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لهبری پێشهکیی
چۆنییهتیی وهرگێڕان و ئامادهکردنی کتێبی رشۆڤهی
ئهفسانهی سیزیف:
 .1ناوی ئهم کتێبه له زمانی سهرهکییدا «ئهفسانهی
سیزیف»ە ل ه نوسینی دهیڤید ئیگێن ،بۆئهوهی خوێنهر لهگهڵ
دهقی «ئهفسانهی سیزیف»ی ئالبێرت کامۆ لێی تێکنهچێت،
بۆیە به باشم زانی ناوی کتێبهکه بگۆڕم بە «رشۆڤەی
ئهفسانهی سیزیف».
 .2به سهرنجدان ب ه ئاستی هزری و فهلسهفیی
کۆمهڵگەی کوردستان و به ئاوڕدانهوه له کتێبخانهی کوردی
و ئاگاداربوون له کهمپیتبوونی ،به پێویستیامن زانی ،بۆ
زۆربهی واتا و زاراوه و ناوهکان ،پهڕاوێز بنوسین ههتا ببێته
رێخۆشکهر و یاریدهدهرێک بۆ تێگهییشتنی خێراتری خوێنهر.
ئەوەندەی بووار بووە ،ههوڵدراوه سهرچاوهی پهڕاوێزهکان
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ئهو سهرچاوانه بن ،که خوێنهر له زمانی کوردییدا دهستی
پێیاندهگات و سهرچاوهی ههر کام له پهراوێزهکانیش
دهستنیشانکراون ،ههتا خوێنهر له بواری پهیوهندیداردا
گرێبداتهوه به ژێدهری زیاترەوە.
ههروهها له ئهگهری پێشنیارکردنی ههر هاوتایهک
بۆ زاراوه ،یان واتای نێو کتێبی زمانی سهرهکی ،وشه
ئینگلیزییهکهشی دانراوه ،بۆئهوهی خوێنهر سهریلێنهشێوێت.
ئیسامعیل ئیسامعیل زاده
ئۆسلۆ28.10.2014 /
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لهبارهی ئهفسانهی سیزیفهوه
بهرایی
ئالبێرت كامۆ )1913 – 1960( 1رۆماننوسێكه ،دهیهوێت
به تامهزرۆییهوه فهلسهفییانه بنووسێت ،بهاڵم فهیلسوف
نییه .ناوبانگی زیاتر دهگهڕێتهوه بۆ ئهو رۆمانانهی ،كه پشت
به بیركردنهوهكانی دهبهسنت ،لهوانه «نامۆ »2و «تاعون»3
كه شوێنی روودانی ههردووكیان جهزائیر ،نیشتامنی وشك و
برنگی نوسهره.
كامۆ له زانکۆی جەزائیردا فهلسهفهی خوێند.
خوێندنهوهكانی ،له دوو لقی گرنگی فهلسهفهی
سهدهی بیستهم نزیككردهوه ،واته ئەنگزیستهنسیالیزم4
و دیاردهناسی .5ئەگزیستهنسیالیزم لهو شوێنهوه
دهستپێدهكات ،كه واتاكان یان رێکوپێکی ئامادهکراو له دنیادا
بوونی نییه و ئێمه بۆ دۆزینهوهی واتا و ئهو رێکوپێکییهی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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كه بڕیاره به ژیانی خۆمانی بدهین ،دهبێت ئهرك بگرینەخۆ.
كامۆ به تایبهتی هۆگری ئەگزیستهنسیالیسته ئایینییهكانی
وهکو كیركەگۆر 6بوو( ،ئهگهرچی ئهم ناوزهدکردنه بۆ
كیركەگۆر ناتوانێت پڕ بەپێستی بێت) ،فهیلەسوفانێكی دیكه
بهم دهرئهنجامه دهگهیشنت ،له ئهزموونی مرۆڤیدا هیچ
واتایهك بهدیناكرێت و ههر ئهم بابهته ،بازدان بهرهوئیامن
پێویست دهكات ،كه ئیامنێكه كوێر و پشت به هیچ بینیینێكی
ئهزموونی نابهستێت.
ئێدمۆند هۆسێرل 7به بهرگریكردن له دیاردهناسی خود،
تایبهتی دهكات به بینین و رشۆڤهی ئهقڵی خۆمانەوە ،به بێ
ئهوهی له پهیوهندی و نیشانهكان دهرئهنجامێك وهربگرێت.
