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 مەرگی خودای نیچە: ڕاگەیاندنێکی سەرخۆشانە یان شیوەنێکی پرسەئامێزانە؟

 

 محەمەد مەهدی ئەردەبیلی

  وەرگێڕان: نیما لوقمان

 

 کورتە

دەدەین کارکردەکانی   هەوڵ  داتیۆری "مەرگی خودا" بەناوبانگترین تیۆری نیچەیە. لەم وتارە
،  ' ئاسێێێتی باوەرداری'ۆڤە بکەین. ئاسێێێتی یەکەم  رئاسێێێتدا  ێێێگی خودا الی نیچە لە سێێێ   ئایدیای مەر

م ەدەربارەی بوون یان نەبوونی خودا؛ ئاستی دوو  ئاستی سەرەتایی باسەکانی ئۆنتۆلۆژی و باوەر
ییەکی بێباوەری لەمڕ بزربوونی خودا؛   ێادوومانێکی هیومانیسێتی لەگەڵ مردنی خودادا،،  )بەرکەوتن

دا،، میراتی بکوژەکان. لە کۆتاییدا یانە لەگەڵ جیهانی پاش خوداەخنەیئاسێتی سێێیەم )بەرکەوتنێکی ر
پرسە دەگێڕێت؟ بەو پێیەی   دەپڕژێینە سەر ئەو پرسیارە، ئایە نیچە بە مردنی خودا سەرخۆ ە یان

لە پرسێێێێێێێی "مەرگی خودا"   ڕوانینلە بەرهەمە جیێاواەەکێانیێدا  ێێێێێێێێواەەگەلێکی جیێاواەی بۆ تێنیچە  
گەی رەچاوکردنی سێەرەتا و کۆتایی بەرهەمەکانی؛ تەسسێیرێل لە روانب  دەدرێت بە  هەبووە، هەوڵ

روو بەپێی بەرهەمە جیاواەەکانی، کە  ێایسێتەی باسێەکەمانە، لەو   دا بخرێتەنیچە لە پێگەی "گشێتێل"
بەرهەمێانە الیەنە جیێاواەەکێانی ئەم ئێایێدیێایەی بێاە کردووە. لەم نێاوە سێێێێێێێ  پێارچەی ەۆر گرنێ  لە 

رەکەی ئێمەیە بریتییە لە: یەکەم مرۆڤ ەێدە مرۆڤانە، دووەم وەهای  سێێێێێێ  کتێب، قەدبڕی تەسسێێێێێێی
دەدرێت   لە روانگەیەکی رەخنەییەوە نیشێێێێان کۆتاییداگوت ەەردە ێێێێت، سێێێێێیەم ەانسێێێێتی  ێێێێاد. لە  

بەڵکو دەرخەری    ،تیۆری "مەرگی خودا"ێێێێێێێی نیچە روانگەیەکی ئۆنتۆلۆژی یان باوەرێکی ئیمانی نییە
 ورییە.و دۆخێکی کولت

 

 

file:///C:/Users/nimab/Desktop/www.azadbun.com


 www.azadbun.com    تواناسازی و تاکگەراییبەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ 

 

 پێشەکی. ١

  ،ەناوبانگترین تیۆری ئەو بناسێێێنین لەوانەیە بتوانین تیۆری "مەرگی خودا"ێێێێێێێێێی نیچە وەکو ب
بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە ئەم ئایدیایەی نیچە ەۆرتر لە ئایدیاکانی تری ناسێێێێێێێراوە. وێنێایە  کە لە 

ئێاکێامێدا ەۆرینەی بێارەی مردنی خوداوە بوونی هەیە، جۆرێکە لە ئیلحێاد و لە    ەەینی ەۆرینەدا لە
هۆکاری تیۆری مەرگی خودا بە مولحید و ناخوداباوەری دەناسێنن.    خوداباوەرانی نەریتی، نیچە بە

دەدرێێێت جگە لە   هەوڵ  داکردنە لە خودا. لەم وتێێارەایە بێێێت، مەرگی خودا هێمێێای نکۆڵیبەم واتێێ
بەتەواوی لە باسێی بوون ، پرسێی مەرگی خودا دانیچە  یناخوداباوەری  بەرانبەر  وەرگرتن لەڵوێسێتەه

ێکی  سێێێێێێیسێێێێێێتمئەمە لەبیر بکەین نیچە خۆی   بێتنا  بێتەوە. لە الیەکی ترەوە  یان نەبوونی خودا جیا
داری پێگە سێێێێێیسێێێێێتمدژی هەر  ێێێێێێوەیە  لە    را ێێێێێکاوی چەمکی یەکگرتووی نییە. ئەو بە-سیکری

رەچاو ناکەم.  هەیە و ئەوان    سێێیسێێتلدەگرێت و دەنووسێێێت: "من گومانل لە تەواوی دروسێێتکەرانی  
،. لەگەڵ ئەوە ێێدا ئایە ئێمە  ٢٨ ،١٣٨١دژی کرداری دروسێێتە")نیچە    سێێیسێێتلویسێێتی دروسێێتکردنی 

تەنێانەت دەتوانین قسێێێێێێێە لەسێێێێێێێەر ئێایێدیێای "مەرگی خودا" لە روانگەی نیچەوە، وەکو ئێایێدیێایەکی 
 دیاریکراو بکەین؟

را کاویی دژی   بە  …و  هەرچەندە هەندێل لە سەیلەسوسەکان، وەکو نیچە، کیرکەگارد، دێریدا
ێکی  سێێێیسێێێتمچەمکی پێگەیان وەرگرتووە، بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە کە ناتوانین -سێێێاەیسێێێیسێێێتم

چەمکی بخەینە پاڵیان. ئەمە ئەرکی راڤەکارە بتوانێت لە نێوان دەسێێێێێتنووسێێێێێەکان و دەقەکانی نیچە  
تەریب نی بۆ بکات. هاو ێنجێنێت و دار ێێێێتبهرادەیە  یەکگرتوو لە تیۆرێکی چەمکی هەڵ  وێنەیەکی تا

جێێارە بۆ نووسێێێێێێێینە انەوەی چەنێێدجگە لە سێێێێێێێوودوەرگرتن و گەر  لەگەڵ بێێابەتەکە، ئەم وتێێارە
جیاواەەکانی نیچە سێێێەبارەت بە خودا، بەتایبەت لەسێێێەر سێێێ  پارچە لە سێێێ  کتێبی جیاواەی نیچە  

اواەیی قۆناغە دەوەسێتێت. بەو پێیەی بڕیار نییە لێرەدا چۆنێتیی دروسێتبوونی هزرەکانی نیچە و جی
گەرانەوە بۆ پارچەکان لەسێێێێەر بنەمای سێێێێاڵی  یجیاواەەکانی سیکری نیچە رەچاو بکرێت، ریزبەندی

ریز   بەڵکو لەسێێەر بنەمای ئاسێێتی واتایی باسێێەکان دەبێت. ئەم سێێ  پارچەیە بە  ،باڵوبوونەوە نابێت
  گوت ەەردە ێترۆڤانە، دووەم وەهای  هاتووە: یەکەم مرۆڤ ەێدە مت  لەم سێ  سێەرچاوەیە بەدەسێ

تەواوی وتارەکە   و سێێیەم ەانسێتی  ێاد. بۆ راڤەی پرۆسێەی دروسێتبوونی تەسسێیری ئەم پارچانە،
 ژێتە سێێێەر مەسهومی خودا بە  ێێێێوەیەکی گشێێێتی و تیۆری "مەرگی خودا" بەرلە سێێێ  ئاسێێێت، دەپ
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)ئاسێێتی سێێەرەتایی    ، ئاسێێتی باوەرمەندی١ریز بریتییە لە: )   ێێێوەیەکی تایبەتی. ئەم سێێ  ئاسێێتە بە
، ئاسێتی سێەرخۆ ێی  ٢باسێەکانی ئۆنتۆلۆژی و باوەرداری سێەبارەت بە بوون یان نەبوونی خودا،؛ )

، ئاسێێێتی رووبەرووبوونەوە لەگەڵ جیهانی ٣رەگاری لە ەیندان،؛ )  ی) ێێێادی  لە ئاکامی مەرگی خودا
  پاش خودا ) یوەنێل بۆ خودا،.

 

 . ئاستی باوەڕمەندی ٢

بەرباڵوترین باە، باسێێەکان    داهەمان کات  ە سێێەبارەت بە خودا و لەنرخترین ئاسێێتی باکەم
یی مێژووی سەلسێێێێێێێەسە  بوون یان نەبوونی خودایە، کە بە درێژا   ێێێێێێێەکانی سێێێێێێێەبارەت بەەو موناق

  یشبە ئەگەری ەۆر  ،تاش باە لەسێێێەری کۆتایی نەهاتووەداوە و هێشێێێ نگییان پ کەسێێێانی ەۆر گر
درێژایی مێژووی سەلسەسە، تەنانەت   وێنای بەرباڵو و باو، بەکات کۆتایی نایەت. بە پێچەوانەی    هیچ

ی خوداناباوەری یان رەتکردنەوەی  ەلە سێێێێێێەرەتاکانی سێێێێێێەدەی سەلسێێێێێێەسەی مۆدێرن، باڵوکردنەو 
داوە. دیکارت، وەکو یەکەمین   الیەن سەیلەسێێێێوسەکانەوە ەۆر بە کەمی رووی  راسێێێێتەوخۆی خودا لە

کردووە و بۆ سێێێێەلماندنی بوونی جیهانی  هیات پتەو سەیلەسێێێێوسی مۆدێرن، سیزیکەکەی لەسێێێێەر ئیا
پێنجەم" "تێڕامێێێێانی  لە  دیکێێێێارت  بردووە.  کێێێێامێێێێک  خودایەکی  بوونی  بۆ  پەنێێێێای  دوای دادەرەوە   ،

روونی بۆمێان   ۆمێنێت بۆ بوونی خودا، دەنووسێێێێێێێێێت: "بەو پێیە بەیخسێێێێێێێتنەرووی دووەمین ئەرگ
پەیوەنێدی بە نێاسێێێێێێێینی خودای   تەنهێێاهەر مەعریفەیە     یدەردەکەوێێت مسێێێێێێێۆگەری و راسێێێێێێێتی

کی تر راسێێێتەقینەوە هەیە، بە  ێێێێوەیە  تا خودام نەناسێێێیبێت، ناتوانل بەتەواوی در  بە هیچ  ێێێتێ
هاوتا گرت  دا،. سێیینۆەا تەنانەت لەوەش پێشێتر چوو و بوونی لەگەڵ خودا٩١، ١٣٩٦)دیکارت  "بکەم
و وەحێدەتگەرایی رەهێای خۆی بە  ێێێێێێێوێنێێل گەیێانێد کە بوونی خودای سێێێێێێێەلمێانێد، بەڵک  تەنهێا  و نە

)سێێێێیینۆەا   یان وێنا بکرێت"  ،بانگە ێێێێەی کرد "ئەگەری نییە جگە لە خودا جەوهەرێل بوونی هەبێت
)نێێل.    ،. الیبنیتس لە مۆنێێادۆلۆژی، خودای بە ئێێاراسێێێێێێێتەی تەواوی هەموو جیهێێان ەانی٢٨،  ١٣٧٦

