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نیچە و مەسیحیەت
كارل یاسپرس

وەرگێڕانی لەفارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان

ژیاننامەی نیچە

تیگەشتنی  بە  ساتە  ئەو  تەنیا  نیچە  هزری  فەلسەفەو  لە  توێژینەوە 

راستەقینە دەگات كە هاوكات بەروونی لە ژیانەكەشی بدوێين، لەم بارەیەوە بە 

كورتی لەژیانەكەشی دەدوێن.

ڕووداوە گرنگەكانی ژیانی :- نیچە لەناوچەی ڕاكن هاتە دنیاوە. هەندێ 

لە باپیرانی چ لە بنەماڵەی باوكی و چ دایكی قەشە بوون. پێنج ساڵ بوو كە 

باوكی كۆچی دواییكرد، دایكی شوێنی خۆی گواستەوە بۆ نورنبێرگ، لەوێ لەنێو 

بچوك  لەو  دووساڵ  كە  خوشكەكەیدا  لەگەڵ  بنەماڵەكەیدا  ژنانی  لە  كۆمەڵێك 

)ناوەندى(  قوتابخانەی  چووە  لەنورنبێرگ  دەساڵیدا  لەتەمەنی  گەورەبوو.  تربوو 

لە تەمەنی چواردە ساڵیدا)1858(لە قوتابخانەی شەوانە ڕۆژی شولپفورتا وەرگیراو 

شوێنی نیشتەجێ بوون و خواردنيشی بۆ دابینكرا.

شولپفورتا قوتابخانەیەكی ئابڕومەندبوو كەبەوە بەناوبانگ بوو ئەمینداری 

خوێندنی  ساڵیدا)1864(نیچە  بیست  لەتەمەنی  بوو.  زۆر  مرۆیی  زانستی  دياری 

قۆناغی زانكۆیی دەست پێكرد.دوو نیوە ساڵ لەشاری بۆن بوو پەیوەست بوو 

لەو  لەساڵی)1865(دا  بەاڵم   ، فرانكۆنیاوە  زانكۆیی  خوێندكارانی  بەئەنجومەنی 

نەدەگونجا. ئامانجەكانی  بە  كاركردن  لەگەڵ  چونكە  دەرەوە،  هاتە  ئەنجومەنە 

پاشان لەگەڵ مامۆستاكەی »ڕیچل« لە )بۆن(وە چوو بو الیپتزیك و لەوێ لەگەڵ 
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هاوڕێكەی )ئیروین ڕۆد(دا بوونە درەوشاوەترین قوتابی ئەو مامۆستا فیلۆلۆژییە و 
نیچە هەنگاوی نا بۆ دامەزراندنی ئەنجومەنی فیلۆلۆژی و نوسینەكانی لەوبوارەدا 
پێشنیاری  ڕیچل  بەتكای  دكتۆرا  پلەی  وەرگرتنی  لەپێش  تەنانەت  باڵوكردەوەو 
الوانەی  ئەو  زۆرب��وون  نوسیبوو  بازلی  بۆ  .ریچل  لە«بازل«  بۆكرد  مامۆستایی 
كەلەماوەی ئەم )39( ساڵەدا بەچاوی خۆم بینەری گەشەكردن و گەورەبوونیان 
بووم، بەاڵم هەرگیز الوێكم نەبینیوە، كەهێندە خێراو بەو تەمەنە كەمەوە وەكو 
ئەم نیچەیە…..بگات بەئەزموون. پێشبینی ئەكەم كە ئەگەر عومری درێژ بێت 
كەوادەبێ سەرەنجام بگاتە ڕیزی پێشەوەی فیلۆلۆگەكانی ئەڵمانیا، ئێستا تەمەنی 
بیست و چوار ساڵە. بەهێز و پتەو و تەندروست و جەستەو ڕۆحی دلێرە. لێرە 
لەالیپزیك بت و پەرستگەی هەموو فیلۆلۆگە الوەكانە ، دەڵێ كەسێكی وا بەم 
شێوە عەجیبە، هەر بەڕاست سەیرەو لەهەمانكاتدا خۆشەویست و بێ فیز …. 

لەهەركارێكدا كەبڕیار الى ئەو بێت سەركەوتووە.
لەساڵی  نیچە  مابوو.  تێدا  شێتێتی  دەركەوتنی  تا  دەیە  دوو  كاتەدا  لەو 
)1869( تا)1879( لەزانكۆی بازل مامۆستا بوو، وەكو بوركهارت شەش سەعاتیش 
متمانە  و  ڕێزداران  ماڵی  دەرگای  دەوتەوە،  وانەی  پەروەردەیی  لەدامەزراوەی 
پێكراوان بەڕوویدا ئاوەاڵ بوو، لەگەڵ زانایانی دیارو بەناوبانگی بوركهارت لەوانە 
بەهاوماڵ.  بوو  لەگەڵیدا  بووەو  نزیك  تاڕادەیەك  ڕۆتیمایر  باخوفن ،هویزلر،   :
سەرانسەری  لوتكەی  لەڕاستیشدا  خەڵكیداو  لەگەڵ  تێكەاڵویدابوو  لەلوتكەی 
ژیانیشی، كە تا كۆتایی تەمەنیشی هەر بەو سیفەتە مایەوە .دیدارەكانی لەگەڵ 
ڕیشاردو كۆزیما ڤاگنەر لەنێوان سااڵنی)1869و 1872(دا لە تریبیشنی نزیك لۆسرن 
پاش  تراژیدیا(و  )لەدایكبوونی  بەناوی  باڵویكردەوە  و  نووسی  پەڕتوكێكی  بوو، 
ئەوە لەكۆڕی فیلۆلۆگەكان كرایە دەرەوە و بەچوونە پێش پەیوەست بوو بەڤۆن و 
ویالمۆوویتس .هەربۆیە خوێندكارە فیلۆلۆژیەكانی زانكۆی )بازل(یش وردە وردە لێی 
دور كەوتنەوە .لەساڵی )1873(دا هەڵمەتەكانی نەخۆشی دەستیپێكردو ناچاریكرد 
كاتەكانی  گەورەی  بەشێكی  و  وەربگرێ  خوێندنی)1876-1877(مۆڵەت  ساڵی 
لەگەڵ »پۆل ڕەی« لەماڵی مالویدافۆن مایزنبوگ لەسۆرنتۆ)لەئیتالیا( بەسەربەرێت 
بە  نەخۆشیەوە  بەهۆی  نیچە  ساڵیدا  پێنج  و  تەمەنی سی  لە  )1879(دا  لەساڵی 
و  ئاو  بەدوای  لەگەڕان  نیچە  دەی��ەی)1889-1879(  دووەمین  وازیهێنا.  ناچاری 
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هەوایەكدا كەئارامی بەنەخۆشییە بە ئازارەكەی ببەخشێ لەسەفەر و گەڕاندا بوو 
لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر و بێ ئەوەی بە هۆی گۆڕانی وەرزەكانەوە لەهیچ 
كوێ زیاد لەچەند مانگێ بمێنێتەوە، زیاتر ئەنگادین و كەناری دەریاو ماوەیەك لە 
ڤینیسیا بوو ،سەرەنجام چوو بۆ شاری تۆرینۆ )لەئیتالیا( لەزستاندا زۆربەی كاتی 
لە شاری نیس و لەهاویندا لەزیلس ماریا بەسەر دەبرد. هەاڵتوویەكی ئاوارەبوو 
كە بەسەرمایەیەكی سنوردارەوە لە ژوورێكی سادەو ساكاردا ژیانی بەسەر دەبرد، 
لەسەر  لێوداری  كاڵوێكی  دەیگوزەراند  دەشتدا  و  لەكێو  بەسەرگەردانی  ڕۆژانە 
بپارێزێ و ڕووبەرووی چەندین ڕێبوار  دەكرد، تا چاوەكانی لەتیشكی خۆر پێ 

دەبوەوە .
بەشی  یەكەمین  تراژیدیا-و  –تراژیدیای  نیچە  پێشووی  پەڕتوكەكانی 
جەنجاڵیەكیان وروژاند :ئیتر یا بەسۆزو عیشقی دڵەوە مەقبول بوون، یان ڕێك 
بەدەست  سەركەوتنیان  دواتریشی  نوسینەكانی  بەاڵم  بوون،  ناپەسەند  ڕاست  و 
نەفرۆشراو  هیچی  تێدابوون  كورتی  وشەی  كە  پەڕتووكانەشی  ئەو  نەهێنابوو. 
لەگەڵ  تایبەت  مەرجی  هەندێ  هۆی  بە  لەبیرچوونەوە.  دەوەنی  كەوتە  نیچە 
 ، دەبوو  ئێشە  سەر  ئاڵۆزىو  كێشەی  توشی  پەڕتووكەكانیدا  باڵوكەرەوەكانی 
سەرەنجام هیچ ڕێگە چارەی نەما جگە لەوەی كە نوسینەكانی لەسەر ئەركی خۆی 
باڵو بكاتەوە تەنیا لەدواهەمین مانگەكانی تەندروستی لەڕووی نەست و ئاگاییەوە 

نیچە ناوبانگی دەركرد كەتەنانەت بۆ ساتێكیش هەرگیز بیری لێ نەكردبوەوە.
واقیعی  پەیامی  وەقفی  ڕاستەوخۆ  دەركرابوو،  پیشەكەی  كارو  لە  نیچە 
كردبوو بەئاشتی لەدەرەوەی دنیا دەژیا ، بەاڵم هەر كەحاڵی ڕوو لەباشبوون كرد، 
دڵەكوتێی بوو بۆ ئاووهەوای نوێی پەیوەند بەدونیای واقیعی لەساڵی )1883(دا 
زانكۆیی  ئامادەكرد ،بەاڵم كۆڕی  لەالیپزیك  بەرنامەی كۆڕو وتاردانى  كۆمەڵێك 
بەهۆی ناوەڕۆكی دڵەڕاوكێ لەسەر نوسینەكانی، ئەو وانەو وتاردانانەی بەناشایستە 
دەزانی، نیچە هەروا لەدەرەوەی دنیا مایەوە و لەهەمانكاتدا كە بەردەوام بوو 

لەسەر كارەكەی، زیاتر گرژ دەبوو .
بەهۆی  ساڵیدا،  وپێنج  لەتەمەنی چل  )1889(نیچە  ژەنیوەری  مانگی  لە 

كۆتایی  مەرگ  )1900(دا  لەساڵی  سەرەنجام  و  لەپێكەوت  مێشكەوە  نەخۆشی 

بەنەخۆشیە درێژخایەنەكەی هێنا .
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      دنیای نیچە

ئەو جیهانەی كەنیچەی تێدا دەژیاو تێیدا بەبینین و فەلسەفەو دەربڕینی 

فەرهەنگی  لەڕێگەی  لە هەرزەكاریدا  ئەندێشەكانی خۆیەوە خەریكبوو، سەرەتا 

ئەڵمانی و قوتابخانەكانی ئەڵمانیاوە كە زانستی مرۆیی تێدا دەخوێندرا بە شاعیرانی 

ئەڵمانی نەریتی نیشتمانپەروەری ئەو واڵتە ئاشنابوو .

ڕشتەی خوێندنی نیچە فیلۆلۆژی كالسیك)یۆنانی و ئیتاڵی( بوو ئەو لەم 

گەیشت  كۆن  ڕۆژگاری  گرانبەهاكانی  ئەندێشە  بە  دەستی  تەنیا  نەك  ڕێگەیەوە 

حەقیقەتی  بە  خۆشبەختانە  بوو  زانكۆ  خوێندكاری  هێشتا  كە  لەكاتێكدا  بەڵكو 

هونەری  لەبارەی  ڕیچل  كالسیكیەكانی  فیلۆلۆژییە  .سیمینارە  ئاشنابوو  واقیعی 

لەفیلۆلۆگیش  بەدەر  جیاوازی  كەسانی  نەبوو  نمونەی  فەلسەفی  شیكردنەوەی 

لەپزیشكان بەشداریان دەكرد تا )شێواز( فێربن ئەو شارەزایی و دیدەی كە ریچل 

برەوی پێدەدا لەگەڵ گشت زانستێكدا لەم هونەرەدا بەشداری هەبوو كە واقیعی 

پەتی و  لە گومانی  بەڵگە  بە  ناسینی  لەساختەیی و  لەناو واقیعی و حەقیقەت 

دڵنیایی بەرچاو لەباوەڕی زهنی جیا بكاتەوەو جیاوازییان لەنێواندا بكات .

بەدەست  ڕوون  تێگەیشتنی  زانستی  ناسینی  لەپێكهاتەی  دەتوانێ  كەسێ 

بهێنێ، كە بزانێ چ شتێ لە نێوان زانستەكاندا هاوبەشە، لێرەدا بوو نیچە سەرنجی 

دەدایە سروشتی خودی هەموو لێكۆڵەرێكی زانا: كێشمەكێشی ڕەخنەی بێ كۆتایی 

لەگەڵ بیروڕاكانی خۆیدا ،سۆزو ڕەونەقی سادە و بێ خەوش…..

نیچە لە تەمەنی بیست و پێنج ساڵیەوە تا كۆتایی تەمەنی لە واڵتانی تر 

بە سەر بردو بیست ساڵی ڕەبەق ئەڵمانیای لە دەرەوە دەبینی، ئەمەش گۆڕانی 

،تێڕامانی  واڵتێك  سنورەكانی  لەسەر  ژیان  وەكو  ئەودا  دنیابینی  بەسەر  هێنا 

مەترسی  كەببوە  قۆناغەی  ئەو  لەكۆتایی  بەتایبەتی  و  تیژتركرد  ئەوی  ڕەخنەیی 

ئاوارەیی لەئەنجامی سەفەرە بەردەوامەكانیدا ئەگەری ئەوەی دایە كەفەرمانی باو 

و نەریت باشتر دیاری بكات، گۆڕان بەردەوام هەستەكان دەجوڵێنێ و توانا بە 

كەسایەتی دەدات لە ئاسۆیەكدا بژی كەهەمیشە بەرفراوانتر دەبێت و هەر شتێ 

كە جەوهەری ڕاستەقینەی هەبێت، چونكە هەستی هەر كەسێ بۆ نیشتمانەكەی 

بە دوركەوتنەوە لێی بە توندی دەگیرێ لەسەر خۆشەویستی بۆ زێدی سەرەكی 
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یان نەفرەت لێی زیاد دەكات.

نیچە تەنانەت كاتێ كە هەرزەكارە خۆی بە فەلسەفەوە خەریك دەكات 

تێگەیشتنە  و  دەزانێ  ڕاستەقینەی  فەیلەسوفی  تاكە  بە  گەنجێتیدا شۆپنهاوەر  لە 

سوننەتیەكانی فەلسەفە لەالنگەو ئەشپیر تایشمولە و دورینگ و )ئیدوارد( فۆن 

هارتمان وەردەگرێ ،لەنێو فەیلەسوفە گەورەكاندا تەنیا بەرهەمەكانی ئەفالتونى 

ئەوانە  فیلۆلۆژی  لەدیدی  كە  پاشان  و  خوێندوەتەوە  بەكۆمەڵ  ت��اڕادەی��ەك 

دەخوێنێتەوە )بەوتەی خۆی( دەكەوێتەترسەوە، كە ئەوەی لەبارەی ئەفالتونەوە 

دەیزانێ، كەمێكە)نامەی 22ی ئۆكتۆبەری 1883بۆ ئۆربك ( جەوهەرو ناوەڕۆكی 

بەپلەی  بەڵكو  نەبووە،  فێر  نوسینانە  ئەم  لەخوێندنەوەی  فەلسەفی  ئەندێشەی 

یەكەم لە ورد بوونەوەو چاودێری جیهانی یونانی سەردەمی پێش سوقرات-واتە 

فەیلەسوفانی پێش سوقرات و لە هەمویان زیاتر تئوگینس )شاعیری پرسەنامەی 

سەدەی شەشەمی پ.ز( و شاعیرانی تراژیدی نوسی و سەرەنجام )مێژوونوسی 

گەورەی.. سەدەی پێنجەمی پ.ز( تۆكۆدیدس وردەوردە فەراهەم بوەو گۆشكراوە 

،نیچە بەهۆی پەیوەندی بەمەسەلەی فیلۆلۆژی روودەكاتە خوێندنەوەی دیوگنس 

الئرتیوس )بیرەوەری ڕوانینی سەدەی سێ یەمی زایینی(، بەاڵم هەرگیز نوسینی 

لە  خودی  زانیاری  زیاتر  نەخوێندوەتەوە  بەتەواوی  گەورەكانی  فەیلەسوفە 

سەرچاوەی دەستی دووەم وەردەگرێ. لەگەڵ ئەمەشدا لەتوانایدایە بچێتە قواڵیی 

كەبەهۆی سونەت و   ، ئەوپەڕی هۆشی هەمیشە وشك  پڕۆگرامی سەرەكی و 

گێڕانەوە بەنەوەكانی دواتر گەیشتوە بە پەیڕەو كردن لە سروشتی خۆی ،هەموو 

ساڵێ بۆگەیشتن بەمەسەلەی حەقیقەت و ئەسڵی فەلسەفە سورتر دەبێ .بەشێوازی 

فەلسەفەگەری خۆی ،بە شاعیرانیش هەمان قەدرو ڕێزیان لێ دەگرێ كە بە وان 

بە مانای تایبەت بە فەیلەسوف ناونراون لەگەنجێتیدا بەخوێندنەوەی هۆلدرلین 

بەتایبەتی هۆنراوەكانی ئەو و ئۆمپدوكلس وهوپریون سەرمەست دەبێت و پاشان 

ژێر  دەچێتە  تەمەنیدا  ساڵەكانی  لەدوا  بایرۆن،  نوسینی  مانفرێد  بەخوێندنەوەی 

كاریگەری دیستۆفسكی .

و  ڕیشەدارتر  و  قوڵتر  لەمەش  تەنانەت  مۆسیقادا  لەگەڵ  پەیوەندیشی 

چارەنوسسازترە .هیچ فەیلەسوفێكی تر ئەمەندە تەواو لەمۆسیقا تێر ئاوو هێندە 
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شێتی نەبوە .نیچە تەنانەت لەگەنجێتیدا بە مۆسیقا دێتە كەیف و خۆشی ئامادەیە 

تەمەنی خۆی بكاتە قوربانی مۆسیقای ڕیتشارد ڤاگنەر .بێ قەیدو مەرج دڵبەندی 

مۆسیقا  من  )لەكۆتاییدا  كە  دەنێت  بەوەدا  دان  تەمەنیدا  كۆتایی  لە  و  ڤاگنەرە 

زانێكی پیرم كە جگە لە سەداو نەوا جێگەی تر مێشكم ئاسودە ناكات ()نامەی 

تەنانەت  مۆسیقا  بۆ  دڵبەندی  )1888(دا  (لەساڵی  بۆگاست  ژەنیوەری1887  22ی 

توندتر دەبێ و دەنوسێ )مۆسیقا ئێستا كۆمەڵێ ئەزموون بەدیاری بۆمن دەهێنێ 

و   … جیادەكاتەوە  خۆییم  لە  و  ئەندێشە  دەباتە  من  نەبووە,  ڕابردودا  كەلە 

بەمكارە هێزم دەداتێ لەدوای هەر شەوێ مۆسیقا سپێدەیەك لێوڕێژ لە تێڕامان 

و  ،سەختی  پەتییە  هەڵەیەكی  مۆسیقا  بێ  ژیانی  دێت  مەحكەم  ئەندێشەی  و 

دژواری و دورخستنەوەیە()نامەی 15ی ژەنیوەری 1888بۆگاست(. بەاڵم هەمان 

نیچە بەهەمان گەرم و گوڕی هەروا ڕووی لە مۆسیقا وەرگێڕا .لەساڵی )1886(

دەربارەی سااڵنی پاش )1876(بەم شێوەیە دەنوسێ  )یەكەمین كارم ئەمەبوو كە 

ڕۆمانتیكی  لە هەموو مۆسیقایەكی  ئوسوڵی خۆم  بە شێوەیەكی  ڕاشكاوی و  بە 

بێ بەش بكەم –واتە ئەو هونەرەی كەپڕە لە گومان و پڕە لە نواندن و پڕە 

لە گەرم و گوڕی كە هێز و شادمانی لە ڕۆح هەڵدەگرێ و جۆرەها حەسرەتی 

بۆهەمووئەو  من  ئامۆژگاری  ئەمڕۆ  تا  هەمیشە  دەوروژێنێ  شەهوەت  و  نادیار 

بووە،  ئەمە  پاكیزەیی ڕۆح و دەرون دادەگرن  لەسەر  پیاوانە پێ  كەسانەی كە 

كە )بەئاگابن لە مۆسیقا( داوەریەكانی نیچە دەربارەی مۆسیقا ،هاوالیەنە لەگەڵ 

هیچ  مۆسیقادا  )لە  دەنوسێ:  لەفەلسەفەدا.  مۆسیقایە  دژی  كۆنەی  نەریتە  ئەو 

دەنگێ نییە توانای دەربڕینی كەیف و بێئاگایی ڕۆحی هەبێ، مۆسیقا دەیەوێ 

حاڵەتە دەرونیەكانی فاوست و هاملێت و مانفێرد بەرجەستە بكات، بەاڵم لەم 

كارەدا ڕوح وەالدەنێ و تەنیا حاڵەتە شۆكەكان دەگوازێتەوە( دیسانەوە دەنوسێ 

لەم  ئادەمیزادەو  سەرجەم  بۆ  خیتابەكەی  ،چونكە  مۆسیقازان  لە  بااڵترە  شاعیر 

ڕوەوە خواستی بااڵتری هەیە لە خواستەكانی بیرمەندو تەنانەت لەویش بااڵترە 

ناوەند دەخوازێ  بە شێوەی  ڕاستەوخۆ  تازەترین پشوی هێزی كەسی  :بیرمەند 

بە سەرجەم  واز  پێویست  بە شەڕێكی  بەڵكو  وەرگرتن و خۆشی  نەچێژ  ،ئێمە 

)گەشەی  كە  باوەڕەدایە  لەو  نیچە  دەهێنین.  میحوەرەكە  خودی  شۆفێرەكانی 
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خەوشدارو پڕ كەم و كوڕی و تەنانەت موتەعەسیبانە هێزی تێگەیشتن و الوازی و 

دانبەخۆداگرتن بۆ پارێز لە ڕق و كینەو بوختان، لەوانەیە بەرهەمی بێ تەرتیبی 

بەناوبانگە بۆ مۆسیقا (مۆسیقا )مەترسیدارە ( )ئارەزووی بۆگەندەڵی و گومڕایی 

ڕۆح  پاكیزەیی  لەناوچوونی  …..هاوكات  مەسیحی  مەرجەكانی  بەرپاكردنی  و 

ڕاستەوخۆ سەرنج كێش و شكستخواردوی  نیچە  ئاژاوەی خەیاڵی چینی دڵ(  و 

بە  ئەو  ناخی –  مۆسیقایە ….تەواوی دەزگای عەسەبی –وتەنانەت گەوهەری 

بەاڵم  كردوە،  بێچارە  داماوو  ئەوی  كە  مۆسیقایە  چۆنیەتی  خاوەنی  ڕادەیەك 

مۆسیقا لە هەمانكاتدا مڵۆزمی فەلسەفەكەیەتی، بیركردنەوەی ئەو چەند فەلسەفی 

تر بێ چۆنیەتی مۆسیقا تيدا كەم دەبێتەوە نەك تەنیا فراییندە فكریەكانی بەڵكو 

ئەزمونە عیرفانیەكانی لەوجودیشدا بەدەر لە مۆسیقاو دژی مۆسیقایە ، نیچە ئەو 

كەرەستەیەی كەدەیەوێ لەفەلسەفەكەیدا بە كاریهێنا بەشێوەی تایبەتی خۆی لە 

سەرچاوەی ترەوە وەریدەگرێ ماوەيەك بەرلەوە ڕێزێكی زۆر لەچەند نوسەرێكی 

مۆنتی  هەموویانەوە،  لەسەرووی  ،شامفور،  فونتیل  –الروشفوكو،  فەرەنسایی 

دەبێتە وەسیلەی  ئەو  بۆ  توێژینەوەی دەرونناسی  ئیستاندال –دەگرێ  پاسكال و 

فەلسەفەگەری بەاڵم نەك شیكردنەوەی بەرهەمی دەرونناسی ئەزمونی كە لەسەر 

بنەمای  لەسەر  شیكردنەوە  بەڵكو   ، پێش  (دەڕوات��ە  مەعلول  و  پایەی)عیللەت 

) تێگەشتن  )ناخ   Verstehen لە  كەسود  مێژوویی  و  كۆمەاڵیەتی  دەرونناسی 

وەردەگرێ.

هیچ شتێ لە دنیادا الی نیچە خاوەنی قەدرو گرنگی گەورە پیاوان نیە 

تا ئاستی شەیتان  كە هەندێ جار دەیگەیاندنە ئاستی خودایەك و هەندێ جار 

دەیهێنانە خوار. نیچە گەورەیی بێ چەندو چوون و بێ دوودڵی لە گۆتەو ناپلیۆن 

و هراكلیتۆسدا دەبینێ.سوقرات و ئەفالتون و پاسكاڵیش بە گەورە پیاو دەزانێ 

، بەاڵم هێندە بە گومانەوە كە دەبێ ئەوان وابەستە بەمەی كە لە چ كۆمەڵە 

مەرجێكدا خۆیان دەربخەن ،لە الیەنی جیاوازە هەڵیان بسەنگێنێ .پۆڵس قەدیس 

و ڕۆسۆ و تەقریبەن لۆتەریش بۆ هەمیشە ڕەتدەكاتەوە ،بە ڕاستگۆیی و بێگەردیە 

وە ستایشی تۆكۆدیدس و ماكیاڤیلی دەكات .

نیچە كاتێ دەگاتە قوڵترین ئاستی ئاگایی مێژوویی كە پەیوەندیەك دەبینێ 
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كە  گەورەپیاوان  ترەوە  لەالیەكی  و  لەالیەك  چارەنوسی  كردنەوەو  بیر  لەنێوان 

هەمان كێشەو دڵنیگەرانی ئەویان هەبووە و لە گەڵیدا لە قەڵەمرەو مەعنەوییەتدا 

دەژیان .دەنوسێ :)لەخۆبایی بوونم بۆ ڕەچەڵەكمە…ئەو ژینگەیەی كەلێی دەژیم 

و  ئەفالتون  عیساو  موحەمەدو  موساو  و  زەردەش��ت  كە  ژینگەیە  ئەو  هەمان 

برۆتوس وئەسپینوزاو میرابۆی هەژاند….( )كاتێك كەباس لە ئەفالتون و پاسكال 

و سپینۆزاو گۆتە دەكەم ،دەزانم كە خوێنی ئەوان لە دەمارە كانمدا بە تەوژمە (

نیچە هەروا لە باو باپیرانی )هراكلیتوس وئەمیدوكلس وئەسپینوزاو گۆتەی(دەدوێ.

نیگاری نیچە: ڕاپۆرتی هاوڕۆژگارانی نیچە ڕاستەوخۆ نیگاری ئەو دووچاری 

خوارو خێچی دەكەن یا لە دیدگایەكی نەشیاوەوە دەڕواننە هاوشێوەكانی نێوان 

ئەو ئامانجەكان یا دژە ئامانجەكانی سەردەم دەدۆزنەوە، یاخود لە بارەیەوە بە 

ببینن  شكاودا  ئاوێنەی  لە  بڵێ  وەك  و  دەكەن  داوەری  هەڵبەس  دەم  پێوانەی 

.وێنە ئەو ئامانجەی كە خوشكەكەی لێی دەڕوانێ بەو هەموو جوانی و شكۆەوە 

هەمان چارەنوس كە لەواقیعەوە دورە كە نیگاری واقیع بینانە تر بەاڵم نەشیاوو 

بەپەلەو ترس وروژاندنی لەالیەن هاوڕێكەی ئاوڕێك بەدەست دەدات .ئێمە لە 

بەڵگەی سەلمێندراوی هەندێ ڕووداوەكان، سوپاس  بە  تایبەت  بە  هەردووكیان 

گوزارین، بەاڵم ئەو كەموكوریانەی كەدەیان بینین موشتاقی بیستنی تەنانەت پێش 

لەپێ كەوتوترین ڕاپۆرتی هەركەسێ دەكات كە نیچەی دیوە یا قسەی لەگەڵدا 

كردوە . ئەم تاریفە تەواوە، بەاڵم سەرگەردانكەرە هەڵبەتە خاڵێكی باشە بۆ دەست 

وێنەی  تێدایە  نادیاری  و  كەموكورتی  بەاڵم  نیچە،  سیمای  بەوێناكردنی  پێكردن 

تەواوەتی نادا بەدەستەوە.ڕاپۆرتی هاوچەرخەكانی دەبێ لەرێگەی بەراوردكردنی 

بەڵگە كەسیەتیەكانی )نامەو نوسین ویاداشتەكانی خودی نیچە (وە ڕاست بكرێنەوە 

لەم  ماوە  بەجێ  كەلێی  هەرشتێ  نەكردنی  فەرامۆش  لەئاوازی  دان  بەسەرنج 

وێنەی  ئەمڕۆ  ….تەنانەت  نامەكانی  دواهەمین  دێری  بدرێتە  سەرنج  بارەیەوە 

نیچە هێشتا شێوەیەكی بەرجەستە نادات ، ئەو بەو وێنانە بەر جەستە دەبێت كە 

پێناسیان دیار نیە. ویڕای ئەمەش ئێمە ئەم پەیامبەرە دەبینین كە بەردەوام بۆ 

پێشەوە هەنگاو دەنێ چاومان لێیە كەبەرەو لوتكە بەدەست نەگەیشتوەكان بەرز 

دەبێتەوە ، دیسانەوە دێتەوە بەرچاو، چونكە پیاوێكە كەسەربەخۆ ژیاوە و توانای 
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تێگەیشتنی ژیانی ناوەوەی خۆی هەبووە.

