۆڤ ،چونكە
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تا بەراییەكانی ئەم سەدەیەش تاكە دیدو تێڕوانینێكی كەپێیوایە مرۆڤ هەر
مادە نییە ،تێڕوانینی ئاینی بووە ،وە ئەوە ئاینەكانن كە جەخت لەالیەنی
رۆحی مرۆڤ دەكەنەوەو ئایدیاكانیشیان هەر لەسەر ئەم بنەمایە فۆرمەلە
دەكەنەوە.
بەاڵم ئێمە بەدەر لەهەر دیدێكی ئاینی و وەك ئەوەی زانایانی
بواری ئەتۆم و لەپێش هەمووشیانەوە «مشرفە» دوپاتی دەكەنەوە كە
شتەكان لەدۆخێكدا مادەن و لەدۆخێكی تردا دەبنە تیشكدانەوە ،واتە
شتەكان خۆیان لەبنچینەدا تیشكن و لەدۆخێكدا دەبنە مادەو لەدۆخێكی
تریشدا تیشكدانەوە ،گرنگی ئەم تیۆرەو رۆیشتن لەسەر ئەم دیدە هەر
لەبەر خزمەتكردنە بەخودی بابەتەكە ،چونكە ئەم بابەتەی ئێمە لەسەر
فەلسەفەی رەشبینانەی شۆپنهاوەرە ،كەبوون بەمادەیەكی رەها دەزانێت،
بەاڵم ئەگەر ئەمە بەنسبەت هەر شتێكی تری ناو ئەم بوونەوە راست
بێت ،بەنسبەت مرۆڤەوە ڕاست نابێت ،چونكە مرۆڤ لەوكاتانەدا هەست
بەخودی ڕاستەقینەی خۆی دەكات ،كە جەستەی (مادیی) خۆی فەرامۆش
دەكات ،رۆح لەمرۆڤدا دەبوژێتەوە هەركات جەستە رووی لەخامۆشی
كرد ،حەقیقەتی بوون رۆحە نەك مادە ،تیشكەو مادەش تەنها پرۆسەیەكە
لەپەرچكردنەوەی ئەو تیشكە واتە مادە بریتیە لەتیشكدانەوە ،وە ئەمە
پشت بەڕاستیەكی زانستی دەبەستێت و زاناییان جەختی لێدەكەنەوە.
هەر جۆرە راڤەكردنێكی مادیی بۆ بوون دواجار سەری لەفەلسەفەیەكی
رەشبینانەوە دەردەچێت ،ئیدی هەر كەسێك و هەر فەیلەسوفێكی تر
تەبەنی ئەم دیدە بكات.
مادام شۆپنهاوەریش بڕوای بەڕزگاربوون هەیە لەمادەو بۆ ئەمەش
بانگەشە بۆ خۆكوشتن دەكات ،كەواتە دەكرێت جگە لەپێشنیاری خۆكوشتن
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وەك رێگەچارەیەك بۆ رزگاربوون چارەی تریش هەبێت ،ئەویش ئەوەیە
مرۆڤ رۆحی خۆی مەزن و گەورە بكات ،چونكە بە مەزنبوونی رۆح
و گەورەبوونی الیەنی رۆحی مرۆڤ دەگۆڕێت لەبوونەوەرێكی مادیەوە
بۆ بونەورێكی بانی مادی و بااڵ ،ئەم مرۆڤە بااڵیە چیدی هێندە هەست
بەئازار و میحەنت و حەسرەت ناكات ،بەڵكو هێوردەبێتەوە هەرچەندەش
هێشتا هەر مەحكومە بە جەستە مادییەكەی بەاڵم ،ئەم مرۆڤە خۆشبەختە
و خۆشبەختیەكی ڕاستەقینەو هەمیشەیی ،تەنانەت ئازارو نەخۆشی و پیری
و مردنیشی ناتوانن ئەو خۆشبەخیتەی لێ بسەننەوەو حەسرەتباری بكەن،
مرۆڤ بۆ ئەوەی رزگاری ببێت ،پێویستە خۆی نەكوژێت ،چونكە رۆحی
ئەو مرۆڤەی خۆی دەكوژێت و خۆی لەژیان دەدزێتەوە رۆحەكەی هێندە
بچووكە ،تەنانەت دوای خۆكوشتنیشی هەر لەناو بازنەیەكی مادیانەدا
بەرجەستە دەبێتەوە ،هەر ئەمەش راڤەی ئەو دیدە ئاینیە دەكات كە دەڵێت
مرۆڤی دونیاپەرست و مادیی تەنانەت دوای مردنیشی هەر لەحەسرەت و
ئازارو ناڕەحەتیدایە ،چونكە هێشتا نەیتوانیەوە دۆخە مادیەكەی تێبپەڕێنێت،
هەربۆیە خۆكوشتن چارەسەر نییە بۆ هەڵهاتن لەئازارو لەژیان ،من پێموایە
نەزعەی خۆكوشتن الی شۆپنهاوەر هێندەی كاریگەربوونە بەخۆكوشتنی
باوكی وەك هەڵهاتن لەكێشەی خێزانی و كۆمەاڵیەتیەكان هێندە رەهەندێكی
فەلسەفی قوڵی نییە الی شۆپنهاوەر ،چونكە ئەگەر شۆپنهاوەر كاریگەرە
بەفەلسەفەی هیندۆسی كە ژیانی مادیی دەبێزرێنێت و پێشنیاری تێڕامانێكی
قوڵ دەك��ات ،ت��اڕادەی فەرامۆشكردنی جەستە ،هێندەی ئ��ەوەی ئەم
فەلسەفەیە بانگەشە بۆ پەروەردەكردنی رۆح دەكات ،بۆ ئەوەی لەداوی
جەستە دەربازی بێت ،هێندە بانگەشە ناكات بۆ كوشتن و لەناوبردنی
جەستە بەشێوەیەك فیشەكێك بنێیت بەخۆتەوە یان لەشوێنێكی بەرزەوە
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خۆت فڕێبدەیتە خوارەوە ،راستە وەك شۆپنهاوەر دەڵێت پێویستە ئێمە
خۆمان بكوژین بۆ ئەوەی لەم بوونە مادییە رزگارمان بێت ،بەاڵم خۆكوشتن
بەمانا سادەكەی نا ،بەڵكو بەو مانایە كە بریتی بێت لە بێزراندنی مادیی و
پەروەردەكردنی رۆح و گەورەكردنی رۆح تا ،ئەوەی خودی جەستە بچوك
دەبێتەوەو دەپوكێتەوە ،ئێمە ئەگەر الیەنی رۆحی خۆمان گەورە بكەین،
جەستە خۆی سیفەتە مادیەكەی لەدەستدەدات و وەردەچەرخێت لەمادەوە
بۆ تیشكدانەوەو دەبێتەوە بەتیشك یان بەرۆح.
لێرەوە دەكرێت بڵێین (بوون) لەناو فەزایەكی دەفریدایە ،گەردوون
بێ پایان نییە ،هەموو شتەكان كە بەر دیواری گەردوون دەكەون ،جارێكی تر
دەگەڕێنەوەو روودەدەنەوە ،ئەوەی روودەدات پێشتر ڕویداوە ،شتێك نییە
سەرەتا بێت و شتێكیش نییە كۆتایی ،كۆتایی و سەرەتا پێكەوە گرێدراون،
بێئەوەی دیاربێت لەكوێدا گرێدراون ،وەك بازنەیەك كە نە سەرەتای هەیەو
نەكۆتایی ،كەچی بوونیشی هەیە ،ئایا بازنێك سەرەتاو كۆتایی هەیە؟،
بوونیش هەر ئاوایە،لەڕاستیدا شتێك نییە بەناوی مردنەوە،مردن هەوڵێكی
شكستخواردوانەیە بۆ رزگاربوون.
پرسیار دەكرێت لەبارەی بوون و نەبوونەوە؟ ،بوون و نەبوون دوو
دیوی یەك شتن ،لەناو نەبووندا بوون هەیەو ،لەناو بوونیشدا نەبوون ،بوون
و نەبوون ئیداركی جەستەیی ئێمە جیایان دەكاتەوە ،ئەگینا لەدەرەوەی
ئەم ئیدراكەی ئێمەوە ،بوون قووڵبوونەوەو نزیك بوونەوەیە ،نەبوونیش
دووركەوتنەوەیە ،بوون لەناو بۆشاییەكاندایە ،بچۆرەوە ناو بۆشاییەكان
بوونەكان دەدۆزیتەوە ،لەبۆشاییەكان بچۆرە دەرەوە بوونەكان وندەكەیتەوە،
وەك ئەوەی دووربینێك لەچاو بكەیت و الیبەریت ،هەندێك شت وندەكات
و هەندێك شت دەدۆزێتەوە ،بوون تەنها بوونێكی بەرجەستەو مادیی نییە،
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دۆخ و كەشی ئەم فەزاو گەردونەی ئێمەیە بوونی لەشێوەیەكی مادیدا
بەرجەستە كردووە ،وەك ئەوەی ئەم فەزایە سیفەتی ئاوێنەیی هەبێت و
تێیدا شتەكان بەدیاربكەونەوە ،بەاڵم مەرج نییە هەموو فەزاو ئاسمانەكانی
تر ئەم سیفەتە ئاوێنەییان هەبێت ،وەك چۆن ئاسمانی زەوی لەدڵی
دەریادا جێی خۆی كردوەتەوە ،سەیری دەریاكە ئاسمان دەبینیت ،زەویش
لەدڵی ئاسماندایە ،بوونەوەرەكانی سەر زەوی لەناو تیشكێكەوە هاتوون
كە لەوپەڕی گەردوونەوە بەرێكەوتووە ،كاتێك بەر تەنێكی پەرچدەرەوە
دەكەون بەرجەستە دەبنەوە ،بوون و نەبوون یەك شتن ،بەاڵم لەدوو ئاستی
جیاوازدا ،لەئاستێكدا بەرجەستەو لەئاستێكدا نابەرجەستە.
كاتێك مرۆڤێك لەدایك دەبێت ،ئەم روداوە سەربەخۆ نییە،
بەڵكو پەیوەندی هەیە بە دیاردەیەكی گەردونیەوە،هەروەها مردنیش
بەهەمان شێوە ،ئەم روداوە پەیوەندی بە گەڕانەوەی وەرزێكی ترەوە
هەیە ،رۆشناییەكە بەر دیواری گەردوون كەوتووەو گەڕاوەتەوە ،ئەمە
لەدایكبوونێكە نوێ نییە ،سەوزبوونەوەیە لەسەر بنجێكی كۆن ،بوون تەنها
دەركەوتنەوەیە لەناو چەندەها هەزار  ..ملیار ..جار دەركەوتنەوەدا ،هەموو
ئەوەی هەیە سەر بەیەك ساتەوەختە ،هەموویان سەر بەیەك مێژووی
بەدیاركەوتنن ،مرۆڤ و هەموو شتەكانی تر هاوتەمەنن ،كۆن و نوێ
بوونی نییە ،ئەوەی كۆنە روداوێكە لەساتەوەختی چونیدایەو ،ئەوەی نوێیە
لەساتەوەختی گەڕانەوەیدایە ،بۆیە هەندێكجار كۆن المان نوێیە ،نوێ المان
كۆنە ،ئەمە ئەو سیفەتی چوون و گەڕانەوەیە كە هەستی پێدەكەین ،نوێ
بۆیە حەزی پێدەكەین تەنها لەبەرئەوەیە كۆنە ،نەك لەبەرئەوەیە نوێیە،
ئاشنابوونەوەیە ،بوون كۆنە ،ئێمە كارئەكتەری ناو چیرۆكێكین تەنها هەست
بەرۆڵی دیاریكراوی خۆمان دەكەین لەناویدا ،ناتوانین تەواوی چیرۆكەكە
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بەبیر خۆمان بهێنینەوە ،ئەگەر لەخۆمان نەیەینە دەرەوەو بەرز نەبینەوەو
بااڵ نەبین.
خۆكوشتن مرۆڤ بەهیچ شوێنێك ناگەیەنێت ،بەڵكو دەیخاتە سەر
رێگەو پرۆسەیەكی بەردەوام لەدوبارەكردنەوەی ئەو كردارە ،ئەمە ئەگەر
ئێمە بڕواداربوین و بڕوامان بەوە هەبوو مرۆڤ بەخۆكشتن رزگاری
نابێت ،بەڵكو خۆی لەهەمان فۆرم و واقیعدا بەرجەستە دەكاتەوە ئەوەی
ئێستا خۆی دەكوژێت ،پێشترو لەژیانەكانی تریدا چەندین جار خۆی
كوشتوەتەوە ،چەندین جار بێتەوە ناو دونیا هەر خۆی دەكوژێتەوە ،چونكە
گوناه كردارەو كرداریش پەرچەكردارە ،ماڵی گوناه لەناو دەرووندایە،
ئەمە دەیمومەی ژیان و چارەنووسی ناچاریی مرۆڤەكانە ،تاكە رێگایەك بۆ
دەربازبوون لەم كەندەاڵنە ،دەرچوونی مرۆڤە لەدەروونی خۆی ،مرۆڤ بۆ
ئەوەی لەگوناهەكان رزگاری بێت دەبێت لەدەروونی خۆیەوە كۆچ بكات،
كۆچكردن و هەڵهاتن لەهەموو بازنەكانی بێباوەڕیی ،كۆچ بۆ هەڵهاتن
لەو بازنانەی كە تێیاندا گوناه سوڕی خۆیی وەرگرتووەو تێیاندا دووبارە
دەبێتەوە ،بۆ هەڵهاتن لەگوناه و چوون بەرەو ئازادیی و ،سەرفرازیی
هەمیشەیی ،پێویستە مرۆڤ وەرچەرخانێك لەژیانیدا دروستبكات ،بۆ ئەوەی
بچێتە ناو بازنەیەكی دیكەوە ،بااڵتر لەبازنەی دەروون��ی خۆی ،دەبێت
مرۆڤ بچێتەوە ناو بازنەكان ،ئەمەش بەمانا بنچینەییەكەی واتە قەڵمبازو
چوونە سەر ئاراستەیەكی ترو پاشگەزبوونەوەیە لەوەی ئێستا لەسەرێتی،
مرۆڤ یان دەبێت لەم دۆخەدا بۆ هەمیشەو هەتاهەتایە بمێنێتەوە ،یان
دەبێت قەڵەمبازێك بداتە ناو بازنەكانی تری ژیانی گەردونیەوە ،ئەم ژیانە
گەردونییە ئاستێكی بااڵیە ،بااڵتر لەئاستی دەروونیی مرۆڤ ،مرۆڤ دەبێت
كەمێك لەئاستی مرۆیی خۆی بەرزبێتەوە.
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بەرزبوونەوەش لەئاستی مرۆیی ب��وون ،واتە بااڵبوون گەیشتن
بەئاستێكی تر كە فەزیلەت دەبەخشێتە مرۆڤ ،فەزیلەتیش واتە خۆپارێزی
لەهەموو ئەو بیركردنەوەو كردارانەی كە مرۆڤ بە ڕەزیلەت دەگەیەنن و
دەیكەنە مرۆڤێكی خۆپەرست و بۆ خۆ ژیاو و تاقیكەرەوەی یەك بەیەكی
هەموو رەزیلەتەكانی ژیان ،ئەوانەی بۆ خۆیان دەژین و تەنها بیرلەخۆیان
دەكەنەوە ،هەموو ژیانیش لەخودی بچووكی خۆیاندا كۆدەكەنەوە ،واتە
مرۆڤی خاوەن سیفەتگەلێكی رەزیل و چرووك مرۆڤێكی دید تەنگ و
فەزا تەنگ و رۆح بچووكە،بۆیە هەمیشە بیرۆكەی خۆكوشتن لەگەڵیدا
چاوشاركێ دەكات ،بەپێچەوانەشەوە پەیوەست بوون بەفەزیلەتەكانی ناو
ژیانەوەو هەموو ئەو كردەوانەی دەبنە مایەی ئەوەی خەڵك كامەران بن و
سودیان پێبگەینێت ،وا لەمرۆڤ دەكەن هەست بەئاسودەیەكی بێهاوتاو زۆر
بكات ،ئەوكات دەبێتە موریەك لەگەڵ ئەو موروانەدا كەپێكەوە بازنەیەكی
گەورەو فراوان پێكدەهێنن ،و بەتەنها مورویەك نامێنێتەوە لەناو بۆشاییەكی
تەنهاو تەریكدا ،ئەو بۆشاییەی كە مرۆڤ بۆ ناو تونەكانی خۆكوشتن و خۆ
نەفیكردنەوە پەلكێشدەكات.
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خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی «هونەری
هەمیشە لەسەر ڕاستی بوون»
ئارسەر شۆپنهاوەر
خوێندنەوەی :ماری وارنۆك
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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شۆپنهاوەر لە «هونەری هەمیشە لەسەر ڕاستی بوون» دا 38
فێڵ و مانۆڕ كۆدەكاتەوە كە زۆر بە فراوانی لە ناكۆكی و مالنێكاندا
بەكاردەهێنرێ.
كتێبی وتارئامێزی نامۆی «هونەری هەمیشە لەسەر ڕاستی بوون»
ی ئارسەر شۆپنهاوەر لەكاتی ژیانی خۆیدا بە تەواوی باڵونەكراوەتەوە .ئەم
چاپەی ئێستای كتێبەكە لەسەر بنەمای وەرگێڕانێكی تی بەیلی ساوندەرس،
كە لە ساڵی  1896دا باڵوكراوە بنیاتنراوە.
هەرچەندە شۆپنهاوەر شوێن باوەڕی كانت كەوتووە بەوەی زانیاری و
زانینی ئێمە بۆ جیهان سنورداركراوە بۆ ڕووكەش نەك ڕاستی ،بەپێچەوانەی
كانتەوە ئێمە دەتوانین لەڕێگای زانیاری تاكە كەسی خۆمانەوە چەند
دەالقەكەیەك بەرەو ڕاستی بدۆزینەوە .ئەو پێیوایە ئەو ڕاستییە ڕەهایەی
خۆی لە پشت ڕووكەشەوە دەبینێتەوە بریتیە لەكردارێكی خۆویستانە.
هەردوو لە سروشتی مرۆڤ و جیهانی واقعدا ،ویست خۆپەرستانە
و وێرانكەر و حەتمیە .بۆیە شۆپنهاوەر لەسەر زەمینەگەلێكی مێتافیزیكی ،
زۆر بە سووك ل مرۆڤ دەڕوانێت .یەكێك لە خەسڵەتە دیارەكانی مرۆڤ
بریتیە لەوەی كەللەڕەق و چەقبەستوون .لەگەڵ ئەوەی ئەم كەللە ڕەقییەیان
بە بێ هودە دەڕوات ،مرۆڤ ناتوانێت شكستی خۆی ببینێت ،بە تایبەتی
ئەگەر ئەمە ئاماژەبێت بۆ ئەوەی لە نەیارەكانیان گەمژەترن .لەبەرئەوە،
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لەم كتێبەدا ئێمە  38فێڵ و مانۆڕی جیاوازمان پێشكەش دەكرێت كە زۆر
لە ناكۆكی و ملمالنێكاندا بەكاردەهێنرێن ،و كار دەكەن بۆ دەستكەوتنی
سەركەوتن ،بەبێ گویدانە ئەوەی ڕاستی لە كوێدایە .هاندەری ئەم كتێبە
بریتیە لە ڕق و كینە لە ناخۆشی وبێ تامی ئارگیومێنتە درۆ و ناڕاستەكان.
شۆپنهاوەر دێت ڕۆڵی تەقلیدی (سۆفیست -sophist -مامۆستای
فەلسەفە لە یۆنانی كۆندا) بەكاردەهێنێت كە بەپێی ئەفالتۆن بە پارە
خەڵكیان فێركردووە چۆن «خراپترین خەڵك بە باشترین و ژیرترین
خەڵك دەربكەوێت» ،یان ڕەنگە ئامۆژگاری ئەو پارێزەرانەیان كردبێت كە
بریگرتەكانیان تاوانبار و دزێكی ئاشكران ،كە چۆن بتوانن دادوەرێك ڕازی
بكەن بڕیاری بێتاوانی بریگرتەكانیان دەربكات ،یان چۆن هاوكاری سیاسییەك
بكەن لە دیبەیتێكی پەخشكراودا بەرگریی لە سیاسەتی پارتەكەی بكات.
چونكە ئەو فێاڵنەی ئەو باسی دەكات مەبەست لێیان نەك تەنها
ڕازیكردنی نەیار و دژەكانە ،بەڵكو لەوە گرنگتر ،ئامانجەكە بریتیە لە
قەناعەت پێ هێنانی جەماوەری مشتومڕ و ناكۆكیەكە .پرسیاری گرنگ
ئەوەیە كێ دەتوانێت كاریگەریی باش دروست بكات .كێ دەنگ دەباتەوە؟
هەندێك لەو  38مانۆڕە بە ئاسانی دەناسرێنەوە .خۆشی و چێژی
خوێندنەوەی كتێبەكە بریتیە لەوەی خوێنەر حەتمەن هەوڵدەدات نموونە
هاوچەرخەكان لەگەڵ مانۆڕە باسكراوەكاندا بگونجێنێت .لە هەندێك
حاڵەتدا ،شۆپنهاوەر نموونەی تایبەت بە خۆی دەهێنێتەوە .بۆ نموونە
لەژێر تایتڵی «ویست لە تێگەیشتن كاریگەرترە» ئێمە ئەمە دەخوێنینەوە« :
فێڵێكی دیكە هەیە كە وا دەكات هەمووان ناپێویست بن .لەجیاتی ئەوەی
بە مشتومڕ و دیالۆگ كار لەسەر زیرەكی نەیارەكەت بكەیت ،لەڕێگای
هاندەر و پاڵنەرێكەوە كار لەسەر ویستی بكە .ئەوساكە نەیارەكەت و
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جەماوەر ئەگەر هەمان بەرژەوەندییان هەبێت ،دەستبەجێ دێنە سەر ڕاكەی
تۆ -تەنانەت ئەگەر تۆ ڕاكەت لە شێتخانەشەوە هێنابێت».
نموونەكەی ئەو »:خاوەن زەوی باوەڕی وایە كە بەكارهێنانی ئامێر
لە پرۆسە كشتوكاڵیەكاندا  ،هەروەكو ئەوەی لە ئینگلتەرا جێبەجێ دەكرێت،
بریتیە لە سیستمێكی نایاب ،چونكە ئامێرێك كاری چەند مرۆڤێك دەكات.
تۆ بواری پێدەدەیت تێبگات كە ماوەیەكی زۆر دوور نیە پێش ئەوەی كە
شەمەندەفەرەكان بە هەڵم كاریان دەكرد ،و بەهای ئەسپە گەورەكەی بە
شێوەیەكی فراوان بەهاكەی دابەزێت .تۆ دواتر دەبینیت ئەو دەڵێت « .بۆ
نمونە كەسێك دەتوانێت ئەمە بۆ مشتوەمڕی زیادكردنی باج وەربگێڕیت».
بەپێی ئامۆژگاریی فێڵی ژمارە  30تۆ دەتوانی لەڕێگای پەنابردنە
بەر دەسەاڵت لەجیاتی هێز  ،ئارگیومێنتی خۆت ببەیتەوە .شۆپنهاوەر
لێكدانەوەیەكی زۆر فراوان و گونجاوی هەیە بۆ «دەسەاڵت» لەنێوانیشیاندا،
لەكاتی ئێستادا ،ئەوانە ئێستا بە گشتی بنەمان بۆ بیروباوەڕەكان لەو
بارەیەوە« .هیچ بیروباوەڕێك نیە ،با چەندە بێ مانا و پووچ بێت،
كە مرۆڤ ئامادە نەبێت لەئامێزی بگرێت هەركە بتوانرێت بهێنرێنە سەر
ئەو قەناعەتەی كە ئەو بیروباوەڕە بە گشتی پەسەندكراوە....مرۆڤەكان
وەكو مەڕ شوێنی بەرانەكە (ڕابەری جەماوەر) دەكەون بۆهەر كوێیەك
ڕابەرایەتیان بكات .مرۆڤەكان ئەو كاتە زیاتر حەز دەكەن بمرن وەكو ئەوەی
بیربكەنەوە».
مانۆڕی ژم��ارە  36بریتیە لە بردنەوە و سەركەوتن لەڕێگای
بەكارهێنانی زاراوە یان قسەی شاراوە و ئاڵۆزەوە.
«ئەگەر بەرامبەرەكەت بە نهێنی بەئاگابێت لە الوازییەكانی خۆی
و ڕاهاتووە لەسەر بیستنی شتگەلێكی زۆر كە لێیان تێناگات و وا خۆی
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دەردەخات كە لێیان تێدەگات ،تۆ دەتوانی لەڕێگای هەندێك گەوجێتی
جدییەوە كە وا دەردەكەوێت زۆر قووڵ و لێزانانەیە خۆتی بەسەردا
بسەپێنیت».
یەكێك لە مانۆڕە دڵخوازەكانی من ،ژمارە  ،31بریتیە لە پێچەوانەی
ئەمە.
ئەمە پێی دەوترێت « ئەمە لە پشت توانای منەوە» .تۆ دەیبەیتەوە
و بەسەر جەماوەرەكەشیدا زاڵ دەبیت ،لەڕێگای ئەوەی ڕایبگەیەنیت لە
فەلسەفەی زیرەكی نەیارەكەتدا وون بوویت« .ئەوەی تۆ ئێستا دەیڵێیت لە
پشت توانا هەژارەكانی تێگەیشتنی منەوەیە .ڕەنگە هەمووی زۆر ڕاست بن،
بەاڵم من ناتوانم لێیان تێبگەم ».ئەمە سەرنجی بەرامبەرەكەت ڕادەكێشێت
بەوەی وەكو هاواڵتی ئاسایی دەربكەوێت و بەرامبەرەكەت بە لوتبەرز و
لەخۆبایی دەربكەوێت.
دوا فێڵ و كۆتا ستراتیژی ،بریتیە لەوەی كاتێ دەبینیت نەیارەكەت
دەیباتەوە« ،بۆ ئەوەی ببێتە تاكە كەسی ،بۆئەوەی كۆی بابەتەكە بەجێبهێڵی
و ئاراستەی هێرشەكانت بگۆڕی بۆ سەر كەسایەتی ئەو لەڕێگای تانەدان لە
كەسایەتیەكی توندوتیژ و قێزەونەوە» .ڕاسپاردەی من ئەوەیە ئەم كتێبەی
شۆپنهاوەر لەالی خۆت بپارێزیت و خۆت لەكاتی خوێندنەوەدا ستراتیژەكان
دەستنیشان بكەیت.
سەرچاوە:
http://www.theguardian.com/theobserver/2005/may/08/
society1
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فەلسەفە و هزری شۆپنهاوەر
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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فەلسەفەی شۆپنهاوەر لەزۆر ڕەهەندەوە جیاوازە لە فەیلەسوفە
ئایدیالیستەكانی دیكەی ئەڵمانیا.ڕەنگە بۆ جاری یەكەم مایەی سەرسوڕمانێكی
زۆر بێت بۆ خوێنەری شۆپنهاوەر ،كە ئاشنایە بە فەیلەسوفە ئایدیالیستەكانی
دیكەی ئەڵمانیا ،بریتیدەبێت لە ڕوونی و جوانی پەخشانی شۆپنهاوەر.
شۆپنهاوەر خوێنەرێكی شەیدای ستایڵە مەزنەكانی ئینگلتەرا و فەڕەنسا بوو،
هەوڵیداوە لە نووسینەكانیدا السایی ستایڵەكانی ئەوان بكاتەوە .زۆرجار
شۆپنهاوەر چەند نووسەرێكی ناڕوون و تەمومژاوی وەكو فیچێ و هیگڵی
تۆمەتبار كردووە بە دروستكردنی ناڕوونی و تەمومژ بەشێوەیەكی ئەنقەست،
ئەو لەبەرگی دووەمی تێزی دوكتۆراكەی بە ناونیشانی «لەبارەی ڕیشە
چوارییەكانی پرەنسیپی هۆكاری بەسی» دا ئەمەی دواییانی بە نووسەرێكی
خراپی قسەی بێ مەعناو هەلەق و مەلەق وەسفدەكات.
هەروەها فەلسەفەی شۆپنهاوەر هەتا ڕادەیەك دژ دەوەستێت لەگەڵ
ئەوەی لە بەرگی یەكەمی كتێبی «جیهان وەكو ویست و وێناكردن « دا
نووسیویەتی چونكە سیستمی بیركردنەوەی ئەو بە نزیكەیی نەگۆڕاوە.
تەنانەت وتارە دورودرێژەكەی ،كە ئەو پێش ئیعترافكردن بە ڕۆڵی ئیرادە
لە مێتافیزیكادا نوسیویەتی ،خرایە نێو سیستمە تەواو كامڵەكەیەوە .لەبەرئەم
هۆكارە ،هزر و بیركردنەوەكانی بەگوێرەی لێكۆڵینەوە ڕێكخراوە نەك
بەگوێرەی كات وەكو لە خوارەوە باسی دەكەین:
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 -1جیهان وەكو ویست و وێناكردن
أ .مێتافیزیكا و ئەپستمۆلۆژیای شۆپنهاوەر:
خاڵی دەستپێكی مێتافیزیكای شۆپنهاوەر بریتیە لە سیستمی ئایدیالیزمی
بەرز یان سەرووسروشتی كانت وەكو كانت لە « ڕەخنەگرتن لە هزری پاك
و تەواو» دا باسی دەكات .هەرچەندە شۆپنهاوەر تەواو ڕەخنەگرە لە
ناوەرۆكی زۆربەی بەشی یەكەمی كتێبی ڕەخنەگرتن لە هزری پاك و تەواو
بە ناونیشانی «ڕەخنە لە سەروسروشت »Transcendental Analytic -
ئەو شێوازی كانت پەسەنددەكات سەبارەت بە مێتافیزیكا وەی كانت بواری
مێتافیزیكا سنوردار دەكات بۆ ڕوونكردنەوەی مەرجەكانی ئەزموون نەك
ئەوەی تێپەڕاندنی سنورەكانی ئەزموون .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو ئەنجامەكانی
ئیستاتیكای سەروسروشت قبوڵدەكات ،كە ڕاستی ئایدیالیزمی سەروسروشت
دەردەخات.
وەكو كانت شۆپنهاوەر باوەڕی وایە كە جیهانی فینۆمینۆ بریتیە لە
نواندن ،واتا ئامانجێكی ئەو بابەتەی لەالیەن فۆرمەكانی مەعریفەوە.
لە هەمانكاتدا شۆپنهاوەر چاالكی ئامرازی درككردنی كانتی ئاسان
دەك��ات ب��ەوەی كە ددان دەنێت ب��ەوەی هەموو چاالكی هزری مرۆڤ
ڕوودەدات بەپێی پرنسیپی هەبوونی هۆكارێك ،ئەمەش بە واتای ،هیچ
شتێك بەبێ هۆكار بوونی نیە.
لە وت��ارەك��ەی شۆپنهاوەردا ،كە لەژێر ناونیشانی « لەبارەی
ڕیشە چوارییەكانی پرەنسیپی هۆكاری بەسی»ئەو پێی وایە كە هەموو
ڕونكردنەوەكانی ئێمە بەستراوەتەوە بە یەكێك لە چوار دەرخستنەكانی
پرنسیپی هەبوونی ه��ۆك��اری پێویست بۆ هەموو شتێك (لقێكە لە
زانستی لۆژیك) ،كە هەریەكەیان پەیوەندی هەیە بە جۆرێكی جیاواز
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لە شتەكان .پرنسیپی هەبوونی هۆكاری پێویست بۆ هەموو شتێك ،كە
تایبەتە بە شتە ئەزموونیەكان ،وێناكردن سەبارەت بە پێویستی هۆكار و
دەرئەنجام دەخاتەڕوو:هەر حاڵەتێكی ماددی پێشوەختە حاڵەتێكی پێشتری
لەبەرچاوگرتووە كە بەشێوەیەكی سیستماتیك شوێنی دەكەوێت.
پرنسیپی هەبوونی هۆكاری پێویست بۆ هەموو شتێك ،كە پرنسیپ
و بڕیارەكان لەبەرچاودەگرێت ،وێناكردن سەبارەت بە پێویستیەكی لۆژیكی
فەراهەم دەكات :ئەگەر بڕیارێك ڕاست بێت ،پێویستە زەمینەیەكی لەبار و
گونجاوی هەبێت .سەبارەت بە لقی سێیەمی پرنسیپەكە ،ئەوەی سەبارەت
بە كات و شوێن :زەمینەی بوون بیركاریانەیە :كات و شوێن ئەوەندە پێكەوە
گرێدراون كە هەموو بەشەكانیان بەشێوەیەكی هاوبەش بڕیار لەسەر یەكدی
دەدەن.لەكۆتاییدا ،سەبارەت بە پرنسیپی ئیرادە ،ئێمە وەكو زەمینەیەك
پێویستمان بە هاندەرێك هەیە ،كە بریتییە لە هۆكارێكی ناوخۆیی بۆ ئەو
شتەی كە ئەنجامدراوە .هەموو كردارێك پێشوەختە وادانراوە كە هاندەرێكی
هەبێت كە لەوێوە بەشێوەیەكی پێویست هاندەرەكە شوێنی دەكەوێت.
شۆپنهاوەر باوەڕی وایە كە فەیلەسوفەكانی پێشووتر ،لەنێوانیشیاندا كانت،
شكستیانهێناوە لەوەی كە ئیعترف بكەن پرنسیپی یەكەم و دووەمی هەبوونی
هۆكار شتێكی غەریزەیین لە مرۆڤدا و دواتریش زەمینە لۆژیكیەكان و
هۆكاردەكان تێكەڵ دەبن .سەرەڕای ئەوەش فەیلەسوفەكان لێرەبەدواوە
ئیعتراف ناكەن بە جێبەجێكردنی ئەو پرنسیپانە لە بوارەكانی ماتماتیك
و كرداری مرۆڤدا .بەمشێوەیە شۆپنهاوەر دڵنیا بوو كە نامە زانستیەكەی
نەك هەر تەنها ڕاستكردنەوەیەكی بەنرخ دەبەخشێت بە حیساباتەكانی
پێشووتری پرنسیپی هەبوونی هۆكار بۆ هەموو كارێك ،بەڵكو ڕێگادەكاتەوە
بۆ هەموو جۆرە وێناكردن بۆ دەستكەوتنی دڵنیایی و ووردەكاری زیاتر.
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پێویستە تێبینی ئەوە بكرێت كە لەكاتێكدا بۆچوونی شۆپنهاوەر سەبارەت بە
پرنسیپی هەبوونی هۆكار بۆ هەموو كارێك زیاتر قەرزاریی بۆچوونەكانی
كانتە سەبارەت بە فاكەڵتیەكان ،بۆچوونەكانی شۆپنهاوەر بە چەندین شێوە
جیاوازن لە بیروبۆچوونەكانی كانت .بەالی كانتەوە تێگەیشتن هەمیشە
لەڕێگای چەمك و بریارەكانەوە كادەكات و بەشەكانی عەقڵ و تێگەیشتن
بەشێوەیەكی غەریزی مرۆیین ( النیكەم سەبارەت بەو بونەوەرە زیندووانەی
كە ئێمە پێیان ئاشناین) .بەاڵم شۆپنهاوەر تەئكیددەكاتەوە كە تێگەیشتن
خەیاڵی نیە و بەشێكە كە هەردوو ئاژەڵ و مرۆڤەكان خاوەنی تێگەیشتنن.
سەرەڕای ئەوەش ،بۆچوونی شۆپنهاوەر سەبارەت بە ڕەگی چوارەمینی
پرنسیپی هەموو شتێك هۆكارێكی هەیە ناكۆكە لەگەڵ بۆچوونی كانت
بۆ ئازادیی مرۆڤ ،چونكە شۆپنهاوەر پێی وایە كردارەكان بەشێوەیەكی
ئۆتۆماتیكی بەدوای هاندەر و هۆكارەكاندا دێن.
شۆپنهاوەر بۆچوونی خۆی سەبارەت بە پرنسیپی هەموو شتێك
هۆكارێكی هەیە كۆدەكاتەوە لەگەڵ سیستمی مێتافیزیكی كارە سەرەكیەكەی
(جیهان وەكو ئیرادە و ڕونكردنەوە) .هەروەكو بینیمان ،شۆپنهاوەر ،وەكو
كانت ،ئیعتراف دەكات بەوەی ڕونكردنەوە و پاساوهێنانەوە هەمیشە
لەڕێگای فۆرمەكانی مەعریفەمانەوە .بەاڵم شۆپنهاوەر ئاماژەدەكات بەوەی
كە پرنسیپی هەموو شتێك
سروشتێكی ناوەكی هەیە بۆ فینۆمینۆلۆژ
( زانستی
هۆكارێكی هەیە دووردەخاتەوە .بۆ نموونە ،ئیتیمۆلۆژیا
هۆكارە فیزیاییەكان) ئەوە وەسفدەكات كە چۆن پەیوەندی نێوان هۆ و
ئەنجام بەگوێرەی پرنسیپی هەموو شتێك هۆكارێكی هەیە كاردەكات ،بەاڵم
ناتوانێت ئەو هێزە سروشتیانە ڕونبكاتەوە كە لەپشت شتێكەوەن و بڕیار
دەدەن لە پەیوەندی نێوان هۆ و ئەنجام .هەموو هێزگەلێكی لەو چەشنە
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ب��ەردەوان زاراوەك��ەی شۆپنهاوەر «ئاوەڵناوە شاراوەكان» بەكاردەهێنن.
هاوكات تەنها یەك ڕەهەندی جیهان هەیە كە تەنها وەكو ڕونكردنەوە بە
ئێمە نەبەخشراوە ،ئەویش بریتیە لە خودی جەستەی خۆمان .ئێمە وەكو
چەند شتگەلێك لە شوێن و كاتدا ئاگاداری جەستەی خۆمانین ،وەكو وێنایەك
لەنێوان وێناكانی دیكەدا ،بەاڵم ئێمە هەروەها ئەزموونی جەستەی خۆمان
بەشێوەیەكی تەواو جیاواز دەكەین ،هەروەكو ئەو ئەزموونە هەستپێكراوانەی
جوڵەكانی خودی جەستەی خۆمان ( .)kinesthesisئەم هۆشیارییە هەست
پێكراوە جیاواز و ناوازەیە لەوێناكردنی بوون كە لە هەردوو كات و شوێندا.
لەبەرئەوەی ئێمە وێنایەكمان هەیە سەبارەت بە خودی خۆمان
ل��ەدەرەوەی وێناكردن ،ئێمە دەتوانین ئەم وێناكردنە درێژبكەینەوە بۆ
هەموو وێناكردنێكی دیكە.
بەمشێوەیە ،شۆپنهاوەر دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە سروسشتی
ناوەكی ،هێزی پشت شتەكانی هەموو وێنایەك و جیهان بە گشتی بریتیە
لە ویست ،هەموو وێناكردنێك بریتیە لە بەجەستەكردنی ویست.
ویست لە خودی خۆیدا شتێكە .بۆیە شۆپنهاوەر دەتوانێت دڵنیایی
ببەخشێت كە پرۆژەكەی كانتی تەواو كردووە ،چونكە ئەو بە سەركەتوویی
خودی شتەكەی دەستنیشان كردووە.
هەرچەندە هەموو وێناكردنێك بریتیە لە دەربڕینی ئیرادە ،شۆپنهاوەر
نكۆڵی دەكات كە هەموو بڕگەیەك لە جیهاندا بەشێوەیەكی مەبەستدار
ڕوودەدات یان توانای هەستكردنی سەبارەت بە جوڵەكانی خۆی هەیە.
ویست كوێرە ،بریتیە لەو هێزە دەروونی و نائاگاهییەی كە لە هەمووسروشتدا
هەیە .تەنها لە بەرزترین بەرجەستەكردنیدا ،ئەمەش تەنها لە ئاژەاڵندا ،ئەم
هێزە كوێرە ئاگای لە چاالكی خۆی هەیە .هەرچەندە مانای ئەو خەباتە بە
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ئاگاییە بەسوودەی كە زاراوەی «ویست» هەیەتی بریتی نیە لە الیەنێكی
سەرەكی ویست ،خەباتی بە ئاگایی بەسوود بریتیە لەو شێوازەی كە ئێمە
ئەزموونی دەكەین و شۆپنهاوەر زاراوەكە لەگەڵ ئەم ڕاستیە لە مێشكدا
هەڵدەبژێرێت .لێرەوە تایتڵی شاكارەكەی شۆپنهاوەر « جیهان وەكو ویست
و وێناكردن» بەشێوەیەكی زیرەكانە سیستمی بیركردنەوەی ئەو سەبارەت
بە مێتافیزیكا كورت دەكاتەوە .جیهان بریتیە لە جیهانی وێناكردن ،وەكو
جیهانێكی جیا كە لە كات و شوێندا پێكەوە بوونی هەیە ،جیهانێك كە
لەالیەن كۆئەندامی هەستپێكردنی خۆمانەوە دروستكراوە .هاوكات بوونی
ناوەكی ئەم جیهانە ،ئەوەی لە دەرەوەی كۆئەندامی هەستكردنی ئێمەیە یان
ئەوەی كانت بە خودی شتەكە ناوی دەبات ،بریتیە لە ویست ،ئەو هێزە
بنەڕەتیەی كە لە هەموو وێناكردنێكدا هەیە.