ناساند    ێلکو ەەینێکی ئامادە لە هەموو  وێنی وە،، بارکلی ئەەموونگەرا خودا١٧٣،  ١٣٧٢الیبنیتس  
ەامنی ناسێین، بەڵکو ەامنی بوونی  ێتەکانە: "سێەبارەت بە  ێتەکان خودا لە ئەەەلەوە تا   تەنها کە نە

ئەبەد ەانایە، یان بە چە ێێێێێنێکی تر هەموو  ێێێێێتەکان لە ەانسێێێێێتی خودا بوونی ئەەەلی و ئەبەدییان 
عەقڵی پەتی لە کتێبی رەخنە لە   یانێت، لە بە ێێێێێێێی ئێایێدیێاڵی،. هەروەهێا کێ٢٤١،  ١٣٧٥)بێارکلی    هەیە"
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بەاڵم تەنانەت لە   ،انی سەلماندنی بوونی خودا دەگرێتۆمێنتەکی، رەخنە لە تەواوی ئەرگداعەقڵی پەتی
دروسێێتکەر کرد و خودای وەکو سێێیسێێتمبەرگری لە ئایدیای خودا وەکو پرسێێێکی   داهەمان کتێبیشێێ

،. دەتوانین ٦١٥،  ١٣٩٤ێێێێێێێێی واقیوی ئەەموونی ەانی )نل. کانت  مەرجی "وەحەدەتی بااڵ و پێویسێتی"
ێێل لە رۆ ێێێێێێێنبیرە دچەنێدین نموونەی تر بەم نێاواخنە ەیێاد بکەین. لەگەڵ رەخنە تونێدەکێانی هەنێ

و نیوەی تاک  دا)سیلۆەوسەکان، لە چەمکی خودا، کە ێێێێێێی ەاڵ بەسێێێێێێەر سەلسێێێێێێەسە  سەرانسێێێێێێەییەکان
خوداباوەرانە بوو، تا ئەو  ێێوێنەی تەنانەت  ،رووکەشکەم بە   النی)  سێێەرەتایی سێێەدەی نۆەدەیەم

تۆمەتی خودانێابێاوەری بیێانوویەکی بێاش و کێاریگەر بۆ   دالە نیوەی یەکەمی سێێێێێێێەدەی نۆەدەیەمێ
  ، بەتایبەت لەگەڵ سەرهەڵداندالەناوبردنی دژبەران و نەیاران بوو. لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆەدە

کێان دژی چەمکی خودا و دین بە  ێێێێێێێێوەیەکی گشێێێێێێێتی ونێدەهیگڵە گەنجەکێان، رەخنە ت یو چێاالکی
بەرباڵو بوو. نموونەی بەرچێاوی ئەویش یەکێێل لە  ێێێێێێێاگردەکێانی هیگێک بەنێاوی لودویێل سیوربێا ، 

کە دواتر بووە یەکێل لە رەخنەگرانی هیگک. ئەو لە   ،بوو   مانیڵریگەری ئەماتریالیسێێێێتی گەورە و کا
 یلە هەمان کەسێێێێتی  خودا  ێێێتێل نییە جگە یکەسێێێێتی ەاتی مەسێێێیحییەت بانگە ێێێەی ئەوەی کرد "
 ،Feuerbach, 183, 2008مرۆڤ کە ]بەرەو ئاسمان[ باڵی گرتووە".)

 دانیچە لەگەڵ چەمکی خودا یبەم پێشێێێێێەکییە کورتە، ئێسێێێێێتا لە بەردەم رووبەرووبوونەوە
ێت. وەسێێێتاوین. روانگەی نیچە لە ئاسێێێتی سێێێەرەتادا دەبێت لە درێژەی ئیلحادی سیورباخی راڤە بکر

نیچە بە تە ەرێکی تایبەت بە خۆی دەنووسێت: "بەڵ ، گوایە مرۆڤ یەکێکە لە هەڵەکانی خودا؟ یان 
،. ئەم دەربڕینە لە رسێتەی سیوربا  دەچێت  ٢٢،  ١٣٨١)نیچە    گوایە خودا یەکێکە لە هەڵەکانی مرۆڤ"

واتە کە  .(Feuerbach 2008, 184)"مرۆڤ بەب  خودا هیچە، بەاڵم خوداش بەب  مرۆڤ هیچە"
وچوار دابنێین. "منل  حیێد و خودانێابێاوەرێکی عەیێار بیسێێێێێێێتسێێێێێێێەرەتێاوە نیچە وەکو مول  بێا هەر لە

گرم؟" بوەر  خوداتر لە من تا من لە سێرکارییەکانی چێژیاوی بێخودا، کە دەڵێت: "کێیە بێەەردە ێێت، پ
،. بەو هۆکێێارەیە کونێێ  لە بەرگی دووەمی ١٨٦  ،١٣٩٧)نیچە    منل ەەردە ێێێێێێێێێت، پیێێاوی بێخودا"

کۆبەرهەمە دوورودرێژەکەی لەژێر ناونیشێێێێێێێانی خودا کە سیکری سەیلەسێێێێێێێوسانی رۆژئاوا، لە کاتی 
ەوە دەنووسێێێێێێت:  الیەن مرۆڤەکان  ئاماژەدان بە بۆچوونی نیچە لەسێێێێێەر بنەمای خوڵیاندنی خودا لە

  ،.١٦٣، ١٣٩٦)کۆن   "بەگوێی سیوربا  قسە دەکاتڵیهە"لێرە  اگردێکی ئ
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خودا ێێێە. لە بەڵکو دژە  ،خوداناباوەرە  تەنها  نامێنێتەوە، ئەو نە  دابەاڵم نیچە هەر لەو ئاسێێێتە
روانگەی نیچە ئێایێدیێای خودا یەکێکە لە وێرانکەرترین ئێایێدیێاکێان و چەمکەکێانی مێژووی مرۆڤێایەتی،  

مکی خودا تاکو ئێسێێتا گەورەترین بوەسێێتین. "چە  دائەو ئایدیایە  بەرانبەر  کەواتە دەبێت بە جددی لە
ی ئێمە  بەرانبەر  بەرپرسێێێێێێێێارێتی لە بە نکۆڵیکردنی خودا و   …لەگەڵ "هەبوون" هەبووە  یدژاییەتی

باسەگەلێکی ەۆر بەرباڵو سەبارەت بەم بۆچوونە   بە هۆی،.  ٧٧،  ١٣٨١)نیچە    جیهان رەگار دەکەین"
کردنەوەی ئەم کڵێشێانە ناکات. نیچە بەم مانایە خوداناباوەرە  نیچە، پێویسێت بە دووبارە  یلە ئیلحادی

بەاڵم تا ئەو  ێوێنەی پەیوەسێتە بە ئەرکی ئەم دەقە،    ،دژەدینێکی بەتەواوی مانایە داو لە هەمان کات
نییە. نیچە لە ئێایێدیێای   وەوتۆی بەو ئێاسێێێێێێێتە تێگەیشێێێێێێێتنە لە خودا"چەمکی خودا" پەیوەنێدییەکی ئە

 دالە روانینی ئیاهیاتی  ر لە پرسێێێێێێێی بوون یان نەبوونی خوداتو روانینێکی سێێێێێێێەرو  دا"مەرگی خودا"
دەتوانێت لە "نەبوونی" خودا بدوێت نە  تەنهاهەیە. روونە کەسێێێێێێێل کە بڕوای بە بوونی خودا نییە،  

مەرگی خودا نێارا ێێێێێێێکێاوانە بوونی خودا وەکو گریمێانە وەردەگرێێت.    لە "مەرگی". خودی ئێایێدیێای
 ەوە نییە. بەپێی دەربڕینی ویامزییکەواتە مێانێای مەرگی خودا پەیوەنێدی بە ئیلحێاد یێان خودابێاوەر

لەسێێێێێێێەر تەواوی بەهێا   یپرسێێێێێێێێکی ئیاهیێات نییە، بەڵکو پرسێێێێێێێێکە کێاریگەری  تەنهێا"مەرگی خودا  
ور، وەکو حەقییەت، عەقک، ەانسێێێت،  و تەواوی دەسێێێتەواژە خودائاسێێێاکانی کولت،  دەبێت بونیادییەکان

تەواوترین نموونەی ئەم بۆچوونە،   .(Williams 2012 , 263) راسێێێێت و هەڵە، چا  و خەرا "
 پیشان دەدات: دانیچە لە  وپهاندنی ەیندانییەکان لە کتێبی مرۆڤ ەێدە مرۆڤ

ەینێدانییەکێان هێاتنە نێاو  ێێێێێێێوێنی کێارکردن؛ ەینێدانەوان دیێار نەبوو. بەیێانییە  :  ەینێدانییەکێان
تر بێکار وەسێێێێێتان و وەکو   ئەوانەی  ،کارکردن کرد  هەندێل بەپێی خوو دەسێێێێێتبەج  دەسێێێێێتیان بە

و بە دەنگی بەرە   ەوەرد. هاوکات یەکێل لەوان هاتە پێشێکردن سێەیری چواردەوریان دەکسێەرپێچی
اەییەکی نییە. ئامانج ]و [ هیچ مەکەن؛ جیاو تبکەن یان ]ئەگەر دەتانەوێ"چەندتان ویسێێت کار   گوتی:
نهێنییەکانتان ئا ێێکرا بووە، ەیندانەوان لەم دواییە بە نهێنی ئێوەی چاودێری کردووە و ە  بەسێێت[مه

ەنێاسێێێێێێێن،  مەەرێنێێت. ئەو دبدادگێاییەکی ترسێێێێێێێنێا  بۆ ئێوە دا  دادەیەوێێت لە چەنێد رۆژی داهێاتوو 
بەاڵم ئێسێتا سێەرنج بدەن: ئێوە تاکو ئێسێتا منتان نەناسێیوە؛ من ئەوە   ،غزاوییەکەسێێکی السێار و بو 

نیل کە دەیبینن، بەڵکو لەو ەۆرترم: من کوری ەیندانەوانل و هەموو  تێکی ئەوم. دەتوانل رەگارتان 
 کەسێێێێانێل لە ئێوە  تەنهاباش سێێێێەرنج بدەن،    رەگارتان بکەم؛ بەاڵم  تبکەم و ]لەراسێێێێتیدا[ دەمەوێ

گەر دەیێێانەوێێێت دەتوانن من کوری ەینێێدانەوانل؛ ئەوانەی تر ئە  ،دەکەم[ کە ئیمێێانێێدار بێێێت  ]رەگێێار
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دەنگی، ەینێدانییەکی بەتەمەن  ، پێاش مێاوەیە  بێێداخۆیێان ببڕنەوە". لەو سێێێێێێێاتە  یئیمێانیتێشێێێێێێێووی بێ
جیاوەییەکی هەیە من ئیماندار بل یان نا؟ ئەگەر بەراسێێێێتی کوری ]ئەوی[ و توانای  "بۆ تۆ چ  گوتی:

ئەنجامدانی ئەو کارەی بانگە ێێێەی بۆ دەکەیت هەیە، لە بەردەم ئەو بە چاکە باسێێێی ئێمە بکە: ئەمە  
بن ". هاوکات   بەاڵم ئەم قسێێێێە بێهودانە سێێێێەبارەت بە ئیمان وەال  ،تۆ دەگەیەنێت  ییاکیدڵبەراسێێێێتی  

هێێێاتە دەنێێێ  و گوتی: گەنجتر  ئەوانە هەمووی  "  پیێێێاوێکی  نییە:  ئەو  بە قسێێێێێێێەکێێێانی  منیش بڕوام 
لە   ]داهاتوو[ خۆمان هاو ێێێێێێوەی ئەمڕۆ هە ێێێێێت رۆژی    یماوە  ئەوە. گرەو دەکەم لە  یخەیاڵیاڵوی

دەبینین، ەینێێدانەوانیش نێێائێێاگێێا دەبێێێت لەمڕۆ". کۆتێێا ەینێێدانی کە بە تێێاەەیی هێێاتە    داهەمێێان دۆخێێ
ئەگەر ەیندانەوان گومانیشێێێێی بردبێت ئیتر هیچ ناەانێت، ئەو ئەمێسێێێێتا لەناکاو "گوتی:   ،حەو ێێێێەکە

ئۆهۆی، کاکی کور، کاکی کور، چارەنووسێێی    ،رد". چەند کەسێێێل بەیەکەوە هاواریان کرد:" ئۆهۆیم
کراو بە ئاسێێیایی وەاڵمی داوە: "من ئاماژەپێ  -مە ەیندانی تۆ بین؟" میراتی ]ئەو[ چییە؟ ناکا ئێسێێتا ئێ

]دڵنیێام[ بێاوکل هێشێێێێێێێتێا  وتن، هەر کەە ئیمێانێدار بێێت رەگێاری دەکەم، بە هەمێان بێگومێانی کە گپێل 
  هێشێت.  بەاڵم  ێانیان بەرە کردەوە و ئەویان بە وەسێتاوی ج  ،ەیندانییەکان پێنەکەنین-ەیندووە".  