بوو  –دورەپ��ەرێ��ز  كۆمەڵدا  پیشەو  –لەكارو  ئاساییدا  لەژیانی  نیچە 

پەیڕەوانی هەیە هیچ حەوزەیەكی چاالكی  نەقوتابی و  نەهاوسەرگیری دەكردو 

لە دونیادا بۆخۆی دروست نەكرد ، ناتوانین بڵێن هاواڵتی چ واڵتێكە، چونكە 

لە هیچ شوێنێ جێگیر نەبوەو بێ ئامانج لەشوێنێكەوە بۆشوێنێكی تر ڕۆیشتوە 

،دەڵێی بەدوای شتێكدا گەڕاوە كە هەرگیز ناتوانێ پێی بگات ئەم جۆرە)إستپنا(

بوونە لەدەرونیدا جێگیربووە شتێكە تایبەتمەندی فەلسەفەكەی نیچەیە .

یەكەمین قەیران كەڕووی تێكرد لەساڵی )1865(دا لەشاری بۆن بوو گەرچی 

گرنگیەكەی دیار نەبوو تەنیا گۆڕانی لە شێوەی ژیاندا دروستكرد ئەوی خستەسەر 

ئەوەی بەهەنگاوی بڕیاردەرانەوە بەو ڕێگەیەدا بڕوات كەچارەنوس بۆی دیاری 

كردبوو نیچە پەی بەوە برد كەژیانی خوێندكاری و چاالكی هەمەجۆرو ئەندام 

بوونی لەئەنجومەنی خوێندكاران و كامڵ بوونی لە ڕێگەی ڕاكێشانی زانیاری و 

ئەگەری ڕێگە دۆزینەوە بۆكاری زانكۆ هەرگیز ئەوی ڕازی نەكرد .ژیان لە دیدی 

ئەوەوە نەكامەرانی و هەمەڕەنگی بوونە مەسەلەی پەیڕەوكردنی بنەمایەكی پێشتر 

جێگیركراو وێڕای ئەمە سەرنجی دا شێوازێكی لەژیان گرتوەتە بەر كەناتوانرێ ئەو 

لەگەڵ خواستەكانی ژیانێكی جدیدا بگونجێنێ ، یەكەمین جاربوو كە دیدەكانی 

بەالی خۆشیەوە  تەنانەت  بپێكێ،هەرچەندە  ئامانجی خۆی  بەچەشنێكی شایستە 

ڕوون نەبوو كەچ شتێ بوەتە هۆكاری ئەمەو پێش بینیەكی لەو شێوەی هێناوەتە 

ئارا، ئەم شەپۆلە بەتەواوی هەست پی نەكرابوو گەرچی ئەمڕۆكە لەرێ ی نامەو 

ڕەفتارەكانی نیچە دیاری دەكرێ ڕێڕەوی دواتری ژیانی لەو ساڵەدا وردە وردە 

ڕۆشن وجێگیر بوو :-بە جۆرێك كەوتە چاالكی كە دواتر لەنێوان گۆڕانكارییە 

بەردەوام تازە و بەهێزی ئەو لێخوڕەی كەهەمیشە خوازیاری ئەوەبوو ئاواتەكانی 

زیاتر بێتە دی وئامانی نەبوو، نیچەی گەیاندە جەوهەرو حەقیقەتی وجود. 

مەسەلەكە ئەمەیە كەئایا سەرچاوەی ئەفرێنەری ژیان الیەنگری كەسێكە 

كەجورئەتی ئەم هەنگاونانە زیادەڕەوەی هەبێ ، دەتوانێ  زادەی سەلماندنیش بێ -

واتە بابەتێكی چاك كەلەبەرامبەر هەرجۆرە پرسیارێكدا بدرەوشێتەوە؟

لەخوداوە  ئیتر  راب��ردوو،  بەپێچەوانەی  جێگرە،  ڕوانینە  و  بابەت  ئەم 
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سەرچاوە دەگرێ ، نەلەكەسە بەڕێزو پیرۆزەكان ونەلەكەسێ  )لەسەر سەری من( 

تەنیا دەبێت لەداهێنانی خودی تاكدا سەرچاوە بدۆزێتەوە. النی كەم دەبێ  ئێستا 

دەستیاوبێ ، بەاڵم نەك بەواتەی مەنفی، بەڵكو بەواتەی جێگیر: كاركردن بەماف، 

الیەنی چاكەو خراپە، ئیتر ئەو خۆی زەلیل بووەو هەست بەرێزگرتن ناكات: ئەو 

بۆخۆی رێزە، چارەنوسی مرۆڤ لەبەردەستی ئەودایە.(

ئەمە بۆخۆی توێژینەوە یاشیكردنەوەی دەرونە كەلەرابردوودا تێڕامان بۆ 

كۆمەڵە سیمایەكی دیاریكراو بەسەر زمانی نیچەوە بووە، وا دەردەكەوێت بەو 

توێژینەوانەی كەلەگەڵ دوو گۆڕانكاری گەورەی ساڵی 1876 و1880دا بەیانكراوە، 

هاوالیەن و هاوڕایە.

ڕایدەگەینێ  كەلەرابردودا هەندێ  ڕای  نیچە  پاش 1876دا  لەسااڵنی   )1(

هونەری لەجۆری میتافیزیكی بەسەر نوسینەكانیدا زاڵبووە، بەاڵم ئێستا ئەو باوەڕەی 

واز لێهێناوە دەڵێ ؛ )باوەڕی خورافی بەهۆشیاری( بەڕاست لەقەڵەم دەدەم. )ئێستا 

بۆیەكەمین جار دەتوانم بەبیروڕایەكی سادە بەژیانی مرۆڤ بگەم.( و لەنامەیەكدا 

دەنوسێ ؛ )ئەمە سەراسیمەسازی هەموو شتێكی راست و سادەیە، ئەمە شەڕكردنە 

نەخۆشتركرد..ئێستا  و  نەخۆش  منی  بوو  عەقڵەوە..ئەمە  بەهۆی  عەقڵ  لەگەڵ 

هەموو ئەوەی لەوەی من نییە، دۆست و دوژمن و داب ونەریت و ئاسودەیی 

و پەرتوك، هەموو لەخۆم دور دەخەمەوە.( )نامەی 15مایسی 1878 بۆ ماتیلدە 

مایر(.

لەبنەمادا دیدی نیچە باوەڕی بەمەیە كەتائێستا بەڕاستی خۆی دۆزیوەتەوە، 

پێشتر دەربارەی فەلسەفە و فەیلەسوفان قسەی دەكرد، وەلێ  ئێستا وردە وردە 

فەلسەفەگەری دەكات. )ئێستا جورئەتی ئەوەم هەیە دوا بە دوای زانست بڕۆم 

)نامەی حوزەیرانی  دەپەرست(.  فەیلەسوفەكانم  پێشتر  فەیلەسوف.  ببمە  وخۆم 

1878 بۆفۆكس(. هەروەها دەڵێ  خۆم لەسەدایەك هەنگاو بۆ یۆنانیەكان نزیكتر 

زانستیشدا  لەبابەتی  و  وردەكارییەكان  لەهەموو  دەژیم  كە)خۆم  ئێستا  دەبینم 

لەهەڵداندام، هەروەكو چۆن لەرابردودا بەتەواوی داناو زاناكانم دەپەرست وبتم 

بۆ دادەتاشین( )نامەی-16 1878 بۆ ماتیلدە مایر(

دەرەوە  كردە  بێرهۆت(  )بیابانی  لە  نیچەی  هەنگاو،  دووەمین   )2(
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وگەیاندییە ئەفراندنی ڕوانینێكی جێگرو نوێ  و دیارە دەبوایە بەرهەمی قوڵتری 

هەبێ  و لەسەرەتادا لەبواری سروشتیدا ئەو نمونانەی كەڕادەگەیەنرا، ناڕۆشنترو 

نادیارتربێ ، نیچە لەم بارەیەوە بەئاگاتر دەبێ  و زیاتر دەرك بەشتەكان دەكات، 

شێوەی قبوڵكردنی ئەم فرمانە لەنێوان سااڵنی 1880و1883دا دەردەكەوێ  وهێدی 

هێدی پەروەردە دەبێ . 

لەوچاو پیاخشاندنانەی كەبەسەر دیدەكانی نیچەدا كردمان، سێیەمین قۆناغ 

دواتری  فەلسەفەگەری  شێوە  قۆناغە  ئەم  تەنیا  بوو.  بەرجەستەتر  لەهەموویان 

ئەوی بەتەواوی ڕەسەنایەتی دەرخست، بەاڵم لەالیەكی ترەوە هەمان قۆناغیش 

پەیوەندی  ئەودا..هەڵبەتە  لەئەندیشەی  لەگەورەترین دژواری حەتمی  باسكردنە 

نێوان گشت قۆناغەكان بەرچاو دەكەوێ ، چونكە ئەوە دەبێ  لەدوای ماوەیەكی 

دیسانەوە  پێبكرێ ،  هەستی  كەبەزەحمەت  كاتێ   تەنانەت  بگات،  بەكەماڵ  درێژ 

هەمیشە وجودی هەیە، وئەوەی پێشتر دەركەوتوە، پاشان لەبەردەكرێ …

كاتێ   باسمانكرد رەگەزێكی جێگر دەبینین  ئەمانەی  بدەینە  گەر سەرنج 

كەیەكەمین  دەڵ��ێ ؛  پێهێنەرانە  قەناعەت  بەجۆرێكی  راب��ردو،  ڕوانیە  كەنیچە 

1888دا  لەساڵی  یەكە،  فەلسەفەكەیدا  كۆتایی  لەگەڵ  لەبنەمادا  ئەو  هەوڵەكانی 

خۆی كتێبی )لەدایك بوونی تراژیدیا( دەخاتە بەر رەشەبای رەخنە، بەو بەڵگەیەی 

دەبینێ ،  تێدا  )رومانیزمی(  و  میتافیزیكی(  و)دڵداری  هونەری(  )میتافیزێكی  كە 

لەدایك  لەجەستەی  و  لەجەوهەردا  ئەمەشدا  لەگەڵ  دەدات.  لەقەڵەم  بەڕاستی 

بوونی سەرلەنوێ  دیونوسوس، عونصرێك دیاری دەكات.. لەنوسینەكانی رابردووی 

دەیهەژێنێ ،  ساڵ  چەندین  پاش  كەهێشتا  دەبینێ ..  بزاوتانە  ئەو  هەمان  خۆیدا 

هەروەها دەنوسێ  )كاتێ  مەكتوبەكانم دوبارە خوێندەوە..زۆر ماندوو بووم كەبینیم 

هێشتا خاوەنی گشت ئەو بزاوتە بەهێزانەم فراوانی و چڕوپڕی بەدەستهێنابوو..

من هەمیشە لەگەڵ بەبەراورد تەرح وبەرنامەی سەرەكیم..ژیاوم( )نامەی هاوینی 

1884 بۆ ئاروبك( 

كەچی  دەیوت  تەنیا  نەك  ژیانیدا  لەسەرەتای  نیچە  وێنەشەوە  لەڕووی 

لەپێش  تەنانەت  دەبێت،  كەبەراستی چی  دەكرد  پێشبینی  بەڵكو  ببێ ،  دەیەوێ  

كردبێ ،  خۆی  كارەكەی  بەكۆتایی  هەستی  لەپێشەوە  بڵێی  وەكو   ،1876 ساڵی 
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نوسی؛ )تەنیایی ترسناكی دواهەمین فەیلەسوف! سروشت دڵڕەقە بەرامبەری و 

دااڵشەكان بەسەر سەریدا دەسوڕێنەوە( هەر لەوكاتەدا بوو كە)وشەكانی دواهەمین 

فەیلەسوف(ی بەسەر خۆیدا دابەش كردو نوسی؛ )من خۆم بەدواهەمین فەیلەسوف 

دەزانم، چونكە دواهەمین مرۆڤم! هیچ كەس جگە لەخۆم قسەم لەگەڵدا ناكات 

و هاوارم وەكو هاواری كەسێك لەسەرە مەرگدا دەگات بەگوێم ! تەنیاییم بەهۆی 

ئێوەوە لەخۆمدا پەنهان دەكەم و بەدرۆوە بەنێو قەرەباڵغی خەڵك رێگە بۆخۆم 

دەكەمەوە، چونكە دڵم .. ترس و خۆفی تەنیاترین تەنیاییەكان نادرەوشێتەوە و 

وام لێدەكات هێندە قسەبكەم كەبڵێین دوو نەفەرە.(

ئەوپەری  بە   )1868-1858( گەنجیەتیدا  لەنوسینەكانی  سەرەنجامیش 

سەرسامیەوە دەیبینن كەئەو تەنانەت لە رۆژگاری فیدراڵیشدا ئەفكارێك دەردەبڕێ ، 

كە داوتر دێتە ناو فەلسەفەكەشیەوە.

سەرچاوە:

 )نیچەو مسیحیت(، كارل یاسپرس، عزت اللە فوالدوند، إنشارات سخن- 

چاپ أول:1380
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نیچە و

فیمینیزمی هاوچەرخ
نوشین شاهندە

 لە فارسییەوە: محەمەد كەریم

بۆچی فیمینیستەكان مەیلیان بەالی فەلسەفەی نیچەدا هەیە، لەكاتێكدا وا 

بەناوبانگە كە دژی ژنە؟ ئایا دەتوانرێ  فەلسەفەی نیچە لە وتە پڕ لەسوكایەتییەكانی 

مۆدێرن  ئەوروپای  فیمینیستی  جواڵنەوەی  بۆ  دژایەتییەكانی  ژنان و  دەرب��ارەی 

لەقەڵەم  هاوچەرخ  لەفیمینیزمی  بەپشتیوانییەك  فەلسەفەیە  ئەو  جیابكرێتەوەو 

بدرێ ؟

سوودمەندبێت؟  فیمینیستی  تیۆری  بۆ  دەتوانێت  نیچە  فەلسەفەی  ئایا 

بیری  مێژوو و  دەرب��ارەی  نیچە  لەڕەخنەكانی  سود  دەتوانن  فیمینیستەكان  ئایا 

فەلسەفی بۆ رێگرتن لەهاتنەناوەوەی ژنان بۆ ناو ئەو مێژووە، وەربگرن؟ بۆچی 

فیمینیستەكان مەیلیان بەالی فەلسەفەكەی نیچەدا هەیە، ئەوان چی لەخوێندنەوەی 

بەرهەمەكانی نیچە و بیروباوەڕەكانی بەدەستدەهێنن، ئەمانە ئەو پرسیارانەن كە 

هەوڵدەدەین وەاڵمیان بدەینەوە.

بەشێوەیەكی گشتیی فیمینیستەكان، پەیوەندییەكی جۆراوجۆرو گۆڕاویان 

لەگەاڵ فەلسەفەی نیچەدا هەیە، هەندێكیان، دەربارەی سودمەندیی فەلسەفەی 

نیچە بۆ فیمینیزمی هاوچەرخ قسەدەكەن و هەندێكی تریان قسە لەزیانبەخشیی 

بوارەكانی  باقیی  هەروەكو  لێرەشدا،  بڵێین  دەتوانین  دەكەن،  فەلسەفەیە  ئەو 

دی، هەمان ئەو تەم ومژ و ناكۆكییە بەدیدەكەین كە لەسەراپای وتەكانی نیچەدا 

بوونیان هەیە و لەڕاستیدا هەمان ئەو تەم ومژەیە كە وێڕای دژواركردنی تێگەیشتنی 

راڤە و  سەرهەڵدانی  هۆی  بوەتە  نیچە،  لەبیروباوەڕەكانی  دروس��ت  راس��ت و 

بوەتە  لەئەنجامیشدا  بیروباوەڕەكانی و  بەبۆچوون و  سەبارەت  جیاواز  گوزارشتی 

هۆی ئەكتیڤی و تازەیی ئەو بیروباوەڕانە. رەنگە گرنگترین كاریگەرییەك كە نیچە 

بە  بوو  نیچە  كە  ئەوەبێ ،  هەیبێ   ئەوەش  دوای  بیست و  سەدەی  بیری  لەسەر 

ئیلهام بەخشی مامەڵە و بیری نوێ ، ئەم قسانە دەربارەی كاریگەریی نیچە لەسەر 
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پەیوەندیی  دەربارەی  فیمینیستەكانیش  خودی  ڕاستن.  هاوچەرخیش  فیمینیزمی 

نێوان )نیچە و ژن(، لەدەوری ئەو مەسەلەیە كۆبوونەتەوە كە دەبێ  چۆن وتەكانی 

بارەیەوە  لەم  فیمینیستەكان  ئەوەی  بكرێن.  راڤە  ژنێتی  ژنان و  دەربارەی  نیچە 

نیچە  وتەكانی  گاڵتەجاڕیی  سوكایەتی و  لە  پڕ  روخساری  ئەوە  كردوە،  بەدییان 

لەگوتار و  نوێ   شێوازێكی  بەدەستەوەدانی  بۆ  )ئەو(ە  هەوڵی  ئەوە  بەڵكو  نییە، 

نوسین و فیكر، كە دەتوانێ  بۆ فەلسەفەی فیمینیستی زۆر سودمەندبێ ، لەڕاستیدا 

فۆرمەڵەبوونی  بۆ  نیچە  نوسینەكانی  الیەنی  ))بەسودترین  كە  بڵێین  دەتوانین 

فەلسەفەی فیمینیستی، لەهەڵوێستی ڕاشكاوانەی ئەودا نییە دەربارەی ژن، بەڵكو 

لەش و  دەربارەی  فەلسەفەیەك  بۆ خستنەڕووی  نیچەدا  هەوڵی  لەشێواز و  دەبێ  

ئاشكراكاریی ئەو دەربارەی خوازەكانی گوتەی فەلسەفیی و شێوەی تایبەتی نیچە 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی پێشداوەریی )نێرانە( لەبیروعەقڵی خۆرئاوادا، بدۆزینەوە(( 

)كیت ێ نسل- پیرسون، 1375: ص 244-243(.

نیچە  فەلسەفەی  لەبنەماكانی  هەندێ   دەرب��ارەی  ئێمە  نوسینەدا،  لەم 

بۆ  رێگەیەكی  چەند  ڕاكێشاوەو  خۆیدا  بەالی  فیمینیستەكانی  كە  قسەدەكەین 

بەرلەوە  بەاڵم  ئاوەاڵكردووە،  لەبەردەمیاندا  فیمینیستی  بزوتنەوەی  پێشخستنی 

ئاماژە بۆ راڤەكانی درێدا و فۆكۆ دەكەین، سەبارەت بەبیروبۆچوون و ئەندێشەكانی 

نیچە، لەبەرئەوەی ئەم دوانە سەرەتاكانی سوودوەرگرتنی فیمینیزمی هاوچەرخیان 

لەبیری نیچەدا فەراهەمكردووە.

زەمینە فەلسەفییەكان

زەمینە فەلسەفییەكانی گەشەكردنی ئەو فیمینیزمەی كە كاریگەریی نیچەی 

لەوانیش  فەڕەنسییەكان و  فەیلەسوفە  كە  كارانەیە  ئەو  قەرزاری  زیاتر  لەسەرە، 

 )Michel Foucault )1926- 1984 و میشیل فۆكۆ  Jaques Derida -جاك درێدا

سەبارەت بە بەرهەمەكانی نیچە ئەنجامیانداوە، ئەم دوو فەیلەسوفە فەڕەنساییە 

فۆرمەڵەبوو،  ئەمان  لەسەردەستی  بونیادگەریی  بیری پۆست  بڵێین  كە دەتوانین 

نیچەدا، تەواوی عەقاڵنییەتی مۆدێرنێتەی خۆرئاوایان خستە ژێر  بیری  لەپێناوی 

پرسیارەوە، ئەم دوو فەیلەسوفە لەبنچینەوە نكۆڵی لەڕێبازی میتافیزیك لەفیكری 

نمونە  بۆ  دەنێ ،  بنیاتی  فیكرە  ئەم  كە  دەكەن  دوالیزمەش  ئەو  خۆرئاواداو 
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ڕەتدەكاتەوە  بەهاكان  بەدژایەتیی  باوەڕێك  نیچە، هەرجۆرە  درێداش هەروەكو 

میتافیزیكی  بنچینەی  درێدا  بەڕای  دەبات،  ناوی  ئامادەبوون(  بە)میتافیزیكی  كە 

مانەوەی  ئامادەیە و  هەمیشە،  ))مانا،  كە  وەستاوە  ئەگەرە  ئەو  لەسەر  خۆرئاوا 

بەنەزانراوی لەبێدەسەاڵتیی ئێمەوە لە دۆزینەوەی ڕێگەی ڕاست، یان لەناڕاستیی 

ئەو ئامرازەوە سەرچاوەی گرتووە كە هەڵمان بژاردوە. درێدا دەڵێت لەمێژووی 

فەلسەفەی خۆرئاوادا، هەمیشە گریمان لەسەر ئەوەبووە كە مانا لەقسە و عەقڵدا 

)كە هەردووكیان بە واژەی یۆنانی Logos( دەردەبڕرێن(، ئامادەیە، درێدا ئەم 

باوەڕی ئامادەبوونی راستەوخۆیەی بەمانای )میتافیزیكی ئامادەبوون( ناوبردوە(( 

)بابك احمدی، 1387: ص 483(.

بنچینەی میتافیزیك هەمیشە لەسەرچاوەی جیاواز یان لەڕووبەڕووبوونەوەی 

دوالیزمەوە دەستپێدەكات: بۆ نمونە دنیا لەبەرامبەر رۆژی دواییدا، شەڕ لەبەرامبەر 

لەبەرامبەر  رۆحدا، سروشت  لەبەرامبەر  لەش  راستیدا،  لەبەرامبەر  درۆ  خێردا، 

فەرهەنگ و دواجار ژن لەبەرامبەر پیاودا.

نیچە  كە  رەخنەیەیە  ئەو  هەمان  راست  لەمیتافیزیك  درێدا،  رەخنەی 

سەرەتایی  ))رەخنەی  نییە:  قبواڵ  بەراوردانەی  ئەم  ئەو  هەیە،  لەمیتافیزیكی 

درێدا لەمیتافیزیكی خۆرئاوا ئەوەیە كە بیری فەلسەفی زانستی خۆرئاوا هەمیشە 

زیندانیی فاكتەری دوو جەمسەری بووە كە خۆی دروستیكردون و پاشان وایزانیووە 

ئەم  لەبەندیی  خۆی  نەیتوانیووە  هەرگیز  میتافیزیك  بیری  هەن،  لەڕاستیدا  كە 

زیندانە رزگار بكات(( )بابك احمدی، 1370، ص 284(، هەڵوەشاندنەوەی درێداش 

كۆن و  مەیلی  پرسیاری  ژێر  هێنانە  بەنیازی  درێدا  واتە  مانایە،  بەهەمان  راست 

بەهەڵوەشانەوە  كە  رێبازێك  بەهاوكاریی  خۆرئاوایە و  فەلسەفەی  میتافیزیكی 

رێبازە  ئەو  بنچینەی  خۆرئاواو  میتافیزیكی  رێبازی  لەبنەمای  رەخنە  ناونراوە، 

دەگرێت، بەم شێوەیە نیچە بنەمای كارەكەی بۆ درێدا ئامادەكردوە، هەروەكو 

كە  بەهاكان  بەدژایەتیی  نەبوون  باوەڕ  دەیبینین،  لەئایندەشدا  بینیمان و  پێشان 

رووبەڕووبوونەوەی پیاو/ ژن-یش یەكێكە لەوانە، هەروەها رەتكردنەوەی هەموو 

جۆرە دوالیزمێك و رەخنەگرتنی تەواو لەنەریت و میتافیزیكی فەلسەفی خۆرئاوا، 

هەموو ئەمانە لەبنەما سەلمێنراوەكانی بیری نیچەن.
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درێ��داوە،  لەالیەن  )جیاوازیی(  چەمكی  بەكارهێنانی  لەمەش،  جگە 

سودوەرگرتنی  لەزەمینەكانی  تر  یەكێكی  نیچە،  لەبیری  بەسودوەرگرتن 

فیمینیستەكانی لەبیروبۆچوونەكانی نیچە فەراهەمكردوە، هەروەكو ئاماژەمان بۆ 

نییە، ئەوەی بەالی ئەوەوە  )ناكۆكیی( بەهاكان  بەدژایەتی  باوەڕی  نیچە،  كرد، 

بوونی هەیە )جیاوازی(یە نەك دژایەتی یان ناكۆكیی و هەموو جۆرە دوالیزمێك 

هەروەكو  بكۆڵرێتەوە،  لێی  مانایە  لەم  بەسەرنجدان  دەبێت  نیچەدا  لەبیری 

بریتییە لەجیاوازیی سروشت و  پیاویش، ئەوەی كە بوونی هەیە  دەربارەی ژن و 

دنیای ئەم دوانەو پاشان ئەو جیاوازییانەی كە هەموو شتە تایبەتییەكانی ئەم دوو 

رەگەزە لەخۆی دەگرێت.

فۆكۆش وەكو درێدای هاوچەرخی، بانگەشەی هەڵوەشاندنەوەی دەربڕینە 

باوەكان دەكات، چ لەزمانی فەلسەفە و زانست و چ لەزمانی رۆژانەدا، بەباوەڕی 

فۆكۆ ئەم زمانە بەتااڵ نییە، بەڵكو هەڵگری پێشگریمانە و وێناكردنە فەرهەنگییەكانی 

رێبازێكە.

 Critical Discourse Analgsis= رەخنەگرانە-  قسەی  ))شیكردنەوەی 

لەالیەن  كە  شێوازێكە  دەخوێنێتەوە،  زمان  رەخنەگرانە  بەشێوەیەكی  كە   CDA

میشیل فۆكۆوە دامەزرێنراوە، لەم شێوازەدا باوەڕ وایە كە فاكتەری وەكو پێكهاتەی 

كۆمەاڵیەتی و  رەوتە  بنەما و  لەكۆمەڵدا،  دەسەاڵت  پەیوەندییەكانی  مێژوویی، 

دەكەن و  فۆرمەڵە  تێكست  واتە قسە و  زمان  بینییەكان،  فەرهەنگییەكان و جیهان 

لەڕێگەی بەكارهێنانی بەردەوامی زمانەوە لەكۆمەڵدا، ئەم پێكهاتە و پەیوەندیی و 

ئەو  لەنێوان  بەمپێیە،  دەمێننەوە،  جێگیردەبن و  بینیانە،  جیهان  رەوت و  بنەما و 

فاكتەرانە و زماندا، پەیوەندییەكی دوو الیەنە و كارلێكردنی بەرامبەر هەیە و ئەمەش 

راست هەمان ئەو شتەیە كە فیمینیزمی تەحلیلی سودێكی زۆری لێوەرگرتووە، 

شێوازێكی  بەبوونی  باوەڕ  زمان و  دەربارەی  نوێكانیان  باسە  دەبینین،  هەروەكو 

ژنانە لەقسە و گوتار و نووسین و هەتا لەبیركردنەوەدا، رەخنەی لەزۆر بواری كۆن 

)سونەتی( گرتووە لەم زەمینانەدا، لەڕاستیدا، هەمان بیر رێگەی بۆ لێكۆڵینەوەی 

لەوە  شێوەیە  بەم  فیكردا و  زمان و  لەبواری  كردەوە  فیمینیستەكان  رەخنەگرە 

یان  بابەت  فەلسەفی،  زانستی و  تێكستی  رەگ��ەزی  یان  بابەت  كە  تێگەیشتن 
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رەگەزێكی بەتااڵ نییە، بەڵكو بابەتێكی پاتریارك و دەسەاڵتخوازە: هەموو ژنێك 

بەچاكی دەزانێت كە قسەی حاكم لەڕێگەی بەكارهێنانی پەیوەندییە زمانیەكانیەوە 

ئەو بچوك دەكاتەوەو تاڕادەی بكەرێكی پەیوەندییە رەگەزییەكان كەمیدەكاتەوە، 

لەگەاڵ رەخنەی نوێی فیمینیستیدا لەو واقیعە، بەكارهێنانی بەسێكس بووی زمان 

)Sexist Language( دەستپێدەكات، بەپێی ئەم رەخنەیە، هەموو خوێندنەوەیەكی 

تێكست و هەموو تێگەیشتنێك لەبەرهەمی هونەریی لەسەر بنەمای )جنس( رەگەز 

خۆیان  )جنسی(  هەڵوێستی  بەردەوام  نین و  بێالیەن  نووسین  گوتار و  وەستاوە، 

لەسەر  كە  تێكبشكێنرێ   تێكست  مانایی  بنەمای  دەتوانرێ   كەواتە  دەردەب��ڕن، 

جیاوازیی رەگەز وەستاوە، بەاڵم هەمیشە دەیەوێ  نكۆڵیی لەم جیاوازییە بكات یان 

دەیەوێت بنەمای راستەقینەی خۆی بشارێتەوە، ئەم مەسەلەیە، هۆی سەرەكیی 

الیەنگریی ژمارەیەك لەڕەخنەگرە دیارە فیمینیستەكانی وەكو )هیلین سی سو(ە 

لەتیۆری هەڵوەشانەوە(( )بابك احمدی، 1378، صص -174 175(

لەتێڕوانینەكانی  ئیلهام وەرگرتن  بە  بیری درێداو فۆكۆ كە  بەم شێوەیە 

نیچە، دەربارەی بیری فەلسەفی خۆرئاواو رەخنەلێگرتنی شێوەی گونجاوو جێگیریی 

فیمینیزمی  لەنێوان  گرنگ  پەیوەندیی  بەپردێكی  دەبن  دەكەن،  پەیدا  خۆیان 

فەلسەفی هاوچەرخ و بیری نیچەدا.