دیاردهناسییش وهکو ئێگزیستهنسیالیزم لهو رووهو ه كامۆی
خستهژێر كاریگهریی خۆیهوه ،كه ههوڵیدهدا له جیهانبیینی
خۆیدا ئهوه به ئهنجام نهزانێت ،که زهینی مرۆڤ دهتوانێت
درك بە چهشنێك پێكهاتهی لۆژیكیی خوڵقاوهكان بكات.
ئهم بڕوایه  -كه خوڵقێندراوهكان پێكهاتهیهكی لۆژیكییان
ههیه به چهشنێک كه زهینی مرۆڤ دهتوانێت دركیانپێبكات
 تایبهمتهندیی مهیلی كۆنرتی فهلسهفهی ئهوروپایی،ئاوهزخوازییه .8سهرچاوهی ئاوهزخوازیی دهگهڕێتهوه
بۆ دیكارت 9و لهدایكبوونی فهلسهفهی مۆدێرن .زیاتری
فهلسهفهی سهدهی بیستهم دژەكردهوهیهكی راستهوخۆ
بووه ،لهبەرامبهر ئهم نهریته دێرین تره .ههوڵێكی بهرهوپاش
بۆ دۆزینهوهی ئهگهری ئهم دهرفهت ه كه خوڵقێندراوهكان
پێكهاتهیهكی لۆژیكییان نییه ،بۆیه زهین دركیان ناکات.
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كامۆ «ئهفسانهی سیزیف»ی هاوكات لهگهڵ یهكهم
رۆمانهكهی ،واته «نامۆ» له سهرهتاكانی شهڕی دووهمی
جیهانیدا نوسی.
لهوسهردهمهدا كامۆ ل ه نیشتامنهكهی واته جهزائیر
دووربوو ،له تهڤگهری خۆڕاگری فهرەنسادا چاالكی
ئەنجامدەدا .ئهگهرچی بهستنهوهی را و بۆچوونهكانی به
ژیاننامهكهی به هیچ چهشنێک ژیرانه نییه ،بهاڵم ناسینی
بارودۆخی كۆمهاڵیهتی سهردهمی نوسینی «ئهفسانهی
سیزیف» یارمهتیامندهكات كه باشرت كهشوههوای بابهتهكه
هەستپێبکەین .خوازهی ههڵبژاردنی نامۆیی یان شاربهدهریی،
كه كامۆ بۆ رشۆڤهی گێرهوكێشهی مرۆڤ بهكاریدههێنێت و
ئهم ههسته كه ژیان پوچ و ملمالنێیهكی بێئهنجامه ،ههستی
پیاوێكه كه ل ه نیشتامنهكهی دووره و خهبات لە دژی
حكومهتێكی به رواڵهت بههێز و بهشێوهیهكی گهمژانه دڕنده
دهكات.
كورت ه
سهرقاڵی سهرهكی ئهفسانهی سیزیف ،شتێكه كه كامۆ
پێیدهڵێت «پوچی .»10كامۆ بانگهشهی ئهوه دهكات ،كه
لهنێوان ئهو شتهی له خوڵقێندراوهكامنان دهوێت (چ واتا
بێت ،چ هۆ) و ئهو شتهی له خوڵقێندراوهكاندا دهیدۆزینهوه
(قهیرانێكی شێواو) ،ناکۆکییهکی بنهڕەتی ههیه .ئێم ه ئهو
واتایه لهناو ژیاندا نادۆزینهوه ،كه بهدوایدا دهگهڕێین .چ
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ل ه رێگهی ئیامنێكی لهناكاو و به پشتبهسنت به خێوێك ،ك ه
لهوپهڕی ئهم جیهانهوهیه واتای ژیان بدۆزینهوه ،چ ئهوهی
بهم دهرئهنجامه بگهین ،كه ژیان پوچه .كامۆ نامیلكهكهی
خۆی به پرسیارێك سهبارهت به دهرئهنجامی دووههمهوه
دهستپێدهكات ،ئاخۆ لهڕووی ناچارییهوه تاك بهرهو
خۆکوژیی دهچێت؟ ئهگهر ژیان پوچ بێت بهم واتایهیه ،كه
ژیان بایهخی ژیانكردنی نییه؟ كامۆ دهڵێتگهر وابێت ،ئێمه
یان دهبێت ئیامنێكی لهناكاو بدۆزینهوه ،یان خۆمان بکوژین.