( Nietzsche 1996, 331; Nietzsche 1988, 590-591) .، 

 ێێێێێێوبهاندنی سێێێێێێەرەوە دەتوانێت دەرواەەی ئێمە بۆ هەڵوێسێێێێێێتی خودی نیچە بێت. روونە 
کور بوونی ەیندانەوان عیسێێا مەسێێیحە، کە   یودایە، مەبەسێێت لە داخواەیمەبەسێێت لە ەیندانەوان خ

نێوە، یە  لە ەینێدانییەکان کە لەوانەی تر گەنجترە    بە باوەردارانی بەڵێنی رەگاری دەدات. لەو   تەنهێا
نییە کە "مەرگی  رۆڵی مولحیێدێێل دەبینێێت و نکۆڵی لە بوونی خودا دەکێات، خودی نیچە کۆتێا ەینێدا

دەدات کە   روو   داکێاتێکێ  بەاڵم خێاڵی سێێێێێێێەرەکی ئەوەیە تەواوی ئەم روداوانە لە  ،نێێتخودا" رادەگەی
ەیندانەوانی  ینکۆڵی یبوێری  لانێل هەبوو نە کەسێێێنییە. تا کاتێل پاسێێەو   ئاراداچیتر پاسێێەوانێل لە

ەینێدانەوانی راگەیێانێدبوو. لێرە پەیوەنێدییەکی پێاراڵێێک لە نێوان   ینە کەسێێێێێێێیش نوێنەرایەتی  ،هەبوو 
لەگەڵ    ەت رەچێاو دەکرێێت. بە واتێایەکی ترراگەیێانێدنی مەرگی خودا و سێێێێێێێەرهەڵێدانی مەسێێێێێێێیحیی

، نیچە تۆمەتباری سێێێێێێەرەکیی مردنی خوداش دەدۆەێتەوە و ئا ێێێێێێکرای  داراگەیاندنی مەرگی خودا
تاوانکارانە، بۆ وەاڵمی پرسێێێیار لە بکوژی خودا،  -ە پۆلیسێێێیدەکات. وەکو لێکۆڵەرەکانی ناو چیرۆک

کەسێێێێێل لە مەرگی ئەو قاەانج دەکات؟ لێرەدایە   ت وەاڵمی ئەم پرسێێێێیارە بدرێتەوە چسێێێێەرەتا دەبێ
مان بکات. لە کوێوە دیارە هەمان خواەیاری  رن توو ێی سێەرسێو واچاوکراوەیی نیچە دەتوانێت هەم

بنچینەیی    ینیچە قەناعەتی بە راسێتیەپێی دەربڕینی یاسێیێرە، "ەبێت؟ بئەو بکوژەکە ن ینوێنەرایەتی
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ەیە  بە  ێوەیەکی  دان  تەنها  دارگی خودا نەکرد. پرسی: بۆچی خودا مردووە؟ لە نێوان وەاڵمەکانەم
ئەوە بوو هۆكاری    بوو، دەرخەریدرا پ   یەرەراو و پڕاوپڕ لە ئەندێشێێێێێە و پگشێێێێێتی هەڵسێێێێێەنگێن

، بەم مێێانێێایە ئێێایە نیچە رەخنەگری تەواوی ٧٠  ،١٣٩٣رە  )یێێاسێێێێێێێیێ  مەرگی خودا مەسێێێێێێێیحییەتە"
خودای مەسێێیحی خۆی ئا ێێکرا بکات؟ ئایە   بەرانبەرخوداکانە؟ ئایە ەەردە ێێتی نیچە بڕیار نییە لە  

نیگایەکی یسێت دەکات پرسێەکە لە گۆ ێەمەسێیحییەت بەرگری دەکات؟ پێو   بەرانبەر  دانیچە لە خودا
 ترەوە رەچاو بکەین.

بوونی خودا پرسێێێێێێێێکی تەواو   نیچە، بە  یبێێاوەریئەوەیە بێێاوەرداری یێێان بێڵی گرنێێ   خێێا
ە، سێێێێێێەلماندن یان رەتی بوونی خودا نییە، بەڵکو گرنگ، ئەوەی  وەالوەکییە. لە روانگەی خودی نیچە

یێێێان  هزری  پرسێێێێێێێێکی  ئەمە  تر،  واتێێێایەکی  بە  خودایە.  بوونی  بە  پەیێێێداکردن  بێێێاوەر  چۆنێتیی 
وداکێان، )خ  ە چەمکی خوداگرنگرەچەڵەکنێاسێێێێێێێانەیە. بۆ نیچە  -وریو کولتئۆنتۆلۆجییێانە نییە، بەڵکو  
دروسێت بووە و تا ئەمڕۆ  ێێوەی    داجۆرە پێویسێتییە  لە هزری مرۆڤ چۆن و بۆ وەاڵمدانەوەی چ

ئەو هێزانەیە کە چەمکی خودای دروسێێت کردووە و   یدوای رەچەڵەکناسێێی  یوە. کەواتە نیچە بەرگۆ 
وەکو مولحیێدێکی مێژوو،   دابێاوەردارانێ  بەرانبەربینێێت بۆ ئەوەی لە داوە. نیچە هۆیە  نێا  پ  پەرەی

و  مێێێژوویێی  پێێێێاڵێنەرە  و  هێۆکێێێێارەکێێێێان  بەڵێکێو  بێکێێێێات،  پێێشێێێێێێێکەش  خێودا  نەبێوونێی  بێۆ  بەڵێگەیە  
نیچە لە "مەرگ" و   ەئەوان راڤە و ئێا ێێێێێێێکرا دەکێات. هەر بەم هۆیەو   یییەکێانی بێاوەرداریکولتوور

قسێە دەکات. هەر لەبەر ئەوە ێە نیچە رۆڵی ەیندانییە  دەگێڕێت کە  داجاروبار "لەدایکبوونی" خودا
نیچە بە ەینێدانییەکان ناڵێێت هیچ خودایە  بوونی نەبووە و   مەرگی خودای راگەیاندووە. بەگشێێێێێێێتی

تر هیچی تر نییە، بەڵکو دەڵێت: "ئەگەر ودا وێناتان دەکرد لە وەهمێل ەیاهەر  ێتێل سێەبارەت بە خ
ەەانی چیتر ناەانێت". لێرەدا ئەو نە باوەردارە و نە مولحید؛ نە خوداباوەرە  ەیندانەوان  ێێێتێکیشێێێی د

" 1نە خوداناباوەر. ئەم "ئەگەر"ێێێێێێە تەواوی پرسەکان سەبارەت بە بوون یان نەبوونی خودا "ئاپوخ 
  گرنێ نییە من بڕوام پێیەتی یێان نێا،    گرنێ نییە خودا بووە یێان نەبووە،    گرنێ دەکێات و رادەگرێێت. 

 

ۆڤەی دۆخێل  رلە واتا سەلسێێێێەسییەکەی،  ێێێێ  ،؛ و ێێێێەیەکی کۆنی ەمانی یۆنانییەéEpochو بە ئینگلیزی:    ποχήἐبە یۆنانی:   1
لە ئاکامدا تەواوی کارلێکەکان  ،دەکات کە تەواوی هەڵسێەنگاندن و حوکمەکان سێەبارەت بە بوون یان نەبوونی جیهانی دەرەوە

 .لە جیهان دەخاتە دۆخێکی وەستاو و راگیراو
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بەڵکو توانای هێزی ەیندانەوانەکە دەباتە ژێر گومان،   ،بوونی خودا  تەنها  ئەو مردووە. ئەو نە  ئەوەیە
 هەڵبەت روونە ەیندانی لە مەرگی ەیندانەوان دڵخۆش دەبێت.

 

 . سەرخۆشی لە ئاکامی مەرگی خودا٣

ا" لە سێێێەرەتای وەهای  کان سێێێەبارەت بە تیۆری "مەرگی خودەیەکێل لە جێباسێێێترین ئاماژ
رێت. نیچە رووبەرووبوونەوەی ەەردە ێێێت کە تاەە لە چیا دابەەیوە بەرەو گوت ەەردە ێێێتدا دەبین

 لەگەڵ قە ەیە  دەگێڕێتەوە: ،دارستان

 ەەردە ت پرسیاری کرد: "قەدیس لە دارستان چی دەکات؟"

قەدیس وەاڵمی داوە: "سروت" دەهۆنمەوە و دەیخوێنمەوە و لەگەڵ خوێندنەوەم پێدەکەنل و دەگریل 
 جۆرە خودا عیبادەت دەکەم". خۆمەوە دەیڵێمەوە: بەو  و لەبەر

بەاڵم تۆ چ  ،"بە سێێێێێێێروت و گریێان و پێکەنین و پێارانەوە خودایە  عیبێادەت دەکەم کە خودای منە
 دیارییەکت بۆ هێناوین؟"

 ێێێتێکل هەیە    وە و گوتی: "من چیەقەدیسێێێەکە چەما  بەرانبەر  ەەردە ێێێت بە بیسێێێتنی ئەو قسێێێانە لە
ێرد  مەجۆرە پیر  بەو تا  ێێێتێکل لە ئێوە نەسێێێتاندووە!"  دەرسەت بدە ەووتر بڕۆم    ئێوە! بەڵیبیدەم بە  

 بوونەوە. وەکو دوو کوری گەنجی بچووکی دەمبەپێکەنین، لەیەکتر جیا و ەەردە ت

لە دڵی خۆیدا گوتی: "پ  دەچێت ئەم قەدیسێێێە و مایەوە    تەنها  بەاڵم سێێێاتێل ەەردە ێێێت بە
 . ،٢١، ١٣٩٧)نیچە  بارەی ئەوەی خودا مردووە" نەبیستبێت لەپیرە لە دارستانەکەی هیچی 