سەرچاوە:
/http://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer
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شۆپنهاوەر فەیلەسوفی ڕەشبین
هەردی عومەر
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ژیاننامە:
ئارسەر شۆپنهاوەر لە  20فبرایەری  1788لە ئەڵمانیا لەدایكبووە و
وانەی فەلسەفەی لە زانكۆی (جوتنجن) لە سااڵنی ( )1811 – 1809پاشان
لەنێوان سااڵنی ( )1811 – 1813بەرلین و بڕوانامەی دكتۆرای وەرگرت
و تێزی دكتۆراكەی بەناونیشانی (االصول االربعە لمبدا السبب الكافی) و
تێزێكە لەسەر عەقڵ و پەیوەندی بە جیهانی دەرەوە.
لە تەمەنی ( )17ساڵیدا و لە ساڵی ( )1805باوكی خۆی كوشت ،بۆیە
لەدوای ئەوەوە ژیانێكی گران ژیا بەهۆی جیاوازی لەگەڵ دایكی لەبارەی
ڕزگاربوونی لە كۆتوبەندەكان لە دوای مردنی باوكیەوە ،ئەم جیاوازیانەش
لەدوای مردنی دایكی كۆتاییان هات و بەهۆی ڕەوشتی دایكیشیەوە بە
درێژایی ژیانی هەستی بە بێزاریەكی زۆر لە بەرامبەر ژنان دەكرد  ،بۆیە تا
كۆتایی ژیانی پەیوەندی لەگەڵ هیچ جۆرە ژنێكدا نەبەست.
لەنێوان سااڵنی ( )1831 – 1820وانەی لە فرانكۆی بەرلین وتەوە،
بەاڵم نەبووە جێگەی ڕەزامەندی لەالی خوێندكاران و لەناو مامۆستاكانیشدا
گرفتی هەبوو ،جگە لەمەش كتێبەكانی لەم قۆناغەدا ڕەواجیان نەبوو ،بەاڵم
لە كۆتایی ژیانیدا كتێبەكانی ڕەواجێكی زۆریان پەیداكرد.
هەندێك پارەی لە باوكیەوە بۆ مابوویەوە و بەهۆیەوە دوو ژووری
لە هۆتێلێكی مام ناوەندا گرت و بە درێژایی  30ساڵ ل��ەدوا قۆناغی
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تەمەنی تێیدا ژیا ،بەبێ دایك ،ژن ،منداڵ ،خێزان ،نیشتمان ،هاوڕێ،
جگە لە سەگەكەی كە ناوی نابوو (اگما) كە ناوێك بوو بە (گیانی جیهان)
دەوترا ،بەاڵم ئەوانەی لە هۆتێلەكە دەژیان یان لە شۆپنهاوەرەوە نزیكبوون،
سەگەكەیان ناونابوو شۆپنهاوەری بچوك.
بەرهەمەكانی:
شۆپنهاوەر نامەیەكی دكتۆرای لە ساڵی ( )1813نووسیوە كە باس
لە هۆكاری گونجاو دەكات بۆ جیهانی دەرەوە كە لەسەر بنەمای ئەم چوار
بنچینەیە دەبێت:
 -1پەیوەندی نێوان ئەنجام و بیروباوەڕ
 -2پەیوەندی نێوان هۆكارو بەرهەم.
 -3پەیوەندی نێوان كات و شوێن
 -4پەیوەندی نێوان عەقڵ و كار.
سێ ڕوانینی یەكەم تایبەتە بە الیەنی تیۆری ،بەاڵم ڕوانینی چوارەم
بریتییە لە كار ،ئەم چوارەش وێناكردنمان بۆ جیهانی دەرەكی گەشەپێدەكات،
لەگەڵ هەڵچوونەكانمان لەگەڵی .دووەم كتێبیشیان بریتییە لە (جیهان ئیرادەو
وێناكردن) یان (جیهان ئیرادەو بیرۆكە) و پێیوایە وێناكردنێكی كۆتایی بۆ
بوون و بیر داناوە ،بۆیە ئەم كتێبەی نەبووە جێگەی ڕەزامەندی ،هەتا
پاش ( )10ساڵ بە شۆپنهاوەریان وت بەشێك لە كتێبەكەی وەك وەرەقەی
تەلەف فرۆشراوە بە پیشەوەرەكان ،بەمەش ئەوەندەی تر تووشی ڕەشبینی
بووە ،ئەمە جگە لەو ملمالنێ و ڕێپێیانەی (مۆامرە) كە لەناو فەیلەسوف
و بیرمەندەكاندا بەرامبەری كراوە ،چونكە لە فەلسەفەكەی ناگەن و بۆ
نەوەی ئایندە دەنووسێت ،دواتر دەڵێت «ئەم كتێبە وەك ئاوێنە وایە ،ئەگەر
كەریش سەیری بكات چاوەڕێی ئەوە ناكات سیمایەكی فریشتە ببینێت» پاشان
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كتێبێكی بەناوی (ئیرادە لە سروشت)دا لە ساڵی  1836باڵوكردەوە ،لەناو
ئەم كتێبەدا نمونەو بەڵگەی سروشتی دۆزیەوە كە بەڵگەن بۆ تیۆرەكەی
لە ئیرادەی گشتییدا ،كە لە كتێبەكەی پێشوتریدا باسیكردوون .لە ساڵی
 1841كتێبێكی بەناونیشانی (دوو كێشەی سەرەكی لە فەلسەفەی ئاكاردا)
و لە ساڵی ( )1851دوو كتێبی گرنگی دەركرد لەبارەی ئەنجامەكان ،كە
تێیدا تەواوی هەوڵ و كۆششی بیری خستەگەڕ لە بەرلمبەریشدا دە نوسخە
وەك پاداشتی كۆششەكانی لە نووسینی كتێبەكانی پێدرا ،هەرچەندە دواتر
كتێبەكانی نەبوونە جێگەی سەرنج و فەلسەفەكەی لەبەرچاوان پەراوێزخرا.
لە كۆتایی ژیانیدا فەلسەفە ڕەشبینییەكەی الی هەندێ ناوەند
گرنگی پێدرا و بووە مایەی ڕەزامەندی بە تایبەتی لە سااڵنی ()1854دا،
لە  21ی سێبتێمبەری  1860لەو هۆتێلە ئاساییەی خۆیدا دانبشتبوو كە 30
ساڵی دواتەمەنی تێیدا بەسەربردبوو كە نانی دەخوارد خاوەن هۆتێل پاش
كاتژمێرێك بەهەمان شێوە دەیبینی دانیشتووە ،شۆپنهاوەر لە ساڵی 1860
دا كۆچی دوایی كرد.
كلیلی كەسایەتی:
شۆپنهاوەر لە فەلسەفەكەیدا كاریگەر بووە بە زۆرشتەوە لەوانە:
 -1بۆماوەزانی خێزانی :شۆپنهاوەر لە خێزانێكدا لەدایك و گەورە
بووە كە پڕبووە لە نەخۆشیە دەرونی و عەقڵیەكان ،بەهۆی ئەمەشەوە
ئەندامەكانی ئەم خێزانە وەچە لەدوای وەچە دووچاری ئەم جۆرە نەخۆشیانە
بوون ،نەخۆشیەكانیش لە هەردوو سەری دایك و باوكیەوە بوون ،بۆ نمونە
باوكی خۆی كوشت ،نەنكی دووچاری شێتی بوو پاشان مرد ،شوێنگەو
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كاریگەری نەخۆشی دەرونیش لە شۆپنهاوەردا دەركەوت و بەرهەمەكانی
پێچەوانەی ڕەوشتی و هەڵسوكەوتی بوون بە درێژایی قۆناغەكانی ژیانی.
خراپی ڕەوشتی دایكی ل��ەدوای مردنی باوكی ،وایكرد بەگومان
بێت لە تەواوی خەڵكی ،بەتایبەتی كاتێك گۆشەی مامۆستای ناسی ،ئەو
ڕووداوانەش كاریگەرییەكی خراپی لەسەر دروستكرد.
 -2بارودۆخی جیهان :ئەو كاتانەی كە شۆپنهاوەر لە دایكبووە
سەردەمێك بووە شەڕ ئەوروپای لەناوبردبوو ،بە دەیان هەزار خێزان ئاوارەو
سەرگەردان بوون و بەهۆشیەوە هەژاری و بێدەرەتانی لەناو خەڵكیدا
باڵوبوویەوە لەسەر ئاستی واڵتانی ئەوروپا ،شەڕەكەش لەنێوان (ناپلیۆن)
كە شۆپنهاوەر رۆشنبیرەكان بە گیانی شۆڕشی فەرەنسیان دەزانی ،كە بیرو
خەڵكی ئازادكرد ،بەاڵم واڵتانی ئەوروپی لە دژی ناپلیۆن یەكیانگرت و
شكستیانپێهێنا ،ئەمەش لوتكەی ناخۆشی بوو الی شۆپنهاوەر.
 -3باری دەرونی و عەقڵی :ئەو بارودۆخانەی كە باسكران كاریگەریان
لەسەر باری دەرونی و عەقڵی و توشبوون بەمانە الی شۆپنهاوەر بە درێژایی
تەمەنی هەبوو ،بۆیە ب��ەردەوام پیاوێكی بەشێوە ترسنۆك و دڵەڕاوكێ
دەبینرا ،ئەمانەش بارودۆخی كۆنترۆڵكردبوو ،بۆیە بە بەردەوام بە گومانەوە
سەیری خەڵكی دەكرد ،بۆیە لە شەڕو غەدرەكانیان دەترسا ،بۆیە بەردەوام
دەرگای زۆر بە وریاییەوە دادەخست و چەكی الی خۆی دادەنا ،لەوە
دەترسا هەڵبكوتنە سەری و نەخۆشی ئێسكی هەبوو ،وایدەبینی خەڵكی
پیالنی لە دژی دەگێڕن و ڕقیان لێیەتی ،ئەم هەستانەش وایلێكرد بەتەنها
بژی بەبێ ژن و منداڵ و خێزان و نیشتمان و بە درێژایی ژیانی بڕوای بە
كەس نەدەكرد.
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فەلسەفەی شۆپنهاوەر
شۆپنهاوەر پییوایە بوون لەسەر بنەمای فەلسەفە ،خبرەو مەبەستە،
هەموو ئەو شتانەی كە لە بووندا هەیە بەڵگەیەكی ڕاستگۆیانەیە لەسەر
بەڕێوەبردنی بكەرێك و توانستی و حكمەت و...تاد ،سەرنجی ئەوەی دەدا
بوون لەسەر پەیڕەوێكی بەهێز و دروست و جوان دەڕوات ،مەبەستێكی
هەیە لە پێگەیشتنی ،بۆ ئەم مەبەستەش هۆكار هەیە و لە هەمانكاتیشدا
مەبەست هۆكارەكانی لە فەلسەفەی بكەرەكەیەوە سەرچاوە دەگرێت،
پێشیوایە بكەرەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سروشت و مادە.
بنەمای فەلسەفەی شۆپنهاوەر:
 -1بوون بریتییە لە مادەیەكی رەهاو جگە لە مادە هیچ شتێك
لە بووندا نییە و هەندێك جار بۆئەمە دەگەڕێتەوە بۆ وێناكردنی خودی
و وەهمە دەرونیەكان ،كە هیچ ڕاستەقینەیەكیان لە دەرەوە نییە ،بۆیە
دەڵێت»هەستەكان حاڵەتێكی خودین ،بەاڵم تێگەیشتن و وێناكردنی خودی
دەیگەیەنێتە هۆكاری دەرەكی ،بۆیە وێنای بكەرەكەی لە كاتێكی سەربەخۆ
لەو شوێنەی ئێمە دەكەین ،بۆیە زانستی مادی بەسە بۆ لێكدانەوەی هەموو
ئەو رەمزو لوغزانەی كە هەن.
 -2زانست بریتییە لە ئیرادەو بیر :بیرۆكە لە وێناكردنی خودیماندا
لە جیهانی دەرەوەیە ،زۆرجاریش دەشێ ناڕاست و ناواقیعی بێت ،بەاڵم
34

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

ئیرادە بریتییە لە كرۆكی بوونی مادی ڕاستەقینە ،زانست بریتیە لە
ئیرادەیەكی گشتی تەواو ،ئەم ئیرادەیەش غایەو ئامانجی هەیە و هەوڵی
بەدیهێنانی دەدات ،ئەمەش لەڕێگەی ئەو هۆكارانەوە دەبێت ،كە خۆی
دروستی كردوون و دایهێناون ،هەموو شتێك لە بووندا لە بێگیانەوە بۆ
مرۆڤ هەموویان ملكەچی ئەوی ئیرادە گشتیەن كە سروشت هەیەتی و
هەمووشتێك لە ڕێگەیەوە گوزەردەكات.
 -3ئیرادەی گشتی لە سروشتدا چاودێریكردنی بۆ ئەوەیە پاراستنی
هەموو جۆرەكانی ژیانە ،بۆیە گرنگی بە مانەوەی هەموو جۆرە گیاندارەكان
دەكات وەك (ئاژەڵ ،مێروو ....تاد)
 -4ژیان هەمووی ،بەڵكو بوون هەمووی ناخۆشی و خەم و ئازارە،
هەرگیز لە بووندا هەمووی خۆشی نییە ،چونكە مانای خۆشی نازانێت.
 -5مردن دوژمنی ئیرادەی گشتیە و دەیەوێت ژیانی زیندوەكان
لەناوبەرێت ،بەاڵم ئیرادەی گشتی شكستی پێدەهێنێت لە ڕێگەی غەریزەی
سێكسیەوە ،چونكە نەوەی نوێ دەخەنەوە و لە ڕێگەیەوە ڕێگری لێدەكرێت.
 -6هۆكاری ئیرادەی گشتی لە جێبەجێكردنی غایەكەی لە بەرامبەر
هزری مرۆڤدا بریتین لە عەقڵ و غەریزەی سێكسی .عەقڵ هۆكارێكە
لە هۆكارەكانی گشتی كوێرانە ،كاردەكات بۆ مانەوەی ئەو جۆرەی كە
هەوڵدەدات و ئازار دەكێشێت خۆكوشتنی مرۆڤ ئازادییە لە ڕزگاربوون لە
ژیان و ئازارەكانی ،ئەگەر هەموو خەڵكی وایبكردایە ژیان كۆتایپێدەهات
و ئیرادەی سروشتیش شكستیدەهێنا لە بەدیهێنانی مەبەستەكانی ،لێرەوە
ڕۆڵی عەقڵ دەردەكەوێت لە دروستكردنی ئیرادەداو هەڵدەستێت بە
داهێنانی بیرەكان كە بوونیان نەبووە بەو ئامانجەی قەناعەت بە مرۆڤ
بكات ئازارەكان قبوڵبكات.
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بەاڵم غەریزەی سێكسی رۆڵی ئیغراكردنی كوڕانە بە كچان بە
پێچەوانەشەوە ،ئیرادەی كوێرانەش وایكردووە ئەم غەریزەیە بەهێزترین
غەریزە بێت لە كائینە زیندووەكاندا ،ئەمەش بۆ بەرپەچدانەوەی مردنە،
بۆیە الی شۆپنهاوەر بنەمایەكی سەرەكی ژیانی هەموو ئەم كائینانەیە،
هەروەها پێیوایە سێكس بریتیە لە كلیلی ڕەوشتی مرۆیی.
 -7بوون هەمووی ناكۆكی و ملمالنێیە ،چونكە غایەكانی كائینەكان
تەواو نابێت و هەر غایەیەكیشیان بێتەدی ،یەكێكی دیكە جێگەی دەگرێتەوە،
ئەم شەڕكردنەش بەپێی جیاوازی كائینەكان بەپێی هەستپێكردنەكان دەگۆڕێت
 ،هەژارەكان زۆر لە ژیانێكی ناخۆشدا دەژین و ژیانیان خاڵیە لە خۆشی و
پڕە لە ناخۆشی ،بەاڵم دەوڵەمەندەكان لە ناخۆشیدا دەژین ،بەاڵم ئازارەكان
ماندووكەرن.
بوونی ناخۆشی لەوەوەیە كە ژیان گۆڕەپانی جەنگەكانە و هیچ
كائینێك تێیدا بە زیندوویی نامێنێتەوە ،ئەگەر لەسەر حسابی كەسێكی دی
نەبێت ،ئاژەڵە دڕندەكان مرۆڤ ڕاودەكەن و مرۆڤ ئاژەڵەكان و هەمووان
دارو درەخت و هەواو ئاو ...تاد
 -8لەگەڵ ئەوەی هەموو ئەو بەڵگانە دەهێنێتەوە كە ژیان ئازارو
ناخۆشیە ،لەگەڵ ئەوەشدا ژیان وەالدەنێ و هەوڵی خۆكوشتن دەدات بۆ
ڕزگاربوون لە ناخۆشیەكان.
هەندێك لە وتەكانی شۆپنهاوەر:
 ئیرەیی بەرزترین پلەی ڕێزە لە ئەڵمانیادا لەدەستدانی شتێك هەندێك جار فێری نرخەكەیمان دەكات. زۆر بە دەگمەن بیر لەوە دەكەینەوە كە هەمانە ،بەڵكو ئێمە بیرلەوە دەكەینەوە كە نیمانە.
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 هەموو كەسێكی بێعەقڵ دەتوانێت مێروویەك بكوژێت ،بەاڵمهەرچی زانای دنیا هەیە ناتوانن دانەیەك دروست بكەن.
 هەموو كەسێك دەتوانێت چی دەوێت بیكات ،بەاڵم ناتوانێتئەوەی دەیەوێت بیكات.
 سامان وەك ئ��اوی دەری��ا وای��ە چەندێكی لێبخۆیت تینویەتیناشكێنێت ،ئەمەش بۆ ناوبانگی دەبێت.
 ئگەر دەتەوێت هەمووان سەرت بۆدانەوێنن ،سەرەتا خۆت سەرتبۆ عەقڵ دانەوێنە.
 ئەو كەسەی كارێك لەسەر بنەمای عەقڵ بكات ،دووچاری هەڵەنابێت.