كامۆ بهدوای دهرفهتێكی سێیهمهوهیه :دهتوانین دنیایهكی
داماڵدراو له واتا ،یان مهبهست قبووڵبكهین و تێیدابژین.
پوچی دژوازییهكهو ناتوانرێت بیسازێنین ،ههموو
ههوڵهكان بۆ سازاندنی ئهم دژوازییه ،تهنیا ههوڵێكه بۆ
راكردن لێی :بهرهوڕووبوونهوه بە پوچی ،بهربهرهكانیكردنه
بە پوچیی .كامۆ بانگهشهی ئهوه دهكات ،ك ه فهیلسوفه
ئێگزیستهنسیالیستهكان وهکو كیركەگۆر ،چێستۆڤ 11و
یاسپێرس 12و دیاردهناسێكی وهکو هورسێلیش بهرهوڕوو ی
دژوازیی پوچیی بوونهوه ،بهاڵم دواتر ههوڵیاندا لێی رابكهن.
ئێگزیستهنسیالیستهكان له بووندا هیچ واتا و نهزمێكیان
نهدۆزییهوه و ههوڵیاندا لهم بێواتاییهدا ،چهشنێك زاڵبوون
یان واتا بدۆزنهوه.
كامۆ دهڵێت ژیانكردن لهگهڵ پوچیی ،بهرهوڕووبوونهوهیه
بهم دژوازییه سهرهكیی ه و پاراستنی وشیاریی ههمیشهییه
لهههمبهریدا .دهرئهنجامی بهرهوڕووبوونهوه به پوچیی به
12
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خۆکوژیی ناگات ،بهڵكو به پێچهوانهو ه ئهو بواره به ئێم ه
دهدات ،كه به تهواویی بژین .كامۆ سێ تایبهمتهندی بۆ ژیانی
پوچ دهستنیشاندهكات :سهرههڵدان (له بهربهرهكانیكردندا
نابێت هیچ بهرسڤ یان سازانێك قبووڵبكهین) ،ئازادیی
(ئێمه به ههموو شێوهیهك ،ئازادیین ههر بهوشێوهیهی كه
ههڵدهبژێرین ،بیربكهینهوه و بجووڵێینهوه) و تامهزرۆیی
(ئێمه دهبێت بهدوای ژیانێكهوه بین لێوڕێژ له ئهزموونی
جۆراوجۆر).
كامۆ چوار منوونه بۆ ژیانی پوچ ئاراستهدهكات .كهسێك
كه بەدوای خۆشییهكی كاتییهوهیه .ئهكتهر ،كهسێك كه
خۆشی و مهیلی سهدان ژیان له بهرههمێکی سهرشانۆدا
كورت و پووخت دهكاتهوه .جیهانگیر یان یاخی ،كهسێكی كه
خهباته سیاسییهكهی پشتئهستووره ب ه وزهكهی و هونهرمهند
كه گشت دنیا دهخوڵقێنێت .هونهری پوچی نایهوێت
ئهزموون رشۆڤهبكات ،تهنیا وهسفكاره .جیهانبینییهكی دیار
دهناسێنێت ،كه لهجیاتی ئهوهی بابهت ه جیهانییهكان لهبهرچاو
بگرێت ،دهپهڕژێتهسهر بابهته تایبهتهكان.
كتێبهكه به باسێك سهبارهت به ئهفسانهی سیزیف
كۆتایی پێدێت .ئهفسانهیهك كه بهپێی ئەفسانەی یۆنانی،
سیزیف سزادراوه كه بۆ ههتاههتایه تاشەبهردێک بباته سهر
كێوێك ،ئهویش تهنیا لهبهرئهوهی كه گهییشت ه ئهو سهره،
تاشەبهردهكه خلۆرببێتهوه بۆ خوارهوه .كامۆ بانگهشهی ئهوه
دهكات ،كه سیزیف پاڵهوانی ئایدیالی پوچییه و سزادرانیشی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف

13

نیشانهی بارودۆخی مرۆڤه .سیزیف بهردهوام به بێ ئهوهی
بههیوای سهركهوتن بێت ،دهبێت خهبات بكات .كامۆ دهڵێت:
به مهرجێك قبووڵیبكات ،كه له ژیاندا تهنیا ئهم خهبات ه پوچه
بایهخی ههیه ،ئهوكاته دهتوانێت بهختهوهریی لهنێو پوچیدا
بدۆزێتهوه.