راگەیاندنی مەرگی خودا و هاتنی سەردەمێکی تاەە    یەەردە ت وەکو جارچی-دەکرێت نیچە
خودایی  یویان مردووە، ئێسێتا مرۆڤ خۆی داواکاریو یان سێەردەمێکی ئاەاد بزانین کە خودای پێشێ

 بەاڵم ئێسێێێێتا ئێوەم سێر  ؛ورەکانیان دەکرد، دەیانگوت: خودائەوە. "رۆژگارێل کە سێێێێەیری دەریا دو 
 . ،٩٨، ١٣٩٧)نیچە  "سوپەرمانکردووە بڵێن: 
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خۆم بەم پرسێێیارە لە بە ێێی    یئایە بەم مانایە نیچە هیومانیسێێتە؟ رێگە بدەن وەاڵمی نەرێنی
 روو. بکەمەوە و بیخەمە دواتردا کۆ 

را ێێێێێێێکێاوی وەکو   ەکان خۆیان بەدا ەۆرینەی سەیلەسێێێێێێێوسە مۆدێرن  هەرچەندە پیشێێێێێێێانمێان
سێێێێێێێەرەتێای سێێێێێێێەردەمی مۆدێرن جۆرێێل لە   خودابێاوەر دەنێاسێێێێێێێێنن، بەاڵم لە راسێێێێێێێتیێدا هەر لە

نارا ێێێێێێکاوانە لە ەیهنەکان بوونی هەبوو. هەر لە کاتی بەرەوپێشێێێێێێچوونی پرسێێێێێێی    یخوداناباوەری
لەسێێێەر مرۆڤ    لە ەانسێێێتەوە تا ماسی دەسێێێەاڵت، کە هەنگاوبەهەنگاو مۆدێرن، پرسێێێەکانی خودایی )

دەربڕینی  دەکرا، مرۆڤ بە مەرگی خودای ەانیبوو و تاجی خودایی لەسێێێێەر خۆی دانابوو. بە  سەرە
 سوسێرن:

ەتی سێێێێێەدەی  : لە  ێێێێێارسێێێێێتانیتمەرگی خودا، لە سێێێێێەرەتادا ئەو  ێێێێێتەیە کە نیچە بیبینێ''
رۆ ێێنبیری    ی، جارچیدوای سێێەدەی ئەو سەیلەسێێوسانەی دژی تاریکبیری و دەمارگرژی  دانۆەدەیەم

ان لە پاد ێێێێا کە ماسی یەنسێێێێا هێزی سێێێێیاسێێێێیرو بەتەحەمولی بوون، هەروەها دوای  ێێێێۆر ێێێێی سە
سێتاندیانەوە، لە سێەدەی ەانسێتە ئەەموونییەکان و کارایی پیشێەسێاەی و  ێۆر ێە   ،خودایی هەبوو 

چوو. بەگشێێێێێێتی   وردە لەناو ر لە رابردوو بچووکتر بوو و وردەەیاتسێێێێێێیاسێێێێێێییەکان، پێگەی خودا  
سەکانە ئەو ەانیارییە تەسسێێێێیر  ەانیارییەکە و ئەرکی سەیلەسێێێێو   مەرگی خودا لە پێش هەموو  ێێێێتێکدا

 . ،٥٥ ،١٣٨٨)سوسێرن  کەن

راگەیاندنی مەرگی خودا بداتە خۆی    یچەند سێەدەیەکی دەخایاند تاکو مرۆڤ جوامێری  تەنها
ی خودایی بکێات. مرۆڤ سێێێێێێێەرەتێا لە هەنێدێێل پێانتێایی خودایی و بێااڵیی خۆی  یو بۆ خۆی داخواە
وردە ێر ناونیشێێێانی سێێێێکۆالریزم، و وردەنە لە ەانسێێێت و دواتر سێێێیاسێێێەت، لەژو رایگەیاند )بۆ نمو 
نۆەدەیەمدا مەرگی خودای راگەیاند.    دا تا لە ئاکامدا لە نیوەی دووەمی سێێەدەی  پەرەی بەو پانتاییە

لە   نی سێێێێامانی خودا لەوانەیە بتوانین بۆ نموونەپزیسێێێێکە سێێێێەرەتاییەکانی ئەو هەوڵە بۆ داگیرکرد
هەمان ئەو  ێێێێوێنە ببینین کە سرانسێێێێیس بیکێن لە سێێێێەرەتای سێێێێەدەی هەڤدەیەمدا رایدەگەیەنێت:  

دا ەاڵ دەبین و ێمە بەسێەر هەموو  ێتێک"رۆژگار هێشێتا گەنجە. چەند سێەدەیەکی تر بدەن بە ئێمە، ئ
،. بەم چە ێنە  ١٦٧، ١٣٧٦جەهانگیری  )وەرگیراو لە    نوێ دروسێت دەکەینەوە"هەموو  ێتێل سێەرلە

کردووە، مەرگی خودا لە راسێێێێتیدا رووداوێکی بۆ  وەکو ەۆربەی موسەسێێێێیرەکان بانگە ێێێێەیان  هەر
ەوپێانچیچ دەنووسێێێێێێێێێت:  بۆ نموونە  .داهێز لە جیهێانی ئێمە کێایەکێانیرەمزییە، بەیێانکەری ئێاڵوگۆری 
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، واتە مەرگی خودا لە پێگەی بەسێێێێێێێەر مەرگی خۆدا رەمزییەکەیە ەوردی چێاودێر حوکمی نیچە بە"
رەمزیی مەسێێێێێێێیحی. گوەارە 'خودا مردووە' لە   یهێزی نەەمی رەمزی، هەروەکو نێێاوی پەیوەنێێدی

 ،،٦٤، ١٣٩٦)ەوپێانچیچ   بێارەی جۆرێێل پەیکەربەنێدیی نوێیە لە  چە ێێێێێێێنێێل، بە دادەربڕینەکێانی نیچە
باە بکرێت و سێەردەمێکی    تەی مەرگی خودا ئاوها بە را ێکاویبەاڵم چەند سێەدەی خایاند تا رسێ

ئێێێامێێێانجە   سێێێێێێێەردەمی مەرگی خودا، سێێێێێێێەردەمی مەرگی  بێێێدات:  مزگێنی  لە ژیوار مرۆڤ  نوێ 
رگی دوو ەردەمی مەس  ،ئەخاقییەکان، مەرگی تەواوی پێوەرە کردەیی و تیۆرییەکانی پێش مۆدێرنە

  مەسیحییە.-توونیاڵجیهانییەتی ئەس

 ێێواەێکی سەلسێەسی، بەڵکو جگە لەو   تەنها کرا، "مەرگی خودا" نە بەو  ێێوەیەی ئاماژەی پ 
  ،ئەوەی نیچە "مەرگی خودا" نێاو دەنێێت   دەربڕینی بڕەنێد، رییە. بەو و پترتر لەو راگەیێانێدنێکی کولتو 

ئەخاقی لە ژیان -نی لەناوبردنی تەسسێێیری مەسێێیحیەری بوو کە  ێێایو هاوکات رووداوێکی کولتو 
ەهاکانی  هەم رووداوێکی سەلسێەسی بوو کە باسێی لە دامەەراندنی هەقییەتی رەها یان بونیادە ر ،بوو 

 Brandبوو. )وو دواوە لەسێێێێێەر سەلسێێێێێەسەی رۆژئاوا ەاڵ ب توون بەاڵدەکرد کە لە سێێێێێەردەمی ئەس
2013 ,75، . 

نیچە تەنانەت کاتێل سێێەبارەت بەم ئاسێێتی سەلسێێەسییە قسێێە دەکات، ەۆربەی کات ئاماژە بە 
راگەیێانێدنی    نەری ئەو دەکێات. بەگشێێێێێێێتیدنیێاو ب ییەکێانیکولتوورەتەکێان، پێاڵنەرەکێان و هێزە  ەاللد

ۆربەی و ژیواری مرۆڤایەتی. هەروەکو ە کولتوورمەرگی خودا راگەیاندنی سێێێێێێەردەمێکی نوێیە لە  
  گرن "ئەوکاتەی نیچە مەرگی خودا"ێێێێێێێی راگەیاندووە، روون بوو  تێکی   ئاماژەیان داوە راڤەکاران

 ،.Wrathall 2003 ,1لە سۆرمی ژیانی باو لە رۆژئاوا گۆرابوو" )

سێێەرنجدان لە نووسێێینەکانی سێێەرەوە سێێەبارەت بە نیچە روون دەبێتەوە،    بەاڵم ئەوەی بە
بارەی رووداوی مەرگی خودا. سێەردەمی بێخودایی واتە سێەردەمی    نیچەیە لە  یکەیفخۆ ێی هەسێتی

ی "ەیندانی". هەروەکو ئاندرێ وری رەگاربوونو بێسێن  ی"ەیندانەوان" و  ێادی  یرەگاری لە بااڵدەسێتی
سێێێێکی دەبەسێێێێتێتەوە کە دەڵێت: "خودا نییە؟ یڤسێێێێتۆ ۆ نیچە بەم رسێێێێتەیەی د  یکە ناخوداباوەری ژید

ئەوکێێێاتە )ژیێێێد  کە  …کەوایە  هەموو کردەیە  رەوایە"  ئێێێاەادییە ٢٢٤،  ١٣٥٤واتە  هەسێێێێێێێتی  ئەم   .،
 گەورەترین هەستی ئاەادییە کە مرۆڤ تاکو ئێستا ئەەموونی کردووە.
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 . شیوەنێک بۆ مەرگی خودا٤

 ی، نێاو کانی  ێێێێێێێەجۆش و خرۆ لە تەواوی    کێاتێێل بێاسێێێێێێێی "ئێاەادیی رەهێا" دەکرێێت، جگە
واتە هیگک. ئەو  ،داوە  رەهاوە گرێ  یرەهای بە سێامناکی یسەیلەسێوسێل بەرجەسێتە دەبێت کە ئاەادی

لە بەنێدێێل بە نێاونیشێێێێێێێانی "ئێاەادیی رەهێا و دەسێێێێێێێەاڵتی ترە" لە کتێبی سینۆمینۆلۆژیێای گیێان بە 
ک  یە دەتوایێت کنرێک  ئیجنب  بکنت و یە کردارێرا ێێێێێکاوی ئاماژە بەوە دەکات: "ئاەادیی گشێێێێێتی  

ورەیی و لە ت  و  ێتێل جگە )یەرێن (ااااااااایە  کنرێک کە بۆی منوەتەوە کردەیەک  سایبی  تەیهنئیجنب ؛  
لەوە، لەوانەیە هێاوتێاییەکی  ێێێێێێێایێانی سێێێێێێێەرنج هەبێێت کە  ،. جگە٧٢، ١٣٩١)هیگێک   وێرانکردن نییە"

سێێێێێێاڵ پێش باڵوبوونەوەی وەهای گوت ەەردە ێێێێێێت، لە کتێبی  ٧٥ئایدیای "مەرگی خودا"ێێێێێێێێێێێێێش،  
کراوە. لەو  ێێێێێێێوێنە هیگێک سێامی ئەو راسێێێێێێێتییە بە "مەلولی" و   ۆلۆژیێای گیێانی هیگێک بێاەسینۆمین