سەرچاوەكان:
 مذاهب فكری معاصرە ،عرض و نقد ،دكتر محمد مزروعە2004 ، شوبنهاور و فلسفە التشاوم ،وفیق عزیزی ،فارابی ،لبنان2008 ، -فرد فی فلسفە شوبنهور ،فواد كامل ،مصر1991 ،
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شۆپنهاوەر ......فەیلەسوفی رەشبینی
بۆ عەرەبی :حسونە المصباحی
لەعەرەبییەوە :سەالح سەعید ئەمین
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ئەرتۆ شۆبنهاوەر  1860-1788ز ناسراوە بەفەیلەسوفی رەشبینی
،ئەم وتانەی خوارەوە كەپوختەی فەلسەفەی ئەو پێكدەهێنێت پێش ئەوەی
كتێبە بەناوبانگەكەی « العالم كأرادە وتمپل»چاپ بكات نوسیونی،شۆبنهاوەر
خۆی كۆمێنتێكی لەسەركتێبەكەی هەیەو دەڵێت»:ئەو پەڕانەی كەلەشاری
«درسدن» لەنێوان سااڵنی 1818 1804-ز نوسیومن كۆی فەلسەفەی من
پێكدەهێنێت ،وەك چۆن دیمەنێكی سروشتی جوان لەتەمومژی بەیانیانەوە
دەردەكەوێت،گرنگە ئاماژەش بەوە بكەم لەسەرەتایی ساڵی  1814كەئەو
ساڵەی تێیدا گەیشتمە تەمەنی  27ساڵی فەلسەفەی من لەسەرەتاوە تاقۆناغی
مام ناوەندی بڕی.
*كاتێك بوون و ژیان بارێكی رێپێدراو و خوازراوبێت ،ئەوا
هەموان ب��ەرەو باری نائاگایی دەڕۆن لەخەوداو بەشادییەوە لەخەو
هەڵدەسن،لەكاتێكدا پێچەوانەكەی ئەوەیە كەروودەدات :هەموان بەشادییەوە
بەرەو خەو دەرۆن و بەناخۆشیەوە رادەبن.
*ئ��ای ...لەو پانتاییەی لەنێوان سەرەتایی ژیان و كۆتاییەكەیدا
هەیە،ژیان بەگەرمی و خۆشیەوە دەستپێدەكات ،پاشان بەتێكشكانی
ئەندامەكان كۆتایی دێت لەناو بۆنێكدا كەجەستەرزاڵ رزاڵ دەكات،ئەو
رێگایەی كەلەسەرەتای ژیانەوە تا كۆتاییە مەرگبارەكەی بەردەوام دەبێت،دژو
پێچەوانەیە لەگەڵ خۆشیەكانی ژیانماندا :منداڵی شادیهێنەرە ،پیرێتی
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خەفەتهێنەرە ئەمە واناكات ژیان هەڵەیەك بێت ئاكام و ئەنجامەكەی
زیاترو زیاتر دەربكەوێت؟
*مرۆڤی عەقڵ تەندروست،ئەوەی كەلەنێوان شێت و عەقڵ
نەخۆشدایە وەك ئەو كەسە وایە كەكاتژمێرێكی چاكی هەیە،دەڕوات بۆ
شارو لەوێ چەند كاتژمێرێك هەیە كەبەرێكوپێكی تەوقیت نەكراون،ئەو
تەنها ئەو كەسەیە كە»كات»بەرێكوپێكی دەزانێت ،لەكاتێكدا ئەمە هیچ
هاوكارییەكی ئەو ناكات،كاتژمێرەكانی شار هەموو هەڵە تەوقیتكراون و
دەشزانن كاتژمێرەكەی ئەم رێك تەوقیتكراوە.
*ئەو پرسیارەی كەلەبارەی پێویستبوونی هاوسەرگیری یان پێویست
نەبوونیەوە دەخرێتەروو ،دەمانبات بۆ چەند مەسەلەیەكی تر،لەوانە:ئایا
پێویستیە زایەندییەكان زیاتر پێویستن ،یان پێویستیە خۆراكیەكان؟
*ئێمە هەموومان قەرزاری مردنین و بەنائارامیشەوە بیر لەم قەرزە
دەكەینەوە،ئایا مردن بەڵگەی ئەوە نییە كە بوونی ئێمە هەڵەیە؟
*ئێمە بەمردن سەرەخۆشی لەخۆمان دەكەین بۆ رووبەرووبونەوەی
مەینەتیەكانی ژیان ،بەمەینەتیەكانی ژیانیش بۆ رووبەرووبونەوەی مەرگ،
ئای ...چەند بارودۆخێكی جوانە!
*ئێمە بانگكراوین بۆ ژیان بەخواستێكی وەهمی و بۆ چێژێكی
حیسی و هەڕەشەش لەم ژیانە دەكەن بەترسی وەهمی...بەدڵناییەوە
ئەوەش مردنە.
*دەڵێن ئاسمان دوای مردن لێپرسینەوەمان لەگەڵ دەكات لەسەر
ئەوەی لەژیانی دنیادا كردومانە،من گومانم هەیەو ئێمە دەتوانین پێشوەخت
لەو بپرسینەوەلەسەر»گەمەی قورس»ژیان مان كەسەپێنراوە بەسەرمان ،ب ێ
ئەوی بزانین بۆچی ؟و بۆ چ مەبەستێكە؟
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*خەریكە گرنگی نەدەم بەبەشداریكردن لەشەڕەفەلسەفیەكانی
سەردەمەكەمدا،مەسەلەكە الی من وایلێهاتوەهیچ جاوازییەكی نییە لەوخەڵكە
ئاساییەی كەدەرژێنە شەقامەكانەوە بۆ بەشداریكردن لەشەڕەكاندا.
*شكۆمەندی ،دادگای پوچەڵكردنەوەی بڕیاری هاوچەرخەكانە.
*كاتێك گەنجی ژیان وادەردەكەوێت كەزۆر درێژە ،كاتێك بەرەو
پیری دەڕۆیت دەردەكەوێت»ژیان» زۆر كورتە.
*دەوت��رێ پیسی ل��ەرۆژی دواییدا سزای هەیە ،بەاڵم گەمژەیی
لەژیانی دنیادا سزای هەیە.
*زۆرینەی خەڵك بڕوایانوایە كتێب وەك هێلكە وایە ،دەبێت
بەتازەیی بەكاربهێنرێت ،لەبەرئەم هۆیەیە بەردەوام هەوڵ بۆ ئەوە دەدەن
كەتازەو نوێیە.
*بەروونی تەماشای باروگوزەرانی مرۆڤایەتی بكە ،پاشان بنۆرە
سەردەمەكەی خۆت ،دواتر سەیری حاڵی زانایانی ئەڵمانیا بكە،توشی
سەرسورمان دەبیت،ئەوكات دەست بەبەڵگەكانتەوە دەگریت و لەخۆت
دەپرسی:ئایا مرۆڤایەتی شێتە یان من؟
* لەكارەساتێك رزگارمان دەبێت بۆ ئەوەی لەبەردەم كارەساتێكی
تردا خۆمان ببینینەوە،لەكارەساتی نیشتیمانی گەلێك هەڵدێین ،بۆ ئەوەی
بەكارەساتی گەلێكی تر ئاشنابین كەئەمیان لەوەی پێشو خراپترە،ئایا ئاسمان
لەم شێوی فرمێسكە رزگارمان دەكات؟
*بەختەوەری جگە لەخەون هیچی تر نییە بەاڵم ئازار حەقیقەتە،
بەاڵم ئێمە كاتێك لەئازار رزگارمان دەبێت حەزەكانمان بەبەختەوەرییەك
فریوماندەدەن كەبوونی نییە ،ڤۆڵتێر لەم روەوە ژیان بە»گەمەیەكی قورس»
وەسفدەكات.
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*خۆكوژی ئەزمونێكە،پرسیارێكە رووبەرووی سروشتی دەكەینەوە و
چاوەروانی وەاڵمی لێدەكەین،ئێمە دەپرسین ئەو گۆرانكارییە چییە كەمردن
بۆ بوون و بۆ مەعریفەی مرۆڤ دروستیدەكات؟
*كەسێك چێژ لەخستنەوەی مناڵ دەبینێت ،بەاڵم ئەویتر»نەوەكەی»
ناچارە بەوەی بژی و ئازاربكێشێ و دواتریش بمرێت.
*ئایا دەتانەوێت ئەو خەونانە بزانن كە هاملێت باسیان دەكات،ئەو
خەونانەی كەرەنگە لەخەوی مردندا رووبدەن؟سەیری خۆتان بكەن! بوونی
ئێستامان  ،ئەم دنیایە ،ئەم ژیانە :ئەمانە خەونەكانن.
*مۆزیك لەبارەی شتەكانەوە قسەناكات،بەسادەیی مۆزیك لەبارەی
چێژو ئەشكەنجەوە قسەدەكات ،كەهەردووكیان حەقیقەتی ئیرادەن،
هەرلەبەر ئەوەیە راستەوخۆ پەیوەندی بەعەقڵەوە هەیە نەك دڵ.
*وەك چۆن تیشك دەرناكەوێت ئەوكاتە نەبێت لەسەرشتەكان
رەنگدەداتەوە ،بەهەمانشێوە شكۆمەندیش بەدەست نایەت لەریگەی شكۆوە
نەبێت.
*زۆرجار منااڵن وەك لەرێ الدەرانی بێتاوان دەردەكەون كەسزای
لەسێدارە نادرێن ،بەڵكو بەژیان حوكم دەدرێن ،تەنانەت پێش ئەوەی
گوێبیستی هۆكاری حوكمەكەیش بن.
سەرچاوە:رۆژنامەی»العرب» ی لەندەنی ،ژم��ارەی رۆژی 20:
نۆڤەمبەری 2009ز
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چەمكی بلیمەتی الی
شۆپنهاوەر
لە عەرەبییەوە :یاسین عومەر
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چەمكی بلیمەتی چ فەلسەفەو چ لەسەرجەم زانستە مرۆییەكانی
دیكەدا ،جێگەیەكی دیارو بایەخداری داگیر كردوەو مرۆڤی بەخۆیەوە
سەرقاڵكردوە ،بەتایبەتی سەبارەت بە سەرچاوەكانی بلیمەتی كە هەندێك
كەسی لە هەندێكی تر پێ جیادەكرێتەوە ،سەرئەنجامیش ئەم كارە چەندان
بیرە بۆچوونی بەدەربەستی قووڵ و جیاوازی هێناوەتە ئاراوە.
فەیلەسوفی ناوداری ئەڵمانی ئارتۆر ئارسەر شۆپنهاوەر لەدوو توێی
كتێبی (جیهانی ویست و وێنا)دا كە ساڵی (1818ز) نووسیویەتی ،ئەم چەمكەی
وەكو چەمكێكی فەلسەفی و دەروونی باس كردووەو پەیوەستیكردوەتەوە
بە فەلسەفەی بوون و جوانیناسی و هونەر و داهێنان و ڕەوشتەوە،
بەچەشنێك بایەخی بەم چەمكە داوە ،كە ژمارەیەكی زۆر الپەرەی بۆ
تەرخان كردووە ،هەندێ شتیش خۆی بەسەر نووسینەكەدا سەپاندووە كە
گرنگترینیان سروشتی ئەو سەردەمەیە كە ناوبراو تیایدا ژیاوە (چەرخی
نۆزدە) ،پاشتریش هەرەیك لە نیچەو هیگلیش دایانە پاڵی ،ئەمە جگە لەو
فەیلەسوفە ئەڵمانیانەی پێشیكەوتوون وەكو كانت و فیختەو...هتد.
شیكردنەوەو باسكردن و چارەسەركردنی چەمكی بلیمەتی،
بۆ یەكەمجار لە بیری فەلسەفیدا لەسەر دەستی شۆپنهاوەر بۆچوونێكی
پتەوی بۆ ئەم چەمكە وەدەستهێناو خستیە دوو توێی فەلسەفەی بوونەوەو
مەعریفەشی گرێدایەوە بەخەیاڵ و شێتی و منداڵی و چاكەوە ،ئەمە سەرباری
ئەو توێژینەوەی كە بۆ سیماكانی بلیمەتی كردوویەتی ،كە دواتر دێینە سەری
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و ڕوونی دەكەینەوە .ئەم لێكۆلینەوەیەشمان تایبەتە بەچەمكی بلیمەتی
وەكو زاراوەیەكی فەلسەفی و هەڵوێستی دەروونناسی لەبارەیەوە ،ئینجا
رۆچوونە ناوەوەیەكی قووڵی هەمەالیەنە بۆ تێڕوانینی شۆپنهاوەر لەبارەی
بلیمەتییەوە ،پاشانیش شیكردنەوەو بەراوردێكە لەگەڵ ئەوانەی پێش خۆی
و پاش خۆیدا.
بلیمەتی
زاراوەیەكی دیاریكراوە لەفەلسەفەداو بریتییە لەكۆمەڵێك بەهرەی
سروشتیی بەرز كە دەبێتە مایەی سەركەوتنی خاوەنەكەی ،الی هەندێ لە
فەیلەسوفان بریتییە لە سروشتێكی خێرا ،یان زەینڕوونییەكی بەهێز ،یان
ئارامییەكی درێژخایەن ،یان وزەی ئەفراندن و داهێنان ،یاخود توانایەكی
لەڕادەبەردەر بۆ شیكردنەوەو ئاوێتەكردن و..هتد.
ئەگەر بلیمەتی درایە پاڵ كەسێ ئەوا بەمانای ئەوەی ئەو كەسە
لە توانای سروشتی و تایبەتمەندیی خۆی بەهرەمەندە ،بۆ نمونە دەڵێین
ئەفالتون ،خۆ ئەگەر ئەم چەمكە درایە پاڵ بەرهەمی تاك ،یان كۆ ،ئەوا
بەمانای ئەوەی ئەم بەرهەمانە ڕەسەنن.
ئێمە بەڕوونی ئەم دیاریكردنە زاراوەییە الی شۆپنهاوەر دەبینین كە
دەیلكێنێت بەگەڕان و سروش و زەینڕوونی و ڕۆچوونە ناوەوە بۆ قواڵیی
شتەكان ،دەروونناسیش كە لە هەڵسوكەوتی فەردی مرۆڤەكان دەكۆڵێتەوەو
بایەخ بەدەرخستنی جیاوازیی دەروونی و ئەقڵی نێوان مرۆڤەكان دەدات،
هەڵوێستی تایبەتی خۆی لە بەرامبەر ئەم چەمكە هەیە كە لە گۆشەنیگای
قوتابخانە جیاوازەكانەوە بیروبۆچوونی حۆیان لەمەڕ سەرچاوەكانی بلیمەتی
و سروشتی بلیمەتی و پەیوەندیی بی شێتی و فاكتەرە بااڵبووەكانەوە
دەستنیشان كردووە.
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لەم زانستەدا ،بلیمەتی بەمانانی پێگەیشتن ،كە الی هەندێ كەس
هەیەو ڕەوشتی ڕۆشنبیری باو داوایدەكات ،لەبەرئەوە پەیوەندییەكی
توندوتۆڵی بە ناوبانگەوە هەیە ،لە واتا دەروونییە نوێكەشیدا بەواتای ئاستە
بەرزەكانی زیرەكی و توانا هزریە مەعریفیەكان.
ئێستاش بەكورتی ئاماژە بەو تیۆرە دەروونیانە دەدەین ،كە بایەخیان
بەخۆندنەوەی بلیمەتی داوە كە بریتین لە:
تیۆری نەخۆشی
ئەم بیردۆزە بە جۆرێك دەڕوانێتە بلیمەتی شیدەكاتەوە ،وەكو
ئەوەی كە بلیمەتی دەركەوتەی نەخۆشییەك بێت و توشی هەندێ كەس
ببێت ،هەروەها پێیوایە پەیوەندییەكی یەكجار توندو تۆڵ لەنێوان بلیمەتی
و شێتی و تیۆری شیكردنەوەی دەروونیدا هەیە ،كەلەسەر بنچینەی هێزی
پاڵنەری دەروون��ی بۆ سەركەوتن (كە لەجەختكردنەوەی ئەم هۆكارەدا
تاڕادەی زیادەڕۆییكردن پێدادەگرێت) ،ڕاوەستاوە
تیۆری وەسفی
لەڕاڤەكردنی ئەم چەمكەدا واوتر دەڕوات و پێیوایە كەسی بلیمەت
لەسەرجەم تواناكانیدا ،دابڕینێكی تەواو لە كەسی ئاسایی دادەبڕێت ،ئەم
چەشنە ئەم تیۆرە پێیوایە جیاوازی لەنێوان كەسی داهێنەرو كەسی ئاساییدا،
زۆرتر لەجۆردایە وەك لە پلە.
تیۆری چەندایەتی
زانستیانەتر ئەم چەمكە ڕاڤە دەكات ،كە لەناوەڕۆكدا ملكەچی
توێژینەوە ئەزمونگەرییەكانی پێوانی ئەقڵییە ،كەواتە الی ئەم بلیمەتی بریتییە
لە جیاكردنەوەی ئاستە جیاوازەكانی زیرەكی و توانا ئەقڵییە مەعریفییەكان
كە زیرەكیش لەخۆ دەگرێت.
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چەمكی بلیمەتی الی شۆپنهاوەر
لە فەلسەفەكەی شۆپنهاوەردا بلیمەتی پەیوەندییەكی پتەوی بەتیۆری
مەعریفەوە هەیە ،ئەمەش لەبەرئەوەی كە كەسی بلیمەت تەنها بەهۆی
زانیاریی زەینڕوونییەوە لە خەڵكی ئاسایی جیا دەكرێتەوەو بەشێوەیەك
دەچێتە قواڵیی شتەكانەوە ،كە لەگەڵیاندا دەبێتە یەك.
ئەم بلیمەتییە خاوەنی توانایەكی مەعریفی ،یان توانای پەیبردن،
یاخود تێڕامانی گەورەیە لەهەموو بوون ،واتە نموونەی تاكێكە كە عەقڵی
خۆی لە كۆتی ئیرادە رزگار كردبێت ،ئەمەش چ كاتێك؟ ئەمە لە چركەساتێكی
دەستنیشانكراودا ،كە چركەساتی تێڕوانی بابەتییە ،كە مەبەستی شۆپنهاوەر
لێی بەرزكردنەوەی بلیمەتە لە (بەش)ەوە بۆ (گشت) ،تا بەم شێوەیە لە
ڕێ دیارەوە وێنە دەربخات و پاشان بیخاتە بەرچاو ،هەر ئەمەشە نهێنیی
بلیمەتی ،ئەویش بە گەیشتنە هەقیقەتی بابەتی و ناوەڕۆكە گشتییەكەی ،بە
بێ هەاڵواردن و بەپەڕی ڕوونی ئاشكراییەوە.
الی شۆپنهاوەر رێگەی گەیشتن بەم جیاوازییەی بلیمەت بەهۆی
مەعریفەی زەینڕوونییەوە دەبێت ،كە بریتییە لە رەوشێكی مەعریفی
و راستەوخۆ لەگەڵ خودی شتەكاندا مامەڵە دەكات بەبێ ئەوەی هیچ
ڕاسپاردەیەك لەگۆڕێدا بێت ،بەڵكو بەهۆی ئیعتباری خودی زاناكانەوە
واتە ئەوانەی دەربارەی بابەتە هەستپێكراوەكان ،قوڵبوونەوەیەكی فراوان
و راستەوخۆیان هەیە ،هەرلەبەرئەوە شۆپنهاوەر لەبارەی ئەم زانیارییەوە
دەڵێت( :لەناوەڕۆكداو پێش هەموو شتێ ئەم مەعریفە وێنایەكە) ،بەالم ئەم
وێنایە خۆی چییە؟ لێرەدا شۆپنهاوەر دەڵێت( :زانیارییەكی سەرەتاییە كە
پێویستە لەبەرچاو بگیرێت).
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لەبەرئەوە هەر كارێكی هزری كە كەسی بلیمەت پێی هەڵدەستێ
بریتییە لە پەیوەندییە راستەوخۆكانی زەینڕوونی ،ئەو كێشە گەورەیەی
كە ئێمە لێرەدا بەشوێنیەوەین ،خودی ئەو پەیوەندییەیە :بوون هەست
پێكراوە ،ئەوەش دەزانین كە دەربارەی بوون جگە لەوەی دیاردەیەكەو
لەبەردەم زەینڕوونیدا هێنراوەتە گۆڕێ هیچی تر نییە ،كەواتە جۆری ئەو
زانیارییەی كە بلیمەت پێیدەگات ،بریتییە لە زانیارییەكی زەینڕوونانە،
كە الی شۆپنهاوەر دەدرێتە پاڵ هەستەكانی كەسە بلیمەتەكە ،لەگەڵ
زیادكردنی مۆركی سۆفیەتی بۆی ،كە دەڵێت( :هەر تەنهها بە زەینڕوونی
چۆنیەتی و چییەتیی تایبەتی و راستەقینەی شتەكان ئاشكرا ناكرێت و ڕوون
ناكرێنەوە ،بەڵكو وێناكردنەكان و بیرۆكەكان جگە لە ئەبستراكتكردن (واتە
تەمسیلكردنی بەشە بەشی زەینڕوونی) هیچی تر نین ،ئەمە لەالیەكەوە،
لەالیەكی دیكەوە پەیوەستە بە زەینڕوونییەوەو الی ئەمیش زەینڕووی
بریتییە لە (شتێم لەناو خۆیدا) ،كە پێشتر (كانت) بەدوورودرێژی لەكتێبی
(ڕەخنە لە ئەقڵی ڕەها)دا باسی كردووە( .شت لەناو خۆیدا) الی شۆپنهاوەر
بەم شێوەیە دیاریدەكرێت( :ویست بەدەر لە كات و شوێن بەجیا لە ڕووی
دەرەوەی دیاردەكانی وانەكەیەو لەمەش زیاتر هەڵناگرێت ،زەینڕوونیش،
ئاشكرایە بۆ شتێكە كە لەدەرەوەی خۆماندایە ،بەجۆرێك كە كارگەیەكە
لە چۆنێتی بووندایە) ،شۆپنهاوەر رێگەی مەعریفەی زەینڕوونی بۆ خودی
شتەكانمان بۆ باسدەكات هەرچەندە پەنهان و تاریكیش بێت ،بە چەشنێك
كە هەوڵدەدات لە خیانەتەوە بمانخاتەوە قەاڵكەی خۆی ،ئەو قەاڵیەی كە
هەموو هێرشەكانی دەرەوە لە دژەتیكردنیدا ناكام ماونەتەوە .لێرەوە (شت
لەناو خۆیدا) بریتییە لە شتێك لەناو خۆیدا ،كە ناتوانێت بپەڕێتەوە بۆ
هۆشیاری ی ڕەها بە گونجانێكی تەواوە نەبێت .واتە (شت لەناو خۆی)
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دایە كە هۆشیارییەك لەمەڕ خۆی وەردەگرێت ،هەر هەوڵی بۆ زانینی شت
لەناو خۆیدا بەشێوەیەكی بابەتیانە بریتییە لە پەیوەستبوون بە ئارەزوویەك
بۆ جێبەجێكردنی ئەم لێكدژییە.
گەیشتنە چییەتی (شت لەناو خۆیدا) كاری سەرەكی و ئەركی
سەرشانی كەسی بلیمەت بەتەنها ،چونكە وەكو شۆپنهاوەر دەبینێت مرۆڤەكان
بەگشتی لە ئیرادەیەكی زۆرو مەعریفەیەكی كەم بەهرەمەندن ،بەاڵم مرۆڤی
بلیمەت زۆرترین مەعریفەو كەمترین ئیرادەی هەیە ،لەبەرئەوە مەدلولی
وشەی بلیمەتی وەك ئاماژەیەك بۆ بااڵدەستیی مەعریفە بەسەر ئیرادەدا
هاتووە كە بااڵدەستییەكی تەواو چەسپیوو بەهێزە ،لێرەدا شۆپنهاوەر دەڵێت:
(ئەقڵی مرۆڤ ئەگەر وازی لە ئیرادە هێنا ،دەتوانێت بابەتەكان وەك چۆن
خۆیان هەن ،ئاوا بیانبینێت).
بلیمەتی ئەو ئاوێنە ئەفسوناویەمان دەداتە دەست ،كە هەموو ئەو
پێداویستییە گرنگانەی تێدا بەدیار دەكەوێ كە لەسەر رووی روناكیەكەدا
كۆكراوەتەوە ،وەلی هەموو شتە شكڵی و نامۆكان دوور دەخاتەوە ،بەاڵم
بابەتی مەعریفەی زەینڕوونی لەالی بلیمەت وەكو پێترۆ ئاماژەمان پێدا
(ئایدیا)یەكە كە شتە گشتی و سەرتاپاگیریەكان دەردەخات ،نەك بەشبەشی
شتەكان یان نمونە ئەفالتونیەكە كە خۆی لە بەش بەشی شتەكاندا
دەردەخات ،تایبەتمەندێتی و خاڵی جیاكەرەوەی شۆپنهاوەر بۆ بلیمەتی
بریتییە لە تێروانینی گشتی لەبەشێكدا ،بەاڵم مرۆڤی ئاسایی لە بەشدا تەنها
بەش دەناسێت ،بەواتایەكی دیكە ئەو پێیوابوو دوو جۆر ئەقڵ هەیە:
یەكەم :ئەقڵێك كە ملكەچی بنەمای (علە)یە كە لە زانیارییەكانی
ژیانی رۆژانەماندا بەكاریان دەهێنین.
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دووەم :ئەقڵێك كە لە كۆنترۆڵ و بااڵدەستیی ئیرادە رزگارمان
دەكات و ملكەچی هیچ بنەمایەكی (علە) نییە ،كە ئەقڵێكی ئازادەرو بەم
ئازادییەش ئەو توانایەمان پێدەبەخشێت كە تەئەمولی ئایدیا بكەین ،لێرەدا
بلیمەت لە جیهانێ ڕادەمینێ جیاوازە لەو جیهانە بینراوەی خەڵكی ئاسایی
دەیبینن ،كە بریتییە لە جیهانی نموونەیی ،كە ئەوپەڕی واقعی و بابەتییە
الی شۆپنهاوەر و پێیوانییە بەرئەنجامی خەو و خەیاڵ بێت.
بەاڵم پەیبردن بە بابەتی بلیمەتی كە بریتییە لە ئایدیا ،لە رێی
خەیاڵكردنەوەوە پێكدێت كە شۆپنهاوەر پێیوایە (واتە خەیاڵكردنەوە)
سەرەكیترین توخمی بلیمەتییە ،تەنانەت هەندێكجار لە الی یەكسان دەبێت
بە بلیمەتی ،یان یەكێكیان فەرزی ئەوی دیكەیان دەكات ،خەیاڵكردنەوە
كارێكی پێویستە بۆ بوونی بلینەت ،ئەو پێویستیەشی لەوەوە دێت ،كە
ئاسۆی ئەقڵی و مەعریفیی بلیمەت فراوانتر دەكات .تا هەموو ئەو شتانە
ببینێت كە دەكەونە پێش بابەتە ئامادەكەی بەردەمی.
خەیاڵكردنەوە چ لە رووی چەندایەتی و چ لە رووی چۆنایەتییەوە
یارمەتی بلیمەت دەدات پەی بە ئایدیا ببات ،بەاڵم پەیبردنێكی زەینڕوونانەی
شلگیر ،زانیاریی بلیمەت لەبارەی ئایدیاوە سنوردارە بەو بابەتانەی كە
بەكردەوە لەناو خۆیاندا نیوەناچڵ و كەموكورتن ،بەاڵم حەیاڵكردنەوە ئاسۆی
بلیمەت فراوانتر دەكات ،تا ئەو بوونە زاتی و واقعی و بابەتە كردەوەییانەی
بەردەمی تێپەڕێنێ ،بەمشێوەیە جگە لە نموونەی هەبوو (واتە ئەو نمونەیە
كە هەیە و لەبەردەستدایە) نموونەی شیاویش لەخۆبگرێت ،لەالیەكی ترەوە
پەیبردن بە نمونەی شیاو بەكردەوە الی شۆپنهاوەر پێویستی بە بڕێكی
زۆر لە خەیاڵكردنەوە هەیە ،چونكە ئەو بابەتانەی كە خود تەمسیلیان
دەكات ،پیت بە پیتی نموونەكە لەخۆناگرێت ،بەڵكو بەشێوەیەكی شێواو
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و كەموكورتە ،بۆیە بۆ ئاشكراكردنی نموونە لەبەشە كەموكورتەكاندا
خەیاڵكردنەوە پێویستە ،هەر ئەمەشە مەبەستی شۆپنهاوەر لەفراوانكردنی
بڕی پەیبردنی مەعریفی بۆ بابەتە جۆزئیەكان ،بەالم ئەم خەیاڵكردنەوەیەی
كە باسمانكرد نابێتە هۆی بلیمەتی الی شۆپنهاوەر ،هەرچەندە شۆپنهاوەر
دایدەنێت بە پێویستترین شت ،واتە هاوشانی لەنێوان بلیمەتی و توانای
خەیاڵكردنەوە ئەوە ناگەیەنێت ،كە بوونی یەكێكیان بوونی ئەوی دیكەیان
بسەپێنێت ،لێرەدا تەالزومی یەك الیەنە بریتییە لە بلیمەتی ،شۆپنهاوەر
دەڵێت پیاوی ئاسایی كە خاوەنی زیرەكییەكی مامناوەندیە رەنگە لە بڕێكی
زۆر لە خەیاڵكردنەوەش بەهرەمەند بێت ،بەاڵم مەرج نییە ببێتە بلیمەت.
بلیمەت كێییە؟
لەپاش ئەوەی بلیمەتی و ماهیەتی ئەم چەمكەمان الی شۆپنهاوەر
رونكردەوە ،بەپپێویستی دەزانین سیماكانیش (واتە سیماكانی بلیمەت)
ی لوال دەست نیشان بكەین ،چونكە پەیوەندییەكی راستەوخۆو پتەوی
بە بلیمەتییەوە هەیە ،كە شۆپنهاوەر لە رووی فەلسەفی و دەروونییەوە
دیاریكردوون ،كە ئەوانیش لە كۆمەڵی كارو مەسەلەدا كە پەیوەندییان
بەخودی بلیمەتەوە هەیە قەتیس دەبن ،كە بریتین لە:
بلیمەتی و شێتی
پەیوەندی نێوان بلیمەتی و شێتی الی شۆپنهاوەر لە لێكچوونێكی
گەورە بەهرەمەندە ،هەردووكیان (واتە شێت و بلیمەت) زۆرتر پەیوەستن
بەهەنوكەوە وەك لە رابردوو ،یاخود داهاتوو ،لەناو شتەكاندا زیاتر بایەخ
دەدەن بەشتێ ،هەتا ئەگەر ئەو شتە الی كەسانی دیكە بێبایەخیش بێت،
بەاڵم شێت و بالیمەت زۆر بەدڵگەرمیەوە گرنگی پێدەدەن ،هەرچەندە
شێت بنەمای سەبەبیەت لەبیركردنەوەی خۆیدا بەكارناهێنێت ،هەر
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ئەمەشە خاڵ بەیەك گەیشتنی نێوان شێت و بلیمەت ،بلیمەت پەیوەندییە
سەببییەكانی نێوان شتەكان پشتگوێ دەخات ،لەشتەكاندا نە پەیوەندیە
سەبەبییەكان دەبینێ و نە بەدواشیدا دەگەڕێت ،ئەمەش هەر لەبەرئەوەی
كە كەسی بلیمەت هەوڵدەدات ببێتە خودێكی مەعریفی پوخت ،وەك هەر
بوونەوەرێكیی دیكەش لەڕاستییە بەراییەكانی خۆی رادەمێنێت.
یەكێكی تر لە خاڵە لەیەكچووەكانی نێوان كەسی بلیمەت و مرۆڤی
شێت ئەوەیە ،كە هیچیان بەسەر دەروونی خۆیاندا زاڵ نین و كۆنترۆڵیان
بۆ ناكرێت ،بەواتایەكی دیكە لەكاتی مامەڵەكردنیان لەگەڵ شتەكاندا ،هەموو
دیسپلینەكان ون دەكەن .بلیمەت بایەخ بەتێگەیشتنی واتای ژیان دەدات ،كە
بەگشتی هەواڵێكە بۆ تێگەیشتنی وێنەی شتەكان ،نەك دابەزین بۆ زانینی
پەیوەندیی خۆی بەو شتانەی كە دانیان پێدا دەنێت ،ئاشكراترین شتێكیش
كە جەخت لە پەیوەندیی نێوان شێت و بلیمەت دەكاتەوە ،سەروبردەی
ژیانی هەندێ لە كەڵە مەزنانی مێژووە لە چەشنی ژان ژك رۆسۆ و بیرۆن
و زۆرێكی دیكە لەوانەی ژیانیان بە شێتی كۆتایی هاتووە.
بلیمەت و منداڵی
یەكێك لێكچوونەكانی دی��ەی بلیمەت ،پەیوەندییەتی لەگەڵ
هەڵسوكەوتی مندااڵندا لە رووی تایبەتمەندییە دەروونییەكانەوە ،لە قۆناغی
منداڵیداو لە حاڵەتی بلیمەتیدا دەبینین ئامێری مێشك و ئەعساب بە بەراورد
لەگەڵ باقی ئەندامەكانی دیكەی لەشدا ،لەوپەڕی پەرەسەندندان ،لەالیەكی
ترەوە دەبینین ئەندامی زاوزێی منداڵ لەقۆناغێكی درەنگدا گەشە دەكات،
ئەمەش بەمانای ئەوەی كە لە قۆناغی منداڵیدا ،مەعریفە بەسەر ئارەزووی
سێكسیدا بااڵدەستدەبێت ،كەواتە منداڵ خۆی لەخۆیدا مەعریفەیەكی پوختە،
لێرەدا روون دەبێتەوە كە شۆپنهاوەر بلیمەتی گرێدەداتەوە بە منداڵییەوە،
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ئەویش بە پشتبەستن بە ئەركە مەعریفیەكان ،یاخود سروشتیی بۆچوون و
تێرامانەكان كە بلیمەتی پێ جیادەكرێتەوە ،كە تێرامانێكی پاك و خاڵیە لە
ئیرادەو بەم شێوەیە زۆر تایبەتمەندیی منداڵی لەخۆی دەگرێت.
یەكێكی دیكەی لەخاڵە هاوبەشە لەیەكچووەكانی منداڵ و بلیمەت
ئەو سادەو ساكارییەیە كە رووخساری بلیمەت دەگرێتەوە ،كە دەلێی نیگای
حەپەساوی مندااڵنە كاتێ دەڕواننە چوار دەوریان ،كە ئەمەش بۆ خۆی و
بەیەككاتدا حەپەسانێكی پرسیاراوی و تێڕامانێكی بایەتیی پۆخت و پاكژ
كۆدەكاتەوە.
بلیمەت و خەفەت
یەكێ لە سیماكانی تری بلیمەتی خەم و چەرمەسەریە ،شۆپنهاوەر
پێیوایە خەفەت هاوپەیمانی بلیمەتەو بەسات لێیجیانابێتەوە ،هەتا ئەو
تیشكەی كە ئەقل رووناك دەكاتەوە بەهێزتر بێت ،ئەوا پەیبردنی ئەقڵ
بۆ رەوشی خراپی خۆی وردترو ئاشكراتر دەبێت ،سەرباری ئەوەی كە
هەمیشە وا دەردەكەوێت بلیمەت نغرۆی خەم خەفەتە ،كەچی هەندێ جار
وادەردەكەوێت ،كە خەرمانەیەك لە بێگەردییەكی نەوشكۆفە چواردەوری
تەنیبێ ،كەوەك كێوێكی سپی لوتكەكەی هەمیشە بەرز دەنوێنێ و هەندێ
جار تەمومژ چوار دەوری داپۆشیوە .بەاڵم هەر ئەوەندەی سپێدە هەڵهات
تەمومژەكان دەڕەوێنەوە ،تەنانەت لوتكەكەشی لەژێر تیشكی خۆردا سوور
هەڵدەگەڕێت.
سەبارەت بە چەرمەسەریش ،بلیمەت خۆی سروشتی شەتونانە
هەڵكەوتووە ،بەرای شۆپنهاوەر ئەمەش لەبەرئەوەیە كە بلیمەت لەپێناوی
ئامانجە تایبەتەكەی خۆیدا ،قوربانی بە كامەرانییە تایبەتییەكەی خۆی دەدات،
لەمەش بترازێ هیچ كارێكی تری پێناكرێت ،بەم شێوەیە پایەمە مەزنەكەی
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خۆی پێشكەش بە ژیان دەكات ،بەاڵم خەڵكانی دیكە پێچەوانەی ئەمە دەكەن،
لەبەرئەمەیە كە خەڵكانی دیكە الی شۆپنهاوەر گورە نانوێنن ،بلیمەتیش كە
مەزنە لەبەرئەوەیە كارەكەی پەیوەستە بەهەموو سەردەمێكەوە ،رێك وەك
كلكدارێم وایە بەدەوری ئەستێرەكەیدا بخولێتەوە.
بلیمەت و گەشەگیری
دوورەپەرێزیی بلیمەت لە خەڵك و كۆمەڵگا حاڵەتێكی باوو زاڵە،
ئەمەش بەهۆی ئەو بێدەنگی و كڕو ماتیەوەیە ،كە باڵی كێشاوە بەسەر