نیچەی فیمینیست

میراتەدا  ئەو  بەناو  پشكنین  گەڕان و  فیمینیستەكانەوە  فەیلەسوفە  بەالی 

خولیای  بنەما و  لەنێوان  فەیلەسوفانە  ئەو  بەجێهێشتوون،  بۆی  نیچە  كە  گرنگە 

زۆریان  نزیكییەكی  نیچەدا،  بیری  فەلسەفیی  بنەمای  زۆر  خۆیان و  فیمینیستی 

بەدیكردوە، بۆ نمونە زۆر لەبنەما گرنگەكانی رەخنە فیمینیستیەكان كە لەمێژووی 

فەلسەفە گیراون، لەگەاڵ رەخنەی نیچەدا لەفەلسەفە یەكسانن، زۆر لەفەیلەسوفە 

لەالیەن  باو،  بەشێوەیەكی  فەلسەفە،  كە  خستوەتەڕوو،  ئەوەیان  فیمینیستەكان 

پیاوانێكەوە نوسراوە كە بەهای تایبەتی و بااڵیان بەشتەكانی تر داوە، ئەو پیاوانە 

لەسەرو  عەقڵیان  سروشت و  لەسەرو  فەرهەنگیان  ب��ەدەن و  لەسەروو  زیهنیان 

داناوە و  شەڕەوە  لەسەرو  خێریان  خەیااڵ و  لەسەرو  حەقیقەتیان  ناعەقاڵنییەت و 
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سروشت و  بەدەن و  هاوشانی  ژنان  دایكانەی  ژنانە و  سیفەتی  ژنان و  كە  لەوێوە 

ناعەقاڵنییەت و خەیااڵ و شەڕە، بۆیە رێگە لەژنان گیراوە بۆ چوونە ناو مێژووی 

كە  فەیلەسوفەكاندا-  عەقاڵنی  جدیی و  لەتێڕوانینی  بەمپێیە،  فەلسەفە و  فیكر و 

دەتوانین بڵێین تەقریبەن هەموویان پیاون- نادیدە گیراون، بەدەربڕینێكی دیكە، 

لەڕاستیدا  خستویانەتەڕوو،  مرۆڤایەتیی،  ئەزمونی  وەكو  فەیلەسوفەكان  ئەوەی 

ئەگەر  بووە،  لەپیاوان  تایبەت  ژمارەیەكی  هەڵبەتە هی  پیاوان و  ئەزمونی  تەنها 

چاوێك بەمێژووی بیری فەلسەفی خۆرئاوادا بخشێنین، هەست بەوە دەكەین كە 

سپی  پیاوانێكی  هی  دەریانبڕیون،  فەلسەفییەكان  حیكایەتە  گۆشەنیگایانەی  ئەو 

پێست و چینی بااڵی كۆمەڵن، لەم رووەووە بەباوەڕی فیمینیستەكان، دەبێ  ئەوەی 

تەنها  لەبەرئەوەی  لێیبكۆڵرێتەوە.  تر  جارێكی  دەریانبڕیووە،  فەیلەسوفانە  ئەو 

بەڕووكەش بابەتییبوون دەنوێنن: لەكاتێكدا كە تەنها فەلسەفە و ئەزمون و مێژووی 

مرۆڤ، هەموو كەسە جیاوازەكان لەخۆ بگرێ ، دەتوانین ئومێدەواربین كە ئەو 

نمونە و ئەزمونانە بۆ سەراپای مرۆڤایەتین.

هەندێكی تر لەفیمینیستەكان ئاماژەیان بۆ ئەوە كردوە كە بابەتییبوون یان 

راستیی، لەچەند گۆشەنیگایەكی تایبەتەوە بەدەست دێن و باس لەبارەیانەوە بەجیا 

لەو كەش وهەوایەی بەسەریاندا زاڵە گومڕاكەرە، نیچەش لەنووسینەكانیدا هەمان 

لەبابەتییبوون و راستیی هەیە، نیچە وا قسەدەكات كە هەر راستییەك  رەخنەی 

تێگەیشتن  گۆشەنیگا،  بوونی  بەبێ   بەرهەمدێت و  تایبەتییەوە  لەگۆشەنیگایەكی 

گۆشەنیگاكارییەی  ئەم  دەبینین،  هەروەكو  نییە،  كاریكردە  راستییەك  لەهیچ 

نیچەش دەتوانێ  لەپێناوی پشتیوانیی لەبەهاكانی ژنان و سیفەتە ژنانیەكان سوودی 

لێوەربگیرێ .

بەهۆی  كە  دەك��ات  میتۆدێك  لەچەند  ب��اس  نیچە  ئەمەش،  وێ��ڕای 

كەس  كۆمەڵێ   بۆ  تایبەتییان  پێگەی  بەها و  راستیی و  چەندین  بەكەڵكییانەوە 

لەكتێبی  نموونە  بۆ  نیشانداوە،  بااڵتر  بەهای  وەكو  خۆیان  فراوانكردووەو 

زیهن  كە  بەهایانەی  ئەو  وەكو  بەهای  كۆمەڵێ   نیچە  ئاكاردا(  )ئاركیۆلۆژیای 

لەبەدەن بەبااڵتر دەزانن، دەخاتە ژێر پرسیارەوە، لەبەرئەوەی بەباوەڕی نیچە، 

دوچاری  لەئەنجامدا  بێتوانایی و  دوچاری  ئێمە  ئەوەی  دەبنەهۆی  بەهایانە  ئەو 
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گوناهبین، نیچە لەم بەرهەمەیدا و لەتەواوی بەرهەمەكانیشدا، رەخنە لەو مافی 

پێشخستن و بااڵییە دەگرێ  كە بەزیهن نەدراوەو بەبەدەن دراوەو لەوێوە كە ژنان 

بە بەدەنیان جیادەكرێنەوە، تەئكیدكردنەوەی نیچە لەگرنگی بەدەن، بۆ فەلسەفەی 

فیمینیستی مایەی ئومێدەوارییە، وەكو لەڕەخنەی نیچەدا لەخواستی حەقیقەت یان 

ئارمانی دورەپەرێزیی هەندێ  مەیلی فیمینیستی هەیە كە تەئكید لەبەدەن و سەما و 

چاالكیی و پێكەنین دەكاتەوە، هەروەها ئەو میتۆدانەی كە ئەو بەكاریاندەهێنێ  بۆ 

ئەوەی بەهۆیانەوە ئەوە نیشان بدات، كە بۆچی بەها بەهەندێ  شتی دیكە زیاتر 

دەدرێ ؟ دەتوانێ  بۆ هەوڵی فیمینستەكان و فەیلەسوفانی فیمینیست لەلێكۆڵینەوەی 

ئەو مەسەلەیەدا بەكەڵك بێ  كە بۆچی ژنان و تایبەتمەندیی ژنانە و دایكانەی ژنان 

لەالیەن فەلسەفەی كۆنەوە بێبەها كراوەو رێگە لەچوونە ناوەوەی ژنان بۆ ناو 

مێژووی بیر گیراوە، بەم پێیە، نیچە بەهێنانە ژێر پرسیاری عەقڵ و رۆشنبیریی و 

راستیی و خێر كۆمەڵێ  شتی دیكە دەخاتە ژێر پرسیارەوە كە بۆ بێتوانا لەقەڵەمدانی 

ژنان و رێگرتن لێیان بۆ هاتنە ناو فەلسەفەوە بەكارهێنراون، بۆ نموونە نیچە ئەو 

شتانەی كە عەقڵ لەناعەقاڵنییەت بەبااڵتر دەزانن لەڕێگەی ئەو ئیدعایەوە دەخاتە 

ژێر پرسیارەوە كە ئەو بااڵیی و بەهایەی كە ئێمە بۆ عەقڵمان داناوە، بەرهەمی 

رێزمانە،  بەرهەمی  مەسەلەیەش  ئەم  خودی  كە  مەعلومە،  عیللەت و  لۆجیك و 

نیچە باوەڕی وایە كە زمان و وشەكان، واتە ئەو ئامرازەی كە ئێمە بەهۆیانەوە 

نین،  ناوی  شتەكانی  جیهان و  رەنگدانەوەی  رێك  قسەدەكەین،  دنیاوە  لەبارەی 

بەڵكو بەڕاستی مانایەك دەخوڵقێنن كە ئێمە بەهۆی زمان و وشەكانەوە دەیدەین 

واقیع  رێك  ئەوەی  لەجیاتی  دەتوانێت  زمان  كە  بیرەی  ئەو  هەمان  بەجیهان، 

نیشانبدات، مانا بخوڵقێنێ ، هەروەكو دەبینین دەتوانێت بۆ فەلسەفەی فیمینیستی 

بەسوودبێ .

دەگەڕێنێتەوە  ناعەقاڵنییەت  رەگەزەكانی  لەعەقڵ،  نیچە  رەخنەی  وێڕای 

بۆ فەلسەفە، نیچە لەپەسەندكردنی دیڤنیزڤیس و هەوڵەكانیدا بۆ بەرجەستەكردنی 

ب��ەرداری و  خ��ودای  دیڤینیزڤیس  بەناوبانگە،  زۆر  دیڤینزڤیسی  فەلسەفەی 

ژنانە،  تایبەتی  ناعەقاڵنیی  جۆش وخرۆشی  بەدەن،  كە  لەوێوە  جۆش وخرۆشەو 

دیسان بەهادانان بۆ جۆش وخرۆشی بەدەن، لەالیەن نیچەوە، دەتوانێ  ببێتەهۆی 
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بەهادانان بۆ ژنان.

رەخنەی نیچە لەدوالیزمی فەلسەفی یان میتافیزیكی- بەشێوەیەكی گشتی- 

دوایالیزمی جنسی- بەشێوەیەكی تایبەتی- لەڕوانگەی هەندێ  لەفیمینیستەكانەوە 

ژمارەیەك  هەرچەندە  سودمەندبێ ،  فیمینیستی  فەلسەفەی  بۆ  دەتوانێت 

لەفیمینیستەكان باوەڕیان بەدوالیزمی جنسی هەیە، كە نیچە بەتایبەتی سەبارەت 

بەئەخالقی خاوەن كۆیلە و كۆیلەكان تەرحی دەكات، لەم رووەوە دوالیزمی جنسی 

نیچە لەگەاڵ پرانسیپە فیمینیستیەكاندا بەناكۆك دەبینن.

أ- رەتكردنەوەی دوالیزمی سێكسی

نیچە بەرەتكردنەوەی دوالیزمی كۆسمۆلوجیا و دوالیزمی فەلسەفەی كۆن، 

دوالیزم،  سەر  بۆ  نیچە  هێرشی  رەتدەكاتەوە،  سێكسیش  دوالیزمی  لەڕاستیدا 

لەیەكەم  هەرچەندە  بەدیدەكرێ ،  شەڕ(دا  خێر و  دیوی  )ئەو  لەكتێبی  بەتایبەتی 

بەرهەمی فەلسەفیدا واتە )لەدایكبوونی تراژیدیی لەرۆحی موزیكا( وە دوالیزمێكی 

واقیع  ڕواڵەت و  لەنێوان  بەجیاوازیی  لەوێدا  نیچە  واتە  بەدیدەكرێ ،  سەرەتایی 

لەگەڵ  خۆر(  خودای  )ئەپۆلۆن-  ڕوبەڕووبوونەوەی  وەكو  ڕواڵەت  دەبێ  و  قایل 

شاد ومانی  نمونە  بۆ  واقیعدا،  لەگەڵ  لەڕووبەڕووبوونەوە  دەبینێ   دیڤینزۆس، 

لەبەرئەوەی  ئەوان  كە  ترسەدا  ئەو  لەبەرامبەر  بوو  كاردانەوەیەك  یۆنانیەكان 

تێگەیشتنێكی قووڵیان هەبوو سەبارەت بە )ناكۆكی و یەكەم ئازار لەدڵی یەكەم 

نائاسایی  یان عەقاڵنیەتی  تراژدی، ص 6( هەیانبوو،  )زایش  )یەكتا- وحدانیە(دا 

ئەوان، كاردانەوەیەك بوو لەبەرامبەر سروشتی نائاسایی ناعەقاڵنیاندا.

لەوێوە كە نیچە، باوەڕیوایە سەردەمی بیركردنەوەی دۆگمایی بەسەرچووە، 

ڕووبەڕووی دیدگای بیركردنەوەی دۆگمایانەی فەیلەسوفانی پێش خۆی دەبێتەوەو 

پێشداوەریانە،  لەو  یەكێك  دەگ��رێ ،  فەیلەسوفانە  ئەو  لەپێشداوەریی  رەخنە 

باوەڕكردنە بەناكۆكی بەهاكان:

 )بنچینەی ئەم پێشداوەرییە، باوەڕێكە كە دەڵێت هەر شتێك كە )خێر(

ێكی بێ  مەرجە، دەبێ  هاودژێكی هەبێ  كە ئەویش )شەڕ(ێكی بێ  مەرجە، ئەم 

باوەڕە ئەو ئەنجامە ناوەكیەی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرتووە، كە بێغەل وغەش بوونی 

)خێر( یەعنی ئاوێتەبوونی لەگەڵ )شەڕ(دا، خێر نابوت و ئالودە دەكات، )استنلی 
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مك دانیل، 1379، ص 133( ئەم دژایەتیە فەلسەفیانە بریتین لەدژایەتی نێوان 

خێر/ شەڕ، زیهن/ بەدەن، حەقیقەت/ خەیاڵ، بیركردنەوەی بەئاگا/ بیركردنەوەی 

دووجۆر  دوالیزم  جۆراوجۆریی  دەربارەی  نیچە  بەاڵم  ژن،  پیاو/  دواجار  بێئاگا و 

گومانی هەیە: )چونكە یەكەم دوالیزمی دەتوانرێ  سەبارەت بەم مەسەلەیە گومان 

بكرێ  كە ئایا قەت دژایەتیەك هەبووە، و دووەم ئەوەیە كە زیاتر ئەم بەهادانانە 

ڕەشۆكیانە و دژایەتی بەهاكان، كە ئەوانەی باوەڕیان بەمیتافیزیك هەیە لەزگەی 

خۆیان لێداوە، جگەلە بەهادانانی ڕواڵەتی مەسەلەكان و گۆشەنیگایەكی سەرپێی 

شتێكی دیكە نەبن )فراسوی خیرو شر، ص 3(. نیچە لەسەرەتادا گومان دەكات 

كە ڕەنگە دژایەتی لەمجۆرە هەرگیز وجودیان نەبێ  و پاشان گومان دەكات، كە 

ئەگەر دژایەتی لەمجۆرە هەشبن، ڕەنگە تەنها بەهۆی گۆشەنیگایەكی تایبەتییەوە 

بایەخیان هەبێ  و ئەوانەی پێیان دەوترێ  )دژەكان( لەبنچینەدا یەك بن و پێكەوە 

پەیوەستبن: )زیاتر ئەوەی مایەی بەهاداریی مەسەلەیەكی وا پەسەند كراوە، بریتیە 

لەو پەیوەندییە بەئەدەبانەیە، كە لەگەڵ مەسەلە خراپەكاندا هەیە كە بەڕواڵەت 

دژ بەخۆیانەو بەیەكەوە پەیوەستن و بەیەكداچوون، زیاتر لەیەك جەوهەرن، زیاتر! 

)هەمان سەرچاوە(.

رەخنەی نیچە لەبیروبۆچوونی فەیلەسوفە كۆنەكان لەبارەی بیری هەست و 

فەیلەسوفەكان  هەموو  تائێستا  كە  بەیەكانە  دژ  دوانە  لەو  یەكێكە  كە  نەستەوە 

)گەورەترین  دەڵێت:  كە  پێدەكات،  دەست  بانگەشەیە  بەو  پێبەستووە،  پشتیان 

كرداری  وەكو  دەبێ   فەیلەسوفانە  ئەندێشەی  لەوانیش  بەئاگا  ئەندێشەی  بەشی 

غەریزی لەقەڵەم بدرێ (. هەمان سەرچاوە، ل3( نیچە لەدرێژەی قسەكانیدا دەڵێت 

ئێستا  تا  گەورە  فەلسەفەیەكی  هەر  كە  ڕونبوەتەوە  من  بۆ  ئەوە  وردە  )وردە 

جگەلە دان پێدانانی تایبەتی نوسەرەكەی و جۆرێ  لەیاداشت نووسینی نەویستراو 

ئەو  باوەڕیوایە  نیچە  ل6(  سەرچاوە  .)هەمان  نەبووە(  دیكە  شتێكی  نەزانراو 

سیستمانەی كە فەیلەسوفەكان دایدەنین، دەربڕی سروشت و خوی ئەوانە.

لەچوارچێوەی هەڵسەنگاندنی  بەناوبانگەكان  فەیلەسوفە  نیچە، سیستمی 

بەهای ئەخالقیاندا شیدەكاتەوە و دەڵێت )فەیلەسوفی ڕاستەقینە، هەمیشە قوڵترین 

)پاڵنەرەكانی( خۆی لەئەندێشەكانیدا پێچەوانە دەكاتەوە( چونكە )زانا سەروەری 
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خوازەو لەو الیەنەوە هەوڵ بۆ فەلسەفە لێدان دەدات(. )هەمان سەرچاوە( 

هەڵبەتە ئەمە بەو مانایە نییە كە هەموو ئەندێشەیەكی بەئاگا دەتوانێ  

ماتریالیزم  ئاستی  تا  نیچە  لەوجۆرە،  بۆچونێكی  چونكە  غەریزەدابێ ،  لەسنوری 

دادەبەزێنێ  و ئەمەش لەكاتێكدایە كە ئەو هەوڵدەدات لەوە ڕادیكااڵنەتر مامەڵە 

بكات، جگەلەمەش لەوێوە كە نیچە باوەڕی بە )پرانسیپی پەیوەستیی( هەیە، واتە 

بەنزمترین  باوەڕی بەوە هەیە كە بەرزترین كاری فیكریی، بەشێوەیەكی تەواو 

شتێ   هەموو  كە  هەیە  بەوەش  باوەڕی  هەروەها  پەیوەستە،  ژیانیەوە  رەفتاری 

ناتوانێ   لەدژەكەی خۆی دروست بێ  و دژی ئەو پێشداوەرییەیە، كە هیچ شتێ  

لەدژەكەی خۆی دروست بێ ، نیچە، لەبواری پەیوەندییە مرۆییەكانیشدا بەبیرێكی 

لەوجۆرە قایلە، بۆ نمونە )تەئكید لەوە دەكاتەوە كە دۆستایەتیی و دوژمنایەتیی 

پەیوەندیی زۆر نزیكیان هەیە و دادپەروەریی و تاوانكاریی دوو ڕووی یەك دراون، 

هەتا رەنگە بەرزترین بەها مەعنەویەكانیش لەقوڵترین بزواندنی سێكسیدا رەگ و 

ریشەیان هەبێ ( )استنلی مك دانیل، 1379، ص 13(

)ئەندێشەی بێئاگا یان غەریزی، بەشێوەیەكی باو، هەمیشە لەگەڵ بەدەندا 

بووە، لەكاتێكدا كە ئەندێشەی بەئاگا هەمیشە لەگەڵ رۆحدایە، بەاڵم نیچەش وەكو 

دیكارت باوەڕیوایە كە نەفس، رۆح یان زیهن لەگەڵ بەدەندا یەك گەوهەریان 

هەیە، نیچە پێكەوەبوونی نائاگا لەگەڵ بەدەن و بەئاگا لەگەڵ رۆحدا ڕەتدەكاتەوە، 

بارەیەوە  لەم  نیچە  بەیەكەوە.  پەیوەستن  كە  دەبینێ   وا  هەردووكیان  چونكە 

زیندوەكان و  بوونەوەرە  سیستمی  كامڵبوونی  قۆناغی  دوا  )هۆشیاری،  دەڵێ : 

هەڵەی  كۆمەڵێ   سەرچاوەی  سیستمە و  ئەو  بەشی  الوازترین  ناچزترین و  دواجار 

ئینسانێ   هەموو  زیندو  بوونەوەرێكی  هەموو  ئەوەی  دەبنەهۆی  كە  بێشومارە، 

بچێت،  لەناو  چارەنوس(  )وێرای  هۆمیرۆس  وتەنی  بڕیارە و  كە  لەوكاتەی  زوتر 

لەهۆشیاری  رادەیە  ئەو  تا  پاسەوانە  پارێزەر و  كە  غەریزەكان،  شوێنگەی  ئەگەر 

بەهێزتر نەبوایە و بەگشتی رۆڵی رێكخەری نەگێڕایە، بێگومان مرۆڤایەتی لەژێر 

باری بڕیاری ناعەقاڵنی و قسەی بێ  ماناو هیچ و پوچی و ساویلكەییدا دەینااڵند و 

بەكورتی هۆشیاری خۆی لەپێدەخست، بەدەربڕینێكی دیكە، بەبێ  ئەم غەریزانە 

دەمێك بوو لەناوچوو بوو!( )دانش شاد ص11(
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نیچە، وەكو بونەوەرێكی زیندو لەهۆشیاری دەڕوانێ  كە لەگەشەكردن و 

چەقی  ن��اوەڕۆك و  ئاگا و  ویژدانی  ئەوە  من  )بەباوەڕی  جوڵەدایە:  پێگەیشتن و 

هەمیشەیی و  ب��ەردەوام و  فاكتەری  كە  كەسێكە  هەر  ئینسانیی  بوونی  قورسایی 

لەهۆشیاری  جێگیر  شتێكی  وەكو  ئێمە  پێكدەهێنێ :  ئەوكەسە  بنچینەیی  بااڵتر و 

)یەك  وەكو  رەتدەكەینەوەو  نیشتنەوەی  هەستان و  گەشەكردن و  دەڕوانین! 

بوونەوەری زیندوو( لەبەرچاوی دەگرین! مرۆڤ بەزەحمەت لەوەحاڵی بووە كە 

دەبێ  بوونی خۆی لەگەڵ داناییدا ئاوێتە بكات و دانایی لەخۆیدا بكات بەغەریزە( 

)هەمان سەرچاوە( لەم رووەوە، ئەندێشەی خودئاگا، هێشتا چاوەڕێی یەكبوونە 

لەگەاڵ غەریزەدا.

نیچە، نەك تەنیا بوونی دوو گەوهەری دوانە بۆ ئاشكراكردنی دوالیزمی 

بیری بەئاگا و بێئاگا بەپێویست نازانێ ، بەڵكو ئەو بەهایانەش ئاوەژوو دەكاتەوە كە 

دوالیزمێكی لەوجۆرەیان بەدواوە بووە.

بەشێوەیەكی باو، لەو رووەوە كە بیری خودئاگا هاوشانی رۆحە، زیاتر 

لەبیری ناخودئاگا حسابی بۆ كراوەو بەرز راگیراوە؛ بەاڵم هەروەكو بینیمان، نیچە، 

خودئاگا بەهاوشانی هەڵە دەزانێت و باوەڕیوایە، كە بەهایەك دژی بەهایەكی دیكە 

نییە، بەڵكو پوختەكراوی ئەوە جگە لەمەش، زانینی یەكێك لەم بەهایانە وەكو 

سەرچاوەی ئەوی دیكە و بەهایەكی سەرەتا و بنچینە، شتێكە كە ئێمە لەرێگەیەوە، 

روانگەی خۆمانمان ئاشكرا كردووە نەك شتێك بێ  دەربارەی ماهیەتی جیهان، 

بەباوەڕی نیچە، ئێمە لەو روەوە تەسلیمی )باوەڕ بەدژایەتی بەهاكان( دەبین، 

بۆمان: )مرۆڤ لەچ سادەكردن و درۆكردنێكی  كە دەبێتەهۆی سادەكردنی ژیان 

سەرسورهێنەرانەدا دەژی!.. ئێمە هەموو شتێكی دەوروبەری خۆمان چەند روون و 

رەها ئاسان كردوەتەوە! لەسەرەتاوە چەند باش تێگەیشتووین كە نەزانی خۆمان بۆ 

خۆمان بهێڵینەوە، بۆئەوەی لەئازادی بێماناو بێخەیاڵی و جەربەزەیی و خۆشیەكانی 

ژیان و خودی ژیانیش بەهرەمەند بین( )فراسوی خیرو شر، ص34(

میتافیزیكی،  فەلسەفی و  لەدوالیزمی  ك��ردن  نكۆڵی  وێ��رای  نیچە، 

هەتا  دەكات،  سێكسی  دوالیزمی  باسی  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  لەبەرهەمەكانیدا 

دژی  وەكو  بەرهەمەمان  ئەو  پێشیان  كە  (یشدا  شر  خیر و  )فراسوی  لەكتێبی 
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دوالیستی نیچە ناساند ئەم دوالیزمە بەدیدەكرێ ، لەو شوێنەدا كە دەڵێ : ژن و 

سەرچاوە  )هەمان  دەژین(.  دوژمنانەدا  هەتاهەتایی و  )كێشمەكێشێكی  لە  پیاو 

ل238( دوو ساڵ دوای ئەوەش نیچە هەروا باوەڕی بەشەڕی رەگەزەكان هەیە، 

لەبەرئەوەی كە لەكتێبی )اپنك ان انسان( لەالپەڕە )5(دا نوسیویەتی )ئایا كەس 

پێناسەیەكە  تاكە  ئەوە  كردووە؟  عەشقم  بۆ  كە  بیستووە  منی  پێناسەیەی  ئەو 

كەشایەنی فەیلەسوفێكە، عەشق، لەوەسیلەكانیدا جەنگە و لەبنەماشیدا، نەفرەتی 

پەسەندی دەكات،  نیچە  ئەو دوالیزمی رەگەزییەی كە  كوشندەی دوو رەگەزە( 

دەبێ  بەمانای جیاوازیی لەبەرچاو بگیرێ  نەك بەمانای دژایەتی، چونكە هەروەكو 

پێشان ئاماژەمان بۆ كرد، نیچە بەتوندی هێرشی دەكردە سەر هەر دوالیزمێك كە 

دژایەتی دوو شت پەسەند بكات و لەئەنجامیشدا دژایەتی بەهاكانی ئەو دوانەبێت، 

سەبارەت بەدژایەتی ژن و پیاوو دژایەتی بەهاكانی ئەم دوانەش هەمان باوەڕی 

هەبوو.

گوتەیەكی  كە   ،)Sex( سێكس  لەنێوان  جیاوازیی  دەستنیشانكردنی 

بایۆلۆژییەو )gender(، كە گوتەیەكی دەرونیی- كۆمەاڵیەتیە، زۆر گرنگە، رەنگە 

نیچە، بەراشكاویی شتێكی زیاتر لەجیاوازیی و جیاكاریی باوی نێوان گوتەی بایۆلۆژی 

نەكات،  ئاشكرا   Gender واتە  كۆمەاڵیەتیەكەی  دەرونیە-  گوتە  )Sex( و  سێكس 

سێكسی  دوالیزمی  تێدەگات،  بوون(  )ژن  بوون( و  )مێ   نێوان  لەجیاوازی  بەاڵم 

لەرووی بایۆلۆژییەوە مەسەلەیەكی سروشتیە، زۆربەی ئینسانەكان كە لەدایكدەبن 

نێرن یان مێ ، بەپێی ئامارێك كە توێژەران خستوویانەتەڕوو رەنگە لەسەدا پێنجی 

پێكهاتەی  لەڕووی  واتە  نادیاربێ ،  رەگەزیان  لەدایكدەبن  كە  جیهان  دانیشتوانی 

هۆرمۆنیەوە نە نێرن نە مێ ، بەاڵم دایك و باوكی ئەم منااڵنە بەخێرایی دەیانبەنە 

الی دكتۆر و نەشتەرگەرییان بۆ دەكەن بۆئەوەی رەگەزێكی دیارییان پێببەخشن. 