ی دادەنێت. لەو  ێێێێێادوومانئاگایی کۆمیدی و   بەرانبەر  دەدات و ئەو لە  ی ئاگایی گرێ ێێێێێادووماننا
ی ئاماژەیە بە ئاگایی مەسێێێیحیی سێێێەدەکانی ناوەراسێێێت و  ێێێادوومان ێێێوێنەش ئاگایی مەلولی و نا

.  دا خودا هێمێێایەکە لە رووبەرووبوونەوە لەگەڵ ئەم پێارادۆکسێێێێێێێە دەروونییەی ئیمێێانێدارێکێێمەرگی  
ئیماندار بۆ گەیشێێێێێێتن بە لووتکەی ئیمان دەبێت نەسسێێێێێێانییەتەکەی، خۆی، نەسی بکاتەوە و بگات بە 

کەی لەم رێگەیە بەخت  سااااوبێکتی یتەنەسسێێێێانییەتەکەی، یان   ،پاکتاوی، بەاڵم لە کۆتاییدا ئەگەر خۆی
 ت، ئیتر  تێل لەو نامێنێتەوە کە بیەوێت ئیمانداری بکات یان بەختەوەر بێت. هیگک دەنووسێت:بکا

  ،گوایە چێارەنووسێێێێێێێی تراژیکی یەقین بەخۆبوونی خودە   بەرانبەر  ئەو ]ئێاگێایی مەلولی[، لە
نەبوونی ییە لە ئێاگێایی بە  نێاخی خود و بۆ خود بێێت. ئەو ]ئێاگێایی مەلولی[ بریت  یەقینێێل کە دەبێێت لە

نی هەمان هۆ ێیاری سێەبارەت بە دەسێتچوو لەم یەقین بەخۆبوونە و ئاگایی لەە ەاتییەتێل  رهەر جۆ 
هەم دەسێتچوونی جەوهەر و هەم دەسێتچوونی "خود"؛ ئەم ]ئاگایی مەلولی[ هەمان ەامێکە کە –خود

 ,Hegel 2018) خۆی لە دەسێێێتەی ئەم و ێێێە توندوتیژانە بەیان دەکات و ]دەڵێت:[ خودا مردووە

296) . 

لە روانگەی هیگڵەوە، ئێایێدیێای "خودا مردووە"، راگەیێانێدنی جۆرێێل لە ەیێانمەنێدییە:    کەواتە
)خود،. لە یەکەم    سوبێکتی یتە)جەوهەر، و هەم لە رەهەندی   هەم ەیانمەندی لە رەهەندی ئۆبێکتیڤیتە

پێویسێێێێێێێتی دووبارە دێتە بەرچاو  ێێێێێێێیوەنی هیگڵیی مەرگی خودا )کە هەڵبەت دواتر بە   وا روانیندا
انەی   ێادووماننی  نیچە لە راگەیاند  یپێچەوانەی سێەرخۆ ێی  خوڵیاندنی رۆحی رەها دەگات، رێل بە
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و سێێێەرخۆ ێێێە؟ ئایا نیچە لە دنیای    ێێێادوومانم ئایە نیچە لە مەرگی خودا  بەاڵ  ،"مەرگی خودا"دایە
خودایە؟ مانیسێتێکی دژەیچە بەو مانایە هیو بێخودا هەسێت بە ئاەادیی رەها و رەگاری دەکات؟ ئایا ن
ە   ێادوومان مانا باوە مۆدێرنەکەی، و نە )بە   وەاڵمی من بەم پرسێیارە نەخێرە. نیچە نە هیومانیسێتە

بینەوە،    ڵو . ئەگەر تۆەێل لە رەخنەکانی ەەردە ێێێێت سێێێێەبارەت بە گوێگرانی قو دالەم جیهانە نوێیە
یزمانەیە )ئەم پێشێێگۆییە دەتوانرێت دەەانین جیهانی بێخودا جیهانێکی بۆش، بەتەواوی بێمانا و نیهیل

هێنەرەکانی نیچە بزانین کە ەۆر لە جیهانی ناسێێێێێێراو بە روەکو یەکێل لە چاوکراوەییە سێێێێێێەرسێێێێێێو 
تر لە سێەردەمی خودی نیچە بەرباڵو ی دەچێت و لە سێەردەمی ئێمەدا ەیاپۆسێتمۆدێرن و قەیرانەکان

 اتە جیهانی دواهەمین مرۆڤە. "بەتێکەڵبوونی خۆ ێێێبەختی و بێمانایی، و   بەگشێێێتیو بەرجەسێێێتەیە،،  
ی  داخەوە سێێێێێێێەردەم   تر لە مرۆڤ ئەسێێێێێێێتێرەیە  لەدایێل نێابێێت، بەداخەوە، کێاتێێل دەگێات کە چی

 و  بکات. کۆتا مرۆڤەکانو تر سێێێێتر ناتوانێت خۆی لەوە ەیاسێێێێوکترین مرۆڤ دەگات؛ مرۆڤێل چی
بەاڵم بۆ رووبەرووبوونەوە   ،،١٣٩٧،٢٧دادەگرن و دەڵێن: ئێمە خۆ ێێێێێێێبەختیمێان داهێنێا" )نیچە  چێاو 

واڵیی چاوکراوەیی نیچەدا پێویسێێێێتە سێێێێەرنجی بەرجەسێێێێتەترین وێنەی جیهانی بێخودایی و لەگەڵ ق
بە  ێادی   تەنها  دا. نیچە لەم بە ێەدا نەلە ەانسێتی  ێاد  ١٢٥ین، واتە بە ێی  بەرهەمەکانی نیچە بدە

 مانا  یوەنی بۆ دەگێڕێت: و کەیفخۆ ی پێشواەی لە جیهانی دوای خودا ناکات، بەڵکو بە تەواو 

کە لە رۆژی   ،ئایە ئێوە چیرۆکی مرۆڤی سێێەرلێشێێێواوتان نەبیسێێتووە  ،مرۆڤی سێێەرلێشێێێواو 
کرد و بەب  وەسێێێێێێێتێان هێاواری دەکرد: "لە خودا   روونێا  چرای داگیرسێێێێێێێانێد و بەرەو بێاەار رای

بەاڵم   دەگەرێل؟!"  خودا  لە  هۆیدەگەرێل!  لە  بە  کەسێێێێێێێێێێانەی  ئەو  ەۆرینەی  کۆ دەو   ئەوەی   ری 
اتە کەو   هۆکاری پێکەنینی ەۆر. کەسێێل پرسێیبوونەوە بڕوایان بە خودا نەبوو، قسێەکانی بووە وو ب

ەی ون کردووە؟ ئایە ئەو خۆی  ئایە ئەو هاو ێێوەی منداڵێل رێگ  ئەو ون بووە؟ کەسێێکی تر پرسێی
  بەم  ێێێێوەیەتە ەەریا؟ ئایە ئاوارە بووە؟ ووەایە لە ئێمە دەترسێێێێت؟ ئایە رۆیشێێێتتەوە؟ ئووە ێێێارد

کێانی[  ە]کێاریگەر هێاواریێان دەکرد و پێێدەکەنین. سێێێێێێێەرلێشێێێێێێێێواو خۆی هەڵێدایە نێوانیێان و بە چێاوە
من؛  ئێوە و    -کوێیە؟ من پێتێان دەڵێل! ئێمە ئەومێان کو ێێێێێێێتووە ئەوانی پێکێا. هێاواری کرد: "خودا لە

کرد کە  یەمان پەیدابەاڵم چۆن ئەوەمان کرد؟ چۆن ئەو تایبەتمەندی  ،ئێمە هەموومان بکوژانی ئەوین
پێی بسڕینەوە؟ ئەوکاتەی ئەم    دا تا تەواوی ئاسۆی  لو ین؟ چ کەسێل هەورێکی بە ئێمەبەەریا هەڵ

]هەر بەراسێت[ چیمان کرد؟ ەەوی ئێسێتا بە کام   ەەوییەمان لە ەنجیری هەتاوەکەی هەڵوە ێاندەوە،
لە تەواوی هەتاوەکان دوور وڵەداین؟ ئایە و وڵە دەکات؟ ئێمە بە کام ئاراسێێێێتەدا لە جو ئاراسێێێێتەدا ج
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دەبینەوە؟ ئێایە هەمیشێێێێێێێە لە دۆخی داکەوتنێداین؟ بە پێاش، بە ئێاراسێێێێێێێتەکێانێدا، بە پێش، لە تەواوی 
یە  ماوەتەوە؟ ئایە بەرەو جۆرێل لە هیچی ناکۆتایانە ەوەو خوار  و ئاراسێتەکان؟ ئایە هێشێتا سێەرو 

ا دەدەین؟ ئێایە ]هەوا[ سێێێێێێێاردتر هەڵنەدراوین؟ ئێایە ئەم سەەایە بۆش نییە کە ئێمە هەنێاسێێێێێێێەی تێێد
کاتی    ێێەو و  ێێەوتر نییە؟ ئایە ]لەمە بەدواوە[ نابێت لە ایە ئەوەی بەردەوام دێت و دێتنەبووە؟ ئ

گیرسێێێنین؟ ئایە هێشێێتا هیچمان لە دەنگی ئەو گۆرهەڵکەنانەی سێێەرقاڵی نا ێێتنی بکاەیوە چراکان دا
انی خودا نەکردووە؟ خوداکانیش  نەبیسێێێێێێێتووە؟ ئایە هێشێێێێێێێتاش هەسێێێێێێێتمان بە بۆنی دارە  ،خودان

دەرەێن! خودا مردووە! خودا بە مردوویی دەمێنێتەوە! ئێمە ئەومان کو ێێتووە! چۆن ئێمەی بکوژی 
ترین بوونەوەرێل کە جیهان تەواوی بکوژەکان خۆمان دڵنەوایی دەدەینەوە؟ موقەدەسێترین و ەلهێز

خوێنی ل  رۆیشێێتووە: چ کەسێێێل ئەم   تا ئاسێێتی گیاندان  داەوە بینیوە لەژێر چەقۆکانی ئێمەبە خۆی
کەینەوە؟ چ جۆرێل  بخوێنە لە ]دەسێێتەکانی[ ئێمە پا  دەکاتەوە؟ بە چ ئاوێل دەتوانین خۆمان پا   

 …چ جۆرێل یارییە موقەدەسێێێێەکان بۆ خۆمان دروسێێێێت بکەین؟  ،لە جێژنەکانی  ێێێێوتنەوەی گونا 
دەن  بوون ەیری دەوروبەری کرد و ئەوانیش بێلێرەدا سێێەرلێشێێێواو بێدەن  بوو و جارێکی تر سێێ

دایە سێێێێەر ەەوی.    کۆتاییدا ئەو چراکەی سڕێ  و پەژارەدار و پەرێشێێێێان سێێێێەیری ئەویان دەکرد. لە
]لە کاتی خۆی[ هاتووم، کات و ساتی   وە. هاوکات گوتی: "من ەۆر ەووتریە کا و کوژا  چراکە تێل

هێشتا نەهاتووە. ئەم رووداوە سامناکە هێشتا لە رێگەی ]روودانی[ سەرگەردانە و ]هەواڵەکەی[    من
 . ،Nietzsche 2001 ,119-120هێشتا بە گوێ مرۆڤەکان نەگەیشتووە. )