خودی بلیمەتدا ،چونكە كەسی بلیمەت لەناخی خۆیجدا بەتەنهاو بەوپەڕی
هەست بەلێپرسراویكردنەوە دەژی ،بلیمەت بیدەنگە وەكو گۆڕ ،هێمنە
وەكو مردن ،وەكو كیركەگۆڕی فەیلەسوفی بوونگەراییش دەڵێت( :لێرەدا
بێدەنگیی بلیمەت ،بێدەنگیی هەموو ژیانە ،ئەگەر خەڵكی ئاسایی لەوكاتەدا
بیر لە شتەكانی و تایبەتی و راستەوخۆكام دەكەنەوە ،ئەوا كەسی بلیمەت
لە بێدەنگیدا بیر لە هەموو ئەو مەسەلە بنەڕەتی و گشتی و نەمرانە
دەكاتەوە كە خەڵكی ئاسایی بیری لێ ناكەنەوە ،هەر لەبەر ئەمەشە (واتە
لەبەر نەبوونی هۆكارێكی هاوبەشە كە ئەقڵی بلیمەت و ئەقڵی كەسانی
ئاسایی كۆبكاتەوە) كەسانی بلیمەت و كەسانی ئاسایی ناگەنە یەك) هەر ئەم
تێگەیشتنەشە نهێنی پەیوەندیی شەرئامێزانەی نێوان بلیمەت و ئافرەت ڕاڤە
دەكات ،چونكە ژنان زۆرتر بایەخ بەو شتانە دەدەن كە كاتی و تایبەت و
راستەوخۆن و پەیوەندییان بەژیانی ئێستاوە هەیە.
دووەپەرێزیی بلیمەت و ناكام مانەوەی لە پەیوەندیی بە خەڵكەوە
بلیمەت بەرەو شێتی ئاراستە دەكات .لەبەرئەوەی بلیمەت لە هەستیارییەكی
زۆر بەهرەمەندە دەبێتە مایەی خەم و چەرمەسەری و ئازار  ،خۆ ئەگەر
بەقواڵیی خەیاڵدا رۆی نەباتە خوارێ ،ئەوا ئەو دوورەپەرێزی و بارخراپییەی
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كە هەستی پێدەكات وایڵێدەكات ئەو رایەاڵنە بپچڕێنێت كە ئەقڵی بەواقعەوە
دەبەستێتەوە .ئاشكرایە گۆشەگیری و دوورەپەرێزی بلیمەت ئاڕاستە دەكەن
بۆ نەگونجان و ڕانەهاتن لەگەڵ چەرخ و سەردەمەكەی خۆی ،بلیمەت
بە پێچەوانەی خەڵكی ئاساییەوە ،كە داخوازییە هەنوكەییەكانیان تێر
دەكەن و زەوقی خۆیان رازی دەكەن ،لە ملمالنێیەكی بەردەوامدایە لەگەڵ
سەردەمەكەی و هەر لەبەر ئەمەشە كە هاوچەرخەكانی بەكەمی نەبێت
مافی تەاو بەكراەكانی نادەن ،بەكردەوەش هەرە ئەمە لەخودی شۆپنهاوەر
روویدا.
چەمكی بلیمەتی
شۆپنهاوەر وەكو قەیلەسوفێك زۆر بە قووڵی كەلەپووری فەلسەفەی
دەخوێندەوە ،مامۆستاكەشی (شوڵتسە) ئامۆژگاریی دەكرد كە ئەفالتون
بخوێنێتەوە ،ئەویش بەقسەی كردو ئەمەش كاریگەریەكی گەورەی لەسەر
دروستكردنی روبینای فەلسەفەیی شۆپنهاوەر تێڕوانینی شۆپنهاوەر بۆ
بلیمەتی بەجێهێت .كاریگەریی ئەفالتون بە ئاشكرا بەسەریەوە رەنگیدایەوە،
بلیمەتی الی ئەو جگە لە سروش ،یان شەیدابوونێكی خوداییانە هیچی
دیكە نەبوو ،ئەفالتون لەالیەكەوە بلیمەت وسروشتی بەیەكەوە گرێداوەتەوە
لەالیەكی تریشەوە بلیمەتی بەشێتییەوە گرێداوەتەوە ،راستییەكەی ئەفالتون
دادەنرێت بە یەكەمین كەسێ كە بایەخی بە پەیوەندیی نێوان بلیمەتی
و شێتی داوەو پروپاگەندەی بۆ كردوە ،الی ئەفالتون بلیمەتی و شێتی
لە پەیوەندییەكی سەبەبی بەهرەمەندن ،كە شێتی تیایدا هۆكارە (علە)،
بەاڵم شۆپنهاوەر ئەم الیەیان الدەبات و رایدەگەیەنێت كە لێكچوون و
بەیەكگەیشتنێ لەنێوانیاندا هەیە ،كە بە چەشنێكە دەكرێت بلیمەتی و شێتی
لەكەسێكدا بەرجەستە بكرێت.
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كانتیش بەهەمان شێوە لە پەیوەند بە چەمكی بلیمەتییەوە
كاریگەریی گەورەو مەزنی بەسەر بۆچوونەكانی شۆپنهاوەرەوە بەجێهێشتووە،
ئەو هەڵگری رەگەزە كانتیەكان بووە ،وەك چۆن لە فەلسەفەو هونەرو
جوانیناسیدا كاریگەریی بەرچاوی هەبوو .بلیمەتی الی كانت بریتییە لە
بەهرەیەكی سروشتی ،كە رەسەنایەتی لەخۆ دەگرێت ،لەبەرئەوەی كەسی
بلیمەت كاتێ داهێنانێكی راستەقینە دادەهێنێ ،بەرزوو بڵندتر دەبێتەوە
بەسەر ئەو كەسانەدا كە پەیوەستی كات و شوێنن ،لە دیلێتییان خۆی
رزگار دەكات .لێرەدا شۆپنهاوەر لەگەڵ كانتدا بەك دەگرێتەوە ،بەتایبەتی
كاتێ بلیمەتی تایبەت دەكاتەوە بەجوانیناسی و هونەرەوە ،بە دابڕاوی
لەزانستەكانی دیكە ،هەر تەنها هونەرمەند خۆی بلیمەتە نەك زاناكان.
یەكێك لەكاریگەرییە بەرچاوەكانی دیكەی شۆپنهاوەر لە پەیوەندی
بەتیۆری بلیمەتییەوە ،ئەو رێبازە رۆمانسییە بوو ،كە لەچەرخی هەژدەو
ن��ۆزدەدا بەڕێكەوت ،كە سەرئەنجام كارێكی وای كرد سروشتی كردە
دروستكراوی خود ئەوەی سەلماند ،كە ئەم شتانە سەرجەمیان لە دەرەوەی
خەیاڵی داهێنەردا هیچ بوونێكیان نییە ،هەروەها تیۆری رۆمانسیزم بە كلیلی
سەرەكیی تیۆرەكەی شۆپنهاوەر دادەنرێت لەگەڵ هەموو ئەو سەرچاوانەی
تر كە شۆپنهاوەر سەبارەت بە بلیمەتی هەڵوێستی خۆی تیایاندا خستەڕوو.
كەسی بلیمەت الی ئەفالتون و كانت و سەرجەم الیەنگرانی ئەم
رێبازە بریتییە بەو كەسەی كە ژیان دەبەخشێ بەسروشت (بەردو دار،
بێگیان و بێگوێ و نازیندووەكان) ،هەروەها هەوڵی سەرەكیی شۆپنهاوەر بۆ
ئەوە بوو كە ژیان لە هەموو روویەكەوە ببەخشێتە ئەم بوونە هەستپێكراوە.
تێگەیشتنەكانی شۆپنهاوەر بۆ بلیمەتی كاریگەریی ئاشكرایان بەسەر
بیرو بۆچوونەكانی (هنری بركسۆن)ی فەیلەسووفی هاوچەرخی فەڕەنسییەوە
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بەجێ هێشتووەو ناوبراو زۆر بە رێبازە جوانیناسییەكەی شۆپنهاوەر كاریگەر
بووە ،بۆیە رایگەیاندوە كە چێژی هونەری بریتییە لە گواستنەوە لە ویستەوە
بۆ بینین و لە ئارەزوەوە بۆ تێڕامان.
بگسون لەوەدا لەگەڵ شۆپنهاوەر یەك دەگرێتەوە كە دەڵێت :هونەر
زەینڕوونییەكە دەستدەگرێت بەسەر خودێكی زانادا و وایلێدەكات لەگەڵ
بابەتی زانینەكانیدا سۆفی ئاسا تێكەڵ ببن.
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گفتوگۆی برایان ماگی لەگەڵ فردریك
كاپلستن دەربارەی شۆپنهاوەر
()2-1
لە فارسییەوە :سەرهەنگ عەبدولڕەحمان
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پێشەكی:
ماگی :لەوانەیە وا هەست بكەین كە تاقانە رشتەیەك كە پەیڕەوی
لە خولیا لە دایكبووەكانی (سەلیقەی رۆژ)نەكات ،فەلسەفەیە بەاڵم وانییە.
لە فەلسەفەشدا وەكوەو گشت چاالكیە مرۆیەكانی تر  ،هەموو نەوەیەك
لەبەرامبەر بەهاكانی نەوەی رابردوودا كاردانەوە نیشاندەدات سەرەنجام ئەو
نوسەرانەی كە بەرهەمەكانیان بە فراوانی دەخوێنرێنەوە ،دەكەونە بۆتەی
بایەخپێنەدانەوە ،كۆمەڵێك سیمای تازە دێنە پێشەوە.
دەرئەنجامی كار پێدەچێت ئەمەبێت كە لە هەر زەمەن و شوێنێكی
دیاریكراودا ،زۆربەی كات هەر چەند فەیلەسوفێكی بە پەنجە ژمێر دەبنە
(باوی رۆژ) و دەخوێنرێنەوە و لە هەمانكاتدا ژمارەیەك لە فەیلەسوفە
بەناوباننگەكانی تر بەشێوەیەكی رێژەیی دەسپێرن بە بێئاگایی ،بەاڵم
دواتر نەوەیەكی تازە دێت و بایەخ بەیەك دوو كەس لەم فەیلەسوفە
فەرامۆشكراوانە دەدات و ئەمانە سەرلەنوێ دەبنەوە (باوی رۆژ) و هەر بەم
جۆرە ئەم رەوتە بەدەوامدەبێت.
لەو فەیلەسوفانەی كە لە دووسەد ساڵی رابردوودا بە ئاشكراترین شێوە
دووچاری ئەو چارەنوسە بوون ،یەكێكیان شۆپنهاوەرە كە لە كۆتایی تەمەنیدا
– واتە بە شێوەیەكی زۆر تەقریبی ،نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەهەم-
كەم و زیاد یەكسەر لەبەرچاوناگیرێ ،بەاڵم دواتر لە نیوەی دووەمی ئەو
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سەدەیە ،گەیشتە پلەی یەك ێ لە ناودارترین و بەبڕشترین فەیلەسوفەكان،
بەاڵم دیسانەوە لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا شۆپنهاوەر كەوتە ناو
گێژاوی فەرامۆشیەكی زۆر قووڵەوە كە ئیتر تەنانەت زۆربەی مامۆستایانی
فەلسەفەش نوسینەكانیان نەدەخوێندەوە ،وێڕای ئەمە سەرلەنو ێ لە چەرخی
ئێمەدا شۆپنهاوەر وردە وردە دەبێتەوە جێگەی بایەخ و سەرنج و یەكێ لە
بەڵگەكانیشی ئەمەیە كە كاریگەریەكی بەرجەستەی لەسەر یەك ێ لە گرنكترین
فەیلەسوفەكانی سەدەی بیستەم -واتە ویتگنشتاین -بەجێهێشتووە.
شۆپنهاوەر لە ( )1788دا لە شاری دانزیگ یان (گدانسك) ی
ئێستا لە دایكبووە ،خێزانەكەی نەوە لە دوای نەوە لە كۆمەڵە بازرگانە
دەوڵەمەندە هانزاییەكان بوون و شۆپنهاوەر بە ئامانجی چوونە ناو مەیدانی
بازرگانی نێوەدەوڵەتیەوە پەروەردەكرابوو ،نەك ژیانی زانكۆیی و زانست و
لێكۆڵینەوە ،بەاڵم ئەو پەیوەندی بەبنكەی بازرگانی خێزانییەوە نەبوو و بە
پێداگریەوە چووە زانكۆ و هەموو تەمەنی خۆی بەوە داهاتە تایبەتیەی كە
هەیبوو لە خوێندنەوەی سەربەست و نوسنیدا خەرجكرد نامەی دكتۆراكەی-
بە ناونیشانی (– )On the four fold root of the sufficient reason
ئەمڕۆ وەكو لە بەرهەمە بچوكە كالسیكیەكەندا بەرجەستەبووە ،شۆپنهاوەر
هێشتا بیست و چەند سااڵ بوو كە چوار سااڵ لە تەمەنی خۆی تەرخانكرد
بۆ نوسینی شاكارەكەی ((جیهان وەك ویست و وێناكرد)) ،كە لە ساڵی
 1818دا و كات ێ كە پێیدەنایە تەمەنی سی ساڵیەوە ،باڵوكرایەوە( چونكە
لە الپەڕەی ناونیشانی كتێبەكەدا ،ساڵی چاپەكەی  1819نوسراوە ،زۆركەس
بە هەڵە ساڵی چاپەكەی دەنوسن) لە دوای ئەوە تا كاتی مردنی لە
تەمەنی حەفتاودووساڵیدا و لە  ،1860شۆپنهاوەر كۆمەڵێك بەرهەمی زۆری
باڵوكردەوە ،بەاڵم هەموو ئەم گەشەپێدان و شەرح و شرۆڤە زیادكردنە بە
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دەوڵەمەندی دەزگایەك لە فەلسەفە كە لە الوییەتیدا و لە پێش تەمەنی
(سی) ساڵیەوە بە دیهێنابوو ،پاشانیش هەرگیز لەو الیەنەدا و پاشگەز
نەبوەوە ،هەروەها هەڵبژاردەیەك لە كۆمەڵە وتارەكانی لە ژێر ناونیشانی
( )Parerge and paralipomenaو دوو كتێبی كورتی نوكتە ئامێزی لە
بارەی ئەخالقەوە یەكێكیان بە ناوی (بنەماڵەی ئەخالق) و ئەوی تریشیان
(ئازادی ئیرادە) باڵوكردەوە كتێبێكی بچوكی تریشی هەیە بەناوی ((ئیرادە
لە سروشتدا)) كە لەوێدا دەیەوێت نیشانیبدات كە دۆزینەوە تازە زانستیەكان
پەسەندكەری بیروڕكانی ئەوە ،بەاڵم لە هەمووی گرنگتر نوسینی سەرلەنوێی
((جیهان وەك ئیرادە و وێناكردن)) بوو كە زیاتر لە دوو هێندەی قەبارەی
چاپی یەكەمی بوو لە ساڵی ( )1844دا باڵوكرایەوە ،شۆپنهاوەر خاوەنی چەند
تایبەتمەندییەكی سەرنجراكێشە ،بەوەی كە بەرهەمەكانی بەبێپچڕان لە دوای
نوسینەكانی كانت دێت و پێگەیەكی پتەوی لە رەوتی سەرەكی فەلسەفەی
خۆرئاوادا هەیە ،هەوەها ئاگاداری ئاینیی هندۆسی و ئاینیی بودایییە
و تاكە فەیلەسوفی جێ متمانەی خۆرئاوایە ،كە ئاماژە بە لەیەكچوونە
گرنگ و پڕ ماناكانی نێوان فەلسەفەی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا دەكات،
جگەلەمەش یەكەمین فەیلەسوفی ج ێ متمانەی خۆرئاوایە ،كە بە ئاشكرا و
راشكاوانە نكۆڵی لە بوونی خودا دەكات .وێڕای ئەمە هیچ فەیلسوفێكی
گەورەی تر وەكو شۆپنهاوەر ئەو پلەوپایە بەرزە لە سیتەمی بوون بۆ
هونەر تایبەتمەند ناكات و ئەم هەموو قسە بیستراواتنە لەم بارەیەوە
ناڵێت ،بێگومان هەر بەوهۆیەشەوە كە كاریگەری ئەو لەسەر هونەرمەندانی
داهێنەر ،لەهەر فەیلەسوفێكی تر لە چەرخی نو ێ زیاتر بووە بۆ خۆیشی
یەكێكە لە گەورەترن مامۆستایانی پەخشانی ئەڵمانی و زۆرێك لە رستە
و دەستەواژەكانی ئەوەندە جوان و درەوشاوەن ،كە هەند ێ كەس بەب ێ
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سەرنجدان بە شێوازی ماناكانیان ،سەدان بڕگەیان هەڵبژاردووە و لە شێوەی
كتێبی بچوك بچوكی پڕ لەوتەی هەڵبژاردە بە چاپگەیاندووە ،ئەم كارە لە
رووی زانستیەوە كارەساتباربووە ،چونكە ئەم حەقیقەتەی شاردوەتەوە كە
شۆپنهاوەر بە پلەی یەكەم دەزگاسازە و فەلسەفەكەشی ئەگەر بە تەواوی
نەخوێندرێتەوە ،مومكین نییە دەركی پێبكرێت.
دوورورودرێژترین و تازەترین كتێبی ،كە لە كاتی ئەم گفتوگۆیەدا
دەربارەی فەلسەفەكەی ئەو ،بەزمانی ئینگلیزی دەست دەكەوێت – بە داوای
لێبوردنەوە -بە قەڵەمی خودی منە ،بەاڵم چونكە لەم زنجیرە بەرنامانەدا
شوێنی تاقەبێژی نییە ،هەر بۆیە بانگهێشتی نوسەرێكی ترم كردووە كە
كتێبی دەرب��ارەی شۆپنهاوەر هەیە و لەم وتووێژەدا بەشداریم لەگەڵدا
دەكات ،ئەویش _فردریك كاپلستن ،مامۆستای نایابی مێژووی فەلسەفە
لە زانگۆی لەندەن)ە بە هەرحااڵ خۆی دیارترین مێژوونوسی زیندووی
فەلسەفەیە و ئەمە جگەلەوەی كە توێژینەوەیەكی دەربارەی شۆپنهاوەر
ئەنجامداوە ،كە لە كتێبە نۆ بەرگیە بەناوبانگەكەیدا(( مێژووی فەلسەفە)) دا
باڵویكردوەتەوە ،هەروەها كتێبێكی تریشی بە جیا بە ناونیشانی ((ئارسەر
شۆپنهاوەر :فەیلەسوفی رەشبینی)) نوسیوە.
وتو وێژ:
ماگی :لەوانەیە باشترین رێگەی دەستپێكردنی وتوێژ ،خستنەڕووی
ئەم پرسیارە بێت كە شۆپنهاوەر دەیەویست چی بكات؟ وەاڵمی تۆ بۆ ئەم
پرسیارە چییە؟
كاپلستن :وای بۆ دەچم شۆپنهاوەریش وەكو زۆر لە فەیلەسوفە
داهێنەر و نوێخوازەكانی تر دەیەویست دەرك بەو جیهانە بكات كە لە
دەوروب��ەری خۆیدا دەیبینی و تیادەژی یان دەشێ بڵێم كە هەوڵیدەدا
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دەسكەوتێكی یەكپارچە و تۆكمە لە ئەزموونی مرۆیی هەڵكڕێنێ ،یان
لە رووی ئەقڵیەوە زااڵ بێت بەسەر جیهانی فینۆمینە ،و نۆمینەدا بۆ ئەم
كارەش هات بە خەیاڵیدا كە پێویستە واقعیەتی بنەڕەتی بناسێت ،ئەگەر
كەسێك بپرسێت كە بۆچی ئەو هەستی دەركرد واقیعیەتی بنەڕەتی بوونی
هەیە كە بناسرێت ،پێموایە یەكێك لەالیەنە سەرەكیەكانی ئەمەبوو كە
لەو دەرەنجامانەوە دەستی پێدەكرد كە ئیمانۆئیل كانت بە مسۆگەری
لە قەڵەمدابوو باوەڕی وابوو كە ئێمە جیهان لە دیدگای مرۆڤایەتییەوە
دەبینین و زهنی مرۆ بە جۆر ێ هەر لەسەرەتاوە وا داڕێژراوە كە جیهان بە
شێوەیەكی تایبەت ببینێ.
بۆ نمونە ناتوانین ئەو شتانەی ئەزمون بكەین بەدەربن لە كات و
شوێن و راستێنەی هۆ و بەرهۆ ((علت و مصلول)) بن ،بەاڵم هەڵبەتە دیارە
كە چۆن شتەكان بە شێوەیەكی تایبەتی دێنە پێشچاومان ،كە پێویست نییە
لە دەروونی خۆشیاندا هەروابن ،واتە جیا لەو شێوەیەی كە دەردەكەوێت
چەمكی ((فینۆمینە – ))Phenomenonواتە شت ێ بەو جۆرەی كە بە ناسینی
مرۆیی دێتە بەرچاو -پێویستی بە چەمكی (( نۆمینە))یە ،واتە شتێك لە
خودی خۆیدا ،یان شتێك بەوجۆرەی كە لە خودی خۆیدا بوونی هەیە،
بەدەر لەمەی كە چۆن دێتە پێشچاومان ،یان دەردەكەوێت.
كانت سەرسەختانە خۆی بەدوورگرتبوو لە رەهاكردنی بۆچوونی
شت لە خۆدا ،بەاڵم لە هەمانكاتدا باوەڕی وابوو كە بەدەستهێنانی زانیاری
دەربارەی سروشتی شت لە خۆدا بۆ ئێمە زەحمەتە و مەعریفەی تیۆری
مرۆڤ سنوردارە بە جیهانی فینۆمینەكان ،بەاڵم شۆپنهاوەر دەویست النی
كەم شت لە خۆدا بناسێ.
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ماگی :ئەم بۆچوونە هێندە جێگەی بایەخە -و ئێمە هێندە بەڕێگەی
جیاوازدا پیایدا گەڕاوین -كە شیاوە كەم ێ لێی وردبینەوە ،بە تایبەتی لەم
الیەنەوەی كە ئەو كە سانەی تازە ئاشنای ئەم فیكرە دەبن ،بە ئاسانی
توانای تێگەیشتنی ئەوەیان نییە ،كانت بەڵگەی هێنمابوەوە كە تاكە رێگەی
بەدەستهێنانی ئەزموون الی ئێمە لە رێگەی ئۆرگانە زانیاری وەرگرەكانی
لەشمانەوە ،واتە ئامێری مێشك و دەمارەكانی هەستمانەوەیە ،وێڕای ئەمە
ئەوی بە ئەزموون بۆ ئێمە دەستەبەر دەبێت نەك ،تەنیا پەیوەندی بەمەوە
هەیە كە ((لەدەرەوە)) چی هەیە كە ببێتە ئەزموون  ،بەڵكو وابەستەیە بە
سروشتی هێز ((ویستی ئازاد))ی ئێمەشەوە هەیە و چی بكەن لەگەڵ ئەوەی
كە ویستی ئێمە بااڵ بدەنە چ شتێ ،یاخود ئەوەی كە بااڵی پێدەدەن ،مانای
ئەم وتەیە ئەمەیە كە ئەو شێوەیەی كە ئەزموون بە واقیعی پەیدایدەكات،
پەیوەستە بە ناسینەوە ،پاشان كانت لەسەر ئەم بنەمایە بەڵگە دەهێنێتەوە
كە دەشێ هەموو واقیع لە دەستەواژەی دوو قەڵەمڕەودا پێشبینی بكەین،
یەكێكیان قەڵمڕەو و ئەزمونەكانی ئێمە كە بەم بەڵگەیە وەهایە ،كە ئێمە
بەمجۆرەین و ناتوانین بەدەر لەمە دەرك بەشتەكان بكەین ،كانت ناوی ئەم
قەڵمڕەوی نا (فینۆمینە) ،پاشان قەڵمڕەوی شتەكان دێت بەوشێوەی كە لە
خۆیاندان یا لە خودی خۆیاندان ،سەربەخۆن لە ئێمە و لە ئەزمونەكان ئەم
قەڵمڕەوەش ناودەنێ (نۆمینە) وشەی (نۆمینە) واتە (( شتێك بەوجۆرەی
كە لە خودی خۆیدایە)) بە پێی سروشتی كار ،بۆ ئێمە زەحمەتە كە هیچ
هەڵگرتنەوەیەك یان چەمكێ لەم قەڵمڕەوە وەربگرین دنیای ئێمە – دنیای
ئەزموونی ،دنیای ژیانی رۆژانە و هەستی ئاسایی  ،دنیایەك كە زانستی
تایبەت سەروكار یان لەگەڵیدا هەیە – هەمان دنیای فینۆمینەكان سەرنجدان
لەم خاڵە بایەخی هەیە كە الی فەیلەسوفەكانی وەك كانت و شۆپنهاوەر،
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دنیای ئەزمون لەگەڵ جیهانی فینۆمینەكان یەكێكە و شێوەكان لەو جۆرە
جیهانەدا پەیوەستن بە زهنی مەدرەك یان ناسراوەوە ،شۆپنهاوەر سەرجەم
ئەم شیكردنەوانەی لە كانتەوە وەرگرت و پاشان فشاری خستەسەر مێشكی
كە مومكینە چ پەیوەندییەك هەبێت لە نێوان ئەو جیهانەی كە خۆی پیشانی
ئێمە دەدات ،یان دەردەكەوێت ئەو وتەی كانتی قبواڵ بووە كە جیهان
بەو جۆرەی كە بۆ خۆی هەیە ناكرێت راستەوخۆ بناسرێت ،بەاڵم لەم
ئەندێشەیەدا بوو كە ئایا شیكردنەوەی بەش بە بەشی جیهانی فینۆمینە،
ناش ێ هەند ێ ئەمارەتی گرنگ بداتە دەستمان كە جیهان بۆ خۆی دەبێت
چۆن بێت؟ دەڵێم بێگومان ،چونكە جیهانی فینۆمینە ئەگەر بێین گوزارشتی
اڵ بكەین ،هێنانە پێشچاوی جیهانە لە خودی خۆیدا ،كەواتە شۆپنهاوەر
بەم شێوازە ناراستەوخۆیە دەیەویست پەی بە سروشتی واقیعیەتی بنەڕەتی
ببات ،ئایا هەست ناكەیت ئەو لێكۆڵینەوەكانی بەم ئاراستەیەدا دەبرد؟
كاپلستن :ئەی بۆ نا پێموایە گرنگە سەرنجبدەین ،كە بە بیروڕای
شۆپنهاوەر دەشێ تەنیا واقیعیەتێكی بنەڕەتی بوونی هەبووبێت ،كانت بۆ
دادوەریكرد لەسەر هەستی ئاسایی گریمانەی ئەمەی كردبوو ،كە ئەگەر
مێزێك بوونی هەبێت و لە ئێمەوە دیارە ،كەواتە دەبێت ئەم مێزە بۆخۆی
یان بەوجۆرەی كە لە خودی خۆیدایە بوونی هەبێت ،ئەگەر فەرشێك هەیە
و لە ئێمەوە دیارە ،دەبێت بۆخۆی یان بەو جۆرەی كە لە خودی خۆیدایەتی
بوونی هەبێت و بەهەمان شێوە دەبێت چڕیەك لە شت و مەك لە خودی
خۆیدا هەبێت ،بەاڵم ئەگەر پەیوەندی كات و شوێن و پەیوەندی هۆ و
بەرهۆ لە هزرماندا بسڕینەوە ،ئیتر هۆكارێك نامێنێتەوە كە هیچ شتێ لە
شتێكی تر جیابكەینەوە ،كەواتە ئەگەر واقیعیەتی بنەڕەتی ،زیاتر لە كات
و شوێن و هۆیەتی و بەشێوەیەكی گشتی بەدەر لە جیهانی فینۆمینە بێت،
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بەناچاری دەبێت تاك و تەنیا بێت ژمارە و فرەیی و جۆراوجۆری پەیوەستە
بە جیهانی فینۆمینە ،هەر بۆیە هەڵەیە كە گومان بكەین شۆپناوەر واقیعیەتی
بنەڕەتی بە هۆكاری دەروەی جیهان – واتە هۆكاری سەروتر و ئەوپەڕی
دنیای كات و شوێن -دەزانێت شۆپنهاوەریش وەكو كانت چەمكی هۆكاری
تەنیا لە جیهانی فینۆمینە و دنیای هەست و ئەزموون بە راست دەزانێت،
واقعیەتی بنەڕەتی ،یان شت لە خۆدا یان خودی تەواو (( یا (نۆمینە) ))،
ناوەڕۆكی جیهانە ( واتە جیهان بەو جۆرەی كە دەنوێن ێ و دەردەكوێت)
و لە راستیدا دەبێت بوتر ێ ئەوە شتێكە كە نمودەكەی ((بەرچاوییەكەی))
ئەمەیە ،بەاڵم ئەو شتێكە كە نمودەكەی ئەمەیە حەقیقەتی ناخی جیهانە،
نەك شتێكی یكجار زیاتر لە جیهان.
ماگی :ئەم واتایە بەراستی هێندە دژوارە كە پێموایە بەهای ئەوەی
هەیە هێدی هێدی شیبكەینەوە و باسیبكەین شۆپنهاوەر بەڵگە دەهێنێتەوە
جیاوازی شتێك لەگەڵ شتێكی تردا – لە راستیدا جیاوزازی هەر شتێك
لەگەڵ شتێكی تر -تەنیا سەرنجدان و گەڕانەوە بۆ كات یان شوێن یان
هەردووكیان ،سەردەگر ێ و مانای هەیە ئەگەر دووشت كات و شوێنیان
یەك بێت ،لە راستیدا هەردووكیان یەك شتن یان هەمان شتن ،سەرەنجام
چەمكی بوونی شتە جیاوازەكان تەنیا لەم جیهانی ئەزموون و دنیای كات
و شوێنەدا ،واتە لەو دنیایەی كە لە بەرچاوە ،دروستە لە دەرەوەی ئەم
جیهانە ،مانای نییە كە كەسێك بڵ ێ شتێك لەگەڵ شتێكی تردا جیاوازی
هەیە ،كەواتە لە دەرەوەی ئەم جیهانە ئەزموون هەرچیەكبێت ،بەناچاری
فەرق و جیاوازی تیایدا گونجاو نییە شۆپنهاوەر بەم بەڵگاندنە دەیەوێت
نیشانیبدات كە كانت هەڵە دەكات كە لە بارەی شتەكانەوە قسەدەكات،
بەوجۆرەی كە لە خودی خۆیاندان ،و لە دەرەوەی ئەم دنیایە هەرچیەك
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هەبێت ،خاڵییە لە دابەشبوون و جیاوازی ئەو هەنگاوەی كە ئەو نای،
بەوەی بڕیاریدا ئەم بابەتە لەگەڵ یەك ێ لە باوەڕە بنەڕەتیەكانی ئاینی بودایی
و ئاینیی هندۆسی گرێداوە ،هەنگاوێكی بەرز بوو پەیڕەوانی ئەو ئاینانەش
باوەڕیانوایە كە لە پشت ئەم جیهانی فینۆمینە لەگەڵ ئەم هەموو جیاوازی
و هەمەچەشنییە ،شتێكی خاڵی لە هەر جۆرە دابەشبوون و جیاوازییەك
هەیە ،كە ئەم دنیا نیشانە یان رواڵەتی ئەوە بەاڵم ئەوەی لە هەموان زیاتر
سەرنجڕادەكێشێت ئەمەیە ،كە شۆپنهاوەر ئەم باوەڕی لە هندۆسەكان یان
بوداییەكانەوە وەرنەگرتووە ،بەڵكو بەدواداچوون و توێژینەوە كە دامێنەكەی
سەراپای رسكی سەرەكی فەلسەفەی خۆرئاوای گرتوەتەوە -واتە بیروڕای
دیكارت و سپینۆزا و البنیز و لۆك و باركلی و هیوم و كانت – و
بەوەبارهێنانی ئەو توێژینەوەیە بە كۆمەكی هەند ێ بەڵگەی ئقاڵنی كە
بنەمای ئەو رسكەیە ،بەم باوەڕە گەیشتووە.
كاپلستان :بەمجۆرە وادێتە بەرچاو كە ئەگەر كەسێك لە پێشەكیەكانی
كانتەوە دەست پێبكات – هەڵبەتە من بۆخۆم كاری لەو جۆرە ناكەم ،بەاڵم
ئەگەر كەسێكبیكات – لەو حاڵەتەدا قسەی شۆپنهاوەر راستە ،چونكە هەر كە
پێشەكیەكانی كانت قبواڵ بكەین ،ئیتر بەڕواڵەت رێگەیەك بۆ جیاكردنەوەی
شتەكان لە یەكتر نامێنێتەوە مەگەر لە جیهانی فینۆمینەدا ئەگەر واقیعیەتی
بنەڕەتی پاشكۆی پەیوەندیەكانی كات و شوێن و گرەوی پەیوەندی هۆكاری
نەبێت – واتە ئەگەر مانا نەدات كە كەس ێ بۆ نمونە بڵ ێ ئەمە ئێرەیە نەك
ئەوێ  -پێویست دەكات كە تەنها واقیعیەتێكی بنەڕەتی بوونی هەبێت و
بەس لەبارەی ئاینیی هندۆسەوە ،پێویستە ئاماژە بەوەبدەین ،كە هەروەكو
خۆشتان زانیاریتان هەیە ،چەند پێكهاتەی جیاواز لە فەلسەفەی هندۆسیدا
بوونی هەیە كە هەندێك لە شوێنكەوتوانی باوەڕیان بەفرەیی (پلۆرالیزم)
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هەیە ،تەنانەت لە خودی رێبازی (وداتنا) س ێ فەلسەفەی جیاواز بووە ،بەاڵم
بەهەرحااڵ دروستە كە ئەندێشەی شۆپنهاوەر لە هەند ێ رووەوە بە دیارترین
شێوەی فەلسەفەی ودانتا -واتە ئاینی ((ئەدوایتا)) ( یا ودانتای دوور لە
دوانەپەرستی) دەچ ێ بەڵكو لە داهاتوودا دەرفەتێك بێتەپێش كە دیسانەوە
بچینەوە سەر ئەم بابەتە.
سەرچاوە:
اندیشمندان فلسفە غرب – براین ماگی
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لەبارەی ژنانەوە
ئارسەر شۆپینهاوەر
لە ئینگلیزییەوە :ئاوات ئەحمەد سوڵتان
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وتەیەك:
مەبەست لە وەرگێڕانی ئەم وت��ارە ،ئاشنابوونی خوێنەرە بە
بیركردنەوەی ئەم فەیلەسوفە لەبارەی رەگەزی مێینەوە ،تەنها وەرگێڕانی
بۆ زمانی كوردی نە وەرگێڕو نە گۆڤاری ئایدیاوااڵش لە بۆچوونەكانی ناوی
بەرپرسیار ناكات .بگرە لە زۆر جێگادا ،رامان بە تەواوەتی پێچەوانەی
بۆچوونەكانی شۆپینهاوەرە.
وەرگێڕ
بە بۆچوونی من ،ئەم وشانەی جۆی« ،گومان لەوەدا نییە كە ژنان
لە شوێنێكی زۆر نزیكی كۆتاییەوە گەیشتوونەتە سەر رێگای نەهامەتی و
تازە بواری حەوانەوەیان بۆ نەماوەتەوە ».زۆر لە هۆنراوەكەی شیلەر پلەو
پایەی ژنان باشتر وەسفی ژنان دەكات ،كە بەرهەمی بیركردنەوەیەكی زۆر
وریانانەیەو كەمەندكێشمان دەكات ،ئەویش بەهۆی بەكارهێنانی ناكۆكی و
دژە تێزەوە .بایرۆنیش بەشێوەیەكی پاراوتر لە (ساردانپالۆس)ەكەیدا ،بەشی
یەكەم ،بڕگەی دووهەم ،گوزارشتی لێكردووە:
سەرەتای زۆر زووی ژیانی مرۆڤ
لە مەمكی ژنەوەپژا
وشە بچووكەكانی سەرەتاتان لە دەمی ئەوەوە فێر بوون
یەكەمین فرمێسكەكانت ئەو سڕیونی ،ئەو دواهەمین ئاهت
هێوردەكاتەوە
زۆر جار هەناسەت بە گوێی ئافرەتدا گوزەردەكات
كاتێك پیاوان نامەردانە لەو پەروندەیە دزەدەكەن
ئیتر چاوەڕوانن بەرەو دوا ساتەكانیان ببرێن
هەردوو بڕگەكە گۆشەنیگای دروست لەبارەی نرخاندنی ژنانەوە