لەبەرئەوەی ئێمە لەكۆمەڵگەیەكدا دەژین كە تیایدا دوالیزمی سێكسی پێوەرێكە و 

دەستبەرداربوونی ئەو پێوەرە، ئەنجامی جدی و پڕ مەترسیی دەبێت بۆ ئەو مناڵەی 

نە نێرە نە مێ ، بەاڵم كاتێ  قسە لەپیاو بوون یان ژنبوون، یان پیاوێتی یان ژنێتی 

دەكەین، واتە كە قسە لەو شوناسە سێكسیە دەكەین كە لەرێگەی كۆمەاڵیەتی و 

رۆشنبیرییەوە بەدەست هێنراون- بەها بۆ پیاوبوون و پیاوێتی دادەنێین و ژنبوون و 
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پیاوانەیە و  پێوەرێكی  ئێمە،  پێوەری  شوێنەدا  لەم  واتە  دەكەین،  بێبەها  ژنێتی 

زیاتر  بەتاك  سەبارەت  نیچە،  كە  لەوێوە  پیاوێتیدا،  بەهاكانی  لەگەڵ  هاوڕێكە 

كە  ئەنجامەی  ئەو  بگەینە  دەتوانین  دەبەستێ ،  سایكۆلۆژیەكان  بەچەمكە  پشت 

نیچە زیاتر پەیڕەویی لەبەكارهێنانی شوناسی سێكسی دەروونیی- كۆمەاڵیەتی تاك 

دەكات تا بەكارهێنانی شوناسی بایۆلۆجی تاك، لەبەر حسابكردنی نیچەیە بۆ مانای 

كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریی سێكسی كە باوەڕی بەدوالیزمی سێكسی نییە، جگەلەمەش 

نیچە بەتوندی رەخنە لەهەوڵی فیمینیستەكانی سەردەمی خۆی دەگرێ  كە زۆرجار 

لەپێناوی یەكسانیی كۆمەاڵیەتیدا، لەرووی بایۆلۆجیەوە نكۆڵییان لەشوناسی سێكسی 

باوەڕی وایە كە یەكسانی بەو مانایە، جگەلە زیان گەیاندن  ژن كردبوو، نیچە 

بەژنان شتێكی دیكە نییە و لەم بارەیەوە دەڵێت )كاتێ  ژنێك ئارەزووی زانایانەی 

هەیە، دەبێ  لەسێكسیدا گرفتێك هەبێ ، چونكە )هێسترێكە( نەزۆكێكە كە مرۆڤ 

بەرەو جۆرێ  ئارەزووی پیاوانە ڕادەكێشێ ، چونكە، لەگەڵ داوای لێبوردندا، پیاو 

)هێسترە( )فراسوی خیر و شر، ص144( نیچە باوەڕیوایە كە جواڵنەوەی الیەنگری 

ژنان  دەبێ ،  ژن  دەسەاڵتی  كەمكردنەوەی  ئەنجامەكەی  لەئەوروپا،  ژنان  مافی 

خۆیان  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  گەورەترین  ژنانەیان،  تایبەتمەندیی  بەلەدەستدانی 

لەدەست دەدەن، بەباوەڕی نیچە هەڵەی گەورەی ژنانی مۆدێرن، )لەدەستدانی 

ئەو )هەستەیە( كە ئەوە نیشان دەدات مرۆڤ لەكام بواردا لەهەموو بوارەكان 

لەپیاو  وازهێنان  خود،  تایبەتی  بەچەكی  مەشق  ئازادكردنی  )یەعنی(  لەپێشترە؛ 

جواندا  زیرەكانە و  خاكیبوونی  پەردەی  لەناو  ژن،  بەرلەوە،  لەكاتێكدا  گەل… 

خۆی حەشاردەدا(( )هەمان سەرچاوە ل 239( نیچە، لەدەستدانی غەریزەی ژنانە 

لێرەدا  نیچە  لەبەرئەوەی  دەزانێت،  ژن  دواكەوتنی  لەلەناوچوون و  بەجۆرێك 

بداتێ ،  دەتوانێت هێزیان  ژنان دەكات كە  بایۆلۆژیانەی  تایبەتمەندییە  لەو  باس 

ئەم قسەیەی نیچە دەتوانرێ  لەگەاڵ بیر وبۆچوونی سیمون دی بۆڤوار لەپێشەكی 

كتێبی )جنس دوم-رەگەزی دووەم (دا بەراورد بكرێ ، كە لەجێگەیەكیدا دەڵێ : 

)تەنها هێزێ  كە ئێمەی ژنان دەتوانین هەمانبێ ، هێزێكی راستەقینەیە كە تەنها 

نیچە و  پێیە،  بەم  مقدمە(  دوم،  )جنس  دێت(  بەدەست  ژنێتیمان  بەقبوڵكردنی 

دەتوانن  ژنان  كە  نیشانكردبوو،  دەست  راستەقینە  لەهێزی  فۆرمێكیان  بۆڤوار، 
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نكۆڵی  بایۆلۆجیەوە،  لەرووی  سێكس  لەرۆڵەكانی  نكۆڵیكردن  بهێنن،  بەدەستی 

كردنە لەژیان و ناتوانێ  ئەو ئازادییە بەژنان ببەخشێ  كە چاوەڕێی دەكەن، لەم 

رووەوە، )ئەگەرچی نیچە، ئاگای لەجیاوازی نێوان گوتەی بایۆلۆجی )مێ  بوون( و 

كە  نییە،  سێكسی  بەدوالیزمی  ب��اوەڕی  بەاڵم  )ژنبوون(ە  كۆمەاڵیەتی  گوتەی 

گوتەی )ژن( پێناسە دەكات )لین تیرل، 1998، ص 207( كەواتە ئیشكردنی نیچە 

لەدوالیزمدا، وا لێكدراوەتەوە كە پەیوندیی بەراستیی ئەو بەهایانەوە هەیە كە بۆ 

ژنان و پیاوان دانراون و رەتكردنەوەی بەهادانانە بۆ پیاوێتی و بێبەها كردنی ژنێتی، 

ئەگەر بمانەوێ  رەتكردنەوەی دوالیزمی سێكسی لەڕوانگەی نیچەوە، بەبەڵگەوەو 

بەكورتی دەربڕین، دەتوانین بڵێین: )-1پیاوان، تەنها لەڕووی نەریتەوە بەبەهاتر 

لەژنان لەقەڵەم دراون، -2پیاوان و ژنان وەكو مرۆڤ بەراستی جیاواز نین، بەڵكو 

یەكتری  دژی  لەراستیدا  ژنان  -3پیاوان و  هەیە،  یەكسانیان  رەچەڵەكێكی  خود و 

نین، بەڵكو لەگەاڵ یەكتریدا جیاوازییان هەیە؛ -4ئێمە )پیاوان و ژنان( تەسلیمی 

بنەما لەرادە بەدەر سادە كراوەكانی ئەم بیرو بۆچوونانە دەبین كە رۆڵی دوانەی 

سێكسی و بەهاكانیان جیاوازە(. )لین تیرل، 1998، ص208( بەكارهێنان و سەپاندنی 

دوالیزمی سێكسی بەسەركەوتوویی ئەنجامدرا، چونكە هەروەكو وتمان، مرۆڤ 

خەریكی ئاسان كردنی ژیانە بۆ خۆی و باوەڕیش بەدوالیزمی سێكسی ژیان ئاسان 

دەكات و هەتا ئێستا پیاوان ئەم ئاسانكارییەیان بەئامرازی )ئۆبجێكتیڤی( )یەعنی 

هێزی  دورەپەرێزیی و  ئارمانی  دوربینەوە(،  لەچاوی  بەبەتاڵی  شتەكان  بینینی 

ناونانەوە ئەنجامداوە.

ب/ روانگەگەرایی

)خواست  سۆز(  روانگەی  )تیۆری  )ئەپستمۆلۆجیا(،  لەجیاتی  نیچە، 

دەخاتە  روانگەگەرایی  شیدەكاتەوەو  بەرهەمەكانیدا  لەتەواوی  ص463(  قدرت، 

ئەم جێگۆڕكێیە  تایبەتمەندیی  بزانین  دەبێ   ئێستا  ئەپستمۆلۆجیای كۆن،  شوێنی 

راستیی  زانینی  نیچە،  بەڕای  مەعنایەكە.  بەچ  روانگەگەرایی  لەبنەڕەتدا  چییە و 

ئێمە  نییە و  كردە  كاری  نەبێ   تایبەتەوە  روانگەیەكی  لەڕێگەی  ئینسانەكان  بۆ 

خۆمان  ژیانی  باردۆخی  بۆ  بەحسابكردن  تایبەتەوەو  لەڕوانگەیەكی  هەموومان 
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ئینسانەكان  باقی  وەكو  فەیلەسوفەكانیش  نێوەندەدا  لەم  تێدەگەین.  لەڕاستیی 

لەكاتێكدا لەڕاستی و بەها راستەقینەكان دەكۆڵنەوە، لەڕاستیدا لەڕوانگەی خۆیانەوەو 

بەئاڕاستەی بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان لەو مەسەلەیە دەڕوانن و لێرەوە دەتوانین 

بگەینە ئەو ئەنجامەی كە فەیلەسوفەكان، وەكو لەئەپستمۆلۆجیادا رایدەگەیەنن، 

راستییان  باسی  خۆیان،  روانگەی  بەپێی  نییە و  بێنیازیان  بێمەبەست و  روانینێكی 

كردوە. ئەم مەسەلەیە خۆی لەخۆیدا دەبێتەهۆی رێژەییبوونی راستی و بەم پێیە 

هەبوو  پێی  باوەڕی  ئەفالتون  كە  شێوەیەی  بەو  حەقیقەت  )رەها(ی  حەقیقەتی 

ئەفالتون(  بەشێوەی  خێر  رۆح و  لەسەر  )قسەكردن  نیچە  چونكە  نابێ ،  لەئارادا 

پیش  شر،  خيرو  )فراسوی  لەڕوانگە  نكۆڵیكردن  راستی و  بە)ئاوەژووكردنەوەی 

گفتار( دەزانێ  و لەوێوە كە نیچە روانگەگەرایی بە)مەرجی بنەڕەتی سەراپای ژیان( 

دەزانێ ، )هەمان سەرچاوە( نكۆڵیكردن لەڕوانگە، واتە نكۆڵیكردن لەهەموو شتێ .

بەم پێیە ئەگەر نزیكیی ئێمە لەگەڵ راستیدا پەیوەستبێ  بەڕوانگەمانەوە 

سەبارەت بەڕاستی و پێویستیمان پێی، لەم حاڵەتەدا ئەو پێویستییە بەهەرشێوەیەك 

فیمینیستەكان  كە  خاڵێكە  ئەمە  نیشاندەدات و  شێوەیە  بەو  راستیمان  بیەوێت 

جێگیركردنی  پرسیاری  ژێر  خستنە  ژنان و  بۆ  دانان  بەها  گۆڕینی  بەئاڕاستەی 

بەناونیشانی  لەتێكستێكدا  نیچە  لێوەرگرتوە،  سودیان  سێكسییەكان  جیاوازییە 

شاد(دا،  زانستی  شاد-  )دانش  كتێبی  دووەمی  لەبەرگی  ملكەچكردن(  )ئیرادە و 

حییكایەتێكی ئەخالقی دەگێڕێتەوە كە تیایدا رۆڵە سێكسییەكان جێگیربوون و سود و 

قازانجی ئەوە بۆ پیاوان و ژنان نیشاندەدات:

ئەم  )ژنان خەریكە  وتیان:  ژیر و  زانایەكی  بردە الی  گەنجیان  )كوڕێكی 

كوڕە خراپ و گەندەڵ دەكەن( زانای ژیر سەرێكی بادا، بزەیەكی هاتێ  و هاواری 

كرد )ئەوە پیاوانن كە ژنان خراپ و گەندەڵ دەكەن! هەر كەم وكورتییەك لەژناندا 

كەم وكورتییە  ئەو  خۆیاندا  وجودی  لە  بدەن و  باجەكەی  پیاوان  دەبێ   هەبێ  

بۆ خۆی دروستدەكات و ژن  وێنەی ژن  پیاوە كە  ئەوە  چارەسەربكەن- چونكە 

تەنها خۆی لەگەڵ ئەو وێنەیەدا دەگونجێنێ (.. یەكێك لەناو مەجلیسەكەدا وتی 

پەروەردە  باشتر  پیاوان  )دەبێ   وتی  زانا  بكرێن!(  پەروەردە  باشتر  ژنان  )دەبێ  

بۆ  ژن  وێنەی  كە  پیاوە  )ئ��ەوە  دەڵێت:  نیچە   )68 ص  شاد،  )دان��ش  بكرێن( 
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لەم  دەگونجێنێ (،  وێنەیەدا  ئەو  لەگەڵ  خۆی  تەنها  ژن  دروستدەكات و  خۆی 

گوتەیەدا دەتوانرێ  رەگ وڕیشەی ئەو قسەیەی سیمۆن دی بۆڤوار بەدیبكرێ  كە 

دەڵێت: )ئەوە ژنە كە بەگێڕاندنەوەی بۆ الی پیاو پێناسە و دیاری دەكرێ ، نەك 

بەپێچەوانەوە، ژن پاشكۆ و ژێردەستە و دژی پیاوە، پیاو بكەر و رەهایە- ژن، ئەوی 

دیە( )سیمون دی بۆڤوار، 1974، ص XiX( هەم نیچە و هەم بۆڤوار باوەڕیانوایە 

كە ئەم ناكۆكیی و دوبەرەكییەی ژن وپیاو، واتە ئەوەی كە پیاو یەكەمە و ژن دووەم، 

وەكو  لەبەهاكان  یەكێك  لەبەرچاوگرتنی  بە  نابەجێیە و  ناپەیوەست و  ناكۆكییەكی 

یەكەم بەها، بۆ نموونە بەلەبەرچاوگرتنی پیاو وەكو رەگەزی یەكەم، لەڕاستیدا 

نایەكسانەدا  لەم هەڵسەنگاندنە  بەاڵم  ئاشكراكردوە،  روانگەگەرایی خۆمان  ئێمە 

ژنان زەرەرمەند دەبن، هەروەها بۆڤوار باسی ئەوەی كردوە كە پیاو دەیەوێ  

رەهابێت، بەاڵم بەڕای نیچە رەهابوون نابێ  ئامانجی ژن بێت، بەڵكو ئامانجی ژن 

دەبێت لەگەڵ روانگەی خۆیدا هاوڕێك بێ ، هەڵبەتە ژن لەبەشێكی ئەم كارەدا 

شكست دەخوات، چونكە )هونەری گەورەی ژن درۆكردنە و گرنگترین سەرقاڵیی 

ئەو خۆ خەریككردنە بەڕواڵەت و جوانییەوە( )فراسوی خیر و شر، ص 232(. ئەگەر 

بمانەوێ  شێوازەكەی بۆڤوار بەكاربێنین، رۆڵی ژن وەكو )ئەوی دی(، ژن دەكات 

بەستووە،  خۆی  ژیانی  بۆ  وەهمەكانی  بەخۆهەڵكێشان و  پشتی  كە  بەئەكتەرێك 

وەهمەكانی  بەدەستی  لەفریوخواردن  بریتییە  نێوەندەدا،  لەم  ژن  هەڵەی  بەاڵم 

خۆی، ژن لەدەالقەی چاوی كەسانی دیەوە نەبێ  خۆی نابینێ ، كێشەیەكی دیكەی 

ژن ئەوەیە كە دەستبەرداری روانگەی خۆی دەبێ  و لەڕوانگەی پیاوەوە تەماشای 

هەموو شتێك و بەتایبەتی تەماشای خۆشی دەكات، نیچە دەپرسێت: )قەناعەتكردن 

بەدراوسێ  و پاشان هاتنە سەر بیروڕای ئەو لەم میتۆدەدا چ كەسێ  لەگەڵ ژناندا 

رەنگە   ،)148 ص  شر،  خیر و  )فراسوی  هاوكاریانە؟(  دەكات و  یەكسانی  داوای 

باسكردنی خاڵێك لێرەدا بێسود نەبێ  و ئەویش ئەوەیە كە رەنگە رۆڵگێڕان خۆی 

كەسێكی  هەر  ژیانی  پێویستی  بەبەشێكی  نیچەش  هەتا  نەبێ  و  خراپ  لەخۆیدا 

پیاو  سیناریۆكەی  كە  دەگێڕێ   رۆڵێك  ژن،  كە  ئەوەیە  مەسەلەكە  بەاڵم  بزانێ ، 

نوسیویەتی، هەربۆیە ناتوانێت روانگەكانی خۆی دەربڕێت.

پیاو وێنەیەكی ژن بۆ خۆی دەكێشێ  و پاشان ژن ناچارە خۆی لەگەڵ ئەو 
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وێنەیەدا بگونجێنێ ، لەبەرئەوەی ئەو ژنەی پیاو بەدڵێتی و دەیەوێت، واتە ئەو 

ژنەی )كچەی( پیاو دەیكات بەهاوسەری خۆی و دەیپارێزێ ، ژنێكە كە لەهەموو 

لەمجۆرە و  پێناسەیەكی  بەدەستەوەدانی  لەگەڵ  )باكرە(بێت!  عازەب  روویەكەوە 

یەكسانكردنی بەفەزڵ و بەهای ژنانە، پیاو پێوەرێك دەهێنێتە ئاراوە، كە ژن دەبێ  

لەتەواوی بوارەكانی ژیانی خۆیدا، وەكو بواری ئابوریی، كۆمەاڵیەتی، دەرونیی، 

قبوڵی بكات، ئەم خاڵە مایەی سەرنجە و لەهەمانكاتدا جێگەی داخە كە ژن چ 

ئەم پێوەرە قبواڵ بكات یان نا، دەكەوێتە بەر تانە و نەفرەتی پیاو، سەیر لەوەدایە 

كە نیچە، مەترسییەكانی قبوڵكردنی ئەم پێوەرە لەالیەن ژنانەوە دەبینێ ، بەاڵم 

لەهەمانكاتدا ژنان لەئاستەنگێكدا دەبینێ  كە پیاوان بۆیان خوڵقاندون و باوەڕیوایە 

كە ئەم مەسەلەیە، پێگەی ژنان بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی زیاتر، دژوار دەكات: 

)خەسڵەتی پیاو ئیرادە و خەسڵەتی ژن، قبوڵكردنی فەرمانە- لەڕاستیدا ئەمە یاسای 

جنسەكانە، كە هەڵبەتە بۆ ژن یاسایەكی سەختە. هەموو ئینسانەكان، دەربارەی 

چۆنێتی ژیانی خۆیان بێدەسەاڵت و بێگوناهن، بەاڵم بێگوناهی ژن زیاترە: )كێ  

بەرامبەر بەژن لوتف و نەرم ونیانی بەڕەوا دەزانێ ؟( )دانش شاد، ص 68(، بۆڤوار-

یش ئەم شیكردنەوەیەی نیچە بەم گوتەیە رووندەكاتەوە كە باشترین و ئاسانترین و 

پیاوانە  پێناسەی  قبوڵكردنی  ژنان،  گەیشتنی  بەدەسەاڵت  بۆ  رێگە  دڵنیاترین 

سەبارەت بەژن، ژنان دەسەاڵتێكی كەمیان بەسەر سیستمی پیاوساالریدا هەیە و 

نكۆڵیكردن لەو پێوەرانەی كە پیاوان بۆیان خوڵقاندون، رەنگە ببێتەهۆی ئەوەی 

ئەو دەسەاڵتە كەمەش لەدەستبدەن كە پێشان هەیانبووە.

رەنگە یەكێكی تر لەهۆیەكانی ئەم مەسەلەیە، بەپێی قسەی نیچە، ئەوەبێ  

كە: )ئەمڕۆ مرۆڤی ئاساییش چاوەڕێی بیروبۆچوونێكە سەبارەت بەخۆی و پاشان 

بەپێی غەریزە خۆی بەو بیروبۆچوونە دەسپێرێ ( )فراسوی خیر و شر، ص 361(.

بەشێوەیەكی گشتیی، دەتوانرێ  بگوترێ  كە نیچە، جیاوازیی لەنێوان )خود( و 

بەڕوانگەی  پەیوەندیی  كە  دەزانێ   بەمەسەلەیەك  )ژن(دا  )پیاو( و  دی( و  )ئەوی 

جیاوازەكانەوە هەیە، هەتا جیاوازیی  بەبەها  پەیوەندیی  ئەوەش  دوای  جیاواز و 

بنەڕەتی لەنێوان ئاكاری سەروەر و ئاكاری كۆیلەشدا جۆرێكە لەڕوانگەگەرایی، ئەم 

لەسەروەران و  هەریەكە  چۆن  كە  هەیە  مەسەلەیەوە  بەو  پەیوەندیی  جیاوازییە 
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كۆیلەكان،  هەم  سەروەران و  هەم  بەدەستدەهێنن،  خۆیان  بەهاكانی  كۆیلەكان، 

بەهاكانی سەروەران بەبەهای یەكەم دەزانن، بۆ بەیانكردنی ئاكاری سەروەریی، 

ژیانی خودی سەروەردا  لەگەڵ شێوازی  كە  دادەنرێ ،  لەپێشەوەی  )بااڵ(  وشەی 

لەسەروەران  كەسانەی  ئەو  بۆ  كە  دێت  دووەمدا  لەپلەی  )نزم(  پێناسەدەكرێ  و 

لەخوارترن، بەكاردێت. الی كۆیلەش ئەو ئەخالقە )بااڵ(یەی سەروەر كە بۆ كۆیلە 

بە )شەڕ( لەقەڵەم دەدرێ ، لەپلەی یەكەمدایە و كەوتنە سەرزەوی خۆی كە بەڕای 

)گەورەكان(  بەپلەی دووەم دێت. سەروەران  دەنوێنێ ،  )خێر( خۆی  ئەو وەكو 

تەماشایان  بەڕقەوە  )ئێمە راستین( كۆیلەكانیش  تەماشای خۆیان دەكەن و دەڵێن 

دەكەن و بەزۆردار و شەڕانگێزیان دەزانن، لەم رووەوە نیچە روانگەگەرایی بەهاكان 

نەك تەنها سەبارەت بەئەخالق، بەڵكو لەسەراپای ژیانی مرۆڤدا وا دەبینێ  كە 

وابەستەیە بەدیدگای تاكەكانەوە.

دواجار، دەتوانرێ  بگوترێ  كە پیاوان و ژنان بەڕاستی دژی یەكتری نین، 

دوانە  لەم  كام  كە  ئەوەی  بەاڵم  تریانە،  ئەوی  پاكیزەكراوی  یەكێكیان  بەڵكو 

ئێمەوە  دیدگای  لەڕێگەی  مەسەلەیەكە  بزانین،  تریان  ئەوی  بەپاكیزەكراوی 

سروشتی،  مەسەلەیەكی  نەك  نیشاندەدات  ئێمە  روانگەگەرایی  ئەنجامدەدرێ  و 

زاتی و یان راستییەك دەربارەی پیاو یان ژن.

هەروەكو وتمان، روانگەگەرایی، بیرۆكەیەكە كە نیچە دەیخاتەشوێنی تیۆری 

ئەپستمۆلۆجیا  تیۆری  روانگەگەراییەیە كە  )ئەم  لەڕاستیدا  ئەپستمۆلۆجیای كۆن، 

)مەعریفەزانی( بۆ فیمینیستەكان فەراهەمدەكات( )دنیل، دابلیو، كانوی، 1998، 

ص256(، لەم پەرەگرافەی خوارەوەدا نیچە چەند خاڵێك دەخاتەڕوو كە تیۆرسینە 

فیمینیستەكان بۆ خستنەڕووی تیۆری ئەپستمۆلۆجیای خۆیان، سوودی لێوەردەگرن:

 )كەواتە فەیلەسوفان، گەورەكانم، لێرە بەدواوە لەبەرامبەر ئەو ئەفسانە 

بێكات(  بێئازاری  بێخواستی  ئەبستراكتی  ئاگای  )بكەرێكی  كە  دێرینەدا  ترسناكە 

فەراهەمدەكات؛ بازیاتر ئاگامان لەخۆمان بێت و لەداوی چەند چەمكێكی ناتەبای 

بەدور  خۆمان  لەخۆیدا(  خۆی  )زانست  رەها( و  )رۆحی  پەتی(،  )عەقڵی  وەكو 

بگرین لەبەرئەوەی ئەم چەمكانە هەمیشە چاوەڕوانیی بیركردنەوەمان لێدەكەن 

لەڕوانگەیەكەوە، كە هەرگیز بیری لێوە ناكرێتەوە، واتە چاوێك تەماشای هیچ 
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الیەك ناكات و ئاماژەی هێزی ئەكتیڤ و راڤەكەری تێدا نەبێ ، یەعنی ئەو هێزانەی 

بێمانایە  پوچ و  چاوەڕوانییە  ئەو  كە  دەبینرێ ،  شتێ   هەمیشە  لەڕێگەیانەوە  كە 

لەڕوانگەوە،  یەعنی  )زانین(  بەس،  بینین و  لەڕوانگەوە،  واتە  بینینەوە  لەچاوی 

زانین و بەس، هەرچی دابنێین و سۆزێكی زیاتر لەبارەی شتێكەوە قسە لەگەڵ ئێمە 

دەكات، كە چاوی زیاتر و جۆراوجۆر و ترمان لەسەر داناوەو )تێگەیشتن(ی ئێمە 

لێی و )روانگەگەرایی( ئێمە لەو بارەیەوە كامڵتردەبێ - )تبارشناسی اخالق، 111، 

ئاگادارمان  لەوە  نیچە  لەهەرشتێ   بەر  مەسەلەیە،  ئەم  بەئاشكراكردنی  ص12(. 

دەكاتەوە، كە وەكو )روانینی بێ  ئایدیا( ئاگامان لەڕاڤەی كۆنی )روانگەگەرایی(

بێت، ئامانجی ئەندێشەی بێمەبەست و روانینی بێئایدیا، گریمانەكردنی )ئەفسانەی 

ترسناكی چەمكێكی دێرینە( و )چەمكی ناتەبایە( كە وێڕای ئەوە، ناچارمان دەكات 

)بكەرێكی ئاگای ئەبستراكتی بێخواستی بێئازاری بێكات(مان هەبێت، واتە )چاوێك 

ئەو  بەنیازە  نیچە،  روانگەگەرایی  پێیە  بەم  نەكات(،  الیەك  هیچ  تەماشای  كە 

بەشانەی كە بەشێوەیەكی كۆن، لەالیەن ئەپستمۆلۆجیاوە لەبەرچاو نەگیراون بەیان 

بكات، نیچە بە بەیانكردنی بیروباوەڕی خۆی لەبابەتی روانگەگەراییدا، وێنەیەكی 

واتە  لەسۆز وەردەگرێ ،  بەیانكردنی سود  بۆ  پێدەبەخشێ  و  بەدەنیی  دەرەكیی و 

چەند بەشێ  بۆ روانگەگەرایی وەكو گریمانە دەگرێ  كە بەتەواوی لەئەپستمۆلۆجیای 

لەبەدەن،  نین  دیدگایەك  چەند  روانگەكان،  نیچەوە  بەالی  دراون،  توڕ  كۆندا 

راڤەكەرەكان(  ئەكتیڤ و  )هێزە  بەیانكردنی  بۆ  چاو  بینین و  نیچە  كە  لەكاتێكدا 

بەكاردەهێنێ ، وامان لێدەكات كە وەكو بەدەن لەڕوانگەكانیش تێبگەین، رەخنەی 

ئەندێشەیەكی  تەنها  نەك  تائێستا  كە  فەلسەفی،  كۆنی  لەڕوانگەگەرایی  نیچە 

بێمەبەست و روانینێكی بێئایدیا نەبووە، بەڵكو هەمیشە هاوشانی ئەوە بووە كە 

رۆحانی و ئەودیو روانگەیی و پاتریاركیانەیە، خاڵێكە كە فیمینیستەكان، بەئاراستەی 

بەرەوپێشە وەبردنی ئامانجی خۆیان سودیان لێوەرگرتوە.