اسۆرەکانی ئەم بە ێێێەی سێێێەرەوە و کردنەوەی خەمڵێناڵوی کۆدە میت یتەسسێێێیری تەواوەتی
، روونە کە دراوە  گرێ  وەتا ئەو  ێێێێوێنەی بەم بابەتەی ئێسێێێێتانە، بەاڵم  ەکارێکی قورە و درێژخای

بێوادە" و "ەووتر لە کاتی خۆی" پێناسێێە دەکات.   "سێێەرلێشێێێواو" خودی نیچەیە کە بەردەوام خۆی "
جۆرێل پییین ئەو  لە نووسێێێێینەکانی نیچە هەیە، بە یجیا پێگەیەکی تایبەتی  خودی ئەم بە ێێێێەش بە
 دەنێت: دابەناوبانگەکانی مێژووی سەلسەسەن هاوتا لەگەڵ  وبهاند

توون یان اڵیەکانی تر، وەکو ئە ێێێکەوتەکەی ئەسلە چە ێێێنی  ێێێوبهاندنە بەناوبانگە سەلسێێێەسی
ورگەی راسێێێێێێێتییە دەوردراوەکێان لە ەەریێای وەهمی کێانێت، ئەم  و جنێدۆکە سێڵبێاەەکەی دیکێارت یێان د

بەرهەمێل کە لەوانەیە جوانترین و بیرلێکراوترین تەواوی جیا لە پێگە و کارکردی لە    بە ێێێێێێەش بە
 . ،Pippin 2003 ,7) نێکی جیاواە لەوی خۆی دۆەیوەتەوەکتێبی نیچە بێت، ژیا
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سەەای ەاڵ لەسەر ئەم  وبهاندنە لەگەڵ راگەیاندنەکانی تری   ەوەیشبەاڵم لە رووی ناوەرۆک
ێوان جیهێانی دوای مەرگی خودا ئەو لەن تمەرگی خودا جیێاواەە. نیچە ئیتر  ێێێێێێێادوومێان نییە. دەڵێێ

 رەکێانیو ن ئێاگێادار دەکێاتەوە کە جیهێانی بێخودا، جیهێانی ئێاەادیی رەهێا، سێێێێێێێنو واوەسێێێێێێێتێاوە و هەم
یێوانەیی و هیچی و بۆ ێایی هیچی  گە لە تاریکی و بێمانایی و بێج  جیهانی هیومانیسێتی، لە راسێتییدا

ێنا دەکات کە هاو ێێوەی ئاماژەکەی  تر نییە. ئەو  ێیوەنێل بۆ مەرگی خودا دەگێڕێت و جیهانێل و 
وتیان نەگەیشێتووە. ئایە نیچە بەو و خۆی، هاوسێەردەمەکانی هێشێتا وێنایەکیان لەو نییە و بۆنی بە ل

پەرسێێێێێێتە؟ ئایە ئەو حەسێێێێێێرەتی سێێێێێێەردەمی خوداوەندیی خودا ناخوات؟ مانایە رۆمانتیکێکی کۆنه
ونە، سێێتەنلی رۆەێن بۆچوونی و ۆ نمهەندێل لە موسەسێێیرەکان نیچە بەم  ێێێوەیە تەسسێێیر دەکەن. ب

هەیە لەسێێێێێێێەر هایدگەر کە بۆ راڤەی ئایدیای "مەرگی خودا" سێێێێێێێوود لە هۆڵدێرلین وەردەگرێت کە 
، ١٣٩٢)رۆەێن خەماوی و ناخۆ ێێە باڵیان گرتووە و رۆیشێێتوون"  دا"خوداکان لەم سێێەردەمەدەڵێت:  

٨٤.، 

کرا، چ هێزێێل لە   ئێامێاژەی پ ئەگەر خودا مردووە، ک  ئەوی کو ێێێێێێێتووە؟ یێان هەر وەکو  
قێاەانجی کرد و لە پێگەی ئەو پێاڵی دایەوە؟ بینیمێان ئەو کەسێێێێێێێەی لە  ێێێێێێێوبهێانێدنی   دامەرگی خودا

ەیندانییەکان بانگە ێەی کوری ەیندانەوانی دەکرد، تۆمەتباری سێەرەکی بوو. هەروەها بینیمان نیچە  
 تەنهانێت. ئەم کارە  بە را ێێێێێکاوی خودی مەسێێێێێیحییەت وەکو بکوژی خودای مەسێێێێێیحی دەناسێێێێێێ

بەاڵم بکوژەکەی تری خودا، واتە یەکەمین هێزێل    ،ۆڤە بکەینر ێوەیەکی دیالێکتیکی    دەتوانین بە
سێێێێت بوو. مرۆڤ بۆ کە لەسێێێێەر تەختی ]پا ێێێێایی[ هێزی ئیاهی لە جیهانی مۆدێرن پاڵی داوە، ەان

تی ئیاهی نییە، بەڵکو تر پێویسێێتی بە بینینی ئاسێێمان و سامی چە ێێنەکانی ەانسێێناسێێینی جیهان چی
پێویسێێت بوو راسێێتەوخۆ سێێەیری  ێێتەکان بکات و ئەوان بکاتە ئۆبێکتی تاقیکردنەوەی خۆی.    تەنها

نیچە کە دەڵێت: "ەەویمان لە ەنجیری هەتاوەکەی    ەیویلیامز، بە ئاماژەدان بەم پرسە ئەم لێکدانەوەی
بەڵکو بەدەسێێتی ەانسێێتی مۆدێرن نەمردووە،    تەنها"خودا رەگار کرد" بەم  ێێێوەیە تەسسێێیر دەکات:  

کوژراوە" نیچە بە نارا ێێێێێێێکاویی ئاماژە بە  ێێێێێێێۆر ێێێێێێێی کوپەرنیکۆە دەکات کە ئاڵیەی ەەوی لە 
-کردەووە و ئاراسێێێتەی جوگراسیای سێێێەمبولیل و ئاراسێێێتەکەرەکانی کات  ەنجیری خۆرەکەی جیا

،. هەڵبەت رەخنەی نیچە سێێێێێێەبارەت  Williams  2013  ,263")ی بااڵتری گۆریکولتوور ێێێێێێوێنی  
دڵنیاییەوە نیچە   ۆڤە بکرێت. بەرکات لە پێگەی پۆسێێێێێتمۆدێرنەوە  ێێێێێ  ەانسێێێێێتی مۆدێرن نابێت هیچ
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کرد ]نیچە[    رەخنەگری توندی جیهانی مەسێێێیحی سێێێەدەکانی ناوەراسێێێتە و هەروەکو ئاماژەمان پ 
 انێت.خودی مەسیحییەت بە تاوانباری سەرەکیی کو تنی خودا دەە

ە ئەمەیە هێێاوکێێات لەگەڵ جەختکردنەوە لەسێێێێێێێەر گۆ ێێێێێێێە رۆمێێانتیکییەکێێانی گرنگئەوەی  
انە لە بیرکردنەوەی ئەو پارێز و دواکەوتو ێگەیشێتنی کۆنهبیرکردنەوەی نیچە، دەبێت لە هەر جۆرە ت

بڕوای من بایەخدارترین    دووری بکرێت. تێگەیشێێێێێێتن لە الیەنی رادیکاڵی بیرکردنەوەی نیچە )کە بە
لەبەر ئەوە دۆەینەوە و ەینێدووکردنەوەی  ێێێێێێێێایێانی هەموو جۆرە    یەنی بیرکردنەوەیەتی و هەرال

لەپێناو سامی رەخنەئامێزانەی تەواوی تەسسێێیرە سرەچە ێێنەکانی سێێەرەوە و  قومار و سیداکارییەکە،،
دایە. ئەم تەسسێێێێێیرانە  هەرچەندە پارادۆکسێێێێێیکاڵ  ،چارەی ئەوان لە چوارچێوەی تەسسێێێێێیرێکی ئاوێتە

ئێاکێامێدا هونەری راڤەکێاران   چەنێدە دژی یەکترن، بەاڵم کۆکردنەوەی دژەکێان هونەری نیچەیە، لەهەر
ەبێت نین، بەڵکو ڕرووبەرووی نیچەیەکی  ێێێێێێێێواو و بێ  تەنهێاپێچەوانەی هونەرەکەی نیچەیە. ئێمە نە

نیچەیەکی چ لە گرژینرووبەرووی  واتە   تەنهێێێا  هەروەهێێێا نە  ؛ڕوپڕ  نیچە  پەلیەلکردنی  لە  دەبێێێێت 
کەمکردنەوەی هێزەکەی و چارەی پارادۆکسێەکانی لە رێگەی  ێێوەی کانتی "تێکەاڵو نەبوون" دوور 
بکەوین، بەڵکو هەروەهێا نێابێێت لەبەر هۆکێاری ئێایێدۆلۆژی یێان تەنێانەت سێێێێێێێتراتیژی لە پەرش و 

مێێانێێای نەبینینی   کێێارە بەگرین. ئەم  بکردن سێێێێێێێوود وەرلە تەسسێێێێێێێیرباڵوکردنەوەی خودای نیچە  
کارلێکراو نییە، -بیسێێێێێەر و کاریگەری یخودا کە پێگەیەکی ەاتی ییکولتوور-سێێێێێرو ێێێێێتی مێژوویی

ئاراوە، ئەم خودا]یان[ێێێێێێێێێەیە    بەڵکو تەنانەت ئەگەر بڕیار وایە قسێەیە  لە خودا]کانی[ نیچەیش بێتە
 ]ن[.تدەبێت لە کۆنتێکستی مێژوویی و لە پەیوەندییەکی ناوەکی رەچاو بکرێ

دا. راسێێتە  ە رۆڵی مەسێێیحییەت لە کو ێێتنی خودابگەرێنەوە سێێەر باسێێەکەمان سێێەبارەت ب
روونی ئەو لە کتێبی   نیچە بە را ێێێێێێێکێاوی خودای مەسێێێێێێێیحی دەکێاتە ئێامێانجی هێر ێێێێێێێەکێانی. بە

دژەمەسێێێێیحدا توندترین هێر ێێێێەکانی لە دژی وێنەی خودا لە مەسێێێێیحییەت ئامادە دەکات. "ئایدیای 
ەی جاڵجاڵۆکە، خودا لە تە خودا لە پێگەی خودای نەخۆ ێێێێێەکان، خودا لە پێگوا-خودای مەسێێێێێیحی

 یەکێێێل لە بێنرخترین وێنێێاکێێان لە خودا کە جیهێێان تێێاکو ئێسێێێێێێێتێێا بەخۆیەوە بینیویە"  ،پێگەی رۆح
(Nietzsche  15  ,2005 لەم رووەوە، هەندێل لە موسەسێێێێێیرەکان بۆ راڤەی پارادۆکسێێێێێی نێوان .،

نە بانگە ێێێە دەکەن ئەو خوداییەی کە نیچە لە مەرگی  ێێێادوومانە  ئەم سێێێەرخۆ ێێێییە و ئەو  ێێێیوە
لەگەڵ ئەو خودایەی کە نیچە لە مەرگی خەمبارە جیاواەن. بۆ باسێێێکردنی نموونەیە  لەم  ێێێێوەیە  
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خوێندنەوەی "مەرگی   سێەیری تەسسێیرەکانی ەمانی سارسێی بکەن، سێەیری وتاری جددی و  ێیاوی
نیچە"دا بکەن. نووسێێێێێێێەرەکێان لە نێوانی وتێارەکە نیچە لە خودا و ئێاکێامەکێانی ئەو لە سەلسێێێێێێێەسەی 