كامۆ باسێكی سهبارهت به بهرههمهكانی كافكای هاوپێچی
ئهم نامیلكهیه كردووه و له كۆتاییدا بهو دهرئهنجامه دهگات،
كه كافكا ئێگزیستهنسیالیستێكه وهکو كیركەگۆر.لەبری
ئهوهی دۆخی پوچی خۆی قبووڵبكات ،بازدان بهرهو ئیامن13
ههڵدهبژێرێت .بهم شێوە كامۆ به بۆنهی دهربڕینێكی ئاوا
دهگمهن له گیروداوی پوچبوونی مرۆڤایهتی ،رێز له كافكا
دهگرێت.
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 14پوچ:
بەڵگەهێنانەوەیەكی 
پوچی و خۆکوژی
«تەنیا پرسێكی تهواو جدی فەلسەفی لە ئارادایە و
ئەویش خۆکوژییە« .ئەگەر بڕیار لەسەر گرنگی پرسێكی
فەلسەفی بە سەرنجدان بەو دەرئەنجامانە ،كە دەیبێت
بدهین ،بەدڵنیاییهوه پرسی واتای ژیان لە هەمووان گرنگرتە.
که كەسێك حوكم دەدات ژیان بایەخی ژیانكردنی نییە ،خۆی
دەکوژێت و ئەوانەی وا هەستدەكەن واتایەكیان بۆ ژیان
دۆزیوەتەوە ،دێن بۆ بەرگریكردن لەو واتایە خۆ لە مردن و
کوژران دەبووێرن .باقی پرسە فەلسەفییەكانیش بهم چهشنه
کۆتاییان پێنایهت.
كامۆ دەڵێت خۆکوژی یەكسانە لەگەڵ داننان بەو ەی ژیان
بایەخی ژیانكردنی نییە .ئەو ئەم دانپێدانانە لەگەڵ «هەست
بە پوچی»ى گرێدەداتەوە .بهگشتی ئێمە ب ە تێگەیشتنێك لە
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ناوەڕۆك و مەبەست ،ب ە ئاگاداربوون بەوە ،كە هەر كارێك
بە هۆی گونجاو و بنەڕەتیی ئەنجامدەدەین ،ژیان دهکهین.
ئەگەرچی جاروبارە ئەگەری هەیە بەمە بگەین ،كە كردەوەكان
و كردەوەی دووالیەنەی رۆژانەی ئێمە لە بنەڕەتدا بە هێزی
عادەتەوە دادەسەپێت ،خۆمان بە مرۆڤێكی ئازاد نەزانین و
تا ئەو جێیە بڕۆینەپێشەوە ،كە خۆمان وەك ماشێنێكی بە
هاڕەهاڕ بزانین .لەم روانگەیەوە سەرلەبەری كردەوە و مەیل
و هۆكارەكان بە پوچ و بێواتا دێنەبەرچاو .هەست بە پوچی
پەیوەندییەكی نزیك لەگەڵ هەست بە لەخۆڕابوونی ژیان
هەیە.
هەروەها كامۆ هەستی پوچی بە هەستی شاربەدەرییەوە
گرێدەدات .هەوێنێك كە نەتەنیا لەم نامیلكەیە ،بهڵکو لە
زۆربەی چیرۆكەكانی كامۆدا گرنگه .ئێمە وەك ئەندامی
لۆژیكی كۆمەڵگەی مرۆڤی ،وا هەستدەكەین ژیان چەشنێك
واتا ،یان مەبەستی تێدا هەیە .كاتێک بە پێی ئەم گریامنەیە
دەجوڵێینەوە ،ئاسودەین ،هەستدەكەین لە نیشتیامنین.