رەخنەگرتن لەئارمانی دوورەپەرێزیی

ئاكار( ئاركیۆلۆژیای  اخالق-  )تبارشناسی  كتێبی  سێیەمی  لەبەشی  نیچە، 

نابەدەنیی و  نامادیی و  ئارمانێكی  كە  دەخاتەڕوو  دورەپەرێزیی  ئارمانی  مانای  دا 
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لەئەنجامیشدا نادنیایی و نا )هەوەس(ییە.
نیچە مانا جیاواز و سەرنجڕاكێشیەكانی ئارمانی دورەپەرێزیی بەیاندەكات، 
ئارمانی  جیاوازەكانی  مانا  هۆی  هەیەتی و  جیاوازەكان  بەكەسە  سەبارەت  كە 
دواجار  كە  دەگەڕێنێتەوە،  جیاوازەكان  )خواست(ە  بوونی  بۆ  دورەپەرێزیی 
هەموویان لەبەر ترس لەنەبوون و پوچی و لەهەمانكاتدا بۆ بەدەستهێنانی ئامانج و 
مانایەك بۆ ژیان هەوڵدەدەن، هەرچەندە ئەو ئامانجە جگە لەنكۆڵیكردن لەژیان 
شتێكی دیكە نەبێت، هەروەكو دیمان، نیچە، دژایەتی و كێشمەكێشێك لەنێوان 
ئەو شتانەدا نابینێ  كە ئینسانەكان و لەوانیش فەیلەسوفەكان بەناكۆكیان دەزانن، 
بارەیەشەوە  لەم  نیچە،  هەوەس.  لەپاكیزەیی-  بریتییە  دژانە  دوو  لەو  یەكێك 
لەنێوان  دەتوانێت  ساغ،  مرۆڤی  كە  باوەڕیوایە  نییە و  قایل  ناكۆكییەك  بەهیچ 
ئاژەڵێتی رووت و دژی هەوەسبازبووندا هاوسەنگییەك دروستبكات. بەاڵم هەوەس، 
بۆ  رێگەیەكە  رووەوە  لەم  رەتدەكرێتەوەو  بەتەواویی  دورەپەرێزییدا  لەئارمانی 
رزگاربوون لەفشاری هەڵچوونی سێكسی، هەروەكو نیچە دەربارەی شوپنهاوەر و 
لەشۆپنهاوەر  جگە  دەك��ردەوە،  بیری  وا  دورەپەرێزیی،  لەئارمانی  رێزگرتنی 
هەبوو،  بێوەفاكەی  دڵدارە  بەدایكی و  سەبارەت  دەرونیی  رۆحیی و  كێشەی  كە 
هەموو فەیلەسوفەكان سەبارەت بەهەوەس و هەڵچوونە سێكسییەكان، نەفرەت و 
نییە كە ئەم فەیلەسوفانە  ئایا ئەمە بەو مانایە  نیشانداوە،  بێزارییەكی سەیریان 
بۆ  دورەپەرێزییان  لەپارێز و  پڕ  ژیانی  لەبەرئەوەی  كردوە؟  لەژنانیش  نەفرەتیان 
ناسینی  ژن و  خواستی  بەشوێن  هەمیشە  پیاو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دژواردەك��ردن؟ 
ژنەوە بووە. هەروەكو فرۆید كە دواساڵەكانی تەمەنی لەبێئارامیی و نیگەرانی ئەو 
پرسیارەدا بەسەربرد كە )ژن چیی دەوێ ؟( بێگومان ئەمە پرسیارێكە تەنها لەنێو 
خواستی  مەترسییەكانی  نیچە،  پیاوانە.  خواستی  تەنها  وەاڵمدانەوەشی  پیاواندا و 

پیاو و ئارمانی دورەپەرێزیی ئاشكرا كرد.
داخوازییەكانی  بەدوای  گەڕانی وردنەبوو  دەزانین  پیاوان- وەك  ئەركی 
ژندا، بەڵكو شاردنەوەی خواستەكانی پیاوبوو، پیاو وەكو مرۆڤێك، ناتوانێ  پرسیار 
دەربارەی  نیچە  فۆرمۆڵی  فەرامۆشبكات،  خۆی  گەورەبوونی  شوێنی  لەزادگە و 
خواستی پیاو، كە )خواستێكی چاالكە( بۆ )بەدواداچوونی شتێك كە سەر وەختێ  
بۆ  فرۆیدیشدا،  لەفۆرمۆڵی  11، ص1(.  اخالق،  شناسی  )تبار  بەشوێنییەوەبوو( 
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چارەسەركردنی گرێی ئۆدیب، دوبارە دەبێتەوە: واتە سەرلەنوێ  داواكردنی شتێك 
سەرلەنوێ   هەمیشە  كە  بكەرێ   دۆزینەوەی  واتە  كراوە،  داوا  سەروەختێ   كە 
قسەدەكات،  پیاوەوە  لەبارەی  كە  لەكاتێكدا  فرۆید  ونەو  بكەرێكی  دۆزینەوەی 
بەپێی  دایكە.  بكەرەش  ئەو  ئەوە،  ونی  بەاڵم  دڵخواز  لەبكەرێكی  مەبەستی 
گرێی  شیكردنەوەی  فرۆید و  دەرب��ارەی  الكان،  وەكو  دەرونشیكارانی  ب��اوەڕی 
ئۆدیب كە فرۆید ئاشكرای كردوە، گرێی ئۆدیب بەپێی یاسای باوك، بەئاراستەی 
سەركوتكردنی مەیل و ئارەزووی كوڕ )پیاوی ئایندە( لەبەرامبەر دایكدا كاردەكات، 
بەاڵم داخوازیی پیاو بەئاراستەی سەرلەنوێ  دۆزینەوەی ئەو بكەرە ونە كاردەكات و 
دۆزینەوەی  بەدووبارە  لەڕاستیدا  شەرمن و  نۆبووكێكی  دۆزینەوەی  سەرئەنجام 

دایك، وەاڵمی ئەو خواستەی خۆی دەداتەوە.
گریی  كاریگەریی  لەكارخستنی  بەئاڕاستەی  دەتوانرێ   نیچە،  گوتەكانی 
یادەوەریی كەسێكە  لێكبدرێتەوە، ژن بەالی زەردەشتی نیچەوە،  ئۆدیبی فرۆید 
كە گەڕانەوەی جاویدانی لەدوای مەرگی خودا )واتە لەدوای مەرگی باوكساالریی( 
دەهێنێتەوە یاد و لەم رووەوەیە كە زەردەشت، دەزانێت كە هەموو دۆزینەوەكان، 
وەكو  دەرونشیكارانی،  لەڕاڤەكردنەكانی  وەكو  وان.  دۆزینەوە  سەرلەنوێ   وەكو 
فرۆید و الكاندا، دەردەكەوێ ، ئەو وێنەیەی كە نیچە، بۆ دایك )ژن( دەیكێشێ ، 
بەهیچ شێوەیەك بەپێی یاسای باوك نییە، پیاو، دەزانێت كە سەرچاوەی ئارەزووی، 
سەرچاوەیەكی دڵنیا نییە، چونكە پیاو بێتواناییەكانی خۆی دیاریدەكات و دەزانێ  
كە ناتوانێ  زادگەی بوونی خۆی و كۆتایشی بێت، كەواتە پیاو چۆن لەجێگایەكی 
دیكەیە، ژن وەكو زادگە پێویستی بەگەڕانەوە نییە، ژن هەمیشە و بەر لەهەمووان 
لەو شوێنە بووە، لەو رووەوە، پیاو دەزانێ  كە زادگەی بوونی، هەمیشە وەكو 
پێویست )ئەوی دیە(. ئایا ئەم مەسەلەیە، بەهای )خود( پەیوەست بە )ئەوی دی( 
پیاوساالریی،تائێستاپەردەیەكی  فیمینیستەكان،  بەباوەڕی  پرسیارەوە؟  ژێر  ناخاتە 
ئەستوری داوە بەهێنانە ژێر پرسیاری زادگەداو ویستویەتی وەاڵمی ئەو پرسیارەی 

پیاو كە خواستی ژن و ناسینێتی، بەداهێنانی ئارمانی دورەپەرێزیی بداتەوە.
د/ دەسەاڵتی ناونان

لەقاڵبی  لەزمان  نیچە  تایبەتی  سوودوەرگرتنی  نووسین و  ستایلی  وێڕای 
یارمەتییەكی  كە  مۆنۆلۆگ و...  هەڵبژاردەو  قسەی  خەیااڵ و  مەجاز و  خ��وازەو 
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بەرچاوی فیمینیستەكانی داوە بۆ هێنانەكایەی نوسینێكی ژنانە، لوسێ  ئیریگاری 
ستایلی  كە  باوەڕیوایە  دەكاتەوەو  مەسەلەیە  لەم  )Luce Irigaray(ی��ش جەخت 
نیچە، ستایل )شێواز(ێكە كە بەشێوەیەكی بنەڕەتی لەپێوەرە زمانەوانییە باوەكان 
بەنووسینێكی  سەبارەت  دەكات  تازە  لەئەگەرێكی  پشتیوانیی  دووردەكەوێتەوە و 
ژنانە، رەخنەی نیچە لەزمان و ئەو رەخنەیەی لە وتەزا میتافیزیكییەكانی دەگرێ ، 
بەكاربهێنرێ ،  كۆن  لەفەلسەفەی  فیمینیستی  لەڕەخنەی  پشتیوانیی  بۆ  دەتوانرێ  
نیچە زمان بەهاوبەش و هاوكارێك دەزانێت بۆ بنەڕەتیبوونی زیرەكانەی كۆمەڵێ  
لەڕەنگدانەوەی  نییە جگە  لەڕاستیدا شتێك  چەمك لەفەلسەفە و میتافیزیكدا كە 
ئەو وشانەی ئێمە بۆ ناونانیان بەكارمانهێناوە، نیچە لەپێشەكی كتێبی )ئەودیوی 
چاكە و خراپە( و لەبەشەكانی دیكەشیدا، باسی ئەو ئایدیا گرنگە دەكات كە یەكێك 
لەفاكتەرەكانی ئەو دۆگماتیزمەی كە لەبیركردنەوەی ئێمەدا فۆرمەڵە بووە، بریتییە 
لەڕێزمان و )گەمەكانی زمان(، نیچە زمان بەفەرمانڕەوای جیهان دەزانێ  و پێیوایە 
نیچە  رێزمانە،  دروستكردنی  رەنگدانەوەیەكی  تێیدایە،  ئەوانەی  هەموو  جیهان 
)زانستی  كتێبی  دووەمی  لەفەسڵی  وشە،  زمان و  داهێنانی  دەسەاڵتی  دەربارەی 
دوالیزم  قبوڵكردنی  یەكەمجار  لەنێوان  گرنگە  پەیوەندیی  پردێكی  كە  شاد(دا 
لەكتێبی )لەدایكبوونی تراژیدی(داو پاشان نكۆڵیلێكردنی لەكتێبی )ئەودیوی چاكە و 
خراپە(دا، دەربارەی ئەو دەسەاڵتەی كۆسمۆپۆلتیزمی زمان ئاوا دەدوێ  )ئەوەی 
كە بوەتە هۆی زۆرترین زەحمەت بۆ من و هێشتاش زەحمەتم دەدات ئەوەیە 
گرنگترە،  شتەكان  خودی  لەناسینی  زۆر  شتەكان  ناوی  زانینی  هەستدەكەم  كە 
ناوو ناوبانگ و گرنگیی و بڕوكێشی ئاسایی هەموو شتێ - واتە ئەو خاسییەتانەی 
كە سەرەتا، زۆرجار بەهەڵە و دەستنیشانكردنی خودسەرانە، وەكو جل وبەرگێك 
كە بەقووڵیی بەناوەڕۆك و شێوەی نامۆیە هاتوەتە ئاراوە- لەبەر باوەڕی ئێمە و 
فراوانبوون و كامڵبوونی ئەو خاسییەتانە لەنەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكە وردەوردە 
تێكەڵی ئەو شتەبووەو بووە بەشوناس و دواجار بووە بەبەدەنی ئەو شتە. شێوەی 
سەرەتایی هەر شتێ  تەقریبەن هەمیشە دەبێت بەناوەڕۆكی و وا خۆی دەنوێنێ ، 

كە لەبنەڕەتدا ناوەڕۆكی بووە، )دانش شاد، ص58(.
كە  پیاوبوو  ئەوە  كراوە،  بۆ  ئاماژەی  راب��ردودا  لەبەشەكانی  هەروەكو 
بەهەمان  پیاو  پێدەبەخشی،  پێناسەی  مانا و  كە  دەخوڵقاند  بەوە  هەموو شتێكی 
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نیچە،  قسەی  بەپێی  دەكات،  خەڵق  پێ   دنیاكەی  كە  خەڵقدەكات  ژنیش  رێگە 
پیاو ئەم كارە بە )دەسەاڵتی ناونان( ئەنجامدەدات. هەروەها لەفەسڵی پێنجەمی 
رەگەزی  لەسەر عەشقی دوو  بۆ قسەكردن  بەڕاشكاویی  نیچە  )زانستی شاد(دا، 
جیاواز، سوود لەزمانی سەروەرو كۆیلە یان زمانی پیاو و ژن وەردەگرێ ( نیچە 
ئەگەر  بەاڵم  تەواوەتییە(،  )تەسلیمبوونی  بەمانای  ژنەوە  بەالی  )عەشق  دەڵێت: 
مایەی  )هەمان سەرچاوە ل363(.  بەكۆیلە  دەبێت  بكات  پیاو وەكو ژن عەشق 
سەرنجە ئەوە بزانین كە لەڕوانگەی نیچەوە، فیداكاریی ژن لەعەشقیدا بەرامبەر 
بەپیاو، بایەخی نییە، بەڵگەی ئەم كارە لەوێدا دەبینین كە نیچە باس لەپاكیزەیی 
ل71(  سەرچاوە  )هەمان،  دەردەبڕێ   ژنان  بۆ  خۆی  هاودەردیی  دەكات و  ژنان 
لەمەسەلە  بەتایبەتی  ژناندا،  لەگەڵ  پیاوان  بەڕەفتاری  سەبارەت  نیچە  لێرەدا 
پیاوان سەبارەت بەم  باوەڕیوایە ئەو رەفتارەی كە  سێكسییەكاندا قسە دەكات و 
مەسەالنە گرتوویانەتەبەر، پیاوان دەكات بە )فاعیل(ی سێكسی و ژنانیش دەكات بە 
)مەفعول(ی سێكسی و بەم پێیەیە كە پیاو ژیانی عاشقانەی ژن ئیفلیج دەكات، نیچە 
ئەوە دەستنیشاندەكات كە ژیانی عاشقانەی هەركەسێ  رۆڵێكی سەرەكیی و بنەڕەتی 
ئارەزوی  )بڕ و جۆری  بارەیەوە دەنوسێ   لەم  نیچە  ئەو كەسەدا،  لەژیانی  هەیە 
سێكسی هەر مرۆڤێ  هەتا دوا ترۆپكی گیانی ئەو مرۆڤە بڕدەكات( )فراسوی خیرو 
شر، ص75(. بەقبوڵكردنی ئەم غەفڵەتە سێكسییە، ژن هەموو وزەو توانای خۆی بۆ 
هەبوونی ژیانێكی عاشقانەی ساغ لەدەستدەدات و جگە لەبێدەنگیی هیچ رێگەیەكی 
تر ناگرێتەبەر )دیسان هەمان بێدەنگیی پێشان و هەمان بێدەنگیی قوڵ: ژن هەتا 
)دانش  دادەخات(  خۆشیدا  لەئاستی  چاوانی  بێدەنگدەبێت و  خۆشیدا  لەبەرامبەر 
لەڕاستیدا  خۆیدا،  لەبەرامبەر  چاوداخستنەی  بێدەنگیی و  بەم  ژن  شاد، ص71(، 

دەسەاڵتی شارەزایی لەدەربڕین و دەسەاڵتی خۆی لەدەستدەدات.
فیمینیستە هاوچەرخەكان بۆ تێگەیشتنی باشتر و زیاتری ئەوەی كە نیچە 
بەدەسەاڵتی ناونان ناوی دەبات، هەوڵی زۆریانداوە بۆ ئەوەی بتوانن چەند رێگە و 
میتۆدێك فۆرمەڵە بكەن بۆ ئەوەی بوونی مرۆڤ لەجیهاندا راڤە بكات و ئەمەش 
لەكاتێكدایە كە ئەوان ئاگاداری ئەو مەسەلەیەن كە میحوەری قسە و گوتار هەمیشە 
بەبەكارهێنانی زاراوەی  پیاواندابووە، فیمینیستە هاوچەرخەكان  لەژێر دەسەاڵتی 
بەكارهێنانی  لەڕێگەی  )پیاوان  كە  دەكەن  قسە  وا  نیچە،  ناونان(ی  )دەسەاڵتی 
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دەسەاڵتی ناونانەوە، لەڕاستی خواست و ویستی دەسەاڵتی خۆیان زیاد دەكەن( 
)لین تیرل، 1998: ص314( پیاوان لەم رێگەیەوە، نەك تەنها ژنان دەخەنە ژێر 
دەسەاڵتی خۆیانەوە، بەڵكو تەواوی جیهانیش دەخەنە ژێر دەسەاڵتی خۆیانەوە، 
بۆڤاریش بەجوانیی هەستی بەم خاڵە كرد، ئەوەتا دەڵێت: )نیشاندان و خستنەڕووی 
جیهان وەكو جیهانێكی واقیعی، ئیشی پیاوانە، پیاوان جیهان لەڕوانگەی خۆیانەوە 
لێتێكدەچێت(  رەهادا  حەقیقەتی  لەگەاڵ  جیهانیان  وەسفەی  ئەو  وەسفدەكەن و 
)حەقیقەتی  دەڵێت:  بۆڤوار  كە  ئەوەبین  ئاگاداری  دەبێ   )جنس دوم، ص161(. 
راستەقینە  كە چیرۆكی  ناكات  ناونان  لەدەسەاڵتی  نكۆڵیی  ئەو  لەڕاستیدا  رەها( 
ئەم  كە  دەكات  لەوە  نكۆڵیی  بۆڤوار  بەڵكو  ئاراوە،  دەهێنێتە  جیهان  دەربارەی 
چیرۆكانە، چەند چیرۆكێكی لەچاككردن نەهاتووی واقیعێكی لەگۆڕان نەهاتووبن. 
ئەم چیرۆكانە راستەقینەن، لەبەرئەوەی دەست بۆ خوڵقاندن و داهێنانی واقیع و 

شتی نوێ  دەبەن.
كە  روونكردەوە  ئەوەی  ژنانە(دا  )پاكیزەیی  لە  نیچە  وتمان،  هەروەكو 
مەترسی  دەب��ات.  بێدەنگیی  بەرەو  ژنان  ژنان،  سێكسی  بوونی  رەمزی  چۆن 
بێدەنگیی، مەترسی لەدەستدانی هەموو شتێكە، ئەگەر ئێمە كار بەو گوتەیەی 
بە  كەسە  ئەو  )هەر  دەڵێت  تیایدا  وەرگرتووەو  لەشۆپنهاوەری  كە  بكەین  نیچە 
شتێكمان  دەتوانین هەموو  حاڵەتەدا  لەم  هەبێ ،  روانگەی خۆمان  كە هەیت( و 
لەمردن،  ترس  لەئازار،  ترس  دەگرێ .  سەرچاوە  لەترسەوە  بێدەنگیی  هەبێت، 
بەڕای نیچە بێدەنگیی ژنان بەهۆی ترسەوەیە لەپیاو. )هەتا ئێستا ترس لەپیاو 
خیروشر  )فراسوی  كردون(  جڵەوی  تاساندوەو  لەڕەگ وڕیشەوە  ژنانی  بەباشی 
ص232( كەواتە ژن دەبێ  ئەو بێدەنگییەی خۆی بشكێنێ ، دەبێ  باسی ئەزمونە 
تایبەتییەكانی خۆی و خواست و ویستەكانی خۆی بكات، ژن دەبێ  دەسەاڵتی ناونان 
زەبوونیی  پیاوساالریی و  رەگەز و  بتوانێ   رێگەیەوە  لەو  ئەوەی  بۆ  بەدەستبێنێ  
ژنان و زۆر لەم وتەزایانە نەك وەكو پێوەری ئاسایی و پەسەندكراو، بەڵكو وەكو 
چەند شتێ  لەبەرچاو بگرێ  كە لەڕێگەی ئەو دەسەاڵتەوە واتە دەسەاڵتی ناونان، 
واقیعێكی  خوڵقاندنی  بەئاراستەی  جیاوازو  بەشێوەیەكی  هەروەها  دروستبوون، 
ناسێكسی تازە زمان و دەسەاڵتی قسەكردن بەكاربێنێ ، هەروەها لەم بارەیەوە، 
نیچە خۆشی ئەوەمان بیردەخاتەوە كە )تەنها لەپلە وپایەی خوڵقێنەردا دەتوانین 
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شتێك لەناوبەرین: هەڵبەتە نابێ  ئەوەش فەرامۆشبكەین كە تەنها بەداهێنانی ناوی 
نوێ  و هەڵسەنگاندن و ئەگەرە تازەكان دەتوانین بەرەبەرە شتی تازە بخوڵقێنین( 

)دانش شاد، ص58(.
*    *   *   

فیمینیستی  لەبیری  كاری  كە  هەیە  الیەن  زۆر  هێشتا  نیچەدا  لەبیری 
هاوچەرخ كردووەو ئێمە تەنها ئاماژەمان بۆ هەندێكیان كردووە، نیچە تیۆریستێكی 
گەورەیە و لەم رووەوە بەالی فیمینیستەكانەوە گرنگە، وێڕای دژایەتی ژن لەالیەن 
نیچەوەو بوغزاندنی فیمینیزم و رەخنەگرتن لەئاكاری كۆیالیەتی، رەخنەكانی نیچە 
ئەوانەشدا،  هەموو  لەنێو  بەكێشكرد و  خۆیدا  بەالی  زۆری  گوێگرێكی  زوو  زۆر 
زۆربەیان ژن و چینی كرێكارن، راستە كە رەخنەی نیچە لەلیبرالیزم و یەكسانیخوازیی 
ئەوی الی زۆر لەو فیمینیستە ئەمریكایی و بەریتانیانە وەدەرنا كە ئامانجی سیاسی و 
ئابورییان هەیە و زیاتر جەخت لەبنەمای سیاسی دەكەنەوە بۆ ئازادیی ژنان، بەاڵم 
بیروبۆچوونەكانی نیچە دەربارەی رەگەز و چاكەكاریی و رەخنەگرتنی لەدۆگماتیزم و 
بەڕێنیشاندەرو  كردووە  ژنان  زۆربەی  الی  نیچەی  رۆحانیی  دەستەبژێریی  بیری 

خۆشەویستی كردوە.
كە  گرت  كلتورە  ئەو  خ��ۆرئ��اواو  عەقاڵنیی  لەڕێبازی  رەخنەی  نیچە 
زۆربەی  وەكو  خۆی و  مەداری  كردبووە  فەلسەفەی  دورودرێ��ژ  ماوەیەكی  تاكو 
ئەو  نیچە  رەتدەكاتەوە.  فەلسەفییەكان  لەدۆگماتیزمە  زۆر  فیمینیستەكان 
بیروبۆچوونانەی كە دەربارەی دەسەاڵت بوو هاوشانی متمانەپێكردن، بەتێڕوانینی 
خستەڕوو،  سایكۆلۆجیا  جینالۆجیا و  كلتوری  بەڕەخنەی  واتە  لەفەلسەفەدا،  نوێ  
سیاسی  نا  لەقەڵەمڕەوی  هەیە  متمانەكەی  دەسەاڵت و  بەخواستی  باوەڕی  نیچە 
رێك لەبەر هەمان هۆ رەخنە لەپیاوساالریی و باوكساالریی دەگرێ  و لەم رووەوەیە 
كە فەلسەفەكەی نیچە بۆ زۆر لەفەیلەسوفە پیاوساالرەكان بیزاركەرە. نیچە ئەوە 
نیشاندەدات كە باوكساالریی لەبەرئەوە متمانەی خۆی بەدەستناهێنێ  كە متمانەكەی 
راستە، بەڵكو حكومەتی پیاوساالر بەهۆی ئەو دەسەاڵتەوە كە هەیەتی و لەڕاستیدا 
لێرەدا چەمكی  بەدەستدەهێنێ .  متمانەی خۆی  لەڕێگەی زۆر و سەركوتكردنەوە 
خواستی دەسەاڵتی نیچە، مانایەكی زۆر گرنگ لەخۆی دەگرێ  و ئەوەش ئەوەیە كە 
خواستی دەسەاڵت لەالوازیی ئەوی دی و زاڵبوون بەسەریدا نییە، بەڵكو خواستی 
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دەسەاڵت بۆ خۆی زاڵبوونە، ئەم مەسەلەیە بۆ خۆی گوزارشت لەوە دەكات كە 
زۆر شایستەتربوو ئەگەر بایەخمان بەڕەخنەگرتنی نیچە لەپیاوساالریی و متمانەی 
لەبیری  دەسەاڵت  خواستی  دەسەاڵت و  باسی  رووەوە،  لەم  بدایە.  باوكساالریی 
نیچەدا بەالی فیمینیستەكانەوە زۆر گرنگ و بنەڕەتییە، مەبەستی نیچە لەدەسەاڵت 
ژیاندا  بوارەكانی  شوێنی  لەزۆر  پیاوساالر  حكومەتی  كە  نییە،  دەسەاڵتە  ئەو  و 

پیادەیكردووە بەڵكو خواستی دەسەاڵت چەمكێكی بااڵتر و فراوانترە.
بۆ  رێگە  تۆڵەسەندنەوە  بەچەمكی  تایبەتییەكەی  بەبایەخدانە  نیچە 
نیشان  ئەوە  تیایدا  كە  رێگەیەی  ئەو  دەكات،  ئاوااڵ  فیمینیستەكان  فەیلەسوفە 
هەمان  سەركوتكردووەو  ژنانی  پیاوان،  تۆڵەسەندنەوەی  ئێستا  تاكو  كە  بدەن 
بۆ  فیمینیستەكان  فەیلەسوفە  الی  بەتۆڵەكردنەوە  سەبارەت  شیكردنەوەیەی  ئەم 
تێگەیشتنی ئەوەی هەتا ئێستا لەدژی ژنان وتویەتی و كاری پێكراوە، زۆر گرنگیی 

پەیدا دەكات.
كە  مەبەستە  ئارمانێكی  دورەپەرێزیدا،  لەئارمانی  لەڕەخنەگرتن  نیچە 
لەم رێگەیەوە  بەرەوپێشەوە دەچێ  و  بێبەهاكردنی ژیان  بەئاراستەی سوككردن و 
بۆ  )وەسیلە(یەك  بەهۆ  دنیایە  ئەم  نیچە  دەك��ات.  بێبەها  ماددیی  جیهانی 
نیشاندەدات كە  لەبەرچاودەگرێ  و ئەوە  گەیشتن بەجیهانێكی جاویدانە و رۆحیی 
بەقەشە و فەیلەسوفەكان دەدات بۆ بەسەر جیهانی  ئارمان رێگە  چۆن لەهەمان 
رەخنەی  بۆ  زۆری  رێگەیەكی  مەسەلە  هەمان  زاڵبن و  رۆحیدا  نا  ماددیی و 
جۆرە  گشت  دوالیزم و  رەتكردنەوەی  هەروەها  فەراهەمكردوە،  فیمینیستی 
لەو  ترە  یەكێكی  بەهاكان،  بەناكۆكیی  نەبوون  باوەڕ  رووبەڕووبوونەوەیەك و 
ئەنجامە بەكەڵكانەی كە فەلسەفەكەی نیچە بۆ ئەو فەیلەسوفانەی فەراهەمكردوە، 

كە دەربارەی ژن و مەسەلە تایبەتییەكانی ژن توێژینەوە دەكەن.

سەرچاوە/

-گۆڤاری- نامە فرهنگ شمارە 43 الپەڕە 101-89
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پێگەی

)سوپرمان، ئافرەت، نەتەوە( لەئایدیای نیچەدا
د. مستەفا غالب 

لەعەرەبییەوە: لوقمان رەئوف

نیچە یەكێكە لەفەیلەسوفەكانی سەدەی نۆزدەو لە)15(ی تشرینی یەكەمی 

ساڵی 1844 لەشارۆچكەی )ریكن( نزیك )لیبتسج( لەدایكبووە، رۆژی لەدایكبوونی 

هاوكاتە لەگەڵ رۆژی جەژنی )البروسا( حاكم )فریدریك غلیوم(ی چوارەم، ئەم 

بۆنەش دڵی باوكی زۆرخۆشكرد، چونكە ژمارەیەكی زۆری لەئەندامانی خێزانی 

)فریدریك( واتە  ناونا  نوێیەی  ناوی ئەم كوڕە  باوكیشی  مەلیكی بەخێوكردبوو، 

ناوی مەلیك، نیچە لەمبارەوە دەڵێ : )لەهەموو حاڵەتەكاندا هەڵبژاردنی ئەم رۆژە 

بۆلەدایكبوونم، یەك سودی هەیە رۆژی لەدایكبوونم درێژترین رۆژی منداڵیمە، 

رۆژی تێكەڵبوونە لەگەڵ گەلەكەم(

زۆربەی بنەماڵەی نیچە لەپیاوانی ئاینی بوون، بۆیە ئاین رۆڵێكی زۆری 

گێڕا لەمنداڵیدا، بەاڵم دواتر ناوی خۆی نا)دوژمنی مەسیح( و بەدرێژایی ژیانی 

ڕووبەرووی ئاین بوویەوەو رەخنەی زۆری لێگرت.