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پیشاندەدەن.
ئەوەندە بەسە بڕوانیتە شێوەی ژنێك تا بۆت دەربكەوێت كە ئەو
بۆ كاری قورس نەڕەخساوە ،چ هرزیی بێت یان جەستەیی .ژن بەوەی
دەیچێژێت قەرزی ژین دەداتەوە ،نەك بەوەی دەیكات – بە ژانی منداڵبوون،
بەخێوكردنی منداڵ ،ملكەچبوون بۆ ییاو ،كە دەبێت هاوەڵێكی بەئارام و
نیان بێت بۆی .پەژارەو شادیی گەورە بۆ ئەو نەهاتوون ،نمایشكردنی
گوڕوتینی زۆر كاری ئەو نییە؛ ژیانی ئەو زۆر نەرمتر رێدەكات ،وەك پیاو
ت لە بنەڕەتدا كامەران یان خەمبار بێت.
تۆڵەسێن نییە ،بێ ئەوەی ئافرە 
***
ژنان بۆ ئەوە رەخساون كە ببن بە سستەرو پەروەردەكەری سەرەتای
منداڵیمان ،ئەوەش لەبەر هۆیەكی سادە ،ئەوان خۆیان منداڵن ،گەمژەن،
كورتبینن – بەكورتی ،بەدرێژایی ژیانیان منداڵی گەورەن ،شتێكی ناوەندن
لەنێوان منداڵ و پیاودا ،پیاو بە مانای وردی وشەكە .بڕوانە كچێكی
جاحێڵ رۆژانە یاری بە لەیستۆكی مندااڵن دەكات ،سەمای لەگەڵ دەكات و
گۆرانی بۆ دەڵێت؛ پاشان بڕوانە ،ئەگەر پیاو بە خۆی و هەموو خواست و
نیازەكانییەوە لە دونیادا ،بخرێتە جێگای ئەو ،چی لەدەست دێت.
***
سروشت بۆ كچان ئەوەی لە بەرچاوگرتووە كە پێیدەوترێت مانای
دراماتیكی «كاریگەریی بەرچاو« چونكە ئەون ژیانی خۆیان دەبەخشن بە
چەند ساڵێكی كەمی جوانی و قەشەنگی ،لەپاڵ سۆزو بەزەییەكی زۆردا،
دیارە ئەمەش لەسەر حیسابی باقی ماوەی ژیانی خۆیان؛ بۆیە كچان لە ماوەی
ئەو سااڵنەدا بەس خەمی ئەوەیان هەبێت كە سەرنجی پیاو بەالی خۆیاندا
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رابكێشن ،تا پیاوان بە هەڵەداوان شەرەفی لەخۆگرتنی ئەوان بخەنە ئەستۆی
خۆیان ،ئیتر بە هەر شێوەیەك بێت ،بۆ ماوەی ژیانیشیان وا بمێننەوە -
ئەمە هەنگاوێكە كە ئەگەر بە تەنها لە رووی مادییەوە سەیری بكەین
پاساوێكی ئەوتۆی نادرێتەوە ،سروشت ژنیشی وەك باقی خوڵقێنراوەكانی
تری تەدارەك كردووەو چەك و ئامڕازی پێویستی پێداوە تا بە درێژایی ئەو
ماوەیەی كە پێویستە پارێزگاریی لە بوونی خۆی بكات ،سروشت ئابوری
خۆی پێداوە .رێك وەك چۆن مێیەی مێرولە دوای جووتبوون باڵەكانی
دەوەرن ،بەوەش كەڵكێكی ئەوتۆی نامێنیت ،بگرە واشی لێدێت مەترسی
هەبێت بۆ پرۆسەكانی پەروەردەكردن .رەنگە لەبەر هەمان هۆ بێت،
كە ژن دوای بوونی منداڵێك یان دووان بەشی زۆری جوانییەكەی خۆی
لەدەستدەدات.
پاشان ،دەبینین كە كچانی جاحێڵ لە ناخی خۆیاندا ،كاروباری ناو
ماڵ یان هەندێك كاری دیكە بە الوەكی دادەنێن ،بگرە بە گاڵتەو گەمەی
تێدەگەن .ئەوین داگیریان دەكات و هەموو شتەكانی وەك خۆگۆڕین ،سەما
و هیتر ،الی ئەوان جێگای بایەخدانێكی زۆرە.
***
نایابترین و كامڵترین شت كە دواترو بە هێواشی روودەدات ،بریتییە
لە قۆناغی پێگەیشتن .پیاو لە تەمەنی بیست و هەشت ساڵیدا پێدەگات و
توانا ئەقڵییەكانی كامڵدەبن؛ بەاڵم ژن لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا دەبێت؛
چونكە سنورەكانی ئەقڵی زۆر تەسكن ،هەربۆیەشە ژنان بە درێژایی
ژیانیان هەر بە منداڵی دەمێننەوە ،ئەوان بەردەوام هەر ئەوە دەبینن كە
حازربەدەستە ،باوەشیانكردووە بە ئێستادا ،رووكەشی شتەكان وەك راستی
دەبینن ،ئەوەی پڕووپووچە الی ئەوان زۆر گرنگە .پیاو بە هۆی توانا
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هزرییەكانییەوە بە تەنها لە ئێستادا ناژی ،وەك گەمژەكان وادەكەن ،بەڵكو
چاودێریی رابردوو و ئایندەش دەكات و بیریان لێدەكاتەوە .لەمەشەوە
دیدە روونی ،گرنگیدان ،نیگەرانی هەڵدەقوڵێت ،كە الیەنی چاك و خراپی
خۆی هەیە .ئیتر ژنان لە ئەنجامی الوازی تێڕوانینیاندا ،بەشدارییان لەوەدا
كەمە .زیادلەوەش ،ژن لە رووی هزرییەوە كورتبینە ،چونكە گەرچی زوو
درك بەو شتانە دەكات كە لێوەی نزیكن ،بەاڵم بازنەی بینینی تەسكەو هیچ
شتێكی دوور نابینێت؛ بۆیە هەر شتێك كە نادیار بێت ،یان رابردوو بێت،
یاخود كەوتبێتە ئایندەوە ،كاریگەریی لە سەر ژنان لە چاو پیاواندا كەمترە.
هەربۆیەشە ژنان دەستباڵوترو موسریفترن لە پیاوان ،كە هەندێجار دەگاتە
لێواری شێتی .ژنان لە ناخی خۆیاندا وەها بیردەكەنەوە ،كە دەبێت پیاوان
خەریكی پەیداكردنی پارە بن بۆ ئەوەی ئەمان بتوانن خەرجی بكەن ،دیارە
ئەگەر شیا لە ژیانی هاوسەرەكانیاندا سەرفی بكەن ،بەاڵم بە دڵنیایی دوای
مردنی ئەوان ،ژنان وەها دەكەن.
هەرئەوەندەی پیاو دەسكەوتەكانی خۆی پێدان بۆ بەڕیوەبردنی ماڵ،
یەكسەر ئەم بۆچوونە الی ژنان دەچەسپێت .گەرچی ئەمە گەلێك زیانیشی
هەیە ،بەاڵم ئەم سوودەی تێدایە  -ژن لە پیاو زیاتر لە ئێستادا دەژی،
ئەویش چێژ لەمە وەردەگرێت بۆی پەرۆشە .ئەمەیە چاوگی ئەو گوشادییەی
كە ئافرەت هەیەتی و وایلێدەكات پیاو رامبكات و لەكاتی پێویستدا بە
تەنگییەوە بێت .راوێژكردن بە ژنان مەسەلەیەكی گرانە ،وەك ئەڵمانەكان لە
سەردەمە دێرینەكاندا رایان وابوو كە نابێت بەهیچ جۆرێك زیاد لە بەهای
خۆی بدرێتی؛ چونكە شێوازی ژنان لە تێڕوانیندا بۆ شتەكان بە تەواویی لە
هی ئێمە جیاوازە ،بەشێوەیەكی سەرەكی ،چونكە ئەوان حەزیان لە كورترین
رێگایە بەرەو مەبەست ،ئاگایی خۆیان دەخەنە سەر ئەوەی كە لێیانەوە
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نزیكە؛ لەكاتێكدا كە ئێمەی پیاوان ،پشتەوەی دەبینین ،لەبەر هۆیەكی
سادە ،شتە نزیكەكان ئەوەتان لەبەر لوتماندا؛ ،بۆیە شتێكی گرنگە بۆ ئێمە
كە بگەڕێینەوە بۆ دواوە بۆ الی شتەكە ،بۆ ئەوەی تێڕوانینێكی نزیك و
سادەی لەبارەوە پەیدابكەین .هەربۆیەشە ژنان لە داوەریكردنیاندا لە ئێمە
واقیعییانەترن؛ هەربۆیەشە ئەوان لەوە زیاتر نابینن كە بەڕاستی لەوێیە؛
لەكاتێكدا كە ئێمە ،ئەگەر هەستەكانمان بهەژێن ،كەمێك زیادەڕۆیی دەكەن،
یان لە ئەندێشەی خۆمانەوە بۆیان زیاددەكەین.
لەبەرئەوەی توانستی بیركردنەوەی ژن الوازە ،بۆیە لە پیاو
بەسۆزترن ،ب��ەوەش گرینگییەكی زۆر دەدەن بە پیاوان .لە الیەكی
تریشەوە ،لە مەسەلەكانی دادپەروەری ،شەریفیی ،هەروەها هوشیاریی و
ویژداندا ،ژنان لە خوار پیاوەوەن .دیسانەوە هەر لەبەرئەوەی كە بەهرەی
بیركردنەوەیان كزە ،ئەو شتانەی روون و بەرچاون ،سەر بە ئێستان ،ئەوانە
زیاتركاردەكەنە سەر ژنان ،ئەوەندە گوێنادەنە بیروبۆچوونە ئەبستراكتەكان،
یان دروشمە چەسپاوەكان ،یاخود بڕیارە تۆكمەكان ،بەشێوەیەكی گشتی،
ئەوەی دەچێتەوە سەر رابردوو یان داهاتوو ،ئەوە بزرو دوورەدەستە.
بەمپێیەش ،ئەوان خاوەنی سەرچاوەو بنەڕەتی سەرەتایی فەزیلەتە ،بەاڵم
توانستەكانی دوای ئەوەیان نییە كە پێویستن بۆ پەرەپێدانی .دەتوانین
ژن بەراورد بكەین بە بوونەوەرێكی زیندوو كە خاوەنی جگەرە ،بەاڵم
رژێنی زراوی تێدا نیه .هەربۆیەشە هەڵەی بنەڕەتی لە ژندا ئەوەی كە
خاوەنی هەستی دادپەروەریی نییە .ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ كەموكورتی
توانستی بیركردنەوەیان ،كە پێشتر ئاماژەی پێدرا ،لەگەڵ كەموكورتی
تواستی تێڕامان تێیاندا ،بگرە بەشێكیشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو راستییەی كە
ك بۆ ئەوەی پشت بە هێزو
سروشت كردوونی بە رەگەزە الوازەكە ،نە 
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تین ببەستن ،بەڵكو فرتوفێڵی پێداون؛ ئەمەشە هۆی ئەوەی كە ئەوان هەر
بە غەریزە مەكربازن ،هەروەها ئارەزوویەكی لەبننەهاتووی درۆكردنیشیان
هەیە .وەك چۆن شێر چنگ و كەڵبەی پێدراوە ،فیل خەرتومی هەیە ،ورچ
چنگی هەیە ،گا قۆچی هەیە ،ئەختەبووت شلەیەكی رەشی مەرەكەبیی
هەیە ،سروشت ژنانیشی وا ئامادەكردووە كە بۆ داكۆكی لە خۆیان بەهرەی
فریودان بەكاربهێنن ،ئەو هێزەش كە سروشت بە پیاوی داوە ،لە شێوەی
توانای جەستەیی و هزرییدا ،لە توانای فریودان و لە خشتەبردندا بە ژین
داوە ،بۆیە فریودان و مەكربازیی شتێكی رەمەكییە لەژندا ،كە بە زۆریی
هەم گەمژەییشەو هەم زرنگیش .بەمپێیەش ،شتێكی سروشتییە بۆ ژنانن لە
هەموو دەرفەتێكدا دوو روویی بنوێنن ،وەك چۆن گیانەوەرەكانی تر بە
چەكەكانیانەوە رووبەڕووی هێرش دەبنەوە؛ كە ئەمەش دەكەن وا دەزانن
مافی خۆیان بەكاردەهێنن ،بۆیە ئەو ژنەی كە بە تەواوەتی جێگای متمانە
بێت و فێڵ و فەرەج بەكارنەهێنێت ،وەك مەحاڵ وایە ،هەربۆیەشە ئەوان
زۆر بە سانایی ئەوانیتر فریو دەدەن؛ بەكارهێنانی فێڵیش لەگەڵێان شتێكی
ژیرانە نییە .ئیتر لەو ناتەواوییە بنەڕەتییەوە كە باسكرا ،هەروەها هەموو
ئەو شتانەی تریشەوە ،ساختەكاریی و بێباوەڕی ،ناپاكیكردن ،بێوەفایی و
سپڵەیی و شتی تریش هەڵدەقوڵێن .زۆرجار لە دادگاكاندا ژنان زۆر لە
پیاوان زیاتر بە شایەتی درۆ تاوانباردەكرێن .لێرەدا پێویستە بە گشتی لەوە
بكۆڵینەوە ئایا دەبێت بوار بدرێت ژنان سوێند بخۆن .ناوبەناو لە هەموو
جێگایەك حاڵەتی دووبارە دەبینین كە تێیاندا خاتوونەكان ،كە بێ ئەوەی
پێویستیان پێبێت ،لە فرۆشگاندا شت دەدزن.
***
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سروشت پیاوانی الوی بەگوڕو قۆزی دروستكردووە ،بۆ ئەوەی
نەژادی مرۆڤ باڵوبكەنەوە؛ بۆ ئەوەی چەشنەكە بنەبڕ نەبێت .ئەمە ئیرادەی
نەگۆڕی سروشتە ،گوزارشتی خۆشی لە هەواوهەوەسی ژناندا دەدۆزێتەوە.
ئەم یاسایە لە هەموو سەردەمێكدا دەكەوێتە سەرووی هەمووانەوە ،كەواتە
وای بۆ ئەو پیاوەی بەشێوەیەكی وەها ماف و بەرژەوەندییەكان دادەڕێژێت
كە لە دەرەوەی ئەمە بێت ،چونكە ئەو هەرچی بكات و بڵێت ،ئەوە هەر
لە سەرەتاوە كارەكانی پووچەڵدەبنەوە ،چونكە ئاكاری شاراوەی نەڕسكاوی
نائاگایانەی ژن بریتییە لە :ئێمە بۆمان هەیە كە ئەوانە فریوبدەین كە
گرنگییەكی كەم بە ئێمە دەدەن و خۆیان بە سەروەری چەشنەكە دادەنێن.
ئاگادارییكردن و خۆشگوزەرانی چەشنەكە بەدەست ئێمەیە ،متمانە دراوە
بە ئێمە تا ئەو نەوەیە پەروەردە بكەین كە لەخۆمان كەوتۆتەوە كەوانە با
هوشیارانە ئەركی خۆمان ڕابپەڕێنین.
بەاڵم ژنان بە هیچ جۆرێك ئاگاداری ئەم پرەنسیپە بنەڕەتییە لە
رووە پەتییەكەیدا نین ،بەڵكو تەنها لە رووە مادییەكەیدا دەیبینن ،هیچ
رێگایەكی تریشیان نییە بۆ گوزارشتكردن لێی ،كاتێك كە لە درەفەتی
گونجاودا هانای بۆ دەبەن.
بۆیە بەقەدەر ئەوەی ئێمە ئەندێشەی دەكەین ،ویژدانیان ئازاریان
نادات ،چونكە لە قواڵیی تاریكی دڵێناندا ،ئاگادارن لەوەی ئەركەكانی خۆیان
بەرامبەری ئەو تاكە پێشێلدەكەن ،كە باشتروابوو لە پێناوی چەشنەكەدا
خزمەتی بكەن ،كە داوای ئەو بەسەریانەوە زۆر لەوە زیاترە( .دەتوانن لە
بەرگی دووهەم ،نەسكی ( )44ی كارە سەرەكییەكەمدا (جیهان وەك ئیرادەو
وێناكردن) رونكردنەوەی زیاتری ئەمە بەدەستبهێنن.
لەبەرئەوەی ژنان بۆ پاراستنی چەشن هەن ،چارەنوسیان لێرەدا
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كۆتایی دێت ،بۆیە زیاتر بۆ چەشنەكە دەژین نەك وەك كەسی تاك ،دڵی
ئەوان بەرەو چەشنەكەیە زیاتر لەوەی بەرەو كەسی تاك بێت .ئەمەش
وادەكات بوون و كاراكتەری ئەوان سەركەشی و گێالیەتی بێت ،هەمووشی
بەسەریەكەوە مەیلێك بێت بەرەو جیاوازی بنەڕەتی لە پیاو؛ تەشەنە دەكات
و ژیانی هاوسەرێتی لێ تاڵ دەكات ،كە خۆی حاڵەتێكی زۆر ئاسایی و
بەرچاوە.
شتێكی سروشتییە كە هەستی بێمۆباالتی و بێباكی لەناو پیاوانیشدا
هەبێت ،بەاڵم لەناو ژناندا دوژمنایەتی راستەقینە هەیە .رەنگە ئەمەش
بەهۆی ئەوەوە بێت كە لە حاڵەتی پیاواندا رقەكە كورت بووبێتەوە بۆ
كاروباری ژیانی رۆژانە ،بەاڵم لە ژناندا ،تەواوی رەگەزەكە دادەگرێت؛
چونكە ئەوان تەنها یەك جۆرە كاریان هەیە .تەنانەت كاتێك لەسەر شەقام
پێكدەگەن ،وەكو دوو نەیار دەڕواننە یەك .ئەوە شتێكی زۆر روونە كە كاتێك
دوو ژن بۆ یەكەمینجار ئاشنای یەك دەبن ،دووڕوویی و ریایی لەنێوانیاندا
زۆر زیاتر لە دوو پیاو لە رەوشی هاوشێوەدا .هەربۆیەشە یەكترییناسینی
دوو ژن زۆر لە هی دوو پیاو گاڵتەجاڕترە .زیادلەوەش كاتێك پیاوێك
ئەوانیتر دەناسێنێت ،تەنانەت ئەگەر لە خوار خۆشییەوە بن ،بە هەستێكی
گرنگیدان و مرۆییانەوە ،دەیكات ،كەچی دەبینین خانونێكی خاوەن پایە،
بەشێوەیەك لەگەڵ خوارخۆیدا (ئەگەر خزمەتكاریشی نەبن) رەفتاردەكات،
كە بەرگەی ناگیرێت .رەنگە هۆی ئەمە ئەوە بێت كە پلەو پایەی ژنان زۆر
جێگای گومانە لە چاو هی پیاواندا .سەرنجامیش زۆر بە خێرایی رەفتاری
خۆیان دەگۆڕن و مشتوماڵی دەكەن ،یاخود هۆكەی ئەوە بێت كە لەكاتێكدا
شتەكان دەبنە جێگای بایەخی ئێمە ،ئەوە تەنها یەك شت دەبێتە جێگای
هەڵسەنگاندنمان ،واتە ئەوەی كە گرنگیی پێدەدەین ،لەوانەشە ،هۆیەكەی
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ئەوەی بێت كە سروشتی تاكرەهەندانەیان پەیوەندی نزیكتر بخوازێت لەچاو
هی پیاواندا؛ بۆیە هەوڵدەدەن جیاوازیی پلەوپایەكانیان بخەنە روو.
***
تەنها ئەو پیاوەی كە رەمەكی سێكس هزری داگیركردووە ،دەتوانێت
ناوی رەگەزی یەكسان لەو رەچەڵەكە قەزەم ،ناوشان تەسك ،سمت گەورە،
قاچ كورتە بنێت ،چونكە تەواوی رەمەكی جوانی رەگەز لەسەر ئەم رەمەكە
راوەستاوە .رەنگە ئەوە پاساوی زیاتر بێت كە ناویان بنێین رەگەزە ناشرینەكە
نەك جوان .نە لەمۆزیك و نە لە شیعردا ،نە لە هونەرە جوانەكاندا ،ئەمانە
هیچ مانایەك یان گرنگییەكیان نییە ،ئەگەر هیچ كاریگەرییەكیشیان هەبێت،
مایەی گاڵتەجاڕی و شەهوەتبازییە.
ئەمەش وادەكات ژنان نەتوانن گرنگییەكی بابەتییانە بە هیچ شتێك
بدەن ،پێموابێت هۆی ئەوەش ،ئەمەی خوارەوەیە .پیاو هەوڵدەدات لە
رێگای تێگەیشتن و تێڕامانەوە راستەوخۆ شتەكان بخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە،
بەاڵم ژن هەمیشەو لە هەموو شوێنێكناڕاستەوخۆ سەردارە ،واتە لە توێی
پیاوەوە؛ هەوڵی راستەوخۆی ژن بە ئاڕاستەی پیاوە ،بۆیە ژن سروشتی
ژن وایە كە هەموو شتێك بكات بۆ ئەوەی پیاو بباتەوە ،گرنگیدانی ئەو
بە هەر شتێكی دی ،هەمیشە رووكەشە ،رێگایەكی پێچاوپێچە بۆ گەیشتن
بە ئامانجەكانی ،نازومەكرفرۆشتنە .لەمبارەیەوە رۆسۆ دەڵێت «ژنان
بە گشتی حەزیان لە هیچ هونەرێك نییە ،ش��ارەزای هیچ نین و هیچ
بلیمەتییەكیان نییە .نامەیەك بۆ دااڵمبێر(د) .هەركەسێك بتوانێت لە توێی
فرتوفێڵەكانیانەوە بڕوانێت ،دەبێت بۆی دەركەوتبێت كە حاڵەتەكە ئەمەیە.
تەنها ئەوەندە بەسە كە بڕوانینە شێوازی رەفتاركردنی ژنان لە كۆنسێرتێك،
ئۆپێرایەك یان شانۆییەكدا؛ درك بە منداڵێتی و ساویلكەییان دەكەین ،ئەوانە
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لە كاتی نایابترین بڕگەو دیمەنەكاندا ،هەر خەریكی چەنەبازیین و گوێ
نادەنە ئەو كارە مەزنانە .ئەگەر ئەوە راست بێت كە یۆنانەكان لێنەگەڕابن
ژنان بچن بۆ سەیری شانۆیی ،ئەوە هەقی خۆیان بووە ،چونكە بەوە
دەتوانن گوێبیستی شتێك ببن .لە رۆژانی خۆماندا ،شتێكی زۆر لەبارتر
دەبێت ئەگەر جێگەی دەستەواژەی «پێویستە لە كەنیسە ژنان بێدەنگ بن»
بە دەستەواژەی «پێویستە لە شانۆ ،ژنان بێدەنگ بن» بگرینەوە .رەنگە
باشتر وابێت وەك نامەیەكی گەورە بە پەردەكەدا هەڵیبواسین.
ئەگەر ئەوەمان لەبیر بێت كە سەرجەمی رەگەزی ژن هیچ شتێكی
لەبواری هونەرە جوانەكاندا ئەنجامنەداوە كە بە ڕاستی مەزن ،بلیمەتانە،
رەسەن بێت ،یان بیرمان بێت كە ئەوان هیچ كارێكی بەهاداریان پێشكەشی
جیهان نەكردووە ،ئەوە هیچ قسەیەكی لەوە جیاواز ناكەین .ئەمە لە
بواری وێنەكێشاندا زۆر ئاشكرایە ،گەرچی تەكنیكی ئەم هونەرە لەبەردەستی
ئەوانیشدایە وەك ئێمە ،هەربۆیەشە زۆر خۆیانی پێوە ماندوو دەكەن ،كەچی
تا ئێستا یەك دانە نیگاری مەزنیان نییە تا بیخەنە روو ،لەبەر هۆیەكی سادە،
ئەوان هزریان بابەتییانە نییە ،كە ئەمەش لە نیگاركێشاندا زۆر پێویستە.
ئەوان هەمیشە ئالودەی ئەو شتانەن كە خودییانەنە .لەبەر ئەم هۆیە ،ژنانی
ئاسایی بە هیچ جۆرێك توانای وێنەكێشانیان نییە ،چونكە سروشتی ئەوان
ئاواهییە .هۆرات لە كتێبە نێودارەكەیدا (هەڵسەنگاندنی بلیمەتی) كە بۆ
ماوەی سێسەد ساڵ شۆرەتی هەبوو ،باس لەوە دەكات كە ژنان خاوەنی
توانستی بڵند نین .ئاوارتەی تاكوتەرا مەسەلەكە ئاوەژوو ناكاتەوە؛ ژنان
هەر هەموویان پێكەوە ،بە قووڵی بێزەوق و چەشەی هونەری بوون و
هەرواش دەمێننەوە ،هەروەها هەر بە هۆی ئەو گەمژەییەشیانەوەیە كە
نازناوی هاوسەرەكانیان هەڵدەگرن و بەوەش دەبنە هەڵگری هەر خەوش
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و نەنگییەك كە تێیدا بێت .زیاد لەوەش لەبەرئەوەی بێزوەقن ،ئەوا لە
كۆمەڵگای مۆدێرندا گەندەڵ بوون و بۆگەنیانكردووە .دەبێت دروشمەكەی
ناپلیۆن بەرامبەریان بەرزبكەینەوە «ژنان هیچ پلەیەكیان نییە» بۆیە دەبێت
وەك شتی تر بۆیان بڕوانین .چامفۆرت دروستی وتووە« :ئەوان بۆ ئەوە
دروستبوون كە لەگەڵ الوازییەكانمان ،گەمژەییماندا مامەڵە بكەن ،نەك
لەگەڵ ئەقڵماندا .پیاوانێكیش هەن بە توێكڵ سەرسامن و سەراسیمەی رۆح
و دەرون و كاراكتەر نین»(ه) .ژنان شوێنكەوتەی رەگەزەكەی ترن ،رەگەزی
دووهەمن لە هەموو روویەكەوە ،بۆیە الوازیی ئەوان قابیلی بەهەندوەرگرتنە،
بەاڵم حورمەتگرتنی زیادلەپێویستی ژنان مەسەلەیەكی بێمانایە ،بگرە هەر لە
دیدی خۆیانەوە نزمییە .كاتێك سروشت چەشنی مرۆڤی دابەشكرد بۆ دوو
بەش ،رێك لە ناوەڕاستەوە لەتی نەكرد! بەپێی میتۆدی جەمسەرگەرایی
دژ ،جیاوازیی نێوان جەمسەری پۆزەتیڤ و جەمسەری نێگەتیڤ ،بە تەنها
لە رووی چەندێتییەوە نییە ،بەڵكو چۆنێتیشە .لەبەر ئەم رۆشناییەشدا
كە گەالنی دێرینی خ��ۆرەاڵت مامەڵەیان لەگەڵ ژن ك��ردووە؛ ئەوان لە
ئێمە باشتر پلەوپایەی خۆیان پێداوە ،بەو بۆچوونە فەرەنسییە كۆنانەمانەوە
لەمەڕ دالوەری و ستایشكردن ،كە بااڵترین بەرهەمی گەمژەیی مەسیحی
– تۆتۆنییە .ئەم بۆچوونانە بەس بۆ ئەوە باش بوون كە ژنان والێبكەن
لوتبەرزو لەخۆبایی بن ،بە رادەیەك كە مەیمونە پیرۆزەكانی بینارێسمان
یاددەخەنەوە ،كە لە ئاگاییاندا بە پیرۆزی و بەرزیی خۆیان ،وا هەستدەكەن
كە دەتوانن حەزیان لە هەرچی بێت ،بیكەن.
لە خۆراوا ،ژن ،یان با بڵێین «خاتوون» خۆی لە پایەیەكی هەڵەدا
دەبینێتەوە ،چونكە دێرینەكان بە دروستی ژنیان ناوناوە شوێنكەوتەی
رەگەزەكەی تر ،كە بە هیچ جۆرێك ویقارو نەزاكەتی تێدا نییە ،یان مایەی
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ئەوە نییە كە سەری لە هی پیاو بەرزتر بێت و هەمان ئەو مافانەی هەبێت
كە ئەو هەیەتی .دەرەنجامەكانی ئەم پایە هەڵەیە زۆر روونن .بۆیە ،شتێكی
زۆر پەسەند دەبێت بۆ ئەم مرۆڤە ژمارە دووانەی ئەوروپا كە پایەی سروشتیی
خۆیان پبدرێت ،خاتوونی -سكااڵكەریش دەسبەرداری ببێت ،كە لە هەموو
ئاسیادا ،نەك هەر نییە ،بەڵكو لە یۆنان و رۆمانیشدا هاوشێوەی ئەوان هەر
نەبووە .ئەنجامی ئەمەش ئەوە دەبێت كە پایەی كۆمەاڵیەتی ،مەدەنی،
هەروەها سیاسیمان ،بێسنور پێشدەكەوێت .یاسای سواو چیتر پێویست
نییە ،چونكە دەبێتە بەڵكەنەویستێكی ناپێویست .راشكاوانە بڵێین ،خاتوونی
ئەوروپایی ،بوونەوەرێكە كە نابێت بە هیچ جۆرێك هەبێت ،بەڵكو دەبێت
ژنی ماڵ و ئەو كچە الوانە هەبن كە بەهیوان ببن بەوە ،نابێت وەها
پەروەردە بكرێن كە فیزیان زل بێت ،بەڵكو ماڵی و پاشكۆ بن.
ئەمەش رێك لەبەرئەوەی خاتونانێك لە ئەوروپا هەن كە پایەیان
نزمترە ،با بڵێین زۆرینەی رەگەزەكەیان ،زۆر ناشادترن لەوانەی لە خۆرەاڵت
هەن .تەنانەت لۆرد بایرۆن دەڵێت (نامەو نوسینەكان ،تۆماس مور بەرگی
 2الپەڕەی  )399تەواوی حاڵەتی ژنان لە سایەی یۆنانە دێرینەكاندا – زۆر
قایلكەرانەیە .حاڵەتی ئێستا ،كە پاشماوەی بەربەریزمی سوارچاكانەی سەردەمە
فیۆدالەكانە  -دەسكرد و ناسروشتییە .پێویستە ژنان بیر لە ماڵ بكەنەوە -
خۆراك و پۆشاكیان باش بێت بەاڵم نابێت تێكەڵی كۆمەڵگە بكرێن ،هەروەها
دەبێت پەروەردەی ئایینیشیان باش بێت بەاڵم نابێت نە هۆنراوەو نە سیاسەت
بخوێننەوە  -هیچ شتێك جگە لە كتێبەكای پاكیزەیی و چێشتلێنان .مۆزیك
– نیگاركێشان – سەما – هەروەها ناوبەناویش كەمێك باخەوانی و وەرزێری
بكەن .من بینیومن كە لە ئیپیرۆس سەركەوتووانە رێگاوبان چاك دەكەن .بۆ
نا ،با لەپاڵ پووشكێشان و مەڕدۆشیندا ئەوەش بكەن؟
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***
لەم بەشەی ئێمەدا لە جیهان ،كە تێیدا تاكژنی كاری پێدەكرێت،
هاوسەرگیریكردن مانای لەتكردنی مافەكان و دووهێندەكردنەوەی ئەركەكانە.
كاتێك یاساكان هەندێك مافیان بۆ ژن زامن كرد ،دەبوو تواستی بیركردنەوەی
نێرانەشیان پێبدایە .بە پێچەوانەوە ئەو ئیمتیازو شەرەفەی یاساكان داویانە
بە ژن ،ئەو سنورە دەبەزێنێت كە سروشت بۆی داناون ،بۆیە ژمارەی ئەو
ژنانەی بە ڕاستی ئەو ئیمتیازەیان هەیە ،كەمیكردووە؛ لەبەرئەوە زۆرێكیان
لەو مافە سروشتییانە بێبەش دەبن ،بۆ ئەوەی هەندێكیان ببنە خاوەنی زیاتر
لەوەی كە سروشت بۆی تەرخانكردوون.
پایەی ناسروشتییانەی ئیمتیازداریی كە دامەزراوەی تاكژنی ،هەروەها
یاساكانی هاوسەرگیری ،بۆ ژنیان دابینكردووە ،كە لەوێدا بە هاوتای
تەواوی پیاو دادەنرێت ،كە بە پیاوانی داناو زرنگ ،بەهیچ جۆرێك ناتوانن
بەرلەوەی قوربانییەكی زۆر بدەن ،لەگەڵیدا هەڵبكەن و بەم رێوشوێنە
ناڕەوایە رازی ببن ،بۆیە لەكاتێكدا لە زۆرینەی میللەتە فرەژنەكاندا ،هەموو
ژنێك پارێزراوە ،لەو شوێنەش كە تاكژنی هەیە ،ژمارەی ژنانی شووكردوو
سنوردارە ،بێشومار ژن بێ پشتیوان ماونەتەوە؛ ئەوانەی سەر بەچینی
ژووروون وەك كارەكەری پیر بە تەوەزەلی دەژین ،ئەوانەی سەر بە چینی
خواروون گیرۆدەی كاری سەخت و دژوار بوون ،یان بوون بە سۆزانی،
ژیانێك بەسەر دەبەن كە هیچ خۆشییەكی تیا نییەو بەدەریشە لە كەرامەت،
بەاڵم لە سایەی ئەم بارودۆخەدا ،بوونەتە پێویستییەك بۆ رەگەزی نێر؛
بۆیەشە ئەمانە وەك ئامڕازێكی تایبەتی وەهان پاراستنی ئەو ژنانەی كە
هاوسەریان پەیداكردووە یان دەیانەوێت پەیدای بكەن .تەنها لە لەندەن
 80هەزار سۆزانی هەیە ،ئینجا ئەو ژنانە چین كە ئەوەندە بە خێرایی بەم
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چارەنوسە دزێوە گەیشتوون ،جگە لە قوربانی سەر قوربانگای تاكژنی؟ ئەو
ژنانەی فڕێدراونەتە ئەم رەوشە زۆر دژوارەوە ،هاوسەنگكەرەوەی خاتونی
ئەوروپاییە ،بە الف و گەزاف و لوتبەرزییەكەیەوە .لێرەوە تاكژنی سودێكی
راستەقینەی بۆ رەگەزی مێ هەیە ،ئەگەر وەك گشت وەریبگرین ،هەروەها
لە الیەكی تریشەوە هیچ هۆیەك نییە ،بۆ ئەوەی بۆچی نابێت پیاوێك
كە ژنەكەی بەدەست نەخۆشییەكی سەختەوە دەناڵێنێت ،یان نەزۆكە ،یان
سەرەنجام زۆر پیر بووەو بەكەڵكی ئەو نەماوە ،ژنێكی دووهەم بهێنێت.
زۆرن ئەوانەی روویانكردۆتە فرەژنی لەبەر ئەو هۆیە روونەی كە ناڕەزان لە
دامەزراوەی ناسروشتییانەی تاكژنی .پێداگرتن لەسەر مافە ناسروشتییەكانی
ژن ئەركی ناسروشتیشی بەسەریاندا سەپاندووە ،ئەمەش پێشێلكارییەكە
كە ناشادو بێزاریان دەكات .بۆ نمونە ،زۆرن ئەو پیاوانەی كە باوەڕیان
وایە ئەگەر پایەی كۆمەاڵیەتی و سەروەت و سامانییان پارێزراوە ،ئیتر
هاوسەرگیری شتێكی پەسەند نییە ،تا ئەوكاتەی دتوانێت لەگەڵ یەكێكی
ناوازەو دەركەوتوودا گرێبەست دەكەن .ئەوساش پیاو ئارەزوودەكات بە
ئیختیاری خۆی و بە مەرجی جیاواز ژنێك پەیدابكات ،ئەویش ئایندەی
ژنەكەو منداڵەكانی بپارێزێت .ئەگەر مەرجەكان ئەوەندە دادپەروەرانەو
ماقوڵ و گونجاو بن ،وا لەژنەكە بكەن دەسبەرداری ئەو ئیمتیازانە ببێت،
كە هاوسەرگیری وەك بناغەی كۆمەڵگای مەدەنی ،دەتوانێت فەراهەمیان
بكات ،ئەوا پێویستە تا ئاستێكی گونجاو دەسبەرداری كەرامەتی ببێت و
ژیانێكی تەنهایی بسەرببات ،چونكە سروشتی مرۆڤ وامان لێدەكات پشت
بە بۆچوونی ئەوانیتر ببەستین ،بە رێگایەك كە بە تەواوەتی لە بەهای خۆی
داماڵراوە .لەكاتێكدا ئەگەر ژن ناڕازی نەبێت ،ئەوە دووچاری مەترسی ئەوە
دەبێت كە بەناچاری شوو بە پیاوێك بكات كە حەزی لێناكات ،یان ئاكامەكەی
83