لەئەنجامدا تاكی بێناوهڕۆکخواز 15لەدنیای داماڵدراو
لەهۆكار هەست به نامۆبوون دهکات .هەستی پوچی،
ئێـمە لە ئاسودەییەكانی نیشتامن وهکو بوونی پڕناوەڕۆك
شاربەدەردەكات.
هەستی پوچیی پەیوەندی هەیە بە بیرۆکهی
لەخۆڕابوونی ژیان و كردەی خۆکوژیی لەگەڵ بیرۆکهی ژیان
بایەخی ژیانكردنی نییە ،،،،،،،،،،،،،،هەر بۆیە پرسیاری خێرای
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ئەم نامیلكەیە ئەوەیە ئاخۆ ئەم بڕوایە ك ە ژیان پوچە ،تەنیا
بەم واتایەیە ژیان بایەخی ژیانكردنی نییە؟ ئاخۆ خۆکوژیی
چارەسەری پوچیه؟ كامۆ دەڵێت ئەم بابەتە كە تەنیا دوو
دەرئەنجام ئەگەری هەیە (ژیان یان خۆکوژی) ،واتە بۆ
ئەم پرسیارە تەنیا دوو وەاڵم هەیە ،نابێت فریومان بدات.
زۆربهی ئێمە زیاتر لەبەر ئەم هۆیە درێژە بە ژیان دەدەین
كە بە وەاڵمی تەواو بۆ ئەم پرسیارە نەگەیشتووین .هەروەها
لەنێوان بڕیاردان و كردەوەكانی ئەواندا ناکۆکییهکی زۆر
هەیە .كەسانێك كە خۆکوژیی دەكەن رەنگ ە لەوە دڵنیابووبن
كە ژیان ناوەرۆكی هەیە ،هەروەها رەنگە كەسانێكی كە
هەستدەكەن ژیان بایەخی ژیانكردنی نییە ،دیسان درێژە بە
ژیان بدەن.
بە بهرهوڕووبوونهوه بە پوچی هەبوون ،چ شتێك بەر بە
خۆکوژیی ئێمە دەگرێت؟ كامۆ دەڵێت لە ئاستێكی بەرفراواندا
غەریزەی ژیان زۆر بههێزتره لە هۆكارەكانی خۆکوژیی« .ئێمە
پێش ئەوەی خوو بە بیركردنەو ە بگرین ،خوو بە ژیانەوە
دەگرین ».ئێمە لە رێی ئەو شتەی كە كامۆ پێیدەڵێت «كردەی
خۆگێلكردن» ،بەشێوەی غەریزیی لە بهرهوڕووبوونەوە لەگەڵ
دەرئەنجامی تەواوی چییەتیی پوچیی ژیان خۆدەبوێرین .ئەم
كردەیەی خۆگێلكرنە ،لە بەرفرەترین شێوەدا خۆی بەشێوهی
هیوا دهردهخات .ب ە هیوای ژیانێكی دیكە ،یان بەهیوای
دۆزینەوەی واتایەك هەر لەم ژیانەدا ،بهرهوڕووبوونهوه بە
دەرئەنجامەكانی بێواتایی ژیان دوادەخەین.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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كامۆ لەم نامیلكەیەدا هیواخواز ە لەگەڵ دەرئەنجامەكانی
پوچییدا بهرهوڕووبێتەوە .بەجێی قبووڵكردنی تەواوی ئەم
بڕوایە كە ژیان پوچە ،ئەو دەیەوێت ئەم بڕوایە وەك خاڵی
دەستپێك هەڵبژێرێت ،هەتا ببینێت لەڕووی لۆژیكییەوە چ
شتێكی بەدوادا دێت .بەجێی راكردن لە هەست بە پوچیی،
چ لە رێگەی خۆکوژییەوە یان هیواداریی ،ئەو دەیەوێت
لەگەڵیدا بژیت و بزانێت ئاخۆ كەسێك دەتوانێت بەم
هەستەوە بژیت.
راڤە
كامۆ لە خاڵی دەستپێكدا ئەم پرسیارە دێنێتەگۆڕێ ،كە
ئاخۆ ئێمە مرۆڤی ئازاد و خاوەنی ژیان و بایەخەكانی خۆمانین،
یان تەنیا ماتریالین ،ماتریالێك كە ب ە رێكوپێکیەكی بێامناوە
دەجوڵێتەوە .سازاندنی ئەم دوو روانگە حاشاهەڵنهگرە،
یەكێكە لە پڕۆژەكانی ئایین و فەلسەفە.