نیچە لەتەمەنی )5( ساڵیدا باوكی دەمرێت، بۆیە شێوەیەكی ئەفسانەیی 

ژیانی  پەتیدا  ژنانەی  لەبارودۆخێكی  باوكی  مردنی  دوای  دەكێشێ ،  باوكی  بۆ 

خوشكەكەی  دواتر  بوون  ژن  هەر  ودەوروب��ەری  خێزانەكەی  چونكە  بردەسەر، 

لەساڵی  دەمێننەوە،  لەالی  ساڵ   )12( وبۆماوەی  خۆی  الی  دەیباتە  )ئەلیزابات( 

1858 چۆتە خوێندنگەی )بفورتا( دواتر چووەتە زانكۆی )بۆن( بۆماوەی شەش 

ساڵ لەوێبووە، پاش رۆیشتنی مامۆستا زمانەوانیەكەی )رێشل( بۆ لیبتسج، نیچەش 

المأسامن  )مولە  بەناوی  دا  لەساڵی 1872  كتێبی  یەكەم  نیچە  بۆئەوێ ،  دەچێت 

روح الموسیقا( باڵوكردەوە لەدوا دواییەكانی ژیانیشیدا شێت دەبێت ولە25 ئابی 

1900كۆچی دوایی دەكات.

بەگشتی ئەو كتێبانەی كەبە درێژایی تەمەنی نوسیونی بریتین لە:
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لەكاتی  بەدەر  ئەندێشەیەك  مۆسیقادا،  لەرۆحی  تراژیدیا  ))لەدایكبوونی 

كۆمیدی،  زانستی   ،)1882( شەفەق   ،)1879-1876( مرۆیی  كاروباری   ، خۆی 

بنچینەی   1885 خراپە  لەچاكەو  جیاواز   ،)1885-1883( وت  وای  زەرادەش��ت 

بتەكان،  لەناوچوونی   ،)1885-1884( هێز  ئیرادەی   ،)1887( ئاكار  سەرهەڵدانی 

دوژمنی مەسیح، فەلسەفەی ڤاگنەر، نیچە دژی ڤاگنەر، ئەوە ئەو پیاوەبوو((.

بەشێوەیەك  بووە،  ژیانی  وئاوێتەی  دانەبڕاوە  بەشێكی  نیچە  فەلسەفەی 

كیان  دەربارەی  فەلسەفەی  پێناوەدا  لەم  شۆڕبووەتەوە،  داناییدا  لەقواڵییەكانی 

دەرونیەكان  وروژانە  لەقواڵییەكانی  وتیۆرەكانی  بیروڕا  هەبووە،  تەواو  وبوونی 

ئەو  هەموو  رووب��ەرووی  تیۆرێك  وەكو  گرتوە،  سەرچاوەی  كەسیەوە  وبوونی 

داهێنەرانەی  بەزەینی  خ��واردوەو  پەنگیان  كەلەناخیدا  بووەتەوە،  بیروكارانە 

خەڵكی  زیندوی  ژیانی  راستەوخۆی  واقیعی  لەجێگەی  كردونەتەوەو  زیندوی 

دایناون، نیچە رەخنەی گاڵتەجاڕیانەی بەرامبەر بیروڕاو تیۆرەكانی زاناكان هەبوو، 

جەختی لەوەكردووەتەوە كەنزمترین پلەی مرۆڤ شێوە تیۆریەكەیەتی وبانگەشەی 

پەرەپێدانی  نوێكردنەوەو  وهەوڵی  كردوە  فیكری  لەسیستمی  دووركەوتنەوەی 

داوە.

نیچە خاوەنی پەیامێكی شارستانی بووە بۆژیان، كەپەیامی فەیلەسوفێكی 

وبەتوانای  رەخنەگرێك  پەیامی  بەڵكو  نەبوو،  تیۆری  پەیڕەوێكی  خاوەن  دانای 

ئەو شارستانیەتەی كەتیایدا ژیاوە، لەگەڵ هەموو ئەو سیفەتانەی كەتێڕوانینەكەی 

بۆشارستانیەتی ئەوروپی هاوچەرخ، لەرووی قوڵی وتوانای رۆچوون بۆدورترین 

كەتەواو  بۆشارستانیەتێك  بووە  دڵسۆز  رۆڵەیەكی  كەچی  لەخۆگرتوە،  قواڵیی 

نەبووبوو. نیچە بەرهەمێكی رەسەنی سەدەی نۆزدەیە ولەتوانایدا نەبوو حوكمێكی 

وردی گشتگیر، بەسەر شارستانیەتی رۆژئاوای هاوچەرخیدا بدات، لەبەرهۆیەكی 

بۆسەردەمێكی  گواستنەوەدا،  بەماوەی  شارستانیەتە  ئەو  ئەوەیە،  ئەویش  روون 

هەر  هەندێكیان  بگرە  تەواونەكرابوون،  هێشتا  كەرەگەزەكانی  تێدەپەڕێ ،  نوێ  

فەلسەفەی  لەمەیدانی  فیكری  شێوازی  )19(دا  لەسەدەی  هەڵنەدابوو.  سەریان 

تاكڕەوی  كەبانگەشەی  شێوەیەك  هەبووە،  خەمۆكیانەی  شێوازێكی  شارستانیدا، 

ونەتەوەی تەسك...هتد بكەن، ئەمەش بەهۆی گواستنەوەی جیهانی رۆژئاوایی، 
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لەژیانێكی كۆنەوە بۆژیانێكی نوێ ، نیچەش، یەكێك بوو لەوفەیلەسوفە بیرمەندانە، 

بیركردنەوەی نیچە دابەش دەكرێت بەسەر سێ  قۆناغدا:

پێدەكات  دەس��ت   1869 كەلەساڵی  رۆمانتیكی  هونەری  -1قۆناغی 

تاساڵی 1876، ئەو قۆناغەیە، كە كەوتبووە ژێر كاریگەری شۆپنهاوەر و ڤاگنەر، 

بەوازلێهێنانیان كۆتایی دێت.

-2قۆناغی شێوازو هەلومەرجی رەخنەیی لەسالێ  1876 دەست پێدەكات، 

زانستی  بەپرۆگرامی  بەكاریگەربوون  نیچە  بیركردنەوەی   ،1882 ساڵی  تاوەكو 

قۆناغەیە  ئەو  رابردو،  رۆمانسیەكانی  لەكاریگەریە  وازهێنان  دوای  چڕدەبێتەوە، 

كەنیچە سوربوو لەسەرئەوەی كەتوندترین رەخنە ڕووبەڕووی خاسیەتەكانی ژیانی 

مرۆیی بكاتەوە لەسەدەی نوێدا.

-3قۆناغی سۆڤیەتی پەتی، بەنوسینی كتێبی )زرادشت( دەست پێدەكات 

لەساڵی 1883،تاساڵی 1888، بەردەوام دەبێت، تێیدا بیركردنەوەی لەسەربەخۆیی 

تەواو ورد دەبێتەوەو لەرێگەیەكی تایبەتدا گوزەردەكات، شێوازەكەشی شێوەیەكی 

هەڵچوونی سۆفی وەرگرتوە، نەك شیكاری رەخنەیی.

كەئاڕاستەی  گشتی،  ئاڕاستەیەكی  ب��ەرەو  نیچە  سەردەمانەشدا  لەم 

مەعقولیەتی داماڵراوە، پەیوەستە بەسروشت وژیانی سەرزەویەوە.

نیچە و سوپرمان

هێزەوەیە،  لەپشت  بەڵكو  نیە،  والوازیدا  لەسادەیی  ئاكار  پێیوایە  نیچە 

بەكاربهێنرێت،  بەهێزتر  تاكی  بۆپەرەپێدانی  مرۆیی  هەوڵی  دەبێت  هەربۆیە 

بۆبەرزبوونەوەی  ئامانجە  تەنها  سوپرمان،  یان  مرۆیی،  رەگەزی  لەبەرئەوەی 

بڕیار  خۆی  عاقڵیش  مرۆڤی  رەها.  وتەواوی  نمونەیی  ئاستی  بەرەو  هەموان، 

بدات، لەمەڕ ئامانجەكانی باشتركردنی رەگەزی مرۆیی، چونكە الی نیچە رەگەزی 

مرۆیی، نەك تەنها چاالك نابێت، بەڵكو بوونیشی نیەو لەشارەمێروولە دەچێت، 

یاخود كاریگەریەتی ئەزمونی گەورەیە كەهەندێ  شت تیایدا پێشدەكەوێت، كەچی 

زۆربەیان تێكدەچن.

لەبەختەوەری  تاقیكردنەوەكان  هەموو  ئامانجی  تێدانییە،  گومانی 

جەماوەردانییە، بەڵكو لەچاكسازی نمونەكەدایە، ئەگەر كۆمەڵگەكانیش لەسەریان 
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بێت، كۆتاییەكانیان لەوەباشتر دەبێت، كەگرنگی بەنمونەكە بدرێ ، چونكە كۆمەڵگا 

ئامرازێكە بۆ زیادكردنی هێزو بااڵبوونی كەسیەتی تاكەكان، هەروەها كۆمەڵیش 

لەخۆیدا مەبەست نییە، كەواتە ئامێرەكان بۆ چ مەبەستێكن، ئەگەر سودی تاكەكان 

تەنها لەچاكسازییاندا بێت؟ ئایا ئامێرەكان، یان رێكخراوە كۆمەاڵیەتیەكان لەخۆیاندا 

باس  لەوتارەكەیدا،  نیچە  دەچێت  پێ   مرۆییە؟  كۆمیدیای  ئەمە  ئایا  مەبەستن؟ 

لەدروستبوونی جۆرێكی نوێ ، مرۆڤی تاك و سەركەوتو و بااڵبكات، كەشێوەیەكی 

خەمناك لەنێو توندوتیژی مرۆڤە ئاساییەكاندا و بوونی ئەو جۆرە مرۆڤە، ئیدانەی 

دروستبوونی مەبەست و پەروەردەی مەبەستدارو بەخێوكردنی وریا بكات، زیاتر 

لەئیدانەكردنی هەڵبژاردنی سروشتی.

مرۆیی  هەڵبژاردنی  لەرێگەی  تەنها  دەتوانێت،  سوپرمان  پێیوایە  نیچە 

وچاوساغی پەیدابوونی نەوەكان و پەروەردەی بااڵوە بمێنێتەوە، كەواتە نادانیە، 

رێگەدان  وەكو  خۆشەویستیەوە،  لەرێگەی  بەهاوسەربوون  رێگەبدەیت  گەر 

بۆی  نیچە  هەروەها  خزمەتكارەكانیدا،  لەگەڵ  پاڵەوانەكان  بەهاوسەربوونی 

نەوە  كاری  خۆشەویستی،  چونكە  هەڵەوە،  كەوتۆتە  كەشۆپنهاوەر  دەركەوتوە 

بدات،  بڕیارێك  چەند  نابێت  دەبێت،  عاشق  مرۆڤ  كاتێ   نییە،  پەیداكردن 

بەمرۆڤ  رێگەی  سروشت  چونكە  هەبێت،  ژیانی  هەموو  لەسەر  كەكاریگەری 

لەسەرمانە، كەپەیماننامەكانی  دانابێت، هەربۆیە  كاتدا عاشق و  لەیەك  نەداوە، 

بەهاوسەربووندا  لەبەردەم  بەرێگر  خۆشەویستی  روونبكەینەوەو  عاشقەكان 

دابنێین و چاكتروایە هەرە چاكەكان هاوسەری پێكەوە بنێین وخۆشەویستی بۆ 

گێلەكان دابنێین، چونكە بەهاوسەربوون تەنها بۆزاین نییە، بەڵكو چاكتركردن و 

پەرەپێدانیشە.

لەبەرئەمەش نیچە دەڵێ : تۆ الوێكی و حەز لەژنهێنان دەكەیت ومنداڵتان 

كەئارەزوی  بەجورئەتی،  هێندە  پیاوێكی  تۆ  ئایا  لێتدەپرسم:  بەاڵم  هەبێ ، 

هەستەكان  خودو  ئایا  بەركەوتوەكەی  تۆ  ئایا  هەبێ ؟  كەمنداڵتان  ئەوەدەكەیت 

دەری  ئاژەڵێكەو  حەزی  حەزەت  ئەم  یاخود  كردوە؟  كۆنترۆڵ  وپیاوەتیەكانت 

دەبڕی؟ یاخود هۆكەی تەنهاییە؟ یاخود پێچەوانەكەی خۆتە؟ چەند حەزمدەكرد 

كەسەركەوتن وئازادی تۆ هاندەری ئەم منداڵبوونەت بوایەو لەم پێناوەشدا چەندین 
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پشتەوەی  بنایەو  بنیات  وئازادیەكەش  سەركەوتن  بۆ  زیندوت  پەیكەری  نمونەو 

خودی خۆشت بنیادبنایە، بەاڵم پێشتر دەبێت خودی خۆت بەشێوەیەكی دروست، 

نەبێت،  لەزیادبووندا  خودت  وتەنها  بنێیت  بنیات  دەرون��ەوە  و  لەش  لەڕوی 

بەڵكو هەوڵی بەرزبوونەوە بدرێت. بەهاوسەربوون: لەسەر ئەم شێوازە ئیرادەی 

دوانە بۆئەو یەك كەسەی، كەلەهەردوكیان دروستترە، هاوسەربوون بەرێزگرتنی 

ئەوی تردا ئەنێم، هەروەها رێزگرتنە لەوانەش، كەئیرادەی لەم جۆرەیان هەیە، 

مەردایەتی بەچەمكی نیچە بەبێ  لەدایكبوونی چاك نابێت، چونكە زەین بەتەنها 

چاك نابێت، بەڵكو هەمیشە شتێكی ترچاكی دەكات، ئەو شتەش خوێنە، دوای 

نەوەگیری  پەروەردەیەكی  چاك  لەدایكبوونێكی  سوپرمانە،  ئەوكەسە  ئەوەی 

دەبێت، دەخرێتە قوتابخانەیەكی توندوتیژەوە، بۆ ئەوەی تیایدا كەسێكی تەواو 

دەربچێت و لەهەمان كاتدا حەسانەوەو چەندین لێپرسراویەتی تیابێت، كەتیایدا 

وفەرماندانەكان  گوێڕایەڵی  لەسەر  ئیرادەش  بەهێمنی  ئازاربكرێت،  فێری  لەش 

رابهێنرێ  و ئازادی تیایدا پێشێل نەكرێ  ولەش وئاكاری مرۆڤ پێشێل نەكرێ ، ئەم 

قوتابخانەیە دەبێتە فێرگەیەك بۆفێربوونی پێكەنین لەقواڵیی ناخ ودڵەوەو دەبێت 

فەیلەسوفەكانیش پۆلێن بكرێت، بەپێی توانای پێكەنینیان وئەوەی بەسەر شاخەكاندا 

تێدەپەڕێت، لەگەڵ هەموو كارەساتەكاندا پێدەكەنێت، بەم شێوەیە تاڵ ئاكاری لەم 

پەروەردەیەدا نابێت وئیرادەیەكی پاك پەیدادەبێت وئیدانەی جەستەی تیاناكرێت، 

تەنانەت سوپرمان بۆی هەیە چێژ لەكیژە جوانەكانیش ببینێت. مرۆڤێك كەئەمە 

خراپەوە،  چاكەو  پشتەوەی  دەكەوێتە  پەروەردەكەیدا،  لەپاڵ  بێت  لەدایكبوونی 

گەربیەوێت دەبێ  بەخراپەكار، لەم رووەشەوە بێترستر دەبێت، لەوەی چاكە بێت.

چاكە چییە؟ ئەگەر ئازابێت، ئەوە چاكەیەو هەموو شتێكیش، كەهەست 

بەهێزبكات چاكە، واتە هێز لەخوددا.

سروشتی  سەرهەڵبدات.  لەالوازییەوە  كە  شتێك  هەموو  چییە؟  خراپە 

مەبەستداربن،  بەمەرجێ   وملمالنێیە،  مەترسی  خۆشەویستی  سوپرمان  جیاوازی 

بەختەوەری  بەڵكو  ناكات،  رزگاربوون  و  سەالمەتی  داوای  سوپرمان  چونكە 

بۆهەموان دابیندەكات. زەرادەشتیش هەموو ئەمانەی دەویست، لەم روەشەوە 

جەنگێك  هەموو  لەبەرئەوە  نەدەژیا،  مەترسی  بەبێ   و  دەبڕی  دووری  شوێنی 
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چاكەیە، هەرچەندە هۆكارە گشتیەكان لەزەمەنە نوێكاندا، بێبایەخ بن وجەنگی 

چاك لەهەموو جەنگێك چاكەیە، هۆیەك پیرۆزترە، تەنانەت شۆڕشیش چاكەیە، 

دەردەخ��ات،  تاكەكان  خ��واردوی  پەنگ  گەورەیی  ملمالنێكان  زەمەنی  چونكە 

كەپێشتر زەمەن ودەرفەتی تەواویان بۆی نەبووە ولەم ژاوەژاوەی شۆڕشەشدا، 

دەركەوت،  ناپلیۆن  فەرەنسیدا،  لەشۆڕشی  بۆنمونە  دەردەك��ەون،  مەزن  پیاوی 

زیندەیی  دەرەتن،  مەزن  كەسایەتی  چەندین  رێنسانسدا  لەسەردەمی  هەروەكو 

وعەقڵ ونەفس بەرزی سوپرمان دروست دەكەن، بەاڵم دەبێ  بگونجێت، چونكە 

هەڵچونەكان، تەنها دەبن بەهێز، گەر مەبەستێك لەپشت یەكخستنیانەوە بێت، 

الوازیش  كەسی  كەسێتی،  بەهێزی  دەبن  حەزەكاندا،  لەشڵەژانی  مەبەستە  ئەو 

ئەوەیە، كەهێزی رەتكردنەوەی نییەو شازەو ناتوانێت بڵێت نا. مرۆڤ گەرهەوڵی 

پاككردنەوەی خودو رێكخستنی بێت، ئەمە بەرزترین كارە مرۆڤ مەبەستی بێت 

توندبێ  لەسەر ئەوانی تر، دەبێ  پێشتر بەرامبەر بەخۆی توندبێت وهەرگیز خیانەت 

یەكەمی  یاسای  مەردایەتیەو  كۆتاییەكانی  سیفەتە  ئەمەش  نەكات،  لەهاوڕێكەی 

سوپرمانن، ئێمە كەلە سایەی كەسێكی وەهادابین، ئەتوانین بە بەختەوەری بژین 

وئامانجمان خۆشویستنی یەكتریە، دەبا گەورەبین وخزمەتی گەورەبكەین، ئەوە 

چەند دیمەنێكی جوانە، هەموو ئەو ملیۆنە مرۆڤانە لەخزمەتی ناپلیۆن دابوون، 

گەرهەوڵ بدەین ببین بەپێغەمبەر ناتوانین، بەاڵم دەتوانین رێگە بۆهاتنی خۆش 

بكەین ودەتوانین بەیەكەوە كاری بۆبكەین، بەجیاوازی شوێن وكاتەكان.

گوێ   وگەربتوانێت  دەوت  گۆرانی  لەئازارەكانیشیدا  تەنانەت  زەرادەشت 

لەدەنگی یاریدەدەرانی دەگرێت، ئەوانەی حەز بە مرۆڤی بااڵدەكەن. ئێوەش ئەی 

مرۆڤە تاكەكان كەلەم سەردەمەدا یەكگرتون، رۆژێك دێت دەبن بەگەل وگەلێكی 

هەڵبژێراو، لەم گەلەش سوپرمان لەدایك دەبێت.

نیچە و ئافرەت

نیچە بەوتە بەناوبانگەكەی: )ئایا تۆدەچیت بۆالی ئافرەت؟ كەواتە ئامێری 

ئەوەی  پێش  بەاڵم  دەكاتە سەرئافرەت،  توند  ( هێرشی  لەبیرنەچێت!  سزاكەت 

فەیلەسوفە  ئەم  پەیوەندی  چۆنیەتی  چاكتروایە  بكەینەوە،  روون  ئەمە  هۆی 
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سەرهۆكان  خستنە  تیشك  لەپێناو  روونبكەینەوە،  كەناسیونی  بەئافرەتانەوە 

پلەی  تاگەیشتۆتە  دیاریكراوبووە،  بەئافرەتەوە  نیچە  پەیوەندی  تێدانییە  گومانی 

پێگەیشتن، بەاڵم لەمنداڵیدا لەنێوان خێزانێكدا ژیاوە كەلەئافرەتان پێكهاتوە، وەكو 

دایكی وخوشكی ونەنكی ودوو پوری كەشویان نەكردبوو، هەرگیز بێخەم نەبوو. 

بەوەی  ناسیوە،  )لوسالومی(  خاتو  نیچە  نەبوو.  بەخێزانەوە  بەهێزی  پەیوەندی 

كەگەورەترین وزیرەكترین ئافرەتی سەرزەویە، كاتێك كەداوای كرد شوی پێبكات، 

دوای خۆشەویستیەكی گەورە، دەركەوت كەئەم خۆشەویستیە لەیەك الوە بووەو 

كەناوی  كرد،  بەهاوڕێكەی  شوی  رەتكردەوەو  داوایەی  ئەم  )لوسالومی(  خاتوو 

)باول ری(ە، نیچە پێیوابوو خاتوو )لوسالومی( خیانەتی لێكردوە، ئەمیش شۆكێكی 

بەهێزبوو بۆی ولەناخەوە هەژاند وپاڵی پێوەنا، كەخۆی بكوژێ ، بەهۆی خواردنی 

پەیوەندی  ئەویش  ترهەبوو،  پەیوەندی  لەوەش  جگە  خەو،  حەبی  هەندێك 

لەدڵی  بەرزی  پایەیەكی  ئافرەتە  كەئەم  ڤاگنەرەوە،  خێزانی  بەكۆزیمای  نیچەیە 

كەپاڵی  بێوێنەیەوە  وجورئەتی  وكارامەیی  زیرەكی  بەهۆی  داگیركردبوو،  نیچەدا 

پێوەدەنا، سەركێشی لەگەڵ هەموو نەریتەكاندا بكات، نیچە خۆشیویست بەهێمنی 

وقوڵی، تائەو رۆژەی كەنیچە هەموو پایەكانی زەینی لەدەست نەدابوو ئەمەشی 

ئاشكرانەكردوە، كەدواتر لەرێگەی تایبەتی خۆیەوە ئاشكرای كرد، ئەمەش رۆڵێكی 

گەورەی خۆی بینی لەزەین وبیركردنەوەی هۆشیارانەدا، بەدرێژایی ژیانی نیچە.

لەراستیدا ئەم شكست خواردنەی نیچە لەپەیوندیەكانی لەگەڵ ئافرەتاندا، 

هۆكارە راستەوخۆكانی هێرشەكانیەتی بۆسەر ئافرەتان، بەوەی بوونەوەرێكی كەم 

وخەوشدارەو نابێت متمانەی پێبكەین.

گەر  بەشتەكان،  نەك  دەدات،  بەكەسەكان  گرنگی  نیچە  بەرای  ئافرەت 

كەسی  وتێڕوانینی  دەبێت  كەسەكان  وەكو  ئەوە  ب��دات،  بەشتەكان  گرنگیش 

الیەنگرانەی دەبێت، هەربۆیە مەترسیدارە، گەر كاروباری گرنگی بدرێتە دەست، 

وەك سیاسەت، چونكە هەڵسوكەوتی پاك وبێ  الیەنی نابێت.

نیچە ڕووبەڕووی بزاڤی رزگاربوونی ئافرەت، بەهۆی توانا بیریەكانیەوە 

سروشتێكی  چونكە  بزاڤەدا،  لەم  رێگرە  ئافرەت  سروشتی  پێیوایە  دەبێتەوە، 

دەگرێ   كۆمەڵگە  ناو  بیرەكانی  و  باو  لەدەسەاڵتی  كەرێز  هەیە،  ئاشتیانەی 
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بەپیاوەوەو  دەبێت  پەیوەست  لێرەدا  بكات، هەربۆیە  بەرەكانیان  نییە  ولەتوانایدا 
ئەمەش رێگردەبێت لەهەنگاونانی بەرەو رزگاربوونی خۆی، نیچە جەخت لەسەر 
ئەوە دەكاتەوە، كەگیانی ئازادو سەربەست، هەرگیز لەگەڵ ئافرەتدا ناژی، بەڵكو 
پلەش كەئافرەت  بەتەنها دەبێ  وبەپێی هەڵسوكەوتی خۆی دەڕوات. گەورەترین 
گیانی  یان  رۆحی،  نیچە  بەڕای  پیاو  بەاڵم  خاوەنداریەكانە،  شتە  پایەی  بیگاتێ ، 
لەقواڵییدایە، هەروەكو ئارەزوەكانی، تەنها لەسەر شێوازی رۆژهەاڵتی بیرلەئافرەت 
لەسەری  پۆشراوەو  وكااڵیەكی  بیت  خاوەنی  كەدەكرێ   شتێكە  واتە  دەكاتەوە، 
نوسراوە لەكاری ماڵەوە خزمەت بكات وخودی خۆی تیادا دروست بكات. ئاشكرایە 
نیچەدا، هەڵسەنگاندنی  بیروڕاكانی  بوونی  لەگەاڵڵە  بووە  فاكتەری كەسی هاوكار 
بۆئەو كەسایەتیە ئافرەتانەی پێشوو، وەكو لوسالومی و كوزیما، ئەوە دەردەخەن 
ئافرەت بەم شێوەیە نیە، بەاڵم ئەم پەیڕەوەی  كەلەناخی داو لەقواڵیی خودیدا، 
دواتری بەكارهێناوە، واتە پاش ئەوەی پەیوەندیەكانی لەگەڵ ئەم ئافرەتانەدا شكستی 
هێناوە، كەواتە ئاشكرایە كەفاكتەری خودی زاڵبووە بەسەر زانیاریە رۆشنبیریەكانی 
نیچەدا، لەبارەی بەستنەوەی واقیعیانەی بەجیهانی دەوروبەرەوە، لێرەدا دەگەڕێتەوە 
دەربارەی  یۆنانیەكان،  لەبیرۆكەی  خۆی،  بااڵی  نمونەی  و  یۆنانی  سەردەمی  بۆ 
ئافرەت وەردەگرێت وئەو شتە بێ  وێنانەی یۆنانیەكان، بەدیاردەیەكی دروست وپاك 
لەسەردەمی  ئافرەتدا،  لەخۆشەویستنی  پیاوان  ئارەزوی  پێیوایە  دەدات،  لەقەڵەم 
یۆنانیەكانداو جەخت  بەسەر  بوو،  پیاوانەدا  گیانی  زاڵبوونی  بەهۆی  یۆنانیەكاندا، 
لەسەر ئەوە دەكاتەوە، كەرۆڵی ئافرەت لەسەردەمی یۆنانیەكاندا، هەر بریتی بوو 
باوكیان،  وەكو  بەهێز،  جەستەی  خاوەن  كوڕی  لەدایكبونی  یان  لەدروستكردن، 
ئەویش الویەتی شارستانیەتی یۆنانی پاراستوە، شارستانیەتی پیاوگەری دورودرێژترە، 
چونكە تێكەڵكردنی سروشتی سەردەمەكان، وا لە رۆڵی ئافرەت دەكات، كەتەنها 
كوڕی بەهێز ببینن وهەموو گەشەسەندنەكانی مرۆیی لەنێوان هەردووسەردەمەكەدا 
وسیفەتە  كۆمەاڵیەتیەكان  سیفەتە  هەردوو  نیچە  تێدانیە  گومانی  بخەن.  پشتگوێ  
سروشتیەكان تێكەڵ دەكات وبەقوڵی بیری لەهۆی ئەم خەوشداریەی، كەدیویەتی 
تیایانداو  سروشتیە  سیفەتێكی  كەئەوە  پێیوابووە  نەكردوەتەوە،  لەئافرەتاندا، 
فاكتەری كۆمەاڵیەتی  ئەنجامی  ئەوەی بەدی نەكردوە كەئەو كەموكوڕییە، رەنگە 
دیاریكراوبێت، نەك پێكهاتەی سروشتی، ئەم هێرشەی نیچە بۆسەر ئافرەت، بەم 
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كۆمەاڵیەتیەكان  بەفاكتەرە  گرنگی  كەتیایدا  سەیرنابێت،  بەالمانەوە  توندە  شێوە 
دەكات،  پیاوی  وروژانەكانی  ملكەچی  ماڵەوەو  دەخزێنێتە  ئافرەت،  ن��ەداوەو 
سروشتیەكە گوشاری چەند سەدەو نەوەش وای لێكردبێت، كەگیانی پارێزگاریكردن 
و خزانە ناوماڵەوەی تیادروستكردبێت و بیرلەشكاندنی كۆت و بەندەكانی دەسەاڵتی 

باوی ناوكۆمەڵگە نەكاتەوە.