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

بگاتە كارەكەرێكی پیر ،چونكە ئەو كاتەی بۆی تەرخانكراوە تا النەیەك
بۆ خۆی پەیدا بكات زۆر كورتە .تێزەكەی تۆماسیۆس (دۆست) لەبارەی
ئەم دیوەی دامەزراوەی تاكژنییەوە ،زۆر شایستەی خوێندنەوەیە ،چونكە
پیشانیدەدات كە ،لەناو هەموو میللەتاندا ،لە هەموو سەردەمەكانی پێش
ریفۆرمسازییە لۆسەرییەكە ،بوونی دۆستی ژن رێگاپێدراو بووە ،نەخێر خۆی
دامەزراوەیەك بووە ،كە بە شێوەیەك لە شێوەكان یاسا دانیپێداناوەو هیچ
بێكەرامەتییەكی نەداوەتە پاڵێ .ئەم هەڵوێستەشی مابوو هەتا ریفۆرمەكەی
لۆسەر ،كە بووە هۆی هێنانی هۆكاری دیكە بۆ پاساودانی هاوسەرگیریی
ئاینزاكان؛ لەوێوە بەرەی كاسۆلیك نەیوێرا خۆی لەمەسەلەكە دووربخاتەوە.
مشتومڕكردن ل��ەب��ارەی تاكژنییەوە بێسوودە ،پێویستە وەك
راستییەك وەربگیرێت كە لە هەموو جێگایەك هەیە ،ئەوە بنەمایەكە بۆ
چارەسەركردنی گرفتەكە ،كەواتە ئەی فرەژنییەكان لەكوێن؟ ئێمە هەموومان
هەرچۆنێك بێت بۆ ماوەیەك دەژین ،هەمیشەش زۆرینەمان لە فرەژنیدا
دەژین ،بۆیە وەك چۆن هەر پیاوێك پێویستی بە گەلێك ژنە ،هیچ شتێك
لەوە دادپەروەرتر نییە كە بواری پێبدەین ،نەك ئەوەندە ،بەڵكو بشكرێت
بە شتێكی تەوزیمی كە چەند ژنێكی هەبێت .مانای ئەمەش گێڕانەوەی ژنە
بۆ جێگای گونجاوی سروشتییانەی خۆ ی وەك بوونەوەرێكی پاشكۆ ،پاشان
خاتوونیش ،كە جانەوەری شارستانێتی ئەوروپایی و گەمژەیی مەسیحی
تیوتۆنیكە ،بە خۆی و بانگەشە پڕوپووچەكەیەوە بۆ رێزلێنران و ستایشكران،
بوونی نامێنێت ،بەاڵم ژنان هەر دەمێنن ،بەاڵم ژنانی ناشاد نامێنن ،كە
ئەوروپای ئێستا پڕێتی لەوانە .گۆشەنیگای مۆرمۆنەكان دروستە.
***
لە هیندستان هیچ ژنێك سەربەخۆ نییە ،بەڵكو هەریەكەیان لە ژێر
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كۆنترۆڵی باوكی یان هاوسەری ،یان برای ،یاخود هاوسەریدایە ،ئەمەش
بەپێی یاسای مانوو.
ئەوە بیرۆكەیەكی قێزەونە كە بڵێین پێویستە بێوەژنان لەبەردەم
تەرمی هاوسەرە مردووەكانیاندا ،خۆیان بكەن بە قوربانی؛ ئەوەش هەر
قێزەونە كە ئەو پارەیەی مێرد بە رەنجكێشان و ئارەقڕشتن بە درێژایی
ژیانی پەیدایكردووە ،بە نیازی ئەوەی بۆ منداڵەكانی سەرفی بكات ،بچێت
هەمووی لە ژنە دۆستەكانیدا سەرفبكات .یەكەمین خۆشەویستی بۆ دایكە،
ئاژەڵ و مرۆڤیش وان ،ئەمە رەمەكێكی پوختەیە ،كاتێكیش منداڵەكە چیتر
لە رووی جەستەییەوە بەستەزمان و بێدەرەتان نییە ،ئەو خۆشەویستییە
دەڕەوێ��ت��ەوە .دوای ئ��ەوە ،دەبێت ئەو یەكەمین خۆشەویستییە لەناو
خۆشەویستییەكدا شەتڵبكرێتەوە كە بەرمەبنای نەریت و ئەقڵ دامەزراوە،
بەاڵم ئەمە بە زۆریی روونادات ،بەتایبەتی ئەو كاتانەی كە دایك باوكەكەی
خۆشنەویستبێت .خۆشەویستی باوك بۆ منداڵەكانی ،سروشتێكی جیاوازی
هەیەو راستگۆیانەترە ،پیاو خودی ناوەوەی خۆی لە منداڵەكەیدا دەبینێتەوە،
بۆیە رەگوڕیشەی ئەم خۆشەویستییە میتافیزیكییانەیە.
لە نزیكەی هەموو نەتەوەكاندا ،هی جیهانی كۆن و نوێش ،تەنانەت
لەنات هۆتێنتۆتەكانیشدا ،تەنها نێرەكان دەبنە میراتگر؛ تەنها ئەوروپا
لەمە جیاوازە .ئەو موڵكەی پیاوان بە زەحمەت و رەنجكێشان و كاری
درێژی تاقەتپڕوكێن پەیدایانكردووە ،دوای خۆی دەدرێتە دەستی ژنان،
ئەوانیش بەپێی ئەقڵی خۆیان ،یان لە ماوەیەكی كورتدا تەخشان و پەخشانی
دەكەن ،یان بە رێگایەكی دی بەفیڕۆی دەدەن ،ئەمە بەقەدەر ئەوەی
باوە ،ئەوەندەش ناڕەواییە ،پێویست دەكات بە سنورداركردنی مافی ژن لە
میراتگرتندا ،رێگە لەمە بگیرێت.
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من وای بۆ دەچم كە بۆ كچان و بێوەژنان وا باشترە ،تەنها لە رێگای
رەهنكردنەوە پارەی زامنكردنی ژیانیان پێبدرێت ،نەك موڵكەكە خۆی یان
سەرمایەكە ،لە حاڵەتێكدا نەبیت ،كە خێزانەكە میراتگری نێری نەبێت.
پیاوان پارە پەیدا دەكەن نەك ژنان ،بۆیە ژنان مافی وەرگرتنی موڵكی
بێمەرجیان نییە ،ناشتوانن سەروكاریی بكەن .هەرگیز نابێت ژنان ئازادانە
خاوەنی سامان بن ،وەك سەرمایە ،خانوو ،زەوی��وزار .خۆیان هەمیشە
پێویستییان بە پاسەوان هەیە ،بۆیە نابێت لە هیچ بارودۆخێكدا ئەوان
پاسەوانی منداڵەكان بن.
هەراشیی ژنان ،تەنانەت ئەگەر لە هی پیاوان زیاتر نەبێت ،ئەم الیەنە
خراپەی هەیە ،چونكە بەرەو شتە مادییەكان ئاڕاستەكراوە  -با بڵێین ،بەپێی
جوانیی شەخسی و پاشان بەرمەبنای خۆڕانان و مەكرو دەهۆو چاوبەست.
هەربۆیەشە ئەوانە لە كۆمەڵگادا كارو كنەی خۆیان هەر دەكەن .هەر
ئەمەش وایانلێدەكات دەستباڵو بن ،بە تایبەتی كە ئەوان توانستی ئەقڵییان
الوازە .لەمبارەیەوە نوسەرێكی یۆنانی دێرین دەڵێت [ئەگەر ئەقڵ نەبێت،
جەستە پەرێشانە] .لە الیەكی ترەوە ،فیزو خۆپەرستی پیاوان ،زۆرجار بە
ئاڕاستەی قازانجە نامادییەكانە ،وەك بەهرە ،فێربوون ،جوامێریی ،شتی
تر .ئەرەستۆ لە «سیاسەت» دا روونیدەكاتەوە كە گەورەترین زیان كە
سپارتاییەكان بە خۆیانیان گەیاندووە ،ئەوەیە زۆر شتیان داوە بە ژنەكانیان،
ئەویش بەوەی مافی میراتی و مارەییان بۆ زامنكردوون ،لەگەڵ ئازادییەكی
زۆردا؛ كە ئەمە دەستێكی زۆری هەبوو لە رمانی سپارتەدا .ئەی لە فەرەنسا
ئەوە كاریگەریی ژنان نییە كە لە سەردەمی لویسی سیازدەوە زیادیكردو
بووە هۆی گەندەڵییەكی پلە بە پلەی دادگاو حكومەت كە كۆتاییەكەی بە
شۆڕش گەیشت و ئاشوب و پشێوییەكی زۆری نایەوە؟ بە هەرحاڵ ،ئەو
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پایە نادروستەی رەگەزی مێ هەیەتی ،بەشێوەیەكی زۆر بەرچاو لە الیەن
«خاتون»ەوە رەتێنراوەو بووەتە هۆی كەموكوڕییەكی بنەڕەتی لە رەوشی
كۆمەاڵیەتیماندا ،ئەم كەموكوڕییەش بە هەموو ئاڕاستەیەكدا كاریگەریی
هەیە ،چونكە سروشتی گوێڕایەاڵنەی ژن لە راستی ئەوەدا روونە كە هەر
ژنێك پایەیەكی ناسروشتی پێبدرێت ،وەك سەربەخۆیی رەها ،ئەوە یەكسەر
خۆی دەبەستێتەوە بە پیاوێكەوە ،بە هۆی ئەویشەوە كۆنترۆڵدەكرێت و
بەڕێوە دەبرێت؛ ئەمەش چونكە ئەو پێویستی بە سەردارێك هەیە .ئەگەر الو
بێت ،پیاوەكە خۆشەویستە؛ ئەگەر بەتەمەن بێت ئەوە پیاوەكەی كەشیشە.