لە ەۆرینەی  بە سرۆیێێێد!، "خودابێێێاوەرتر  ئێێێامێێێاژەدان  لە موسەسێێێێێێێیرەکێێێان )بە  روانگەی هەنێێێدێێێێل 
داوە کە لە   پ   خوداناباوەرە بەناوبانگەکان" دەناسێێێێێنن. ئەوان ئەم تەسسێێێێیرەیان تا  ێێێێوێنێل پەرە

و را ێکاوانە گەیشێتوونەتە ئەو دەرئەنجامەی کە "نیچە  کۆتایی وتارەکە بۆ چارەی ئیشێکالی باسێکرا
 بۆ مەرگی 'خودایە '  ێێێێێێیوەن دەکات و بۆ مەرگی 'خودایەکی تر'  ێێێێێێایی و خۆ ێێێێێێحاڵی دەکات"

 ،.٢١ ،١٣٩٣تەبار و ئیمامی  )عەلەوی

]یانە[    کێشێێێەی سێێێەرەکیی ئەم جۆرە بیرکردنەوانە ئەوەیە کە پەیوەندیی ناوەکیی ئەم خودا
لەسێێێێەر بنەمای تەسسێێێێیری ئێسێێێێتا، دەبێت نیچە وەکو سەیلەسێێێێوسێل در     ئاکامدا  ناکەن. لە  رەچاو 

   ێێێوەیەکی پارادۆکسێێئاسێێا  بکەین کە لەسێێەر مەرگی خودایەکی تاقانەی خاوەن مێژوو و بەدی، بە
وەکو جمکێل هەم  ێێادوومانە و هەم خەمگین. ئەم پارادۆکسێێە نە گۆ ێێەنیگای مەنتیی دووحەدی،  

ەنگێڕە: بەاڵم  یگای دیالێکتیکی دەتوانرێت چارە و راڤە بکرێت. هەڵبەت نیچە  ێێێێێیو بەڵکو لە گۆ ێێێێێەن
)کە بە   ئاسێێێا، وەکو جمکێل، هەم لەسێێێەر جیهانی ژێر سەرمانی هێزی ئیاهی ێێێیوەنێکی  ێێێادوومان
ەی جێژن کولتوورمەسێیحی رووخانی ئەو  -سێاڵەی ئەساتوون ٢٣٠٠ی کولتووررەخنەکانی لەسێەر  

ختە بە ەو )کە ئەو پێشێێێێێێێ  سێێێێێێێتەی بێگیێێانی خودا و جیهێێانی پێێاش ئەو گرت، و هەم لەسێێێێێێێەر جە
بەرچاوروونی هەستی بە بۆنی پووچی و بێمانایی ئەو کردبوو،. هاو ێوەی بە ەکانی رابردوو کە 

بوو لەو رووداوە،   بینیمێان ئەو  ێێێێێێێادوومێانە کە مەرگی خودا، بەاڵم کێاتێێل لەگەڵ نیهیلیزمی پەیێدا
هیچو  و  بێنرخی  لەگەڵ  کە  جیهێێێانە پووچیکێێێاتێێێێل  ئەم  )]جیهێێێانی[ دواهەمین مرۆڤ،   خەڵکێێێانی 

هیچ  ێێێێێتێل بەرپرسێێێێێیارێتی    بەرانبەر  خودا، بەڵکو لە  بەرانبەرلە    تەنها  رووبەروو دەبێتەوە، کە نە
 هەڵناگرن،  یوەنێکی بەم چە نە دەگێڕێت.

 

بەیانکەری بوونی وەرگرتن لە ویسێێێتی داهێنەری  خوڵیێنەرەکان بە ئیلهام  بڕاوی سێێێوسرن  بە
لە بێنرخی و   بوون و ئەو دنیێێا جگەچونکە بڕوا بەخودا  ،دەکەنەوە  خود، خودا و ئەو دنیێێایە رەت
 بەاڵم دواهەمین مرۆڤەکێان، بە  ،ئەوان دەرئەنجێامێکی تری نەبووە  یرێگری لە گە ێێێێێێێەی تەواوەتی

واتە نە لەو دیوەی کە  دەکەنەوە. خودا لەسێێێێێێێەر بنەمێای نەرێنیخواەی و نیهیلیزم رەت پێچەوانەوە
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 یخودا ئەوان بچوو  دەکێێات، بەڵکو لەو دیوەی کە گەورەیێێان دەکێێات، لەو دیوەی بە چێێاوەروانی
ئاسێێێوودەیان دەکات.    -و خەوی-دەدات و رێگری لە ژیان    ییان پ گرنگەیادە، ەۆرتر لە پێویسێێێت 

،،  Nihilواهەمین مرۆڤ هەموو  ێێتێکی وێران کردووە و هیچی نەخوڵیاندووە، هیچ )بەم  ێێێوەیە د
یێا یێان هەر دونیێایەکی تر هیچی یێان وێرانی تەواوی بەهێاکێانی ئەم دون  بەرانبەر  ئێسێێێێێێێتێا خود لە

 . ،٩٨، ١٣٨٨)سوسرن  وەستاوە

هەرچەندە نیچە لە بواری دابە ێێێکارییە باوەرییەکان خوداناباوەرە، بەاڵم لەبەر    لە راسێێێتیدا
قاەانجی بێخودایی بوار بە هەموو  ێێێێێێتێل نادات و بە چاوی داخراویش پێشێێێێێێواەی لە ئاکامەکانی  

مەعریفەیی و هەم لە بواری   نیهیلیزمە، هەم لە بواری  یبێخوداییش نێاکێات. ئێاکێامی خودانێابێاوەری
 کەم لە بواری مەعریفەیی لەبەر ئەم هۆکارەی کە بە دەربڕینی خودی نیچە،ی. یەکولتوور

ئەگەر ئێمە واە لە مەسێێێێیحییەت بهێنین و "مانا"کەی وەکو  ێێێێتێکی سێێێێاختە و دروسێێێێتکراو 
خێرایی ئەم پرسێیارەی  ێۆپێنهاوەر بە  ێێوەیەکی سێامنا  دێتە ئاراوە کە  بکەین، ئەوکاتە بە ئیدانە

 بتوانرێت بە  ایەکی هەیە؟ چەند سێێێەدەیە  پێویسێێێتە تاوەکو ئەم پرسێێێیارەدەڵێت ئایا بوون هیچ مان
 . ،Nietzsche 2001 ,219) واڵیی راستەقینەی خۆی ببیسترێتو  ێوەیەکی تەواو و بە ق

)هیومێانیزمی    دواهەمین مرۆڤ  یی خودانێابێاوەریکولتوور، نیچە  کولتوورلە بواری    دووەم
ی کولتووری خوداباوەری رەخنە دەکات. هەرچەندە نیچە  کولتووررادیکاڵ،ێێێێێێێیش توندتر لە خودی  

ی پڕوپوچی حاەر لەو لە سێێەردەمی ئێسێێتاش بە کولتوورخوداباوەری رەخنە دەکات، بەاڵم بەدیلی  
گیانێکی  ێێێێەیتان الیەنگریی خودام، چونکە  ێێێێەیتان '  بەرانبەر ێێێێتێکی  ێێێێەیتانی دەەانێت. "من لە  

میراتگری جیهانی دوای   تەنها،. ئەمە  ێێێێەیتانی نیهیلیزمە وەکو ١٢١، ١٣٩٧سێێێێەنگینی "هەیە" )نیچە  
خودا خۆی لەسێێێێێێێەر تێانجوتەخێت دانێاوە. بە دەربڕینی بڕەنێد، "نیچە لە 'گەرانەوەیەکی نیهیلیزمی' 

نەتوانێت  ێوێنی بۆ ێی هەڵدەدات کە رێدۆەی 'بڵ ، بەڵ  بۆ ژیان'   دەترسێێت کە لە حاڵەتێکدا سێەر
و نە ئامانجی نیچە نە سێێێێێکوالریسێێێێتە    ،. لە راسێێێێتیداBrand  2013  ,75) کاتەوە"ب  ئەو ]خودا[ پڕ

خوداناباوەرەکان، رێژەگەرا و   یسێێێتەهەروەها سێێێێکۆالرەکان و ماتریال  ؛ماتریالیزمی خوداناباوەرانە
وردی   "سێێەرلێشێێێواو" و بە  دژە مێتاسیزیل ئەو کەسێێانەن کە دەکەونە بەر رەخنە و هاواری نیچەی

 ن رەخنە دەکێات و ئەوان "دواهەمین مرۆڤ" نێاو واپێکن کە نیچە ئەوان ەۆرتر لە هەمو هەمێان گرو 
دەنێت. ئەو سێێەبارەت بە دینداران و باوەرداران قسێێە ناکات، بەڵکو رووی قسێێەی لە کەسێێانێکە کە 
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لە   ورە نێابن و و ی نیچە تگێاڵتە بە خودابێاوەری دەکێات. هیچ یە  لە دوانێدراوەکێانی لەم قسێێێێێێێەیە
لە ژینی خودا نێاکێات. بەم هۆکێارەیە پییین دوانێدراوەکێانی نیچە بە   پێگەیەکی بێاوەردارانە بەرگری

ئاسێێێێێێێانی بە جۆرێل لە ماتریالیزمی سێێێێێێێێکوالر هەسێێێێێێێت بە  "خوداناباوەرانی باو" دەەانێێت کە "بە
ل، نیچە ئەم قسێێێێێانە لە تر لە هەموو  ێێێێێتێگرنگبەاڵم    ،،Pippin  2003  ,10ئاسێێێێێوودەیی دەکەن" )

کەنیسێە سێەبارەت بە قە ێەکان و باوەرداران بە هەڵە ناەانێت، بەڵکو  ێوێنێل کە "سێەرلێشێێواو" بۆ 
هێاوکێات دژ بە   –، Marketوتێارە ترسێێێێێێێنێاکەکەی هەڵیبژاردووە ەۆر ژیرانە هەڵبژێردراوە: بێاەار )
، Nietzsche  1974  ,181)  وەرگێڕانی وەرگێڕە ئینگلیزییەکێان )هەم لە وەرگێڕانی کۆنی کێاوسمێان

تر ، لەخۆگری ەیاNietzsche  2001  ,119و هەم لە وەرگێڕانە سێێێێێەردەمییانەترەکەی ناوکهۆ  )
. نیچە خۆی بە پێغەمبەر دەەانێت اااااەMarketplazروونی هاومانای   ێێێێێە کە بەmarket placeلە  

کەسێێێێانە دەکات کە لەناو کە لە "جیهانی باەار" قسێێێێە دەکات و قسێێێێەکانی ئاراسێێێێتەی تەواوی ئەو 
 تەنهێا  نە  دا، نیچە لەم پێارچەیەدابێاەارن، واتە هەموو ئێمەی بوونەوەر لە جیهێانی سێێێێێێێەرمێایەداریێ

مەرگی خودا رادەگەیەنێت، بەڵکو ئاماژە بە ەاڵبوونی باەار بەسێێێێەر جیهانی نوێ دەکات. ئەم ئەرکە 
واوی باسێێەکانی سێێەرەوە، لە سامی سێێەرنجدان بەتە تاکو بە  ،دەتوانێت دەرواەەیە  بۆ ئێمە بکاتەوە