نیچە و نەتەوە
رەگەزپەرست  فەیلەسوفێكی  كەنیچە  كرد،  ئەوەیان  بانگەشەی  نازیەكان 
یەكالییكردنەوەی  لەپێناو  داوەو  و جەنگ  بەشۆڕش  رێگەی  و  بەنەتەوەكەی  بووە 
هەرملمالنێیەك كەلەنێوان نیشتیمانەكەی و ئەوانی تردا روودەدات، ئەمەش لەپێناو 
تردا.  رەگەزەكانی  بەسەر  رەگەزەكەی  وسەركەوتنی  نیشتیمانەكەی  س��ەروەری 
بانگەشەیەی  ئەو  پێدەچێت  نیچەیە؟  تەواوی  راوبۆچوونی  ئەمە  ئایا  گەربپرسین، 
نازییەكان پێچەوانەی واقیع بن، چونكە نیچە وەكو دەزانرێت پشتگیری لەنەتەوەكەی 
نازیەكان  فەیلەسوفە  وەكو  نەتەوەكەی،  بۆ  نەبووە  رەگەزپەرستیش  نەكردوەو 
بنیاتانەی  بانگەوازیشی بۆشەڕ نەكردوە بۆهەمان ئەو مەبەست و  بۆی چوون، و 

كەنازیەكان بۆی چوون.
نیچە  پەروەریەوە،  نیشتیمان  لەبارەی  دەڵێ :  بارەیەوە  لەم  د.زەكەریا 
رەگەزپەرستی بۆئەڵمانیا نەكردوە، وەك لەسەردەمی بسماركدا بانگەشەی بۆكراوە 

لەپاڵ هەردوو جەنگ دا.
گۆڕانی  و  بكات  ئەڵمانی  رەگەزی  كەستایشی  نەبوو  ئەڵمانیانە  لەو  نیچە 
بۆگەل و بڵندبوونی بەسەر گەالنی تردا وتبێت، بەڵكو زۆر جار خەوشەكانی رەگەزی 
ئەڵمانی دەردەخست لەرووی نادیاری و سۆفیگەری و هەژاری لەروونی و ئاشكراییداو 
رۆشنبیری فەرەنسی بەمەزنتر داناوەو كاریگەر بووە بەبیرمەندەكانی و لەسەروی 
هاوواڵتیانی ئەڵمانیای داناون. نمونەی بااڵ الی نیچە تێپەڕاندنی سنورە تەسكەكانی 
لەم  بیركردنەوەی هۆشیاریدا،  وەختەكانی  لەساتە  كرد  بەوەوە  شانازی  نەتەوەیەو 
روەوە دەڵێ : ئەو بنەڕەتەی لێوەی هاتوم، بەتوانای كردوم كە بۆ دورتر لەئاسۆی 
ناوچەیی ونیشتیمانی بڕوانم و كارێكی گران نابێت كە ئەوروپیەكی دڵسۆزو چاك بم، 
بەڵكو نیچە هێرشی دەكردە سەر رەگەزپەرستی نیشتیمانی بەگشتی و بەرهەڵستی 
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بەردەم تێكەڵبوونی گەالنی ئەوروپای وای دادەناو دواتر رەخنەی لێگرتوەو دەڵێ : 
بەرژەوەندی هەموان-گەالن-لەوەدانییە بایەخ بەم گیانی نەتەوەییە بدەن، وەكو زۆر 
دەوترێ ، بەڵكو لەبەرژەوەندی بنەماڵە دەسەاڵتدارە دیاریكراوەكان وچینە بازرگانی 
توندڕەو،  نیشتیمانی  پەرستی  بەم شێوەیە رەگەز  دیاریكراوەكاندایە.  وكۆمەاڵیەتیە 
بەفریودانی بەرژەوەندیەكانی گەالن دادەنێت وبانگەشە بۆجۆرێك لەگیانی جیهانی 
دەكات، پێدەچێت دەسەاڵتی گیانی یۆنانی، بەسەر بیركردنەوەیدا بواری بۆسەروەری 
راگرتنی ئەڵمانی نەهێشتبێتەوە، چونكە هەمیشە خەونی بەلەدایكبوونی شارستانیەتی 
نیشتیمانگەری  تەسكەكانی  سنورە  بگرێتەوەو  جیهان  كەهەموو  دەبینی،  گریكەوە 
ببەزێنێت، سەبارەت بەرەگەز پەرستی كردن بۆ رەگەزی ئاری، ئەمەش هیچ بەڵگەیەكی 
بۆنییە، بەڵكو شوكردنی خوشكەكەی بەیەكێك لەرەگەزپەرستەكان كەئەویش )بر نارد 
فورستەر(ە، كارێكی ئازاربەخش بوو بۆ نیچە وپەیوەندیشیان، تاكو كۆتایی دۆستانە 
نەبوو. راستی بیروڕا راستەقینەكانی نیچە، هەرگیز نابن بەپشتگری بۆرەگەزی ئاری، 
بەڵكو پێیوابووە كەرەگەزی ئەڵمانی لەتێكەڵبووندا بووەو خاوێن نییە لەرەگەزی تر، 
كردوەتەسەر  نیچە هێرش زۆری  ئەگەرچی  ئەڵمانیەكانە،  راستی  ئەمەش سروشتی 
جولەكە، بەاڵم ئەوە لەبەرئەوە نەبووە كەلەرەگەزی)سامی(ن، كەخاوەنی سیفەتی دژ 
بەرەگەزی ئاریە، كەئەڵمانیەكان سەربەئەون، بەڵكو ئەمە هۆكاری جیاوازی هەبووە، 
هێرشی نیچە بۆسەر جولەكە بۆ هۆكاری مێژوویی دێرین دەگەڕێتەوەو پەیوەندی 
بەجولەكەی هاوچەرخی خۆیەوەنییە، بەرای ئەو، جولەكە بنەڕەتی مەسیحیەكانەو 
هەندێ  جاریش هەردووكیان بەیەك تەوژم لەقەڵەم دەدات و بەلێپرسراویان دادەنێت 
دوو  ئەو،  بەڕای  كەئەمەش  دایناون،  دەسخەرۆكردن  الوازی  بەگیانی  بەرامبەر  و 
سیفەتی ئاین خوازەكانن، هەربۆیە هێرشەكەی نیچە بۆسەر جولەكە درێژەپێدەری 
هێرشەكەیەتی بۆسەر مەسیحیەكان و بەیەكێك لەبنەڕەتەكانی مەسیحیەتی داناوە، 
ئەمەش دوربووە لەهەموو رەگەزپەرستیەك، چونكە هێرشی كردوەتە سەر مەسیحیە 
ئەڵمانیەكانیشن، سەبارەت بەجولەكە هاوچەرخەكانی نیچە، خودی نیچە بەسۆز بووە 

بەرامبەریان و بەرگری لەمەسەلەكەیان كردوەو بەپایە بەرزی داناون.

سەرچاوە: 

نیچە/ موسوعە فلسفیە/ د.مصطفى غالب
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نیچەو

فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی
د. مستەفا غالب 

وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە: سامان محەمەد

نیچەو ئاین:

گومانی تێدا نییە كە نیچە هیچ ئاینێكی لەخۆنەگرتووە، بەڵكو بەپێچەوانەوە 

بەهێزترین رەخنەی ئاراستەی ئاینەكان كردوە، تەنانەت بیرۆكەی بوونی ئاینەكانی 

لەالپەسەندنەبووە. بەڕای ئەو گیانی ئاینی هەژارە لەتێگەیشتنی یاساسروشتیەكان 

و تەنهادرێژەپێدەری لێكدانەوەی سەرەتایین كەهەمووشتێكیان دەدایە پاڵ سیحرو 

لەالیەن  بەڵكو  نییە،  سر وشتی  گیانەئاینیە.  ئەو  بەڕای  شتێك  هیچ  خورافات. 

و  دەكرێ   رەنگ  خراپە  بەچاكەیان  و  بەرێوەدەبرێت  هۆشیارەوە  ئیرادەیەكی 

بۆكاری  دەگەڕێتەوە  یەكسەر  دەبینێ ،  دیاردەیەكدا  لەتێگەیشتنی  هەركەشكست 

گەردونی  هەموو  كە  هەروابووە  سەرەتایش  عەقڵیەتەی  هۆشیارە  ئیرادە  ئەو 

پڕكردبوو لەهێزە نادیارەكان، كەهۆكاری دروستبوونی رووداوەكانن بەشێوەیەكی 

ئیرادەییانە، بەوشێوەیەش عەقڵیەتی ئاینی رووداوەكانی گەردون بەهەمان شێوە 

گەردوندا،  لە  روب��دات  كارەچاكەكان  پێچەوانەی  هەرشتێكیش  لێكداوەتەوە، 

ئەوەدەیدەنە پااڵهێزی تر كەئەویش)شەیتان(ە وهەموو لێكدانەوەیەكی سروشتی 

بۆخراپەكە پشتگوێ  دەخەن. نیچە پێیوایە دڵۆپێك لەخۆێن ئەگەر زیاد یان كەم 

بكات لەمێشكدا، كاریگەری ئازاربەخشی دەبێ  لەژیانماندا وئازارمان دەدات وەكو 

ئازارەكانی پرۆڤیشیوس كەلەژیانیدا چێشتی بەهۆی سزادانەكەوە. بەاڵم مەترسی 

لەوەدایە كەئەوە تێنەگەین ئەو دڵۆپەیە هۆكارەكەیە، بەڵكو بیدەنە پااڵ شەیتان 

تێڕوانین  پێچەوانەی  نیچە  بەرای  ئاین  وعەقڵیەتی  تێڕوانین  كەواتە  گوناح،  یان 

وعەقڵیەتی زانستیانەیە، چونكە یەكەم شتەكان دەداتە پااڵ هێزوو ئیرادەی هۆشیارو 

دووەمیش دەیداتە پااڵ لۆجیكی خودی روداوەكان. نەك لێكچواندنی رووداوەكانی 

سروشت لەگەڵ خودی ناوەوەی مرۆیی هۆشیار. لەپااڵ ئەمەشدا، نیچەئەم شتانە 
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بەسروشە،  باوەڕی  پەروەر  ئاین  پێیوایە  دەكاتەوە،  دەرونییەوە شی  لەروانگەی 

بەشێوەیەك  دادەبەزێت  بۆی  بااڵوە  لەسەرچاوەیەكی  واتەبیرەكان  وەحیە،  یان 

ئەمەش  وەردەگرێ ،  سەلبی  بەشێوەیەكی  كەبیرەكان  ئامرازێكە  تەنیا  زەینی  كە 

خۆیان  تێڕوانینی  دەبێ   ئیتر  وابێ   ئەگەر  لەئایندا  گەورەیە  دەروون��ی  كێشەی 

بنەڕەتی  كێشەی  ئەمە  ئیلهامە؟  یان  وەحیە  كە  بەوەی  هەبێ   چۆن  بۆشتەكان 

پیاوێك هەبووە  ئەوا  باوبووە  بیروباوەڕێك  كە  لەهەمووحاڵەتێكیشدا  ئاینەكانە. 

باوەڕی بەئیلهام هەبووە، بەشێویەك سەپێنراوە بەسەر هەموو جیهاندا، كەنەتوانن 

زەینی  لەدروستكردنی  گەردون  وجوانیەی  سیستم  هەمووئەم  وابێ ،  تێڕوانینیان 

خۆی دا 

بێگومانیش هێزی زیاتر  یان وەحی،  ئیلهام  پااڵ  بێت، هەربۆیە دەیداتە 

دەبەخشێ  بەو ئیلهامە و دوری دەخاتەوە لەهەموو رەخنەو گومانێك، واتە پیرۆز 

رایدەگرێ  كەبێ  هەڵەبێت. بەراستی بەم شێوەیە پایەی مرۆڤ كەم دەبێتەوە و 

دەبێ  بەئامرازێك، بەاڵم بیروڕاكان لەكۆتاییدا سەردەكەون بەوەی لەبیرۆكەیەكی 

دەكاتەوە  كەم  خۆی  لەپایەی  بەئەنقەست  مرۆڤ  دا  لەئاین  كەواتە  یەزدانییە. 

كەدواجار سەركەوتن بۆڕاكانی بەدەست دەهێنێ .

كەم  مرۆڤ  تێڕوانینی  لە  كەئاین  ئەنجامەی  ئەو  نیچەدەگاتە  لێرەوە 

دەكاتەوە وئەنجامی كۆتایی ئەوەیە هەموو چاكەیەك و گەورەییەك و راستیەك 

نیچە  كە  زۆرسروشتیە  كەواتە  بەسەرداكراوە،  پیاوەتی  مرۆڤەوەیەو  لەسەروی 

ئەو  بەرای  ئاینیە  گیانە  كەئەو  ئەوەوە  بەهۆی  بیرەئاینیەكان  بكاتەسەر  هێرش 

دیاردەیەكی لەرێ  دەرچووەو دواجاریش گۆڕینی تێڕوانینی سروشتیە بەتێڕوانیتی 

ئاینی نازانستی، هەربۆیە نیچە پێیوایە دەبێ  هەوڵی گێڕانەوەی متمانەی تەواو 

بۆمرۆڤ و خودەكەی بدرێتەوە و مافە زەوتكراوەكەی لەالیەن ئیلهام وئاینەوە، 

خواوەندی،  یان  یەزدانی  بیرۆكەی  سەر  دەكاتە  هێرش  هەربۆیە  بگێڕێتەوە 

لەبەرئەوەی  بۆخودی  مرۆڤ  بەدەستهێنانی  لەبەردەم  بەڕێگردایدەنێت  چونكە 

ئاستی  و  مرۆڤ  وزەی  لەسەروی  یەزدانییە  بەهێزێكی  باوەڕییان  مرۆڤەكان 

عەقاڵنی و فیكریەوە. هەربۆیە پەردەلەسەر ئەوهێزە خەیاڵیەی كەئاین وئیلهام 

دایناوە، هەڵماڵرێ  بۆئەوەی مرۆڤ بتوانێ  پایەو رێزی خۆی بەرزبكاتەوە، چونكە 
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بەرزترین بوونەوەرەكانە لەپایەدا. پێ دەچێ لەم بارەیەوە، نیچە ئەم بیرۆكەیەی 

هەر پشتگۆی خستبێ  وزەینی سەرقاڵ نەكردبێ پێوەی و بەشێوەیەكی گاڵتەجاڕیانە 

ئەگەر  لەروودان  دەبوو  بەدەر  خودا  بوونی  دەڵێ :  نمونە  بۆ  لێوەبكات  باسی 

كەسانێكی دانانەبوایە وەكو لوسەر دەڵێ ؛ ئەمەش راستە، بەاڵم بوونی خوداخۆی 

زیاتر بەدەر دەبوو لەرودان ئەگەر كەسانی نەزان نەبوونایە، ئەگەر چی لوسەر 

شۆڕشگێرانە  قەوقێنەی  تری  شێوازێكی  لەرەخنەكانیدا  نیچە  نەوتووە.  ئەمەی 

دەگرێتە بەرو دەپرسێ ؟ ئایا ئەوە خواوەندی چاكەیە كە هەموو شتێك دەزانێ  

رادەیەك  تاچ  كەمەبەستەكان  نادات  بەوە  گۆی  ئەوەشدا  لەگەاڵ  و  ودەتوانێت 

و  راستیە  خاوەنی  ئەوەی  ئایا  تێگەیشتنن؟  مایەی  بوونەوەرەكانیەوە  لەالیەن 

ئازاری مرۆڤایەتی دەبینێ ، خواوەندێكی خراپەكارنیە؟ ئەم جۆرە رەخنانەی نیچە 

بەرای خۆی یەكالكە رەوەنین، هەربۆیە وایدەبینێت كەمرۆڤ لەكاتێكدا هەوڵی 

دابێ  كەخواوەندێك نییە، لە بەرامبەریدا كەسانێك هەبوون كەباوەڕیان بەبوونی 

خودایەك هەیەو كاریگەری زۆری بەسەریانەوەهەیە. لەم حاڵەتەدا ئەو بەڵگەیەی 

كەباس لەنەبوونی خودایەك دەكات رووكەش دەبێ ، چونكە لەهەوڵی پێشووتری 

بۆ بەدرۆخستنەوەی بەڵگەكۆنەكانی بوونی خودا، لەبەرامبەریدا گومانی بەردەوام 

ئەگەر  خراوەتەوە.  بەدرۆ  كە  لەوەی  باشتر  بەڵگەی  بوونی  لەئەگەری  هەبووە 

فەیلەسوف توانی ئەو بیرۆكەی نەبوونە بسەلمێنێ  بەوەی كەبنەڕەتێكی مێژوویی 

پێویستی  بەپێ ی  دیاریكراودا  لەبارودۆخێكی  هەیە  دیاریكراوی  دەرون��ی  یان 

مرۆیی تایبەتی هاتۆتەئاراوە، ئەوا دەتوانێ  لەهەمان كاتدا جێگیری وجیهانیەتی 

بۆئەوەی  نیچە  لەناودەچێ .  بیرۆكەكەش  خودی  و  لەناوبدات  ئەوبیرۆكەیە 

بیسەلمێنێ كەبارودۆخی دەروونی لەڕێ  دەرچوو هۆكاری دەركەوتنی گیانی ئاینی 

سەری  ئاینەكاندا  لەهەموو  مێژووییەوە  لەرووی  ئەمە  وایە  پێی  یەزدانین،  و 

لەناوبردنی  مایەی  ئەمەیش  تێڕوانینانەدا،  لەم  بنەڕەتی  گۆڕانی  لەگەڵ  هەڵداوە 

هەموویانەو تێڕوانینی مەسیحی وجولەكە پەیوەستە بەئارەزووی مرۆڤ بۆسزادانی 

خودادا  بیرۆكەی  لەخودی  هەستەش  حەزو  ئەم  بەتاوان.  هەستكردنی  و  خۆی 

بەرجەستە دەبێ ، بەپێچەوانەی مرۆڤ دایانناوە و چەندین فەرمانی دراوەتەپاڵ 

كەبەرانبەر بەسروشتی مرۆیی و ڕێڕەوی لەخۆوەیی مرۆڤ دەوەستێ . نیچە پێیوایە 
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تێڕوانینی یەزدانیەت وهێرش  لەنێوان  نێوان هەردووشتەكە واتە  پەیوەستكردنی 

زۆرهەن  گەالنی  چونكە  نیە،  پێویست  كارێكی  مرۆیی،  سروشتی  سەر  كردنە 

كەخواوەندەكانیان لەشێوەی جیاواز لەبیرۆكەی هەستكردن بەتاوان داناوە بۆنمونە 

الی یۆنانیەكان ئەوەی مرۆییە بەیەزدانی دانراوە، رەنگە ئاژەڵەكانیش، وبیرۆكەی 

گوناح وتاوان روون بووە و گلەیی لەخۆی ناكات و رێزی خۆی دانابەزێنێت هەروەكو 

كاریگەربووە  مەسیحیەت  بۆ  نیچە  تێڕوانینی  بێگومان  روویداوە.  لەمەسیحیەتدا 

رەخنەیەی  ئەو  بەگشتی،  ئاینی  لەگیانی  رەخنەگرتنی  یەكەمیان  بەدووفاكتەر: 

كەئاراستەی مەسیحیەت كراوە، چونكە وێنەی سەرەكی گیانی ئاینی كۆمەڵگاكەی 

بووە، دووەمیان پەیوەستبوونی بەهەمووشتێكی یۆنانی تەنانەت مرۆڤ هەست 

دەكات كەنوسراوەكانی سەروەری راگرتنی بیروباوەڕە یۆنانیەكان خۆیانە، چونكە 

ژیانی یۆنانی بەبەرزتر لەژیانی مەسیحی دەزانێ ، لەبەر ئەوەی بیروباوەڕی یۆنانی 

بیروباوەڕی  بەاڵم  مرۆڤ،  سروشتیەكانی  هێزە  گەشەی  لەبەردەم  رێگرنەبوون 

مەسیحی وجولەكە رێگری گەورەن لەبەردەم گەشەی ئەوهێزانەدا، چونكە پشتی 

زیاتر بەهەستەكان دەبەستێ  لەبری عەقڵ واتە بەرپەچدانەوەی نەزعە عەقڵیەكانی 

پێشوویان كەلەسەردەمی یۆنانیدا هەبوون كارەچاكەكانی مەسیحیەت سەركەوتنی 

دەڵێن  گریگ  وەكوفەیلەسوفەكانی  بەڵكو  هەستەكاندا،  بەسەر  نین  عەقڵ 

سەرچاوەیان لەخۆشەویستی خودایان ترسی خودا باوەڕبوون، خوداوهیوابەخودا 

گرتووە. نیچە هێرش دەكاتە سەربیرۆكەی گوناح لەمەسیحیەتدا مرۆڤ وسروشت 

لە الدانی و دەرونییەوە سەرچاوەی  تاوانن وگوناحیش وەهمێكە  ئەوبێ   بەڕای 

گرتووە لەپاڵ حەزی بێ  وێنە لەسزادانی خودو سەرزەنشت كردنی و هەمیشە 

ئەوبوارە سروشتیەی بەجێهێنانی هێزەمرۆییەكان ومایەی دابەزاندنی پایەی مرۆڤ 

نییە. نیچە پێیوایە مەسیح ئەوڕێگەیەی گرتووە لەبەرئەوەی بەهەڵە لەهاندەرە 

بەپێویستی رزگاربوون  پێوەناوە كەهەست  پاڵی  دەرونیەكانی گەیشتووە ئەمەش 

بكات وگەربەچاكی لەوهاندەرانە بگەیشتایە، هەرگیز نەئەبوو بەمەسیح ئەمەش 

چەند وروژانێكی دەرونیەو بارودۆخێكی زەینی دیاریكراو سەپاندویانە ئەگەرچی 

دواتر لەزمانی هێرشەكانی كەم كردۆتەوە بۆسەرمەسیحیەت كەمەسیح هێناویەتی. 

نیچە پێیوایە مرۆڤی نۆێ ، چیتر لەتوانایدانەماوە ئەم مەزهەب ورێنماییانە قبوڵ 
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لێی  بابەتیانە  كەمێك  خۆی  بەعەقڵی  گەرمرۆڤ  بیرێكن  چەند  چونكە  بكات، 

بڕوانێت، راستیەكەی بۆدەرئەكەوێت، لەم بارەیەوە نیچە دەڵێت: كاتێ  كەبەیانی 

ئەمە  ئایا  دەپرسین:  دەبێ ،  زەنگەكۆنەكان  لەدەنگی  گوێمان  یەكشەممە  رۆژی 

لەخاچ  هەزارساڵ  بێ كەپێش)2(  جولەكەیەكدا  لەپێناوی  هەمووئەمانە  دەكرێ  

دراوە،كەدەیوت من كوڕی خودام كەئەویش بانگەوازێكی بێ  بەڵگەیە. بێ  مشتومڕە 

رابردووی  كۆنی  كاریگەری  سەردەمەكەمان  و  بۆئێمە  مەسیحیەتە  بیروباوەڕی 

هەموو  وردبۆ  كەبەڵگەی  لەكاتێكدا  بانگەوازە  بەم  باوەڕبوونمان  رەنگە  هەیە 

رایەك پێشكەش دەكەین، كۆنترین كلتوربێ  باوای دابنێین كەخواوەندێك هەیە 

منداڵی هاوسەرێكی لەناوچوو دەبێ  و گوناحەكان بۆئەوە دەگەڕێتەوەو هەمان 

خواوەندیش سزاكەدەدات ولەترسی جیهانێكی تر، مراندن كراوە بەدەروازەكەی 

باوەڕ  كەس  ئایا  دەردەك��ەوێ ،  رابردو  خێوێكی  وەكو  ترسناكە  ئەمەچەند  ئایە 

بیرو  هەموو  دەچێ   پێ   بكرێ ؟  پێ   باوەڕی  هێشتا  جۆرە  لەم  كەشتی  دەكات 

باوەڕە ئاینیەكان لەگەڵ بیری عەقاڵنی نیچەدا نەگونجابێ ، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا 

هەڵوێستی ئینكاركردنی سەلبی بۆی نەبووەو لەكۆتایی بیركردنەوە فەلسەفیەكانی، 

كردوە  بەرجەستە  هەمیشەیی  بەگەڕانەوەی  سەبارەت  خودی خۆی  بیروباوەڕی 

كەپێیوایە هەموو دەستپێكردنەكان دەگرێتە خۆی كەلەبیروباوەڕە باوەكاندا نەبووە، 

كەتیایدا زەوی دەپەرسترێ  لەپاڵ مرۆڤدا لەم جیهانەدا ولەشێوە مەعریفەكەشیدا 

پشت بەتێڕوانینی یۆنانی بۆ جیهان بەستوە و زۆر لەلێكدانەوەكانی پشتی بەبیرو 

رێنماییەكانی فەیلەسوفەكانی یۆنان بەستوە.

نیچە وفەلسەفەی كۆمەاڵیەتی:

لەكاتێكدا كەبیرەكانی نیچە بەئەوروپا باڵودەبوویەوە، بیرە سۆسیالیستیەكان 

هەوڵی جێگیركردنیان دەدا لەئەوروپا ئەمەش پاڵی بەنیچەوە نا بەرەنگاری ئەو 

بیرورایانە بێتەوە ورەخنەی لێبگرێ و شی بكاتەوە، پێیوابوو كەبیری سۆسیالیستی 

بانگەشەیەی  نییە.ئەو  پێی  كەپێویستیان  دەكات  خەڵكانێك  چاكسازی  بانگەشەی 

كەدەیكەن لەچاكسازی چینە نزمەكاندا جۆرێكە لەجۆرەكانی رق و كینە و تێڕوانین 

بیدات  هەیەتی  ئەوەی  ئەوەیە  نیچە  بەڕای  دادوەریش  ترو  ئەوانی  دەستی  بۆ 
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بەوەی كەنییەتی، ئەمەش تەنها رێگەیە بۆ دادوەری كۆمەاڵیەتی راستەقینە لەپاڵ 

پێویستی پێدانی مافی یەكسانی بەهەمووان، بەاڵم ئەوەی ئەوانی تر داوای دەكەن 

لەیەكسانیدا وەكو ئەوەی سۆسیالیستیەكان داوای دەكەن، سۆسیالیستیەكی چینە 

خەفەكراوەكانە، ئەمە لەراستیدا رق و حەسودییە. نیچە پاڵ بەچینی دەسەاڵتدارەوە 

واز  و  جێبەجێبكات  چینەكاندا  هەموو  لەنێوان  دادوەری  و  یەكسانی  دەنێت 

لەچینە نزمەكان بهێنێت بۆئەوەی سەیری سەروتریان نەكەن و لەداماوی خۆیان 

نەگەن كەلە ئاستیان بەرز بكرێتەوە. بەڕای نیچە بەجێهێنانی بیری سۆسیالیستی 

دەبێتە هۆی دروستبونی مرۆیی خامۆش، چونكە سۆسیالیستیەكان ئارەزومەندی 

ئەمەش  ئەگەر  ژمارەی خەڵكین.  گەورەترین  بۆ  بەختەوەر  ژیانێكی  دابینكردنی 

بەجێ بهێنرێت بەراستی جێگەیەكی ژیانی بەختەوەر واتە لەدەوڵەتی پایە بەرزدا، 

ئەوا ئەم ژیانە بەختەوەرە ئەو خاكەی كەعەقڵی گەورەو تاكی گەورەی بەگشتی 

تیا پەیدا دەبێ  لەناو دەچێ . كاتێ  كەئەو دەوڵەتە بەدەست دەهێنرێ ، مرۆڤایەتی 

بۆبیرە  رەخنەكەی  نیچە  نابێ .  دروست  تیا  واتای  هەر  و  دەبێ   خامۆش  زیاتر 

سۆسیالیستیەكان بەوە كۆتایی دەهێنێت كە دەستێوردانی زۆری دەوڵەت هەموو 

هیوایەكی دروستبوونی تاكی جیاوازو نایاب لەناو دەبات و هەموو وەكو یەكیان 

لێدێت و جۆرایەتی نامێنێت.

نیچە وداڕمان )النحطاط(

بۆ  رێگە  پێیوایە  لەبارەی سوپرمانەوە،  نیچە  بەوتەكانی  بەستن  بەپشت 

كەپشت  شێتیەی  ئەو  دیموكراسی  دەبێ .  ئەرستۆكراتیەوە  لەرێگەی  سوپرمان 

ئەوەی  پێش  بدرێ   لەناو  دەبێ   دەبەستێ ،  ژماردنیان  و  لوتەكان  بەئاماركردنی 

ئەم  بۆ  هەنگاویش  ترین  سەرەتایی  و  بچێت  لەدەست  شەمەندەفەرەكەمان 

رێگەیەمان لەناوبردنی مەسیحیەتە، چونكە سەركەوتنی مەسیحیەت بوو بەسەرەتای 

شۆڕشگێربووە  ئارەزووەكانیەوە،  بەقووڵی  مەسیحیش  یەكەمین  و  دیموكراسی 

كێشاوە  زەحمەتی  ژیاوەو  هەمیشە  چونكە  دەستكەوتێك،  بەهەموو  بەرامبەر 

بۆسیبریا.  ئەوا دەینێرن  نوێدا،  لەزەمەنی  بەاڵم  لەمافەكاندا،  یەكسانی  لەپێناوی 

ئەو وتەیەش كەدەڵێ ؛ گەورەترینیان خزمەتتان بكات، تەنها هەڵگێڕانەوەی هەموو 
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داناییەكی سیاسیە و پێچەوانەی هەموو سەالمەتیەكی عەقڵە، بەراستیش مرۆڤ 

كەئینجیلەكان دەخوێنێتەوە هەست دەكات كەلە كەشی رۆمانێكی روسیدا دەژی كە 

جۆرێك لەگۆڕینی كەسێتی لەجۆری دیستۆفسكی تیایەو تەنها لەمرۆڤە نزمەكاندا 

رەگ وریشەی قووڵ دەچەسپێنێ  و تەنها لەسەردەمێكدا دەژی كەتیایدا حاكمەكان 

بێ  بایەخن و لەناو دەچن و تووشی داڕمان دەبن و جارێكی تر حوكم ناكەن. 