سەرچاوە:
http://www.theabsolute.net/misogyny/onwomen.html
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شۆپنهاوەر و نیچە
شۆپنهاوەر و ئاكاری پشتگوێخستنی جیهان و ژیان ..نیچە و ئاكاری
بایەخدانی بااڵ بە ژیان
رەخنەی نیچە لە ئاكارە باوەكان
ئەلبرت شفایزەر
لە عەرەبییەوە :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
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بۆ بەدبەختی گەورەترین دوو بیرمەندە ئاكاریستیەكەی نیوەی
دووهەمی سەدەی نۆزدە ،كە شۆپنهاوەر و نیچەن ،نەیانتوانی یارمەتیی
س��ەردەم بدەن لە هەوڵیدا بۆ بەدەستهێنانی رێبازێك لەبارەی ئاكاری
كۆمەاڵیەتییەوە كە بەمانای تەواو ئاكار بێت .ئەم دوو بیرمەندە ئیشیان
لەسەر ئاكاری تاكە كەسی كرد و لەم ئاكارە تاكە كەسییەشەوە ئاكاری
كۆمەاڵیەتی گەشە ناكات .ئەوان تێبینیی خۆیان خستەڕوو ،هەرچەند ئەو
تێبینییانەیان بەهای خۆی هەبوو ،بەاڵم نەیتوانی لەڕووی ئەو بەرەولێژیی
چوونە ئاكارییەدا بووەستن كە لە دیدی گشتیدا بۆ ژیان تا دەهات زیاتر
دەبوو .هەردووكیشیان لەوەدا هاوبەشن كە دوو ئاكاریستی بنچینەیین،
واتە لە بنچینەی یەكەمەوە كە ژیانە .نیچە و شۆپنهاوەر ناچنە نێو رامانە
گەردوونیە ئەبستراكتەكانەوە ،بەڵكو ئاكار الی ئەمان ئەزموونە بۆ ویستی
ژیان ،بۆیە لە قوواڵیی ناخیانەوە بە گەردوونی دادەنرێن.
الی شۆپنهاوەر ویستی ژیان دەیەوێت بە ئاراستەی بایەخ نەدان
بە جیهان ،ژیان بەرەو ئاكار ئاراستە بگرێت و الی نیچەیش ئاكار خۆی
بۆ جەختكردنەوە و بایەخدانێكی قووڵ بە جیهان و ژیان تەرخاندەكات.
ئەم دوو بیرمەندە لە گۆشەنیگای ئاكاری بنچینەییەوە دەرهەق بە ئاكاری
سەردەمەكەیان لە پێگەی دادوەری��دا دەوەستن ،گەرچی جیاوازییەكی
دیاریشیان لەنێواندایە.
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شۆپنهاوەر(  )1860 – 1788لە سەرەتای س��ەدەوە نووسینەكانی
ب�ڵاودەك��ات��ەوە ،كتێبی»جیهان فەرمانبەردای و ویستە» ساڵی 1819
باڵودەكاتەوە ،بەاڵم خەڵكی لە ساڵی  1860كاتێك فەلسەفەی تیۆری بە
یەكجاری مایەپووچ بوو بایەخیان بەم كتێبەی دا ،ئەوكات دان بەوەدا
نرابوو ،كە ئاكار بە پێی رێبازی سوودگەریی میللیانە و بە پێی شوێنكەوتوانی
دوای كانتیش جێی رەزامەندی نەبوو (.كتێبی »:ویست لەسرووشتدا»1836 ،
و « دووگرفتی سەرەكی لە ئاكاردا ،دوو بەرگە ،1851 ،كە شۆپنهاوەر دوای
كتێبە سەرەكییەكەی لە تەمەنی سی ساڵیدا نووسیی ،بریتییە لە پاشكۆ و
راڤەی میللیانە بۆ كتێبە سەرەكییەكەی).
یەكەم كەسێكی گرینگ لە شوێنكەوتوانی كانت دوای خۆی یۆهان
فردریك هێربێرتە(  ،)1841 – 1776گرنگی و بایەخی ئەم لە بواری
توێژینەوەی دەروونیدایە .هێربرت ویستی لە كتێبی »:فەلسەفەی كرداریی
گشتی )1808 ،دا لەسەر بنچینەیەكی دەروونكاری ئاكار هەڵبسەنگێنێت .لەو
كتێبەدا ئاكار دەگێڕێتەوە بۆ پێنج حوكمی راستەوخۆ ،كە ناتوانرێت لە هیچ
شتێكی تری ئەودیوی خۆیانەوە هەڵبهێنجرێن و دەكرێت بە حوكمەكانی
ستاتیكا بەراورد بكرێن و ئەو حوكمانەیش بریتین لە :هزرەكانی ئازادیی
ناوەكی ،كەماڵ ،چاكە»احسان» ،راستی» الصواب» ،دادپ��ەروەری .ئەگەر
ئەم ویستە بەم بینینە وەربگیرێت كە لە دیتنێكی پوختەوە دەستپێدەكات
و الی مرۆڤەكانیش لەڕێی ئەزموونەوە راستیی دەسەلمێت ،ئەوكات دەبێتە
ئاكاری.
كەواتە لەبریی گەڕان بەدوای بنەمایەكی بنچینەیی بۆ ئاكار ،هێربرت
كۆمەڵێك هزری ئاكاریی قبوڵكرد كە شانبەشانی یەكتری دەركەوتن .ئەم
تیۆرە ئاكارییە الوازەیش هیچ هێزێكی قەناعەت هێنەری نیە .بەاڵم هێربرت
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لەبارەی كۆمەڵگە و دەوڵەتەوە زانیاریی بەنرخ و چەسپاوی هێنایە ئارا.
ئیمانوێل هێرمن فیختە(  )1879 – 1797یەكێكە لە جێگرەوەكانی
كانت و كوڕی (ی .ج .فیختە)یە بۆیە بە فیختەی بچووك ناوبراوە و كتێبێكی
بە ناونیشانی »:رێبازێك لەبارەی ئاكارەوە »1853 - 1850 ،نووسیوە كە لە
دوو بەرگدایە و لە سەردەمی خۆیدا ناوبانگێكی زۆری دەركرد.
شۆپنهاوەر یەكەم نوێنەری هزری خۆرئاواییە لەو رێبازە ئاكارییەدا،
كە لەسەر بایەخ نەدان بە جیهان و ژیان دام��ەزراوە و لەگەڵ خۆیشیدا
لۆژیكییە .فەلسەفەی هیندی كە لە سەرەتای سەدەی» »19دا لە ئەورووپادا
ناسرا شۆپنهاوەری بەم رێبازە گەیاند (.لە  1804 – 1802دا ئەنكتیل دیپرۆن
 1805 – 1731لە دوو بەرگدا پەنجا ئۆبانبیشادی لە هیندەوە بە دەقە
فارسییەكەی لەگەڵ وەرگێڕانە التینیەكەیدا بۆ ئەورووپا هێنا) .شۆپنهاوەر لە
روونكردنەوەی رێبازەكەیدا وەك فیختە بە ئایدیالیزمیە ئەپستمۆلۆژیەكەی
كانت دەستیپێكرد .ئەمیش وەك فیختە چییەتی» ماهیەتی»شتەكان لەخودی
خۆیاندا دیاریدەكات ،كە لەژێر هەموو دیاردەكاندا وەك ویست دێتە ئارا،
بەاڵم ئەم وەك فیختە ئەو ویستە بە ویستی كردە ناو نابات ،بەڵكو بە
ویستی ژیانی دادەنێت و ئەمیان راستترە.
شۆپنهاوەر دەڵێت من دەتوانم بە پێوانەكردنی بە خودی خۆم لە
جیهان تێبگەم .ئەگەر لە دەریشەوە بڕوانەمە خودی خۆم وەك دیاردەیەكی
فیزیكی لە شوێن و كاتدا دەركی پێدەكەم ،بەاڵم لەناوەوە بێگومان ویستی
ژیانە و بەم پێیەش هەموو ئەو شتانەی لە دنیای دیاردەكاندا پێیاندەگەم،
گوزارشتن لە ویستی ژیان.
كەوابێ مانای كرداری گەردوون چییە؟ مانای وایە تاكەكان بێشوومار
لەنێو ویستی ژیاندا چێنراون و هەموو بەردەوام لە میانەی ئەو شتانەوە كە
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بۆ وەاڵمدانەوەی پاڵنەرە ناوەكیەكانیان دەیخەنە پێش چاوی خۆیان ،هەوڵی
تێركردنی پێویستییەكانیان دەدەن تێركردنێك كە هەرگیز كۆتایی نایەت،
بەاڵم دواتر تووشی نائومێدی دەبن ،چونكە دەزانن چێژی راستەقینە ئەو
چێژە نییە پێیگەیشتوون ،بەڵكو ئەو چێژەیە شەیداین و دەبێ هەمیشە
لە دژی ئاستەنگەكانی خەبات بكەن ،دواجار ویستیان بۆ ژیان هەمیشە
لەگەڵ ویستی ژیان الی كەسانی تر بەر یەك دەكەون ،كەواتە نە جیهان
و نە هیچ ئازارێكیش بوونیان نیە و تەنها لە ویستی ژیان الی بااڵترین
بوونەوەرەكان دەرك بەمە دەكرێت ،چونكە تەنها ئەو بوونەوەرە بااڵیانە
توانای هەستكردنی بەردەوامیان بەوە هەیە كە كۆی هەموو ئەو شتانەی
لە دەوروبەریان و لە دەرەوەیشاندا هەن تەنها جیهانێكن لە دیاردەكان.
ویستیش كە بەمجۆرە بەدواداچوونی بۆ كۆی هەبووەكان ك��ردووە ،لە
پێگەیەكدا دەبێت بتوانێت بگاتە هزروبیرێكی روون لەبارەی خودی خۆی
و فیكر و بوونیشەوە.
بەاڵم ئەوەی دەگوترێ دەبێ ویستی ژیان لە جیهاندا شتێكی بەهادار
بەدیبێنێت ،ئەوە ئەو گومان و دڵەڕاوكێیەیە ویستی ژیان لە فەلسەفەی
ئەورووپیدا خۆی پێ فریودا ،چونكە ویستی ژیان كە خۆی ناسی ،تێگەیشت
بایەخدانی گەشبینانە بە ژیان بێسوودە و تەنها ئەوەی بۆ دەكات بە خێرایی
لە دڵەڕاوكێیەكەوە بیگەێنێتە دڵەڕاوكێیەكی تر و لە نائومێدییەكەوە بە
نائومێدییەكی تر ،بۆیە ئەوەی دەبێ بیكات ،دەرچوونە لەو گەمە ترسناكەی
بەسەرسامییەوە بەشداریی تێدا كردووە و ئیتر دەبێ لە بایەخ نەدان و
پشتگوێخستنی جیهان و ژیاندا سەرفراز بێت.
الی سپینۆزایش پرۆسەی مانای جیهان لەوەدایە تاكی زۆرباش
بێنەئارا و لە ئەزموونەكانیاندا بەشداریی «رەها» بكەن .الی فیختە پاڵنەر
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بۆ كردە لەگەڵ «رەها»دا لە تاكە باشەكاندا وەك خاوەن مۆركێكی ئاكاری
لەخۆی تێدەگات و الی هیگڵیش لەوەدایە «رەها» لە تاكە باشەكاندا بگاتە
هەستكردنێكی هاوشێوە بە خودی خۆی؛ الی شۆبهۆر لەوەدایە «رەها»
لە تاكە باشەكاندا بگاتە دەرككردن بە خۆی و رزگاربێت لە تێگەیشتنی
بەردەوامی جەختكردنەوە و بایەخدان بە جیهان و ژیان كە لەنێو خودی
خۆیدایە ،بۆیە مانای پرۆسەی جیهان هەمیشە لەمەدایە :مەبەستم لەوەیە
سنووردار و بێسنوور ،كۆتادار و بێكۆتا ئەزموونەكانیان تێكەڵ بە یەك
بكەن .سپینۆزا و فیختە و هیگڵ – كە ئەمە خاڵی الوازیی رێبازەكانیانە –
ناتوانن روونی بكەنەوە تا چ رادەیەك ئەم ئەزموونە لە بێسنووردا بەالی
«رەها» وە مانایەكی دەبێت ،بەاڵم الی شۆپنهاوەر ئەو مانایەی هەیە .لە
مرۆڤدا ویستی هەمەكیی ژیان لە ڕێی نیگەرانی و ئازارەوە بەرەو رێگەی
ئاشتی و سەرفرازی وەردەچەرخێت .گواستنەوەیەكیش هەبووە لە بوونەوە
بۆ نەبوون ،ئەم نەبوونە بە الی ئەو ویستی ژیانەوە نەبوونە كە هێشتا
پڕە لە پاڵنەر بۆ جەختكردنەوە لە ژیان و دەرككردن بە جیهان ،بەاڵم
ئەم»نرڤانا»یەی بوداییەكان دەیڵێن لە خودی خۆیدا چییە؟ ئێمە لەبەرئەوەی
تەنها لەڕێی هەستەكانەوە وێنای شتەكان دەكەین ناتوانین وێنای ئەم»
نرڤانا»یە بكەین.
شۆپنهاوەر رێبازەكەی لەبارەی گەردوونەوە پێكدێنێت ،واتە رێبازە
ئاكاریستیە رەشبینانەكەی ،لەكاتێكدا فیختە رێبازە ئاكارییە كاراكەی لە
هەمان كەرەستەوە پێكدێنێت ،كە ئایدالیزمیی ئەپستمۆلۆژی بە هەردووكیان
بەخشیوە ،ئەمەیان بەالی شۆپنهاوەرەوە گرنگییەگی ئەوتۆی نیە تا بۆی
بگەڕێتەوە .بیرمەندانی هیندی پێش خۆی ئەو پەیوەستییەیان بۆ ئاسانكردووە
كە دەكرێت بەبێ ئایدیالیزمیی ئەپستمۆلۆژییش رەشبینی گەشەپێبدرێت.
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تراژیدیای ئەزموونی بە ئازاری ویستی ژیانیش بە هەمان شێوەی خۆی
دەمێنێتەوە ئیتر بە چ جۆرە پۆشاكێكەوە خۆی بنوێنێت.
فەلسەفەی شۆپنهاوەر ،هەرچەند لەسەر شانۆدا بە پۆشاكی تیۆرە
مەعریفییەكەی كانتەوە خۆی نمایش دەكات ،بەاڵم هەر فەلسەفەیەكی
بنچینەییە لە سرووشتدا ،كەواتە ناوەرۆكی ئاكار لە رێبازی شۆپنهاوەردا
كامەیە؟ ناوەڕۆكی ئاكار لە رێبازی ئەودا وەك فەلسەفەی هیندیەكان لە سێ
دیاردەدا دەردەكەوێت :ئاكاری رادەستبوون» ملكەچبوون بۆ راستیەكان»،
ئاكاری بەزەییەكی هەمەكی ،ئاكاری زوهدكردن لە دونیادا.
لەبارەی رادەستبوونەوە شۆپنهاوەر بەشێوەیەكی بااڵ دەدوێت و بە
زمانێكی شیعری وەسفی ئەوەمان بۆ دەكات مرۆڤی بڕیاردەر چۆن سوورە
لەسەر تەواوكردنی خودی خۆی و بە بەرگریكردنێكی هەرزەیانە رووبەڕووی
شتە سەختەكان نابێتەوە ،بەڵكو وای لێدەكەن خۆی لە دونیا ئازاد بكات.
مرۆڤ لە بارودۆخە ناهەموارەكانی ژیانی و لەو نەهامەتییانەی هەڕەشەی
تێكشكانی لێدەكەن لە ناكاودا وا هەستەكات :لە هەموو ئەو شتانەیش
بااڵتر بووە كە خۆی بەهای پێداون و ئیتر دەگاتە هەستێك بەوەی ئیدی
هیچ شتێكی تر زیان و ئازاری پێناگەێنن ،بۆیە ئەو كێڵگە بەیارەی ئاكاری
فەلسەفیی سەدەی نوێ بۆ چەندین نەوە بە نەكێڵراوی و تۆونەكراوی
جێیهێشت ،شۆپنهاوەر زیندووی كردەوە.
ئاكار لەخۆیدا سۆز و بەزەییە ،ژیانیش سەرلەبەری ئازار و مەینەتیە،
ویستی ژیانیش كە گەیشتۆتە پلەی دەرككردن ،سۆز و بەزەیی دایگرتووە
بۆ هەموو بوونەوەرەكان .ویستی ژیان تەنها هەست بە ئازارە مرۆییەكان
ناكات ،بەڵكو هەست بە ئازاری هەموو زیندەوەران دەكات .ئەوەی لە
ئاكاری ئاساییدا بە» خۆشەویستی» ناوبراوە لە بنچینە و گەوهەریدا سۆز و
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بەزەییە .لە هەستكردنی بەهێزی سۆز و بەزەییشدا ویستی ژیان لەخودی
خۆی رزگاری دەبێت و پاكبوونەوەی دەستپێدەكات.
كانت و هیگڵ لەو ئاكارەدا كە بانگەشەیان بۆ دەكرد چەندە پەرۆش
بوون بۆ ئەوەی مافەكان لە سۆز و بەزەیی زەوت بكەن هەر لەبەرئەوەی
لەگەڵ تیۆرەكانیاندا نەدەگونجا! بەاڵم شۆپنهاوەر قفڵی زمانی دەكاتەوە و
فەرمانی پێدەكات قسەبكات .ئەوانەی وەك فیختە و شیلرماخر و كەسانی
تریش ئاكار لەسەر نەخشەیەكی هزروبیر قووڵ بۆ جیهان دەنەخشێنن،
پێشبینیی ئەوە لە مرۆڤ دەكەن هەموو كاتێك خۆی بگەێنێتە لووتكەی
رامانەكانی و لەوێدا بۆ پاڵنەرەكانی كردەی ئاكاری بگەڕێت ،بەاڵم الی
بیرمەندانی رێبازی سوودگەریی كۆمەاڵیەتی دەب��ێ م��رۆڤ پێش هەر
شتێك دابنیشێت و شتە ئاكارییەكان بێنێتە بەرچاوی و بژاردەیان بكات.
شۆپنهاوەریش داوا لە مرۆڤ دەكات لە ئاكاری فەلسەفیدا كارێك بكات
كەس پێشتر نەیكردبێت ،ئەویش گوێگرتنە لە ناخ و دڵی خۆی ،كەواتە
یەكەمین و بنچینەترین رەگەزی ئاكاری كە ئەوانی تر خستوویانەتە گۆشەی
بیرچوونەوە ،بەهۆی شۆپنهاوەرەوە جارێكی تر پێگەی شایستەی خۆی
وەرگرتەوە.
ئەوانی تر بۆ ئەوەی لە تیۆرەكانیاندا سەریان لێنەشێوێت ،دەبێ ئاكار
تەنها لە رەفتاری مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤدا كورت بكەنەوە..ئەمانە جەخت لەوە
دەكەنەوە بەزەیی بۆ ژیانی زیندەوەرانە و هیچ پەیوەندییەكی بە ئاكارەوە
نیە ،بەڵكو گرنگیەكەی تەنها لە دۆزینەوەی ئامادەباشیی مرۆڤدایە بۆ
چاكەخوازی لە ئاستی یەكتریدا ،بەاڵم شۆپنهاوەر ئەو ئاستەنگانەی لەبن هێنا
و داوای خۆشەویستیی كردووە ،تەنانەت بۆ نزمترین پلەی زیندەوەرانیش
لە بووندا.
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ئەو بانگەشە درووستكراوە سەیر و نامۆیانەیش كەسانی تر كردوویانە
تا مرۆڤ بخەنە پەیوەندییەكی ئاكارییەوە لەئاست كۆمەڵگەیەكی رێكخراودا
الی شۆپنهاوەر بوونی نیە .شۆپنهاوەر پێكەنینی دێت بەو هەڵسەنگاندنە
زێدەڕەوەی هیگڵ و فیختە بۆ دەوڵەتیان داناوە و بەالیەوە هیچ پێویست
ناكات پرسە دنیاییەكان بخرێنە چوارچێوەی ئاكارەوە ،ئەگەر ئەم پرسانە
خۆیان كارێكیان بە ئاكار نەبێت .شۆپنهاوەر ئەو بیروباوەڕەی پیرۆز
راگرتووە كە دەڵێت ئاكار بریتیەوە لەوەی مرۆڤ لە جیهان جیاواز بێت و
وابكات جیهان وەك بڵێسەی گڕێكی رۆشن بسووتێت .شۆپنهاوەر پابەندی
هیچ جۆرە سازشێك نەبوو ،چونكە وەك ئەوانی تر نموونەگیریی ئاكارێكی
نەكردووە ئامانجێكی دنیایی هەبێت .لەبەرئەوەی فەلسەفەكەی فەلسەفەی
بایەخ نەدانە بە جیهان و ژیان ،دەتوانێت ببێتە ئاكاریستێكی بنچینەیی،
لەكاتێكدا ئەوانی ناتوانن ببنە ئاكاریستێكی بنچینەیی .دواجار ئەم هیچ
پێویستیەكی بە پچڕانی پەیوەستی نیە بە مەسیح و ئاكاری ئاینییەوە ،بەڵكو
دەتوانێت بە پێی توانا بەو راستییەوە شكۆمەند بێت كە فەلسەفەكەی
تەنها بڕیار لەوانە دەدات لە پەرستشی مەسیحییەت و الی هیندییەكان
وەك رەگەزی بنچینەیی و گەوهەریی لە ئاكاردا قبوڵكراوە .دەشزانین كە
شۆپنهاوەر بڕیاری لەوە داوە لە مەسیحییەتدا رۆحێكی هیندی هەیە و
دەشێت بە جۆرێك لە جۆرەكان ئەسڵی مەسیحییەت هیندی بێت (.بڕوانە
كتێبی »:جیهان ویست و فەرمانبەرداریە ،بەرگی دووهەم ،بەشی .)41
ئاكاری بنچینەیی و بنەڕەتی ئیتر توانیی لەوێناكردنی جیهاندا پێگەی
شیاو بە خۆی بكاتەوە .ئەمەیش راڤ��ەی ئەو پەرۆشییەمان بۆ دەكات
شۆپنهاوەر ورووژاندی دوای ئەوەی خەڵكی ناسییان .گەرچی مانەوەی بە
نەناسراوی بۆ ماوەی زیاتر لە چل ساڵ و گوێنەدان بەو فەلسەفە گەورەیەی
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هێنایە ئارا بۆ خۆی بە نامۆترین رووداوەكانی مێژووی هزری ئەورووپی
دادەنرێت ،چونكە ئەوكاتە بەجۆرێك لە راستیی بەڵگەنەویست دەڕوانرایە
دیدی گەردوونیی گەشبینانە ،هەموو كەس دەیتوانی هێرشی بكاتە سەر و
رەخنەی لێبگرێت ،بەشێوەیەك ئاستی رەوانبێژیی لە نمایشكردنی رێبازە
فەلسەفیە ئاكارییەكەدا ،چەندە بەهێز بوایە ،وەك فەلسەفەكەی شۆپنهاوەر،
كەس گوێی پێنەدەدا و گوێی نەدەگرت .لە سەدەكانی دواتردا چەندین كەس
تەنها لەبەر حوكمە ئاكارییەكانی و سەرنجڕاكێشیە سرووشتیەكەی هۆگری
فەلسەفەكەی شۆپنهاوەر بوون ،لەكاتێكدا رێبازە لۆژیكییە رەواكەیان لە بایەخ
نەدان بە جیهان و ژیان رەتكردەوە ..هەرچەند هەستێكی راستگۆیانەی
پێشكەش دەكردن.
***
دی��دی شۆپنهاوەر ل��ەب��ارەی گ��ەردوون��ەوە ،هاوشێوەی دیدی
بەراهیمەكان ،دواجار دیدێكی سەروو ئاكارییە نەك ئاكاری ،چونكە بایەخ
نەدانێكی رێك و گونجاوە بە جیهان و ژیان .هەرچەند لە زۆرینەی بەشەكانی
نووسینەكانیدا لەبارەی ئاكارەوە لە سپینۆزا و فیختە و شلیرماخر و هیگڵیش
بنچینەییتر قسەدەكات ،بەاڵم لەراستیدا لەوان ئاكاریستتر نیە .ئەمیش
وەك ئەوان دەگاتە دەریای بەستەڵەكی دیدی سەرووئاكاری ،بەاڵم لەبریی
ئەوەی بگاتە جەمسەری باكوور دەگاتە جەمسەری بەستەڵەكی باشوور .ئەو
نرخەیشی كە دەیدات تا لەبارەی ئاكاری بنچینەییەوە بەسەریاندا سەركەوێت،
فەلسەفەكەیەتی لە بایەخ نەدان بە جیهان و ژیان ،بەاڵم نرخێكە دەبێتە
هۆی مایەپووچ بوون.
ئاكار الی شۆپنهاوەر ،هاوشێوەی ئاكار الی هیندیەكان ،تەنها
قۆناغێكە لە قۆناغەكانی گوێنەدان بە جیهان و ژیان ،بەاڵم لەخودی خۆیدا
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شتێكی ئەوتۆ نیە ،بەڵكو ماناكەی لەو چوارچێوەیەوە وەردەگرێت ئەو
دیدە هێناویەتە جیهانەوە .لە هەموو رێبازەكەیدا لە پشتگوێخستنی جیهان
و ژیان لە میانەی ئەنگێزە عەقڵییەكەیەوە ،پشتگوێخستنی جیهان و ژیان
خۆی چۆنە وەها دەردەكەوێت ،وەك خۆرێكی خەیاڵی لە ئاسماندا ئاكار
هەڵدەپڕووكێنێت ،چۆن خۆری راستەقینە ئەو هەورە دەڕەوێنێتەوە كە
خەڵكی بێهوودە چاوەڕێی نمە بارانێكی بووژێنەرەوەی لێدەكەن.
ئەگەر جەخت لە گوێنەدان بە جیهان و ژیان بكەینەوە ئەوكات كردەی
ئاكاری مانایەكی نامێنێت و بەزەییش الی ئەو دەبێتە شتێكی تەنها فیكری.
هیچیش لەبارەی ئەو بەزەییەوە نازانێت كە دەبێتە هۆكاری یارمەتیدان
و هاوكات هەڵوێستی بیرمەندانی هیندیش نازانێت .وەك هەر ویستێكی
كردەیش لەم جیهانەدا بەزەیی مانایەكی نابێت و هیچ هێزێكیشی تێدا نابێت
بۆ سووككردنی مەینەتیی بوونەوەرەكان ،چونكە ویستی ژیانی پڕ لە ئازار
سەرچاوەی ئەو مەینەتییانەیە .تاكە شتێك ویستی ژیان بتوانێت بیكات،
رۆشنكردنەوەی ویستی ژیانە لە هەموو شوێنێكدا لەبارەی ئەو وەهمەوە
خۆی دیلێتی و ئاشتی و ئارامییەكی بۆ دابینبكات ،كە پشتگوێخستنی جیهان
و ژیان بەدییدێنن .بەزەییەكەی شۆپنهاوەر و بەراهیمەكان و بودایش لە
قوواڵییاندا تەنها بەزەییەكی تیۆریە و دەتوانێت زمانی ئاینی خۆشەویستی
بەكاربێنێت ،بەاڵم خۆی لە پێگەیەكی زۆر كەمتردایە لەو .وەك بیرمەندانی
هیندیش ،ئایدیا بااڵكان لە ناكردەدا رێگر دەبن لە گەیشتن بە ئاكاری
خۆشەویستیی راستەقینە .ئەمە جگە لەوەی ئاكاری تەواوكاریی خود الی
شۆپنهاوەر لە دەستەواژەدا دەبینینەوە نەك لە واقیعدا ،چونكە گەیشتن بە
ئازادیی ناوەكی لە جیهان ،بە تەواوی ئاكاری نابێت تا رێگە نەدات بەو
كەسێتیە وەك هێزێكی راستەوخۆ لە جیهاندا كاربكات ،بەاڵم ئەم هزرە نە
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الی شۆپنهاوەر و نە الی بیرمەندانی هیند نابینین ،چونكە بایەخ نەدان و
پشتگوێخستنی جیهان و ژیان الی ئەوان لە خودی خۆیدا ئامانجە ،تەنانەت
كە مۆركی ئاكارییش لەدەستدەدات لە تەئكیدكردنەوە لە خۆی بەردەوام
دەبێت .شۆپنهاوەر دەڵێت زوهد لە ئاكار بااڵترە .هەرچییش ببێتە هۆی
مراندنی ویستی ژیان الی ئەو جێی بایە پێدانە ،بۆیە ئەو ژن و پیاوانەی
بە مەبەستی كەمكردنەوەی مادەی ژیان( نەوەخستنەوە) پشت لە سێكس
دەكەن الی ئەو هەڵوێستیان بە راست دادەنرێت .ئەوانەیشی بە ئەنقەست
خۆكوژیی ئاینی بەكاردێنن( مەبەستی لە ئینتیحارە نەك كاری تیرۆریستی/
وەرگێڕ بۆ كوردی) و دوای بەكارهێنانی هەموو ئامراز و هۆكارێك بۆ
مراندنی ویستی ژیان مەشخەڵی ژیان دەكوژێننەوە ،وەك بەراهیمەكان
چۆن هیچ ناخۆن و خۆیان برسی دەكەن بۆ مراندنی جەستەیان ،الی ئەو
ئەمانەیش رەفتاری خەڵكانێكی رۆشنفیكر دەنوێنن .تەنها ئەو خۆكوژییەی
بەالوە پەسەند نیە كە لەتاو بێزاری و نائومێدی دەكرێت ،بەاڵم بێگومانە
ئەمەیان لەدەرەنجامی گوێنەدانی راستەقینەوە نیە بە ژیانی راستەقینە،
بەڵكو بە پێچەوانەوە كردەیەكە لە كردەكانی ویستی جەختكەرەوە لەژیان
كە تووڕەیە لەو بارودۆخانەی خۆی تێدا دەبینێتەوە (.بڕوانە كتێبی »:جیهان
ویست و فەرمانبەردارییە ،بەرگی یەك  ،بەشی .)69
كەواتە الی شۆپنهاوەر گەیشتن بە ئاكار تەنها لەوێوە دەبێت
كە پشتگوێخستنی جیهان و ژیان رێگەی پێدەدات ،بەاڵم بەو رادەیەی
زەمینەسازیی بۆ دەكات كە ئاكاری بێت و تەنها دەروازە و ئامادەباشییەكە
بۆ ئازادبوون لە جیهان ،وەستاندنی ویستی ژیانیش بە بڕیارێكی عەقڵی
دەبێت ،بۆیە گەر توانیم بگەمە ئەو تێگەیشتنەی كە :سەرلەبەری جیهانی
دیاردەكان فریوخواردن و مەینەتین و ویستی ژیان پێویستیی بەوە نیە
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جیهان یان خودی خۆی هێندە بە جدی وەربگرێت ،كەواتە رزگارم بوو.
ئیتر دوای ئەوە مەودای بەشداربوونم لەگەمەی ژیاندا هیچ بایەخێكی نیە
مادام هەست بكەم تەنها ئەكتەرێكم.
شۆپنهاوەر وەك حەكیمانی هیند دیدی گەردوونیی رەشبینانەی
هێندە گەورە و ئارام نیە ،بەڵكو لەژێر كاریگەریی ئەو دیدەدا رەفتاری
كەسێكی ئەورووپیی نەخۆش و تووڕە پەیڕەو دەكات .لەكاتێكدا هیندیەكان
لەسەر بنچینەی ئەو مەعریفەیەی دەروونیان ئازاد دەكات زۆر بە رێز
و نەوازشەوە لە ئاكار نزیك دەبنەوە و خێر و شەڕیش وەك دوو شت
لەدوای خۆیانەوە جێدەهێڵن كە بەسەریاندا زاڵ بوون ،شۆپنهاوەر هێشتا
وەك كەسێكی بەدگومانی داماوی ئەووروپی دەردەكەوێت (.لە بەهاجاڤاد
جیتا و ئۆبانیشاددا هاتووە كە مرۆڤ كاتێك دەگاتە پلەی بایەخەنەدان و
پشتگوێخستنی جیهان و ژیان ،بە كەسێكی پیرۆز دەمێنێتەوە تەنانەت گەر
كارێكیش بكات بەالی هزروبیرە باوەكانەوە لە ئاكار الدان بێت) .شۆپنهاوەر
نەیتوانی لەو دیدە گەردوونیەدا بژی كە خۆی بانگەشەی بۆ كردووە و وەك
چۆن ژیان ویست بووە ،بە هەمان شێوە پارە ویستیش بووە و بە تەواوی
چێژی لە خواردنی خۆش و عەشق و خۆشەویستی وەرگرتووە و بە چاوی
سووك روانیویەتیە خەڵكی نەك بە چاوی خۆشەویستی .بۆ پاساودانی ئەو
هەڵوێستەیشی ،دەبینین لە كتێبی »:جیهان و ویست و فەرمانبەرداریە»دا
كە باس لە مراندنی جیهان و ژیانویستی دەكات ،لەدژی ئەو هزروبیرە
دەهەژێت كە دەڵێت هەركەس بانگەشە بۆ رەفتاری قەدیسان بكات دەبێ
وەك ئەوانیش بژی ،لەو بارەیەوە دەڵێت »:سەیرە داوا لە زانای ئاكاریست
بكرێت تەنها بانگەشە بۆ ئەو چاكانە بكات خۆی قەناعەتی پێیانە .ئەگەر
مرۆڤ بتوانێت لە زنجیرەیەك بۆچوون و وێناكردنا هەموو چیەتی»ماهیەتی»
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جیهان بەڕوونی تەنها بە چەند وشە و دەستەواژەیەكی گشتی دەربڕێت و
دواتر وەك كۆپیەكی عەقڵی لە چەند بۆچوون و وێناكردنێكی عەقڵیی سەخت
و چەسپاودا بیخاتە بەردەستمان :ئیتر هەر ئەمە بۆ خۆی فەلسەفەیە»(.
بڕوانە كتێبی :جیهان ویست و فەرمانبەرداریە ،بەرگی یەك ،بەشی .)68
فەلسەفەكەی شۆپنهاوەر بەمجۆرە تەعبیر و دەستەواژانە ئازاد دەبێت.
كەواتە هیگڵ مافی خۆی بوو بڵێت فەلسەفە عەقڵمەندیە نەك
فەرماندەر ،چونكە فەلسەفەكەی خۆیشی هەر ئەو بانگەشەیەی دەكرد،
بەاڵم «جیهان ویست و ژیان» بێت ،بە زمانێكی روون و دیالێكتێكی جوان
لە دژی ویستی ژیان دەوەستێتەوە ،بۆیە دەبوو بشبێتە ئایدیۆلۆژیای ژیان
الی نووسەرەكەی ،لەبەرئەوەی شۆپنهاوەر هەندێجار خۆی لەبیردەچێتەوە،
تەنانەت بە گومانەوە باس لە ئاكار دەكات ،بۆیە راڤەی دوورخایەنی خۆی
هەیە .ئەو پشتگوێخستەنەی جیهان و ژیان كە ئەو دەیەوێت بە ئاكاری
رابگەێنێت ،هیچ دەرەنجامێكی لۆژیكیی لێدەرناهێنرێت و بە كردارییش
لەشێوەیەكی رێك و گونجاودا بەدیناهێنرێت .ئەم رێبازە تەنانەت الی
بەراهیمەكان و بودایش تەنها بەهۆی سازشەكانی بۆ رێبازی جەختكردنەوە
و بایەخدان بە جیهان و ژیان دەتوانێت بمێنێتەوە .الی شۆپنهاوەریش هێندە
بەو ئاراستەیەدا رۆدەچێت نەتوانێت هیچ هەوڵێك بدات بۆ تەبایییكردن
لەنێوان دید و كرداردا و ناچار دەبێ لە كەش و هەوایەكی درۆزنانەدا
بژی..ئەو سەركەوتوو بوو لەوەدا تیشكی ئاكاریی بایەخنەدان بەجیهان
و ژیان بەجۆرەها رەنگ بدرەوشێتەوە ،بەاڵم ئەمیش وەك هیندیەكان
بێتوانابوو لەوەدا كە لە بایەخنەدان بە جیهان و ژیان ئاكارێك بێنێتەئارا.
فریدریك نیچە(  )1900 – 1844لە سەرەتای یەكەمین چاالكیی هزرییدا
لەژێر كاریگەریی ئەفسوونی شۆپنهاوەردا بوو و یەكێك لەو « رامانانانەی
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لەكاتی خۆیدا نەبوو» بە ناونیشانی »:شۆپنهاوەری پەروەردەكارە» .دواتر
پەرەیسەند تا بۆی دەركەوت كە ئایدیا بااڵكان لە ڕووی زانستییەوە شێوە
و هاوكات سوودگەرییەكی قووڵە .ئیتر كەوتە خۆ سەلماندن كاتێك لە
كتێبی »:زانستی شادمان»دا دەیەوێت دیدی گەردونیی دابمەزرێنێت كە
دیدێكی جەختكەرەوەی بااڵیانەیە لە ژیان .بەم ئاراستە نوێیەشی بووە
ركابەری شۆپنهاوەر و مەسیحییەت و سوودگەرییش لەهەمان كاتدا (.بڕوانە
فردریك نیچە »:ئەو رامانانەی لەكاتی خۆیدا نەبوون ،چوار بەشە 1787
– »1876؛» مرۆڤانە ،زۆر مرۆڤانە ،سێ بەشە »1880 – 1878؛» زانستی
ش��ادم��ان»1882،؛» زەردەش��ت وای وت ،چوار بەشە »1885 – 1883؛»
لەمیانەی خێر و شەڕەوە»1886 ،؛» رێژەكانی ئاكار»1887 ،؛» ویستی هێز،
دوای مردنی .)1906
رەخنەكانی نیچە لە ئاكاری فەلسەفی و ئاینی رەخنەی پڕ لە
ویژدانكاری و بلیمەتین ،بەاڵم دەچێتە قوواڵییەوە و دوو رەخنەی سەرەكیی
لێدەگرێت :یەكەمیان ئەوەیە كە هاوپەیمانێتیی لەگەڵ درۆدا بەستووە،
دووهەمیش دەرفەت بۆ مرۆڤ ناڕەخسێنێت ببێتە خاوەن كەسێتی .نیچە
لەم رەخنەیەدا شتێك دەڵێت كە دەبوو زۆر زووتر بگوترابا .بەدگومانان
زۆر ئەو سكااڵیانەیان هەبوو ،بەاڵم نیچە وەك سۆراخكارێكی هەق و
بایەخدەرێك بە پرسی ئایندەی رۆحی مرۆڤایەتی قسە دەكات ،بەمەش ئەو
سكااڵیەی درێژەپێدا و مەودایەكی فراونتری پێبەخشی .لەكاتێكدا فەلسەفەی
باو پێیوایە توانیویەتی سەرلەبەری كێشە ئاكارییەكانی چارەسەر كردووە
و لەگەڵ رێبازی سوودگەریی ئەنگێزە بنچینەیی و كۆمەاڵیەتیدا لەوەدا
هاوپەیمانە كە لە مەیدانی ئاكاری تاكە كەسیدا ئیتر بوار بۆ دۆزینەوەی
شتی نوێ نەماوە ،لەوكاتەدا نیچە هێرشی كردە سەر كۆی ئەو پرۆسەیەی
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فەلسەفەی باو روونیكردەوە كە كۆی ئاكار لەسەر ئاكاری هیندی دامەزراوە.
پرسیاریش لەبارەی چییەتی خێر و شەڕەوە –كە خەڵكی پێیانوابوو وەاڵمی
كۆتاییان دەستكەوتووە – بەشێوەیەكی بنچینەیی لەالیەن نیچەوە كرایەوە.
ئەو راستیەش كە دەڵێت ئاكار لە سروشتی ت��ەواوی خۆیدا بریتیە لە
كرداری تەواوكاریی خود ،لە نووسینەكانی ئەمیشدا وەك نووسینەكانی
كانت دەشەكێتەوە ،هەرچەند بە روونی و رووناكییەكی جیاوازیش بێت.
لێرەوەیە كە نیچە لە نێوان بیرمەندە ئاكاریستییەكانی گرۆی مرۆڤایەتیدا
پێگەی پێشەنگیی گرتووە ..چونكە كاتێك نووسینە گەرمەكانی نیچە دایان
بەسەر نشێوەكانی هزری كۆتایی سەدەی نۆزدەدا وەك چۆن شنەبای باشوور
دەدات بەسەر لوتكەی چیاكان لە وەرزی بەهاردا ،ئیدی ئەو بیرمەندە
ئاكاریستییانە لە یەقینی ساختەیان وەدەرهاتن و هەرگیز لەبیریان ناچێت
چەندە قەرزداری نیچەی هزر هەژێنن لە بانگەشەكانیدا بۆ راستگۆیی و
كەسێتی.
نیچە پێیوایە ئەو ئاكارەی بڕیاری لێدراوە راستگۆیی كەمە ،چونكە
بیرۆكەی خێر و شەڕ كە خەڵكی مامەڵەی لە تەكدا دەكەن ،لەبیركردنەوەی
مرۆڤەوە لە مانای ژیان سەرهەڵنادات ،بەڵكو لەپێناوی هێشتنەوەی تاكەكان
لەخزمەتی زۆرینەدا داهێنراوە .الوازەكان لەبەرئەوە سۆز و خۆشەویستی بە
خێر و چاكە دادەنێن ،چونكە لەبەرژەوەندییاندایە .هەر بەوجۆرەیش خەڵكی
چەواشەبوون و ویستیان بەسەرخۆیانیدا بیسەپێنن كە ئەوان بە قوربانیدان
و خۆ تەرخانكردن بۆ كەسانی تر ئامانجی بااڵ لە بوونیان بەدیدێنن .ئەمانە
دەژین بێئەوەی خۆكردانە بیر لەو شتانە بكەنەوە بەهایەك بە ژیانیان
دەدات .ئەمانیش لەگەڵ خەڵكانی ئاساییدا بەشدارن لە پیرۆزڕاگرتنی چاكەی
خاكیبوون و خۆ بە قوربانیدان وەك چاكەیەكی تەواو ،بەاڵم بڕوایەكی
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راستەقینەشیان پێنیە .ئەوان خود سەلماندن بەكارێكی سروشتی دادەنێن
و بەو پێیەش دەڕۆن بەڕێوە ،بێئەوەی بۆ خودی خۆیان دان بەو راستیەدا
بنێن..هاوكات هیچ گومانێكیشیان نیە لە بەهای گەورەی ئاكاری خاكیبوون
و قوربانیدان بە خود ،بۆیە كار بۆ پیرۆزڕاگرتنیشی دەكەن ،لە ترسی هاتنی
كەسانی بەهێزتر لە خۆیان و بوون بە مەترسی ،ئەگەر بوار بەم رێگەیە
بدرێت خەڵكی رام بێنێت .،كەواتە ئاكاری باو پرسێكە گرۆی مرۆڤایەتی لە
میانەی دیدە تەقلیدییەكانەوە كە تاكەكان خزمەتی خۆیانی پێدەكەن ،فریوی
پێخوارد.
نیچە بەم تەعبیرە تووڕانە باس لە هەق دەكات ،هێندەی ئەوەی
ئاكاری خاكیبوون و قوربانیدان بە خود دەیەوێت خۆی لە قسەكردن و
مشتومڕی كرداریی روون لەبارەی ژیان و واقیعەوە دوور بگرێت .بەڵكو
بەوە دەژی كە پشتگوێخستن و بایەخنەدان بە ژیان تیایدا بە ناڕوونی و
نادیاریی بمێنێتەوە .ئاكار لەڕووی تیۆرییەوە بانگەشە بۆ پشتگوێخستنی ژیان
دەكات ،بەاڵم لەڕووی كردارییەوە رێگە بە جەختكردنەوە لە ژیان دەدات
و بەمەش دەبێتە شتێكی ناسروشتی و چەسپانیشی زیانی دەبێت .ئەگەر
پەرۆشیی ویژدانی لە رەخنەكانی نیچە داماڵین ،مانای وا دەبێت تاكە رێبازی
ئاكاریی شایستە بە قبوڵكردن تەنها ئەو رێبازە دەبێت لە رامانی سەربەخۆوە
لەژیان دێتە ئارا و دەگاتە لێكحاڵیبوونێكی راست و دروست لەگەڵ واقیعدا.
ئاكاری تاكە كەسی دەكەوێتە پێش ئاكاری كۆمەاڵیەتیەوە .پرسی
یەكەمیش كە دەبێ بوروژێنرێت ئەوە نیە ئاكار بەالیەنی كۆمەڵگەوە چی
دەگەێنێت ،بەڵكو ئەوەیانە ئاكار بەالی تەواوكاریی تاكەوە چی دەگەێنێت.
ئایا ئاكار رێگە بە مرۆڤ دەدات كەسێتی بێت یان رێگەی نادات؟ لە دیدی
نیچەدا خاڵی الواز لە ئاكاری باو لێرەدایە ،واتە لەوەدایە كە رێگە بە
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مرۆڤەكان نادات بە راستی و دروستی گەشە بكەن ،بەڵكو وەك رووەكی ناو
ئینجانەی سەر پلیكانەی قادرمەكان مامەڵەیان لەتەكدا دەكات و خاكیبوون
و قوربانیدان و ملكەچییان بە ناونیشانی كەماڵ دادەنێت ،بەاڵم لەو ئاكارە
تێناگات كە داوا لە مرۆڤ دەكات لەگەڵ خۆیدا دڵسۆز و یەك بێت.
«خانەدان» چیە؟ نیچە بەمجۆرە هاوار بە ڕووی سەردەمەكەیدا
دەكات و ئەم پرسیارەش ئەو پرسیارە ئاكاریەیە كە ئەم سەردەمە لەبیری
كرد .ئەوانەشی باوەڕیان بە راستگۆیی ریتمی وتەكانی و تەزووی تەعبیرەكانی
كرد كە لە هەموو شوێنێكدا دەنگی دەدایەوە ،لەم بیرمەندە گۆشەگیرەوە
هەموو ئەوانەیان وەرگرت كە توانیی بە جیهانی ببەخشێت.
ئەگەر بایەخەنەدان و پشتگوێخستنی ژیان هەموو ئەو شتانەی
هێنابێت كە ناسروشتین و گومان كلۆری كردوون ئیتر ئەو پشتگوێخستنە
ئاكاری نابێت .بۆیە دەبێ ئاكار لە جەختكردنەوەیەكی بااڵوە لە ژیان
پێكبێت.
بەاڵم پرسیارەكە ئەوەیە جەختكردنەوەی بااڵ لە ژیان خۆی چییە؟
فیختە و فەیلەسوفە تیۆریەكان بەگشتی بەمشێوەیەی دیاریی دەكەن:
ویستی مرۆڤ لە چوارچێوەی ویستی بێسنووردا دەرك بەخۆی دەكات
و بەو هۆیەشەوە هێشتا بە شێوەیەكی سروشتی سەر بە جیهان نیە،
بەڵكو بە هۆشیاری و ویستی خۆی ملكەچێتی و وەك وزەیەك بە رێكی
و گونجاویەكی ژیرانە لەگەڵ ویستی بێسنووردا كار دەك��ات .نیچە بە
ڕوونی دەبینێت لەم رێگەیەوە نەگەیشتوونەتە هیچ بیرۆكەیەكی رەوا و
شیاو لەبارەی ناوەرۆكی جەختكردنەوەی بااڵوە لە ژیان ،بگرە لە ناوچە
ئەبستراكتەكاندا دەسووڕێنەوە .بەاڵم نیچە خۆی دەیەوێت بە بیرمەندێكی
بنچینەیی بمێنێتەوە چەندیشی لەسەر بكەوێت ،بۆیە خۆی لە فەلسەفە
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نواندن لەبارەی گەردوونەوە دوور دەگرێت و وەك سۆكرات خۆی بە
ئاكاریستێكی تەواو دەخاتەڕوو .نیچە هاوكات گاڵتە دەكات بەوانەی تەنها بە
سووككردنی مرۆڤایەتیەوە نەوەستان ،بەڵكو بەوەی كە دەڵێن جیهان تەنها
لە خەیاڵدانی مرۆڤایەتیدا بوونی هەیە ،هەقیقەتی جیهانیان پێشێل كردوە.
نیچە دەیەوێت بیركردنەوەی خۆی لە تێگەیشتنی ویستی ژیان و شێوەی
سوود وەرگرتنێكی تەواو لێی لە ئەزمووندا ،كورت بكاتەوە .بیروباوەڕی
بنچینەیی ئەوەبوو دەتوانێت بە شێوەیەك جەختكردنەوەی بااڵ لە ژیان وێنا
بكات ،كە بریتیە لە پەرەسەندنێكی رۆحانیی بااڵ لە ویستی ژیاندا .بەاڵم
كاتێك ویستی لە لێكۆڵینەوەكانیدا گەشە بەم بیرۆكەیە بدات ،وێنەیەكی
تری گرتەبەر .رۆحانیەتی بااڵیش بێگومان مانای چەپاندنی پاڵنەر و پێویستیە
سروشتیەكانی ژیان دەگەێنێت و بەم هۆیەشەوە ئەو رۆحانیەتە – بە جۆرێك
لەجۆرەكان  -پەیوەندە بە پشتگوێخستنی ژیانەوە .بۆیە جەختكردنەوە و
بایەخدانیش بە ژیان مانای بەرزكردنەوەی ناوەرۆكی ویستی ژیان دەگەێنێت
بۆ بەرزترین هێزێك بكرێت بەدەستبهێنرێت .مرۆڤیش ،مانای ژیانی خۆی
لە بایەخدانێكی هۆشمەندانەی روون بە هەموو ئەوانە بەدیدێنێت كە لەو
ژیانەدا هەن ،بە پاڵنەرەكانی گەیشتن بە هێز و چێژیشەوە.
لێ نیچە نەیتوانی خۆی رزگار بكات لەو پێچەوانە و دژ یەكبوونەوەی
نێوان شتە رۆح��ی و سروشتیەكان و چەندە جەختی لە سروشتیەكان
بكردایەتەوە رۆحییەكان پاشەكشەیان دەكرد .بۆیە وردە وردە و لەژێر
كاریگەریی ئەو نەخۆشییە عەقڵیەی خستبوویە مەترسییەوە ،ئایدیای بااڵی
مرۆڤ الی ئەو بووە» مرۆڤی بااڵ» كە لەپێناوی بەدەستهێنانی هەموو
چارەنووسێكدا خۆی دەسەلمێنێت و بێئەوەی بایەخ بە كەسی تر بدات تەنها
لە هەوڵی بەدیهێنانی ئامانجەكانی خۆیدا دەبێت.
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هەر لەسەرەتاوە ق��ەدەری نیچە لە بارەی پەیوەستبوونیەوە بە
جەختكردنەوە و بایەخدان بە ژیان وابوو كە بگاتە وێنەیەكی بااڵی ئەو
جەختكردنەوەیە ،ئەویش بەوەی مرۆڤ ژیانێكی پڕ و تەواو بژی .ئەو
دەیەوێت گوێ بۆ گەورەترین كۆششەكانی ویستی ژیان رادێرێت ،بێئەوەی
بە هیچ پەیوەندیەك بەگەردوونیەوە ببەستێتەوە .بەاڵم جەختكردنەوەی بااڵ
لە ژیان زیندوو و كارا نابێت تا جەختكردنەوەكە لە ژیان لە چوارچێوەی
جەختكردنەوەدا لە ژیان لەخۆی تێنەگات .جەختكردنەوەش لە ژیان لەخودی
خۆیدا ،هەر ئاراستەیەكیش بگرێت ،تەنها دەبێتە جەختكردنەوەیەكی
بەهێزتر نەك بااڵ .لەبەر بێتواناییشی لە وەبەرگرتنی رێگەیەكی دیاریكراو،
بە توندی لە بازنەیەكدا خول دەخ��وات ،وەك كەشتییەك سەرنشینانی
بەتوندی بەستبێتیانەوە.
ب��ەاڵم نیچە س��ەرب��اری ئەوەیش بە رەم��ەك» غ��ەری��زە»ی خۆی
دووركەوتەوە لە دانانی جەختكردنەوە و بایەخدان بە ژیان لە چوارچێوەی
جەختكردنەوە لە جیهاندا ،تا لەو رێگەیەوە ببێتە جەختكردنەوەیەكی
ئاكاریی بااڵ لە ژیان .جەختكردنەوە لە ژیان لە نێوجەختكردنەوە لەجیهاندا
دڵسۆزی دەگەیەنێت بۆ جیهان ،بەاڵم هاوكات – بە جۆرێك لە جۆرەكان –
پشتگوێخستنی ژیانیشی لەنێو جەختكردنەوە لە ژیاندا لێدەكەوێتەوە .نیچە
دەیەوێت خۆی لەم پێكداچوونەی نێوان هەردوو جەختكردنەوەكە رزگار
بكات ،چونكە لەوێدا ئاكاری ئاسایی دوچاری شكست و نائومێدی دەبێت.
نیچە یەكەم كەس نەبوو لە هزری خۆرئاواییدا بانگەشە بۆ ئەوە
بكات مرۆڤ ژیانێكی پڕ و تەواو بژی .پێش ئەو سۆفستاییە یۆنانیەكان و
دوای ئەمانیش كەسانی تر كردوویانە .بەاڵم مەودایەكی فروان لە نێوان ئەم
و پێشینانیدا هەیە .ئەوان بۆیە دەڵێن دەبێ مرۆڤ ژیانێكی پڕ و تەواو بژی،
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چونكە بەوە خۆشحاڵتر دەبن .بەاڵم نیچە بە قووڵی راڤەمان بۆ دەكات و
دەڵێت لە بە پڕی و تەواوی ژیانی مرۆڤدا خودی ژیان پیرۆز دەبێت و بە
قووڵكردنەوەی ژیانیش مانای بوون بەدیدەهێنرێت .بۆیە كەسانی بیلمەتی
خاوەن كەسێتیی بەهێز دەبێ تەنها كار بۆ ئەوە بكەن ئەو مەزنیە رەها
بێت كە خۆیان لەو مەزنیە پێكهاتوون (.بڕوانە ماكس شتنر ،1856 – 1806
كە ناوە راستەقینەكەی كسبار شمیتە و بەم دواییە بە یەكێك لە پێشینانی
نیچە دانراوە ،ئەویش بە پێی كتێبەكەی  »:تاك و ئەوەی هەیەتی.1845 ،
لەو كتێبەدا الیەنگیریی خۆویستیەك دەدات هیچ بەزەییەكی نەبێت .بەاڵم
ناوبراو لە واقیعدا بەوجۆرە نیە .چونكە هیچ بنچینەیەكی فەلسەفیی قووڵی
بۆ خۆویستیە ئانارشیزمیەكەی نیە و تەنها وەك لۆژیكیستێك قسەی كردووە
و نەگەیشتۆتە ئاستێكی بەرزتر لە سۆفستاییە یۆنانیەكان .الی ئەم رێزێكی
مۆرك ئاینی بۆ ژیان نابینین وەك الی نیچەیش وایە).
پێشینانی راستەقینەی نیچە الی خۆی دیارنین .واڵتی ئەوان «چین
«ە ،واتە واڵتی پێشینانی سپینۆزا .لەو واڵتانەدا جەختكردنەوە لە ژیان
هەوڵیدا بگاتە هزروبیری روون و دیار لەبارەی خۆیەوە .الی «الو – سیێ و
قوتابیەكانی هێشتا ئەم جەختكردنەوەیە لە ژیان لەڕووی ئاكارییەوە سادەیە.
الی شوانج – سیێ دەبێتە رادەستبوونێكی دڵخۆشكەر و الی لی – سیێ
دەبێتە ویستی كۆنترۆڵكردنی نهێنی شتەكان و الی یانگ – سیێ دەگاتە
ئەوەی مرۆڤ بە پڕی و بە تەواوی بژی .كەواتە نیچە تێكەڵەیەكە لە لی
–سێی و یانگ – سیێ بەاڵم بە عەقڵیەتێكی ئەورووپی .كەوابێ تەنها ئێمەی
ئەورووپایی دەتوانین فەلسەفەی ستەمكاری و وەحشیەت بەرهەم بێنین.
نیچە زەردەش��ت بە هێمای ئەو هزروبیرانە دەزانێت لەخۆیدا
پێكیهێناون و ئەو بە پاڵەوانی راستگۆیی دەزانێت كە جەربەزەیی نواندووە
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لە بڕیاردان ل��ەوەی ژیانی سروشتی و ئاسایی شتێكی باشە و ئەمەش
بلیمەتییەكی زۆر دوورە لە ئاراستەی هزری یەهوودی و مەسیحییەت.
نیچە لەبارەی ئاكارەوە لە شۆپنهاوەرەوە دوور نیە .رەگەزی ئاكاری
لە جەختكردنەوە لە ژیان چەواشەی كرد بۆیە جەختكردنەوەی لە ژیان بە
یاسای ئاكار دانا ،بەم كارەشی كەوتە ئەو مەودایانەی تەنها لە جەختكردنەوە
لە ژیانەوە سەرچاوەیان گرتووە ،وەك چۆن شۆپنهاوەر كەوتە ئەو مەودایانەی
تەنها لە پشتگوێخستنی ژیانەوە سەریان هەڵداوە .لە ویستی هێزدا الی
نیچە سووكایەتیكردنێك نییە ،وەك چۆن شۆپنهاوەر لە قسەكردندا لەبارەی
زوهدەوە كە داوای كوشتنی خود دەكات سووكایەتیكردنێكی نیە .ئەوەی
جێی باسكردنە ئەم دوو بیرمەندە بەپێی دیدی خۆیان بۆ ژیان نەژیاون.
شۆپنهاوەر زاهید نەبوو بەڵكو پیاوێكبوو دەیزانی چۆن بە خۆشگوزەرانی
ژیان بەسەر بەرێت ،نیچەش كۆنترۆڵی خەڵكی نەكرد بەڵكو بە گۆشەگیری
ژیا.
جەختكردنەوە و نەكردنەوەیش لە ژیان تا رادەیەك ئاكارین ،بەاڵم
كە بەرەو ئامانجی خۆیان ئاراستەیان گرت دەبنە نائاكاری .ئەم دەرەنجامانەی
هزری گەشبینانە لە چین و هزری رەشبینانە لە هیند پێیگەیشتن لە
ئەوروپادا الی نیچە و شۆپنهاوەر دەركەوتن ،چونكە هەر ئەم دوانە لە
كیشوەری ئەوروپادا دوو فەیلسوف بوون بەشێوەیەكی بنچینەیی لەبارەی
ویستی ژیانەوە ئیشیان لە فەلسەفەدا كردووە و جەرەبزەییان نواندووە لە
وەبەرگرتنی رێگەی یەك ال و هەردووكیشیان یەكتری تەواو دەكەن .لە
فەلسەفەی ئەورووپیدا بەوە حوكم بەسەر ئاكاردا دەدرێت كە جارێكی تر
نوور بەو هزرە بنچینەیی ئاكارییانە ببەخشرێتەوە كە كار لە جەختكردنەوە
و نەكردنەوە لە ژیان دەیكەن ،دیارە فەلسەفە ئەم هزرانەی بە داپۆشراوی
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هێشتەوە و هەردووكیشیان ،یەكێكیان بە دەرهێنانی دەرەنجامەكان لە
جەختكردنەوە لە ژیان و ئەوی تریشیان بە دەرهێنانی دەرەنجامەكان لە
جەختنەكردنەوە لە ژیان گەیشتن بە شتانێكی نائاكاری ،بەمەش تەئكید لەو
گوتەیە دەكەنەوە كە شتە ئاكاریەكان نە جەختكردنەوە و نە پشتگوێخستنن
لە ژیان ،بەڵكو تێكەڵەیەكی بەردەوامن لە هەردووكیان.