 .وڵتر هەڵبێنینەوەو چەمکی نیچەیی "مەرگی خودا" هەنگاوێکی ق

 

 . ئێمە و مەرگی خودا٥

ییە. کولتوورهەروەکو بینیمێان، گوتەەای "خودا مردووە" گوتەەایەکی ئۆنتۆلۆجی نییە، بەڵکو 
"خودا مردووە" هیچ پەیوەنێدییەکی بە بوون یێان نەبوونی، بوونی ئۆبێکتیڤی، گەورە   بە واتێایەکی تر
خودا نییە. "خودا مردووە" بەو مانایەیە گەر خودایە  هەبێت یان نەبێت، باوەر بەو   2یان بااڵنشێێێنی

ت خودایە خەڵکی )بە بێاوەردار و بێبێاوەر، بوونی نییە. خێاڵەکە لێرە دایە پێانتێایی بێاسێێێێێێێەکە تەنێانە
رووبەرووین کە راڤەی مێانێای  سێێێێێێێوبێکتیڤیش نییە. وە  دیێارە لێرەدا لەگەڵ جۆرێێل لە پێارادۆکس 

" و کاریگەرییە دوالیزمەکانی ئەو، دەتوانێت ئەوە چارە بکات. لەوانەیە تا  خۆی سێێێێێەبارەت  ر"باوە
بێێت،    یربە خودا بە بێاوەردار بزانێێت، عیبێادەتەکێانی جێبەج  بکێات و لە تەواوی تەمەنی خودای لەب

 

2 tranxendental 
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 دابەاڵم پرسێێێێی نیچە لە ئاسێێێێتی سێێێێوبێکتیڤی ئیماندا ) کە بۆ نموونە لە هەمان کات و هەمان جیهان
دایە. جیهێانی بێخودا، جیهێانی باەاری یێکولتوورکیرکگێارد پەنای بۆ دەبرد، نییە، بەڵکو لە ئاسێێێێێێێتێکی 

  وەو خوداناباوەریشێە   ئاەاد، جیهانی ەاڵێتیی سێەرمایە، لەسێەر هەموو هزر و بیرەکان، بە خوداباوەر
 تەنها  بە وێنەی هەمان هەوایە کە تێیدا هەناسێێێێە دەدەین. لە جیهانی بێخودا تاکێل بە  کولتوورەاڵە.  

هەوای پیس و ئالوودە، ێت، هەروەکو چۆن لە  ێێێێێێارێل بە کە ێێێێێێو ناتوانێت خۆی بە باوەردار بزان
  ندروسێێێێت راگرتووە، لەبەریی بانگە ێێێێەی ئەوە بکات سێێێێییەکانی پا  و تەتەنها  تاکێل ناتوانێت بە

، جیهێانی  دابڕوای بە هەوای پێا  هەیە. بە بڕوای نیچە، ئێمە هەموو لە جیهێانی بێخودا  تەنهێائەوەی  
دوور لە دژایەتییەکان یان باوەرەکانمان، توو ی ەژین و هەناسە دەدەین و هەموومان بەنیهیلیزم، د
ی باەار ییە، ئەم نیهیلیزمە، ئەم ەاڵێتییەئەم نەخۆ ێێ  یەبێخودایی و نیهیلیزم بووین. لەوانە  ینەخۆ ێێی

تر لە هەر کاتێل، تەنانەت ەیاتر لە سێێەردەمی خودی نیچە، دەسێێتی بەسێێەر  و سێێەرمایە، ئەمڕۆ، ەیا
ناوی "عە ێێو و مەرگ   بە  داجیهانی ئێمەدا گرتبێت. پییین لە وتارێکی سێێەرنجڕاکێش و درەو ێێاوە

انی بیرکردنەوەی نیچە  یەکێێل لە هۆکێارەکێ:  تئێامێاژەدان بەم حەقییەتە دەنووسێێێێێێێێێالی نیچە" بە    لە
حەقییەتەیە "رۆژئێاوا" ئێسێێێێێێێتێا بۆ   ئەم  ،تر لە هەر کێاتێکی تر پەیوەنێدیێدارە بە دۆخی ئێسێێێێێێێتێاوەەیێا

کاتی سێێێەرهەڵدانی مۆدێرنەی سێێێیاسێێێی، بەب  هیچ هەرە ێێێەیە  یان کوێرروانینی   یەکەمین جار لە
ی  ر ێێێێێگێڕانە دەژ جۆرە ئامانج و تامەەرۆیی  ێێێێێۆ هیوایە  )پەیوەسێێێێێت بە روانگەی تا ، لە هەر  

(Pippin 2003 ,26، . 

رووخێانی   یهێانی پێاش  ێێێێێێێەری سێێێێێێێارد، جیهێانی پێاشجیهێانی ئێمە، ج  ئێاکێامێدا  لە 
جیهانی بێخودایی،   تەنها  سێێێیاسێێێەت، نە  راوی بلۆکی رۆژهەاڵت، جیهانی پاشکۆمۆنیزمی ئەەموونک

بچووکراوەکانی   ییە رەخنەییەکان و نارەەایەتیبەڵکو جیهانی بێئامانج و مەبەسێێێێێێتە )تەواوی چاالکی
چاالکوانی جیهانی ئەمڕۆ دەتوانرێت لەژێر هەمان بێمانایی و بێئامانجی جێگیریان بکەین: لە چاالکی  

  کردەوە سوودێکی نییە جگە  بۆ پاراستنی ژینگە یان ماسی ئاژەاڵن تاکو کارناواڵەکانی دژی  ەر، بە
نی،. خەڵکانی ئێسێێێێتا ەۆرتر لە خەڵکانی سێێێێەردەمی نیچە  وابە ێێێێدارب یویژدانیلە تێرکردنی ئاەاری  

هاو ێێێێێێێوە گاڵتەپێکەرانی پیاوە  ێێێێێێێتەکەی باەارن ) ێێێێێێایانی باسێێێێێێە گەر ئاماژە بکەین بە کردار 
]بە مانای    madmanوەرگێڕە ئینگلیزییەکان لە وەرگێڕانی ناونیشانی ئەم پارچەیە، واتە    ییەکسانی

  Der tolle Mensch     [ کە  ێێێێایانی بیرکردنەوەیە. نیچە دەسێێێێتەواژەی…گێژ،  ێێێێێت، گەمژە و 
لە  ێێێێێێەیدایی و  ێێێێێێێتی، لەسێێێێێەر    جگە  toll[. ئاوەڵناوی  Nietzche  1999  ,480]  ێنێتەهد  بەکار
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جۆرێل لە بێباکی، نەترسی، جوامێری و تەنانەت جۆرێل لە ئاگایی یاخیگەرانەش جەخت دەکاتەوە.  
واتە لەراسێێێێێێتیدا  -ناونیشێێێێێێانی ئەم پارچەیەیان    یکان بەب  جیاواەیهەر ئەوەی وەرگێڕە ئینگلیزییە

بە " ێێێێێت" ەانیوە، دەرخەری ئەوەیە هەموو ئەوان ]هەروەها ئێمە[ هەر وەکو   -خودی نیچە ێێێێیان
کردووە کە سەرقاڵی قسەی    هەمان خەڵکی سێکوالری بێخودای باەاری ئەومان وەکو  ێتێل سەیر

ومرۆڤ،. بەگشێتی، ئێمە  و خشێی سێەرێکی  ێۆر ێگێڕی هیوابەکردنە، نە  وەکو سێەرلێشێێواو بێواتا
 خۆمانەوە گرتووە. کاتێل روخساری دواهەمین مرۆڤمان بە تر لە هەرەیا

ئێسێێێێتا دەتوانین بزانین بۆچی نیچە لە گۆ ێێێێەنیگای ئێمەدا بەم رادەیە سێێێێامنا  و  
خۆ ێێێەکانیان خەاڵت دەکرد، پەیکی بەرچاو. پا ێێێاکان هەروەکو چۆن پەیکی هەواڵە    ێێێەرانی دێتە

دەدا. هەبوون کۆمەڵێل پەیل لە ترسێێێی سێێێزا هەواڵی ناخۆ ێێێیان    خاوەن هەواڵی ناخۆ ێێێیان سێێێزا
بەاڵم نیچە پەیکی هەواڵی نێاخۆش    ،تەوەەهەواڵەکێانیێان پێچەوانە کردوو یێان تەنێانەت   ،رانەگەیێانێدووە

ینییە بدات. تەنانەت نیچە ئەم باجەی  و ەاڵبوونی خراپەیە. ئەو خۆی دەەانێت دەبێت باجی ئەم پێشێب
پێشێێبینی کردبوو. "چارەنووسێێی خۆم دەناسێێل. رۆژێل بیرەوەری  ێێتێکی تۆقێنەر لەگەڵ ناوی من 

 ،. ١٦٥، ١٣٨٤یەوە نەبینیوە" )نیچە خۆ  قەیرانێل کە ەەوی تاکو پێش ئەو بە یبیرەوەری ،ئاراوە دێتە

 

 . دەرئەنجام٦

ەسسێێێیرێکی بەپێی توانسێێێت یەکگرتوو لە تیۆری ئەم وتارە، لە درێژەی وێناکردنی ت 
مەرگی خودای نیچە، ئەم ئایدیا بەناوبانگەی لە رێڕەوی چەمکیدا پێشێێکەش کرد. وتارەکە لە بە ێێی  

تی، لیبراڵ و سێێێەرەتایی باسێێێی لە سامە سێێێاکارەکان لە ئایدیای مەرگی خودا بەرەو سامە هیومانیسێێێ
نەماوە و لە   دابەرهەمەکانی نیچە، ئەم وتارە لەم ئاسێێێێێتەگەرانەوە بۆ   بەاڵم بە  ،خوداناباوەرانە کرد

 یتاکو بەرچاوروونی  ،وڵترین ئاسێێێتی مەسهومی رەخنە کردو کۆتا هەنگاو ئەم سامە ێێێی بە قاەانجی ق
کەوێت. ئەم ئاسێێێێێتەی کۆتایی هەرچەندە لە بنیچەیی  ێێێێێاراوە لە پشێێێێێت ئەم ئادیایە دەر  یرادیکاڵی

 ێارسێتانی دەکات. ناوی ئەم  -ریو م ئاماژە بە جیهانی کولتو درا، بەاڵ بواری مێتاسیزیل درێژەی پ 
بۆ ئێمە ئا ێێێنایە: واتە   ێی ئەوان نامۆ بوو، بەاڵم ئێسێێێتاجیهانە هەرچەندە لە سێێێەردەمی نیچە بەگو 

ئاکامدا، ئایدیای "مەرگی خودا" دەرخەری  ێکسێتی پڕۆژەی مانادارکردنی ژیان   جیهانی نیهیلیزم. لە
ەتی. کەواتە هەر بەرکەوتنێل )چ رەخنەگرانە و چ و تەواو پەیوەسێێتەکانیتی رۆژئاوا  لە  ێێارسێێتانییە
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هاوداڵنە، لەگەڵ ئەندێشێێێێێە و  ێێێێێارسێێێێێتانییەتی رۆژئاوا دەبێت ئەم ئایدیایە رەچاو بکات و پێگەی 
یەکاکەرەوەی ئەو لە راڤە و تەسسێێێێێێێیری خۆی بە سەرمی بنێاسێێێێێێێێنێێت، تەنێانەت لە پێگەی ئۆبێکتی 

 رەخنەدا.
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