هەروەكو چۆن بااڵ دەستبوونی مەسیحیەت لەئەوروپا كۆتایی هاتنی ئەرستۆكراتی 

چاكەكارییە  لەئەوروپادا،  جەنگاوەرەكان  بارۆنە  بااڵدەستبوونی  ئەوا  كۆنە، 

پیاوانەكانە و تۆوەكانی ئەرستۆكراتی نوێ یان ژیانەوە ئەو بارونانە دڵگران نەبوون 

بە ئەخالقەكان، بەڵكو سەربەست بوون لەهەموو بەربەستێكی كۆمەاڵیەتی وبێ  

تاوانی ویژدانی ئاژەڵی و دڕندەییان كەدەگەڕانەوە وەكو دڕندە شانازییان بەقەتڵ و 

عامەكانیان و سوتاندن و دزییەكانیان دەكرد بەشێوەیەكی تێگەیشتوانە دەگەڕانەوە 

هەروەكو ئەوەی كارەكانیان تەنها حەزێكی خوێندكارێك بووبێ . خەڵكانێكی لەم 

و  فەرەنسا  و  ئەسكەندەنافیەكان  واڵتە  ئەڵمانیاو  دەسەاڵتدارەكانی  چینە  جۆرە 

دەڵێ ؛  ئەو خەڵكانەدا  لەوەسفی  نیچە  دروستكرد.  وروسیایان  ئیتاڵیا  و  ئینگلترا 

لەئاژەلێ  دڕندە وداگیركەرو رزگاركەری خاوەن رێكخستنی سەربازی  كۆمەڵێكن 

بەتواناو بێ  وێژدانن لەناودانی گەالنی زۆرتر لەخۆیان ئەم كۆمەڵەیە دەوڵەتیان 

دروستكرد ئەو خەونەی كەدەیووت دەبێ  دەوڵەت بەپەیمان و بەڵێن دروستبێ ، 

بەتوندی  خۆیداو  لەسروشتی  گەورەبێ   و  بدات  كەفەرمان  كەسێك  لەناوچوو، 

بێتە گۆڕەپانەوە وتوندوتیژ بێ ، هەرگیز لەپەیماننامەو بەڵێن ناگات. ئەم بنەماڵە 

دەسەاڵتدارە جوانە، تێكدرا بەهۆی هاندان وباسكردنی كاسولیكی بۆچاكەكارییە 

مێینەكان، هەروەها بەهۆی نمونە بااڵ گشتیەكانی گەالن وەكو چاكسازی ئاینی 

بااڵ ئەمە لەپاڵ هۆی تێكەڵبوونیان بەبنەماڵەی نزمتر لەخۆیاندا، بەتایبەتی كاتێ  

كەكاسولیكیەكان لەشارستانیەتی سەردەمی رێنیسانسی ئەرستۆكراتی و نائەخالقی 

و  توند  بەزیندوكردنەوەی  بردو  لەناوی  رێنیسانس  سەردەمی  پێدرا،  وادرێژەی 

تێبگەین كەسەردەمی رێنیسانس سەرلەنوێ   مەترسیداری جولەكە. كەواتە دەبێ  

بەكارهێنانی  بۆ  هەوڵێكە  یەكانە،  مەسیح  بەها  چاكتركردنی  و  هەڵسەنگاندن 

سەركەوتن  مسۆگەركردنی  بۆ  وداناییەكان  ئارەزووەكان  و  ئامرازەكان  هەموو 
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تەواو  توانایەكی  نیچە  بەڕای  ئەمەش  بااڵكان،  بەها  بۆ  پێچەوانەییەكان  بۆبەها 

ئۆپرای  لەپاڵ  الوازك��ردووە  ئەڵمانیەكانی  زەینیە  وبیرە  پرۆتستانت  سیحرییە. 

بەرامبەر  كەسن  دوژمنترین  ئەمڕۆ  بروسی  وتاكی  ئەمەش  ئەنجامی  فاكنەریدا، 

دەدات.  تێك  تەندروستیم  باری  ئەڵمانیەك  بۆ  وسەیركردنم  بەشارستانیەت 

دەڵێم  منیش  زەمەنە،  دەبات  لەناو  جیهانە  ئەم  ئەوەی  دەڵێ ؛  هەروەكوگیبن 

ئەگەرچی  زەمەنە،  تەنها  دەبات  لەناو  ئەڵمانیا  ناو  هەڵەیەی  بیرە  ئەو  ئەوەی 

دورودرێژیشە كاتێ  كەئەڵمانیا ناپلیۆنی شكست پێ  هێنا، ئەوە شارستانیەتی لەناودا 

هەروەكو، چونكە لوتەر شكستی بەكەنیسە هێنا. هەر لەوكاتەوە ئەڵمانیا هەموو 

دەستیكردوە  خستوەو  پشتگۆی  بیتهۆڤنەكان(ی  و  شۆپنهاوەرەكان  و  )گۆتەكان 

هەموانەوەیە(  لەسەروی  )ئەڵمانیا  واڵتەكەی(  )نیشتمانپەروەرەكانی  بەپەرستی 

دەترسم ئەم سرودە كۆتایی فەلسەفەی ئەڵمانی بێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نیچە 

پێیوایە لەئەڵمانیادا كاری راستەقینە وقوڵ هەیە كەمایەی هیوان بەوەی كەئەوروپا 

رزگار بكەن، چونكە چەند چاكەیەكی پیاوانەیان هەیە زیاتر لەفەرەنسیەكان یان 

ئینگلیزەكان، تیایدا هەیە كەخاوەنی ئارامی و زیرەكییە لێرەوە عیلمانی بوون و 

زانست ورێكخستنی سەربازییان بەدەستهێناوە و شتێكی خۆشە كەمرۆڤ دەبینێ  

چۆن ئەوروپا هەمووی لەدڵەڕاوكێدایە بەرامبەر بەسوپای ئەڵمانی. 

لەپاڵ  بگەڕێتەوە  رێكخستندا  بەسەر  ئەڵمانیا  توانای  گەر  پێیوایە  نیچە 

سەرچاوە شاراوەكانی روسیا لەمادەو مرۆڤەكاندا، ئەوكاتە جیهان سەردەمی سیاسەتە 

بااڵكان دەبینێ . ئێمە داوای گەشەی هاوبەشی نێوان نەتەوەكانی ئەڵمانی و سالڤی 

دەكەین، هەروەها داوای شارەزاترین داراییەكان واتە جولەكە دەكەین بۆئەوەی 

ببین بەگەورەكانی جیهان. داوای یەكگرتنێكی بێ  مەرج دەكەین لەگەڵ روسیادا، 

جۆرە  كەلەم  لەئەڵمانیادا  دیاریكراوە  زەینی  خراپی  یان  لەنەبوونی  كێشەكەش 

هێزەی دروستبوونە دروستبكات، ئەڵمانیا دورە لەو نەرییتە رۆشنبیریە كۆنانەی 

كەفەرەنسیەكانی كردوە بەخاوێنترین و شارەزاترین نەتەوەكانی ئەوروپا، هەروەها 

بەرۆشنبیری  تر  هیچی  فەرەنسییە،  بەرۆشنبیری  باوەڕم  تەنها  من  دەڵێ ؛  نیچە 

كەبەرهەمەكانی  بووە مرۆڤ  تێگەیشتنی خراپەوە دروست  كەلەئەنجامی  نازانم 

مۆنتین و الرشغكۆو فۆفنارو شامگور دەخوێنێتەوە هەست دەكات لەسەردەمی 
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رزگاربووندا دەژی ڤۆڵتێر خاوەنی عەقڵێكی گەورەو ئەوانەش دوای ئەو هاتوون 

كەزۆر بەرزترن لەنوسەرەكانی تری ئەوروپا لەروی خاوێنی بیرو زمانەوە نیچە 

پێیوایە گەورەیی و مەزنی ئەوروپا لەهێزو هەڵسوكەوتدا دروستكراوی فەرەنسایە، 

بەاڵم فەرەنسای كۆنی نێوان سەدەی شازدەو حەڤدەو هاتنی شۆڕشی فەرەنسی 

ستەمكارانی  وردو  رۆشنبیری  ناوەڕۆكی  لەگەڵیدا  لەناوبرد  كەئەرستۆكراتیەتی 

لەناوبردوە، نیچە پێ ی وایە گیانی هەنوكەی فەرەنسی،گیانێكی بێ  رەنگ و خراپە 

لەچاوگیانی ئەو سەردەمانەدا، بەاڵم هەرچۆنێك بێ  بەڕای نیچە چەند سیفەتێكی 

لەهەموو مەسەلە سایكۆڵوجی و  لەفەرەنسادا  ماوە، چونكە  لەفەرەنسادا  جوان 

هونەرییەكان بەكارامەییەوە وردەبنەوە. لەكاتێكدا كەئەڵمانیا لەسیاسەتی جیهاندا 

لەرۆشنبیری  نوێی  گرنگیەكی  فەرەنسا  دەركەوت،  مەزن  هەرە  هێزێكی  وەكو 

ئەوروپایە،  زەردی  قژ  دڕن��دەی  روسیا  پێیوایە،  نیچە  بەدەستهێنا.  جیهانیدا 

گەلەكەی عەقڵیەتێكی كەلەرەقی ئەوتۆن كەتەسلیمی قەزاو قەدەر بوون، ئەمەش 

خاوەنی  روسیا  هەروەها  سەردەمەشدا،  لەم  تەنانەت  كردوە،  سەرسام  ئێمەی 

حكومەتێكی بەهێزە لەدانانی پەرلەمانیدا، جگەلەمەش هێزی ئیرادە دەمێكە لەوێ  

كۆبووەتەوە، ئێستا هەڕەشەیەكە و جیهان بێزار دەبێ  لەوەی كەروسیا رۆژێك 

لەرۆژان ببێت بەگەورەی ئەوروپا، ئەو بیرمەندەش كەئایندەی ئەوروپای بەالوە 

گرنگ بێ ، حیسابی تەواو بۆ جولەكەو روسەكان دەكات بەوەی كەگونجاوترین 

لەكۆتاییدا  ئیتاڵیەكان  بەاڵم  هێزەكاندا،  جەنگی  گ��ەورەو  لەشانۆی  فاكتەرن 

لەئیتاڵیادا  گەشەدەكات  باشتر  نوێ   مرۆڤی  دەبن   گەالن  گەشترین  و  توندترین 

و سەربازێكی ئیتاڵی هەژار لەشێوە باشترە لەدادوەرێكی بەرلینی. نیچە پێیوایە 

ئینگلیزەكان خراپترین گەلن، چونكە زەینی فەرەنسییەكان بەفڕوفێڵی دیموكراسی 

و  وئافرەتەكان  ومانگاكان  ومەسیحیەكان  دوكانەكان  خاوەنی  دەبینین  تێكداوە 

دیموكراسیەكانی تر، هەموویان كۆمەڵێك پێكدێنن و سەر بە ئەوانی ترن، جگە 

لەمەش بەرژەوەندێتی و رەگەزپەرستی ئینگلیزەكان نزمترین پلەكانی رۆشنبیری 

پەڕاندن،  گەردن  دەگاتە  تیایدا  بەرەكانی  كەبەر  لەواڵتێكدا  بەتایبەتی  ئەوروپین 

ئەمەش مرۆڤ دەگەیەنێتە ئەوەی كەژیان وەكو ملمالنی دەركەوێ  تەنها لەپێناوی 

بووندا، تەنها لەواڵتێكدا كەژمارەی دوكاندارەكان و كەشتیەكان هێندە زۆربوون 
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وای  ئەمەش  ئەرستۆكراتیەكاندا،  بەسەر  سەركەوتن  بۆ  هاندەربووە  كەژمارەیان 

لەخەڵكی كردوە كە دیموكراسی داڕێژن و دەسكاری بكەن، ئەم دیموكراسیەتە 

ئەوروپا  كێ   نوێ .  بەجیهانی  بەخشیویانە  ئینگلیزەكان  گریكییەكە  دیارییەكی 

لەدەستی ئینگلترا رزگار دەكات و ئینگلتراش لەدەستی دیموكراسی لەناو دەبات.

نیچەو بوونگەری

فەلسەفەی  بیركردنەوەی  پێیانوایە  بوونگەری  فەلسەفەی  الیەنگرانی 

داناوە،  مەزهەبەكەیان  وبەالیەنگری  دەگونجێ   بوونگەریەكان  بیرە  لەگەڵ  نیچە 

بەهۆی نەرم ونیانی شێوازەكەی وپەیوەندی بەهێزی ژیانی بەبیرەكەی، ئەویش 

بەوهۆیەوە ئەوەی بیری بوونگەری داناوە، جەخت لەنوێبوونەوەی بوونی مرۆیی 

بەر  مرۆڤ  بوونی  بەڵكو  نییە،  جێگیر  چییەتی  مرۆڤ  ئەوان  بەڕای  دەكاتەوە، 

لەچییەتی، بەڵكو خۆی چییەتیە وهیچ چییەتیەكی جێگیرنییە كەپێشتر دیاریكرابێ . 

بەردەوامیدایە  لەهەوڵی  مرۆڤ  كەدەڵێ   كاتێ   بیرۆكەیە  لەم  نزیكبۆتەوە  نیچە 

نابێ ، مرۆڤ  لەسنورێكدا  نابێ  و  رازی  نابینێت وبەهیچ  بەخۆی  ئارامبونەوە  و 

بەچەمكی نیچەو ئەو زیندەوەرەیە كەهێشتا جێگیرنەبووە وپۆلێن نەكراوە، چونكە 

بەرزكردوەتەوە،  مرۆڤی  لەپلەی  خەوشدارییە  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  خەوشدارە 

بەبەردەوامی  كەبوونی خۆی  كردوە  بەتوانای  چییەتیەكەی  دیارنەكردنی  چونكە 

خۆی  كە  بەوەدەكات،  مرۆڤ  پێناسەی  زرادەشتیشدا  لەكتێبی  بكاتەوە،  نوێ 

ئازادییەتی  سەرچاوەی  سەرەكییە  كوڕییە  كەمو  ئەو  واتە  خۆیەتی،  بەدیهێنەری 

وخۆی بەبەردەوامی نوێ  دەكاتەوە، ئەگەر هەوڵی لێكدانەوەی بیرە سەرەكیەكانی 

نیچە دەربارەی ئیرادەی هێز بكەین بەوەی كەدیاردەیەكی ئەو پرەنسیپە گشتیەی 

لەسنورێكدا  و  ناوەستێت  لەچییەتیدا  بوونەوەرێكە  كەمرۆڤ  بەوەی  بوونگەرییە 

نامێنێت، بۆمان دەرئەكەوێ  كەتاچ رادەیەك بیرەكانی بوونگەری لەگەڵ ڕاكانی 

نیچە و بیرەكانیدا لەم بوارە مرۆییەدا دەگونجێت.

سەرچاوە: نیچە، الدكتور مستەفا غالب،2000

خوێندنەوەی هەندێ  لەچەمكەكان الی نیچە
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نیچەو پرسی دیموكراسی
شەین واهل

لەئینگلیزیەوە: عەزیز رەئوف

هەركەسێك بچوكترین زانیاری لەسەر فیكری نیچە هەبێت هەست بەو 

حەقیقەتە دەكات كەبۆچوونی نیچە لەسەر دیموكراسی بۆچوونێكی ئاڵۆزبووە زۆر 

بە ڕەهایی بیرێكی دژە دیموكراسی)antidemocracy( هەبووە نیچە لەكۆتاییەكانی 

ژیانیدا زۆر بە ڕاكشاوی قسەی لەسەر دیموكراسی كردوە، ئەمەش خۆی لەخۆیدا 

هەڵگری تێگەیشتنەو لەهەمانكاتدا هەڵگری بەدحاڵیبوونە لەالیەكەوە الدانێك هەیە 

یان خۆپەڕاندنەوەیەك هەست پێ دەكرێ  كاتێك نیچە هەڵوێستێكی ئەرستۆكراتی، 

یاخود هەربەهایەكی لەوجۆرەی هەیەو لەالیەكی ترەوە ئەگەری بەدحاڵی بوون 

گرنگی  و  گریكەكان  لەبارەی  دەكەین  هەست  كاتێك  هەیە  نیچە  لەسەرفیكری 

چەمكی)گومان( دواوە بەبۆچوونی من چەمكی دیموكراسی الی نیچە هەڵگری سێ  

ڕاڤەكردنی سەرەكیە: یەكەمیان من هەوڵ دەدەم لەبارەی گومان و دیموكراتی 

الی نیچە بدوێم. دووەم من هەوڵ دەدەم كەشفی بیری ئەرستۆكراتێكی نیچەو 

وكۆتایش  سیێەم  خاڵی  ڕاڤەبكەم.  تاكەكان  »الی  بااڵ  »منی  گەشەكردنی  پرسی 

من هەوڵدەدەم گفتوگۆ بكەم لەبارەی بیرو ڕەخنەو سیاسەتی مەزن وڕەخنەی 

نیچە دژبەسیاسەتی ئایەخ)petty politics(كەئەمەش بابەتێكی ڕەخنەییەو هەڵگری 

دروست  نیچە  الی  گ��ەورەی  كەڕقێكی  ئایەخە  سیاسەتی  ئەمەش  مشتومڕە 

دەكات وە لەوانەیە كەسانێك وا وێنای بكەن كەبۆچی گرنگی بەشداری كردن 

لەڕقەدیاردەیەكی بێ  بایەخە 

گومان و دیموكراسی

هاندەری   )public Discourse(گشتی گوتاری  و  گریك  پ��ەروەردەی   

جیاوازو  ڕای  بیرو  لەنێوان  كۆنتێستێكە  ئەمەش  ب��وون.  گومان  دروستبوونی 

فرەدیدگادا نیچە هەستی بەوگومانە كرد الی خودی تاكەكان الی تاكەكان ملمالنێ  

هەیە لەنێوان پێشبڕكێ و پاڵنەرە خودیەكاندا كەئەمەش دەقاو دەق ملمالنێیەكی 
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بەمۆدێلێكی  ببێ   دەتوانرێ  تاكەكاندا  لەخودی  ملمالنێ   ئەگەری  تاكگەراییە 

سیاسی ئەمەش ئاسانترین و ڕاستترین دەربڕینە بۆئەوەی تەوەقوعی دیموكراسی 

مۆدێرندا)سەردەمی  فەلسەفەی  پێكردنی  دەست  لەسەرەتای  بەتایبەت  بكەین 

دنیا،  و  كرا،مرۆڤ  دوالیزمدە  لەسەر  زیاتر  كەتەركیزی  كانت(  ودواتر  دیكارت 

عەقڵ و جەستە هتد.. بەتایبەت لەو بۆچونانەدا كەعادەتەن هەڵگری جیاوازی 

وبەرهەڵستكارییە ئەمەش دیراسەی نیچە بوو لەسەر گەڕانەوە بۆگریك وكەشف 

كردنی چەمكی )جیاوازی( و)ملمالنێ ( بەئاراستەی پێشكەوتن گومان پێشبڕكێیەكی 

كردن  دژایەتی  بەمانای  شێوەیەك  كەبەهیچ  لێهاتوویی  و  بەربەرەكانی  لەنێوان 

نایەت، بەڵكو بریتیە لەگەڕان بەدوای بەختەوەریدا سەركەوتنی تەواو لەكۆتایی 

شكستەكاندایە لەكۆتایی گومانەكاندایە لەچركەساتی ئێستاماندا ئێمە شەڕی سنورە 

كێشراوەكان دەبینین لەنێوان الیەنە بەرهەڵستكارەكاندا ئەگەری نێوان )جەنگ(و 

)گومان(، هەرالیەك نێگەتیڤانە پێناسەی بەرامبەر دەكات وەك بەرهەڵستكارێكی 

ئەوی دی لەجیاتی پشتگیری كردنی بیرو ڕاكان بەشێوەیەكی پۆزەتیڤ. لەوانەیە 

ئەمە رەمزی دیموكراسی بێت كاتێك كەدەبینین )گومان( بەرەو شكست دەچێت، 

كەئەمەش لێكچونێكە لەنێوان نیچەو ئەفالتون بەو پێیەی دیموكراسی لەئەنجامدا 

هەنگاودەنێ  بەرەو ستەمكاری)Tyranny( لەهەرئەنجامێكدا ڕۆحیەتی گومان هەیە 

كەشۆڕبوونەوە هەیە بەرەو ژیانی گشتی سەردەم تەنانەت لەفراوانبوونی ڕوكاری 

لێبووردن)Tolerance( بەرەو جیاوازبوون لەجیاتی بەرهەم هێنانی ملمالنێ  وەك 

مانایەكی پێشكەوتن ئێمە هەریەك لەجیاوازیەكی كوێرانەو هەرەس بەرەو )ڕێژەیی( 

ئەمەش وەك دوژمنێك كەشكست  یان دامەزراندنی ئۆپۆزسیۆنی تر دەبینین… 

دەخوات غەرقی زەوی دەبێت و دەكوژرێت ئەم ڕوحیەتی گومانە وای لێكردوم 

ڕاستەوخۆ ئیش لەسەرئارەزووە تایبەتیەكانی نیچە بكەم نیچە بەشێوەیەكی گشتی 

سەربەگروپی نوخبە)ELitist( بوو. وەك جۆرێكی خەڵوەت ئاسا كە گەڕانە بەدوای 

وێنەیەك  نیچە  لەبەرئەوەی  بەاڵم  لەڕاستی،  وێنەیەك  و  مرۆڤانە  هەڵوێستی 

و  بەكۆمەاڵیەتی  بوونە  لەخۆیدا  خۆی  كەئەمەش  لەتاكەكاندا  بااڵ(  بۆ)منی  بوو 

 )Public( گەڕانەوەیە بۆناو گشت
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مۆدێلی ئەرستۆكراتی و ئارەزووی یەكسانی ئەوانەی دی 

وژیانی  لەكۆمەڵگەدا  بۆفەردانیەت  بوو  بانگەشەكردن  نیچە  وەزیفەی 

خەڵوەت ئاسا بەمەبەستی وازهێنان لە«ژیانی بازاڕ ئاسا«)Marketplace( هەڵهاتن 

كەسەرجەم   )lndividualism( بۆتاكگەرایی  گەڕانەوە  كۆمەڵگەو  لەقەرەباڵغی 

نوسینەكانی نیچەدا ڕەنگی داوەتەوە بەجۆرێك كەنیچە بۆ فەیلەسوفی تاكگەرایی 

ناسراوە. ئەمەش بەشێوەیەك كەنیچە هەمیشە لەبەرەنگاری ناشرینی كۆمەڵگەدا 

یەكسانی  ئ��ارەزووی  نیچە  بكات  كۆمەڵگە  شەڕی  بیەوێت  ئەوەی  وەكو  بووە 

دەكرد یەكسانیەك خاڵی لەفریودانی كۆمەاڵیەتی، ئەم ئارەزووەش بۆكۆمەڵگایەكی 

وشاراوە  گرنگ  لەالیەنی  ترە  داجۆرێكی   )Others(ئەوانیتر لەگەاڵ  تەندروست 

لەئارەزووی نیچە بۆدیموكراسی ئەم بایەخە زیادەڕۆییەی نیچە وەك سەنتەرێك 

بۆ بەهێزبوون و »بااڵ« ی تاكەكان لەزۆرەملێی كۆمەڵگە هەوڵی پێشكەوتنی بواری 

فكری نیچەیە لەپااڵ هەوڵەكانی ترییدا ئاگایی نیچە دەردەخات بەدڵنیاییەوە بڕوای 

 Natural(بەپلەو بایەخی مرۆڤ هەبووە ئەو ئارەزووی بەئایدیای یەكسانی سروشتی

legality ( نەبووە، بەڵكو پێیوابووە هەندێ  خەڵك لەهەندێكی ترباشترن، ئەوەش 

ب��ەم�انای ئەوە نایەت

خەڵكانێك لەكاتی لەدایكبوونیانەوە بەسامان وناوبانگ هەڵگری یەك جۆر 

بێت  پێویست  یاسادانان  ناگەیەنێت كەسیستمی  ئەوە  ئەمەش  بوون  بایەخ  پلەو 

یاساییەكان  دامەزراوە  لەدەسەاڵتی  بۆدڵنیابوون  بۆدیاریكردنی چارەنوسی خەڵك 

كۆمەڵگە پێویستە شوێنێك بێت بۆبەختەوەری تاك، چونكە هەركۆمەڵگەیە تاك 

بەرهەم دێنێ . بەوپێیەی چانسی یەكسانی پێویستی بەیاسای یەكسان و بنەمای 

ئابوری یەكسان هەیە ئەوانەی لەكۆمەڵگەدا مرۆڤی مەزنن ناكرێ  نكوڵیان لێ بكرێت 

كەجەوهەری  نایەت  ئەوە  مانای  ئەمە  وەرگێڕ«  ڕۆشنبیر  لەنوخبەی  »مەبەست 

بەڵكو هەندێك  نەخێر  بن  ئەوانیترەوە  لەسەروی  لەتاكەكان  كۆمەڵێك  رەوشتی 

بەختەوەربوون  بەرەو  هەموومان  ئەمەش  دی  لەوانی  هێنترن  بەرهەم  خەڵك 

لێبووردنی  لەجیاتی  بوونە  ومۆتێڤ  تەحەداكردن  بەمانای  ئەمەش  ڕادەكێشێ ، 

كوێرانە یان ملمالنێ  دژ بە بەهای كەسانی تر 
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ڕەخنەو سیاسەتی مەزن

لەدەرەوەی ئەوبەرەنگاری وئۆپۆزسیۆنانەدا. لەدەرەوەی ئەو پەراوێزخستن 

وفەرامۆشكردنانەدا بێگومان كۆمەڵە كەسانێك هەن كە هێزی ڕاستەقینەیان ئامادەیە 

»سیاسەتی  چەمكی  نیچە   )Change(وگ���ۆڕان بۆپێشكەوتن  وزەن  خاوەنی  یان 

ئایەخ« ی بەكاردەهێنا وەك ئاماژە كردنێك لەتێڕوانین لەسیاسەتی سەردەم یان 

یان  ودرۆزنەكان  ومەسڵحەتچی  سیاسی  مرۆڤە  خستنەسەر  ترگوشار  بەمانایەكی 

ئەوانەی سەرگەرمی خەڵەتاندنی تاكەكانن بۆگەیشتن بەدەسەاڵت، تەنانەت پەراوێز 

خستنی دامەزراوەكان كەتەنها تەوەقوعێكە بۆئۆپۆزسیۆن بەرامبەر بەدامەزراوەی 

بەاڵم زۆرینەی خەڵك بەگەمەی دامەزراوەكان خۆدەناسێنن وپرۆتیستۆ  نوێ ،… 

دەكەن لەسەر شەقامەكان یان هەر جوڵەیەكی شەخسی تركەهەڵگری مانایەكی 

قوڵییە بۆئارەزووی تاكەكان، بەڵكو كاردانەوەیە لەدژی شتێك یاخود دیاردەیەك 

لەبری سیاسەتی ئایەخ ئایدیایەكی ترمان هەیە ئەویش«سیاسەتی مەزن«ە ئەمەش 

جۆرێكە لەگەمەی سیاسی لەبەشێك لەو هەڵوێستانە لەدەرەوەی ئەو ستانداردە 

ئاساییانە و ناساندنە گشتگیرانە بۆ دنیای ئەمڕۆ.

خەڵكانێك سەرقاڵ نین بەهیچ بزوتنەوەیەك«Movement« بەاڵم پۆزەتیڤانە 

سەرگەرمی ناساندنی خۆیانن بەهۆی هەڵبژاردن و كارامەیی بەگوێرەی ویست و 

ئارەزووەكانی خۆیان ئەمەش بنەمای سروشتی رەخنەیە، كەسروشتێكی فەرعییە 

ئایەخ  سیاسەتی  و  لەدامەزراوەكان  رەخنە  خۆیان  كەبەكارامەیی  گشتگیر  نەك 

لەهەنگاوناندان  ئارەزووەكانیان  بەگوێرەی  خەڵكانێك  گوماندا  لەرۆحی  دەگرن. 

بەرەو جۆرێك لەبیروڕا، كەتاكە ئایندییەكان تەنها دەتوانن چاوی پێ هەڵهێنن، واتە 

دەتوانن شتێك بكەن كەكارەكتەرە ئایندییەكان تەنها دەتوانن لێی بڕوانن. لەوانەیە 

ئەوانە لەو مەخلوقانە بن كەرۆحیەتێكی كارایان هەبێ  كائینەكانی سەربەسیاسەتی 

مەزن كائینێكن لەوانەیە بەجیاواز لەوانەی دی داهێنەربن. ئەوان تەواو لەتاك 

و كۆمەڵگە گەیشتوون، ئەوانە ئەو مرۆڤانەن كەنیچە ئاواتی دەخواست كەببنە 

كەجیلی  مرۆڤانەن  ئەو  ئەوانە  لەڕاستیدا  كۆمەڵگەدا.  لە  بەرچاو  دیارو  مرۆڤی 

مەزن دەخوڵقێنن.

سەرچاوە: ئینتەرنێت