سەرچاوە:
كتێبی :فەلسەفەی شارستانی ،پاژەی بیستەم ،وەرگێڕ بۆ عەرەبی
د .عبدالرحمن بدوی

110

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

فەلسەفەی هونەر الی شۆپنهاوەر
پێشڕەو محەمەد
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كەس و كات
شۆپنهاوەر ( )1860-1788یەكێكە لە مەزنترین فەیلەسوفە
پڕهەژموونەكانی نێو مێژووی فەلسەفە ،كە لە دیسپلینە جیاجیاكانی وەكو
مۆراڵ ،ئێپستیمۆلۆگی ،ئەدەبیات ،هونەر و پسیكۆلۆگیدا كاری كردووە،
یەكێكە لە مەزنترین فەیلەسوفە كالسیكییەكانی ئاڵمان .ئەو لە شاری دانتزیكی
ئاڵمان ،لە باوكێكی دەوڵەمەند و دایكێكی نووسەر (جوانا شۆپنهاوەر) هاتە
جیهانەوە ،لە ساڵی  ،1805باوكی خۆی كوشت و دایكیشی رۆیشتە ڤایمار.
شۆپنهاوەر دژی شووكردنەوەی دایكی بوو و هەر ئەمە و چەند ئەزموونێكی
دیكەی تاڵ لەتەك ژناندا ،بووە هۆی ئەوەی فەلسەفەكەی ئاراستەیەكی
ئەنتی ژنانە وەربگرێت .شۆپنهاوەر لە سەرەتادا پەیوەندی لەتەك هێگل و
گوێتەی شاعیردا هەبووە ،بەاڵم دواتر بووەتە دژبەری سەرسەختی هێگل
و لە چەندین شوێندا بە سەختی كەوتووەتە دژایەتیكردنی و زۆرجار
گوتوویەتی گەر رۆژێك ویستت كەسێك گەمژە بكەیت ،باشترین شت
ئەوەیە كتێبەكانی هێگلی بدەیتێ بیانخوێنێتەوە ،هەروەها گوتوویەتی هێگل
دوایین گەمژەی ئاڵمانییە ،بەاڵم سەرباری ئەمانە ،لە هزری كانتەوە زۆر
نزیك بووە و ئێپستیمۆلۆگییەكەی ،بە هەندێك گۆڕانتێداكردنێك ،لەسەر
ئێپستیمۆلۆگی كانت دامەزراندووە ،پاشان بەهۆی هاوڕێیەكییەوە بە ناوی
فرەدریش مایەر ،لەتەك هزری خۆرهەاڵتیدا ئاشنا بووە ،بەتایبەت بوداییزم
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و هیندووییزم ،و لە زۆر شوێندا گوتوویەتی ئەو سەرەنجامانەی ئەم لە
فەلسەفەكەیدا پێیگەیشتووە ،پێشووتر هیندییەكان ،بێگومان بە مێتۆدێكی
جیاوازتر ،پێیگەیشتبوون.
ساڵی  1813تێزی دوكتۆراكەی ناونیشانی :لەبارەی ریشە چوارییەكانی
پرەنسیپی هۆكاری بەسی  .نوسی ئەم كتێبە كەمتر وەكو شاكارێكی كالسیكی
سەیر دەكرا .شۆپنهاوەر تەمەنی لە بیست سااڵندا بوو ،كە شاكارەكەی :جیهان
وەكو ویست و وێناكردن ی لە  1818باڵوكردەوە .ئەو باوەڕیی وابوو ئەم
كتێبە چارەسەری بۆ دیلێما ی جیهان دۆزیوەتەوە ،بەاڵم تووشی سووڕمان
هات كاتێك بینی هیچ كەسێك ئەوەندە بە گرنگییەوە رووینەكردوەتە
ئەم كتێبە .ئەو ئیدی نەیدەزانی گەرەكە چی بكات .دوای ماوەیەكی درێژ
لە بێدەنگی ،ساڵی  1836كتێبێكی بچووكی نووسی :لەبارەی خواست لە
سروشتدا  ،تا نیشانیبدات ،كە پرۆسیسی گەشەسەندنی زانستەكان ،جەخت
لەسەر بەڵگاندن و پرەنسیپەكانی ئەو دەكەنەوە .ئەو كات دوو كتێبی
بچووكیشی لەبارەی ئێتیك باڵوكردەوە :لەبارەی ئازادی ویست ( )1841و
بنەڕەتەكانی مۆرالیتی  .بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،دوای ماوەیەكی زۆر لە
بێدەنگی نووسەران و سكۆالرەكان سەبارەت بە شاكارەكانی ،لە سااڵنی
كۆتایی ژیانیدا ،بەر لەوەی لە تەمەنی حەفتا و دوو ساڵیدا چاو بەڕووی
جیهاندا دابخات ،ناووبانگی بە جیهاندا باڵوبووەوە.
سەرەتاگری فەلسەفە هونەرییەكەی شۆپنهاوەر
شۆپنهاوەر لە كتێبی «جیهان وەكو ویست و وێناكردن»دا دەبێژێت
ئەم جیهان خراپە ،جیهانی دڕندەیی و بەربەریزمە ،پڕە لە هاوار و شیوەنی
ئەو داماوانەی وردوخاش دەبن و هەراوزەنای ئەو بەهێزانەی ئەم داماوانە
وردوخاش دەكەن .ئەمەش هەمیشە لە هەموو چركەساتێكی ژیانی سروشتی
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نێو جیهان و لە ژیانی كۆمەاڵیەتیشدا دێتەپێشێ .ویست ،برێتییە لە دڵڕەقی
و توندوتیژی و كوشتن و ئەشكەنجەدان .ئەگەر ئەمە تەنها دەركەوتنی
جیهانی شاراوە بێت ،ئەی خودی جیهان دەبێت چی بێت؟ لێرەوە تێدەگەین
بۆچی شۆپنهاوەر هونەر پێشنیار دەكات بۆ رزگاربوون ،چونكە لە روانگەی
ئەودا هونەر ویست نییە.
وەكو لەسەرەوە گوتمان ،شۆپنهاوەر باوەڕییوایە ئەگەرچی راكردن
لە بەربەریزم و دڕندەیی و خەمەكانی جیهانی وێناكردن سەختە ،بەاڵم
نەشیاویش نییە .سەرباری ئەمە جیهان تەواو بێ واتایە ،چونكە لە تێڕوانینی
ئەودا ،جیهانی ئەزموونگەریی هیچ واتا و ئامانجێكی نییە ،چونكە لە خودی
خۆیدا هیچە .لەبەرئەوەی بەندە لەسەر سەبژێكت (زات) ،مرۆڤیش بە
هەرچەشنێك بێت ،حەزەكان و ویستەكانی ئاراستەی چەشنە هزرینێكن ،كە
ئەو بوونە بەدەر بێت لە بوونی ئێمە .شۆپنهاوەر دەبێژێت مرۆڤ نەگەرەكە
بەمجۆرە بۆچوونانە بخەڵەتێت ،پێویستە خۆی لەمانە رزگار بكات .ئەو
بەمجۆرە كارە دەبێژێت خۆدوورخستنەوەی ویستی مرۆڤ لە جیهان و ئەم
ئیشەی بە دوائامانجی فەلسەفە داناوە .وەكو لەسەرەوە گوتمان ،شۆپنهاوەر
تا ئاستێكی زۆر نزیك بوو لە هزری هیندووییزم و بوداییزمەوە ،ئەم
تێڕوانینەش نزیككەوتنەوەیە لە نیرڤانای ئەم ئایین/فەلسەفانەی خۆرهەاڵت.
شۆپنهاوەر كینەیەكی زۆری بەرانبەر بە جیهان هەیە ،بەالی ئەوەوە
جیهانی زیندەوەران پڕمەترسییە .زۆرینەی زیندەوەران لەسەر راوكردن
و كوشتنی یەكتری و یەكترخواردن دەژین ،بەجۆرێك رۆژان��ە ،هەموو
چركەساتێك ،هەزاران گیانلەبەر پارچەپارچە دەكرێن و بە زیندوویی لە
الیەن گیاندارانی دیكەوە دەخورێن ،ژیان وەكو «بەرگریكردن بە چڕنوك
و دەنووك» بە واتای وشەكە ،راستەقینەیەكی خوێناوییە .شۆپنهاوەریش
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بەم چەشنە لە ژیانی روانیوە ،واتا گوتویەتی :مرۆڤ گورگە بۆ مرۆڤ،
بەاڵم سەرباری هەموو ئەم تێڕوانینە رەشبینانەی شۆپنهاوەر بۆ ژیان ،ئەوا
شێوازێكی كاتیش دەبینێتەوە بۆ خۆڕزگاركردن لەم ئازارە ،ئەویش دوو
رێگە لەبەردەم ئەم راكردن و رزگاربوونەدا ئاوەاڵیە :هونەر و ئەسێتیسیزم
(زوهد)  .وەاڵمی ئەو پرسیارەی «پێویستە من چۆن بژیم؟» ئەمەیە :یان
هونەرێك بئافرێنە و یان لەبارەی هونەرێكەوە رابمێنە ،و وەاڵمی كۆتاییش
بریتییە لەوەی :هیچ ئارەزوو و ویستێكت نەبێت و هیچ كارێك مەكە ،بۆیە
ئێمە لەم بابەتەماندا باس لە بەهای هونەر دەكەین.
ئیشی هونەری :برێتییە لە رزگاربوونی زانین لە هەر جۆرە حەز و
ویستێك و گەیشتنە بە ئینتوئسیۆنی (شهود) حەقیقەت .شۆپنهاوەر باوەڕییوایە
ئەگەرچی راكردن لە دڕندەیی و خەم و ئازارەكانی جیهانی وێناكردن
سەختە ،بەاڵم نەشیاویش نییە .وەكو گوتمان دوو رێگە هەن بۆ رزگاربوون
لەم ئازارانە ،یەكێكیان هونەر و ئەویدیكەیان بەڕێی ئەسێتیسیزمەوە ،یان بە
هۆی رەزامەندی ناوەكی و زوهدییەوە ،شیاوی پێگەیشتنە.
تێڕمانێكی قوڵ لەبارەی ئیشە هونەرییەكان ،لە بنەڕەتدا چاالكییەكی
بێالیەنانەیە ،كەواتە هیچ جۆرە نیگەرانی و خەمۆكییەك بەدوای خۆیدا
ناهێنێت .تێڕامان لە ئیشێكی هونەری ،پێویستە وەكو دژبەری حەزكردن
بە خاوەندارێتی شتەكان دابنرێت ،واتا پێویستە وەها لە ئیشێكی هونەری
بڕوانین ،كە دژ بێتەوە لەتەك حەز و ویستی خاوەنداربوونی شتەكان
و سەروەربوون بەسەریاندا .ئاشكرایە گەر بێت و هزرینەكانی كەسێك
وەربگۆڕێت رووەو وروژاندنی ئەو كەسە بۆ دەستەبەركردنی خاوەندارێتی
شتێك ،ئەوا ئیدی هەرگیز ئەو كەسە ناتوانێت خۆی لە نیگەرانی و خەمۆكی
رزگاربكات .تا ئەو كاتەی تاك ویست و حەزی خاوەندارێتی شتی نەبێت،
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ئەوا بۆ ماوەیەكی كاتی خۆی رزگاركردووە لە ئازاری «ویست» .شۆپنهاوەر
وەكو نیچە و تەواوی رۆمانتیكە ئاڵمانییەكان ،ستایشی بلیمەتی هونەری
دەكات و بەو دەرەنجامە دەگات ،كە تەنانەت هەڵكردن لەتەك بلیمەتانی
دیكەدا ،یان ستایشكردنی بلیمەتان ،شان و شكۆیەكی مەزنی هەیە .لێهزرینی
ئێستێتیكیانە ،وەكو ئافراندنی ئیشێكی ئێستێتیكی ،ئەو توانستە لە ئێمەدا
چێدەكات ،بۆ ئەوەی بتوانین لە ویست و ئارەزووەكان رزگار بین .
كەواتە تێڕامان لە ئیشی هونەری ،مرۆڤ رووەو بینێكی ناالیەندارانە
ئاراستە دەكات ،بەاڵم مەبەست لەمە بریتی نییە لەوەی تێڕامان لە ئیشی
هونەری دڵخواز نییە .بۆ نموونە ئەگەر من لە شتێكی وەكو هەوەسوروژێن
یان حەزئاسا بڕوانم ،ئەوا روانینەكەی من ،روانینێكی تێڕامانیی نییە بۆ
ئیشێكی هونەری .لەم شێوەیەدا من روانینم رووەو خواست و دڵی خۆم
ئاراستەكردوە و راستییەكەی بەندە ،یان ئامرازی خواستەكانی خۆمم .بەاڵم
من دەتوانم لە شتێكی جوان ،نەك وەكو حەزێك یان هەوەسوروژێنێك،
كە تەنها و تەنها لە بەهای ئیشێكی هونەری بڕوانم ،ئەوكات من دەبمە
بینەرێكی بێالیەن ،كەواتە بۆ ماوەیەك لە بەندەیی خواست و ویست ئازاد
دەبم و هۆشم رووەو خزمەتی ئارامی دەروون ئاراستەدەكەم ،نەك رووەو
بەئامرازبوونی شەهوەتەكان ،ئەوا بەم هۆیەوە روانگەیەكی تەواو ئۆبژێكتی
و بێ الیەنانەم وەرگرتووە .مرۆڤ بە تێڕامان لە ئیشی هونەری ،دەبێتە
فەرمانبەرێكی سەرەكی زانین و لە خواست و ویست رزگاری دەبێت و ئیدی
رووەو ئارامی هەنگاو دەنێت.
شۆپنهاوەر لە كتێبی سێیەمی «جیهان وەكو ویست و وێناكردن»دا
دێتەئاخافتن سەبارەت بە ئایدیاكان و جوانی و هونەر .هونەر بەدەرە لە
خواست و ویست ،كەواتە ئیشی هونەری بە تەواوی بەدەرە لە سوود و
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كەڵكوەرگرتن ،بۆیە لە هەموو وابەستەبوونێكیش لەسەر ویست رزگاری
دەبێت ،ئەمە هەمان پنتی شكۆمەندە ،كە ویست پاشەكشە دەكات ،بەاڵم
هونەر ئەگەر زادەی ویست نەبێت ،ئەی لە چییەوە سەرچاوە دەگرێت؟
شۆپنهاوەر دەبێژێت كاری هونەر بلیمەتییە و بلیمەتیش سەروكاری لەتەك
ویستدا نییە .بلیمەت دەتوانێت لە هەر پنتێكی تایبەتی و بەشێكدا،
پنتی هەمەكی و گشتی ببینێت و دانایی ئەو لە سەرووی هەر زانینێكی
پەیوەندیدار بە ویستەوەیە .هونەرمەند پنتی سێنتەری لە هەر ئۆبژێكتێكدا
دەدۆزێتەوە .بە بۆچوونی شۆپنهاوەر بلیمەتی تایبەتە بە پیاوان ،بەاڵم ژنان
هەندێكجار دەبنە خاوەن «بەهرە» ،پێویستە ئەوەش ببێژین بەهرە چەندان
ئەندازە لەژێر بلیمەتییەوە .
كەواتە بلیمەتی بااڵترین فۆرمی ئەو جیهانەیە ،كە تێیدا ویست
سەروەر نییە .بلیمەت ئەو كەسەیە توانستی تێگەیشتن و وەرگرتنی ئایدیاكانی
هەیە .هۆشی بلیمەت رزگاربووە لە ویست و حەزەكان ،دەتوانێت شتەكان
بەو شێوەیەی هەن ببینێت و لە نێوان دیارەكان و هەندەكییەتییەكاندا،
دەتوانێت ئایدیا پالتۆنییەكان یان جەوهەرە هەمەكییەكان ببینێت .هزری
ئەو ئاراستەی شتە سەرەكی و هەمەكی و هەرمانییەكانە ،بەاڵم هزری
ئەوانیدیكە ئاراستەی شتە نادیار و هەندەكی و نامیانگیرییەكانە .ئەو چێژەی
بلیمەت لە جوانی دەیبینێت و ئەو رەزامەندییەی لە هونەرەوە وەریدەگرێت
و ئەو حەزەی لە بینینی ئیشی هونەری و هونەرمەند لەودا پەیدا دەبێت،
هەموو خەم و ئازارەكانی ژیان لە نێو دەبات.
پلەبەندی هونەرەكان
شۆپنهاوەر هیرارشیەتی پۆلێنە هونەرییەكان وێنەدەكات ،كە
پەیوەندی نێوان فێنۆمێن و ویستی مێتافیزیكی رۆشنتر دەكاتەوە .باخەوانی
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و ئارشیتێكتور (تەالرسازی) دەكەونە نێو ئەم سیانەتییەوە ،لەبەرئەوەی
لەتەك كەرەستەی نازیندودا كاردەكەن .لە ئاستێكی دواتردا شێوەسازییە
مێژوویی و پەیكەرسازییەكان دێن ،لەبەر ئەوەی هەردووكیان لەتەك مرۆڤدا
سەروكاریان هەیە .بااڵتر لەم ئاستە شیعر خۆی دەنوێنێت ،چونكە لەتەك
كۆنسەپت و تێگەكاندا مامەڵە دەكات و بااڵتر لە شیعر ،تراژیدی دێت و
لە تراژیدیش بااڵتر ،مۆسیقا جێكەوت دەبێت .تراژیدی پێگەیەكی بااڵتری
هەیە ،لەبەرئەوەی وێنەی حەقیقی ژیانی مرۆڤ دەكێشێت :نادادپەروەری،
خراپەكاری و ئەو ئازارانەی هەرگیز كۆتاییان نایەت.
مۆسیقا بریتییە لە بااڵترین هونەر ،چونكە الساییكردنەوەی هیچ
شتێك نییە ،كەواتە فۆرمێكی تایبەتمەندی هونەرە .مۆسیقا الساییكردنەوە
نییە ،كەواتە جۆرێكە لە ریالیتی و داكەوت و سروشتی كۆتایی نیشان
دەدات .گوێگرتن لە مۆسیقا ،بەرزترین لێهزرینی ئێستێتیكیانەیە .
كەواتە توانستی هونەر لە بەرزركردنەوەی ئێمە لەم جیهانە
پڕئازارەدا ،لە مۆسیقادا خۆی دەبینێتەوە .مۆسیقا بە هیچ جۆرێك وەكو
هونەرەكانی دیكە ،مانوسكریپت(نوسخە)ی حەز و ئارەزوو و وێناكردنەكان
نییە .جیاوازی مۆسیقا لەتەك هونەرەكانی دیكەدا لەوەدایە ،كە مۆسیقا
راستەوخۆ-نەك بەڕێی وێناكردنەكانەوە -كاریگەری لەسەر هەستەكانی ئێمە
دادەنێت .وەكو گوتمان مرۆڤ بە گوێگرتن لە مۆسیقا ،بەو حەقیقەتە
شاراوەیە دەگات لە دیاردەكاندا و دەیاندۆزێتەوە.
دووەمین رێگەی رزگاری مرۆڤ لە حەز و ویستە بێدوایەكییەكان،
راكردن لە ئازارەكانی جیهانی «ویستی ژیان»ـە .لەو شوێنەی ویستی ژیان
سەرچاوەی خراپەكاریی بێت ،بۆ دووركەوتنەوە لە خراپەكاری ،ئەوا مرۆڤ
پێویستە چاوپۆشی لەو ویستە بكات و هەوڵی ئەوە بدات تاكێتی خۆی بە
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فەرامۆشی بسپێرێت .لێرەدایە ئێمە كاریگەری لێهزرینی هیندووییزم لەسەر
شۆپنهاوەر دەبینین .دانا هیندییەكان تاكیان وەها نیشانداوە ،كە حەزدەكات
لە خۆمەكی و نیگەرانی و وەهمەكان رزگاری ببێت و ئەم كارەش بەهۆی
كەمكردنەوەی پێویستییە جەستییەكان ،ئەنجامدەدات .ئەمەیە رێگەی
دووەم ،كە پێی دەگوترێت ئەسێتیسیزم یان زوهد.
كاریگەری شۆپنهاوەر
شۆپنهاوەر یەكێك بووە لەو نووسەرە جواننووسانەی بەم هۆیەوە
كاریگەریان نواندووە .ئەم لە نووسیندا هونەرمەندێكی مەزن بووە .زۆرن
لەو فەیلەسوفانەی پێشووتر و دوای ئەویش ،ئەم چەشنە مێتۆدە هونەرییەیان
بۆ نووسین بەكارهێناوە :پالتۆن ،ئۆگۆستینۆس ،دیكارت ،رۆسۆ و نیچە.
نووسینەكانی شۆپنهاوەر ئەوەندە جوانن ،زۆرێك لە رستەكانی وەكو پەند
و وتە وەردەگیرێن.
گەر بمانەوێت كاریگەرییەكانی شۆپنهاوەر لەسەر فەیلەسوف
و ئەدیب و هونەرمەند و هزرڤانان باس بكەین ،ئەوا پێویستمان بە
توێژینەوەیەكی دوور و درێژ دەبێت و هاوكات ئەم جۆرە توێژینەوەیەش
وزە و كاتێكی زۆری گەرەكە و بە هەزاران الپەڕە كۆتایی نایەت ،چونكە
لەو دۆخەدا ئێمە پێویستیمان بە هەموو هزری ئەو كەسانە دەبێت ،كە ئەم
كاریگەری لەسەر داناون و دواتر بەراوردكردنیان لەتەك هزرە رەسەنەكە،
بەاڵم ئێمە لێرەدا ،زێتر بۆ هەژموونی شۆپنهاوەر ،تەنها ناوی هەندێك
لەو كەسانە دەهێنین ،كە ئەم كاریگەری لەسەریان هەبووە  .یەكێك
لەو كەسانەی كاریگەرییەكی زۆری لەسەر هەبووە ،ریچارد ڤاگنەر بووە،
ئەو گوتوویەتی دوای خوێندنەوەی نووسینەكانی شۆپنهاوەر توانیویەتی
ئۆپێرای تریستان و ئیزۆلدا بنووسێت ،كە یەكێكە لە بەرهەم و ئۆپێرا
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هەرە بەناوبانگەكانی ریچارد ڤاگنەر .زیگموند فرۆید گوتوویەتی شرۆڤەی
چەپاندن ،كە بنەمای تیۆریی پسیكۆئەنالیزمە ،بەهۆی شۆپنهاوەرەوە ئەم
تێیگەیشتووە .درەنگترێكیش ،یەكێك لە فێرخوازەكانی فرۆید ،كە دوای
ئەم بووە ،كارل گوستاڤ یونگە و ئاماژەی بە كاریگەری شۆپنهاوەر داوە
لەسەر خۆی ، .نیچە یەكێكە لەو فەیلەسوفە مەزنانەی زۆرترین كاریگەری
شۆپنهاوەری لەسەر بووە و ،هەروەها نیچە كتێبێكیشی بە ناوی «شۆپنهاوەر
وەكو مامۆستا» نووسیوە  ،ئەمە جگە لەوەی لە كتێبی «لەدایكبوونی
تراژیدیا»دا باسی زۆرترین كاریگەری و تیۆرییەكانی شۆپنهاوەر دەكات.
شۆپنهاوەر لە نێو ئەدیبانیشدا هەژموونێكی بااڵی هەبووە و بە
ئاشكرا لە نێو رۆمان و چیرۆكەكاندا كاریگەرییەكانی دەركەوتووە .ئەو
رۆماننووسە بەناووبانگانەی ئەم كاریگەری لەسەر دان��اون ،بریتین لە:
لیۆ تۆلستۆی ،ئیڤان تۆرگنێڤ ،مارسێل پروست ،ئەمیل زۆال ،هەروەها
لە ئاڵمانیش تۆماس مان ،لە بریتانیاش تۆماس هاردی و جۆزێف كۆنراد
هەژموونی ئەمیان لەسەر بووە.
لە نێو چیرۆكنووسە مەزنەكانی وەكو :مۆپاسان ،چیخۆف و سۆمەرست
مۆم و بۆرخیس ،باسی كاریگەری شۆپنهاوەریان كردووە .كاریگەری لەسەر
بێرناردشاو و پراندلۆ و سەموئێل بێكت دەردەكەوێت .الی شاعیرانی وەكو
ریلكە و ئیلیوتیش هەژموونی خۆی نواندووە ،هەروەها پێویستە ببێژین ئەم
كاریگەری لەسەر ڤیتگنشتاینیش هەبووە .
سەرچاوەكان
Bertrand Russell: A History of Western Philosophy, .1
.George Allen & Unwin LTD, London, 1961
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Christopher Janaway: Schopenhauer (A Very Short .2
.Introduction), Oxford University Press, New York, 2002
 .3گراهام وایت :درێمدی بر فلسفە مدرن اروپایی ،ترجمە ناهید
احمدیان ،نشر پرسش ،تهران.1387 ،
 .4براین مگی :سرگـژشت فلسفە ،ترجمە حسن كامشاد ،چاپ دوم،
نشر نی ،تهران.1387 ،
 .5بابەك ئەحمەدی :هەقیقەت و جوانی ،وەرگێڕانی مەسعوود
بابایی ،دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی ،2008 ،هەولێر.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

رێباز مستەفا

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی

سا ڵی
وەرگێڕ
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014
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ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی
 29گەندەڵی
 30یوتۆپیا
 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
35
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

كۆمەڵێك نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015
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گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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