یەكێك لە ئاشكراترین  -پاشان بیركردنەوە ،یەكێكە
لە ناڕوونرتین  -راستییەكان سەبارەت بە هەبوونی مرۆڤ
ئەوەیە ،كە ئێمە بایەخگەلێكامن هەیە .هەبوونی بایەخەكان
شتێكە زیاتر لە هەبوونی مەیلەكان ،ئەگەر من هۆگری
شتێك بم ،زۆر ب ە ئاسانی دەمەوێت و هەوڵدەدەم بهدەستی
بێنم .بایەخەكانی من زیاترن لە هۆگرییەكانم .بەمجۆرە بە
بایەخدانان بۆ شتێك ،تەنیا وانییە هۆگری بم ،بهڵکو تاڕادەیەك
18
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حوكم دەدەم كە ئەو شتە دەبێت باش بێت .بە پێی ئەم وتەی ە
ك ە شتێك دەبێت باش بێت ،من گریامنەم كردوو ە كە دنیا
دەبێت بەشێوەیەكی تایبەت بێت ،هەروەها من تەنیا كاتێک
هەستدەكەم كە دنیا دەبێت بە شێوەیەكی تایبەت بێت ،كە
ئێستا بە تەواویی وا نەبێت ،ئەگەر شتگەلێكی وهکو كوشنت
نەبووایە ،كە بڵێین نابێت خەڵك بكوژن ،بۆم بێامنابوو .بەم
پێیە هەبوونی بایەخەكان بەم واتایەی،ە كە دنیا دەبێت
لەگەڵ ئەو شتە جیاوازبێت كە لە ئێستادا هەیە.
توانستی ئێمە بۆ دیتنی دنیا بە هەردوو شێوە ـ ئەوەی كە
هەیە و ئەوەی دەبێت ببێت -ئەو بوارەمان پێدەدات ،كە بە
دوو روانینی زۆر جیاوازەوە سەیری خۆمان بكەین .ئێمە زیاتر
لە هەموو شتێك وەك مرۆڤگەلێكی ئازاد و ب ە ورە سەیری
خۆمان و ئەوانی دیکە دەكەین ،كە دەتوانن بیربكەنەو ە و
هەڵبژێرن ،كەسانێك كە دەتوانن لەسەر باشرتین بڕیاربدەن
و بەدوای مەبەستە تایبەتییەكانیاندا بگەڕێن .ئێمە خاوەنی
بایهخگەلێكین و كاتێک ئەو بایەخانە واتایان دەبێت ،كە ئێمە
بتوانین وێنایانبكەین .ئەگەر ئێمە نەتوانین ئەو چۆنایەتییانە
دركبكەین ،بایەخدان ب ه چۆنایەتییە تایبەتەكان بێامنایە.
كاتێک ئەم روانگەیە بە گشتیی هەڵدەبژێرین ،هاوكات
روانگەیەكی دیكەش هەیە و ئەویش روانگەی زانایانە ،بەم
شێوەیە ك ە زۆر ساکار سەیری دنیا هەر بەو چەشنەبكەین كە
هەیە .لە روانگەی زانستییەوە دنیا بەتاڵە لە بایەخەكان .تەنیا
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لە ماتریال و وزە پێكهاتووە كە رەنگە تەڵەزمى بێ مێشك
بەشێوەیەكی لەپێشدا داڕێژراو لەسەر یەكرتی كاریگەریی
دووالیەنەیان هەبێت .هیچ هۆیەك نییە كە پێامنوابێت
مرۆڤ ناچێتەژێرباری ئەم یاسا زانستییانەوە .تەنیا ئەوە بەسە
سەیری هەڵسوكەوتی مێرولەكان بكەین ،كە تێكدەئاڵێن و
بەبێ بیركردنەوە چەشنێك نەریتی مكانیكی ئەنجامدەدەن،
ئەوكات دەتوانین مرۆڤە زانا ئاسامنییەكان وێنابكەین ،كە
لەڕوانگەی ئەواندا ئێمە تێكدەئاڵێین و بەم دەرئەنجامە
دەگەن ،كە هەڵسوكەوتی ئێمە هەروەك ئەو مێروالنە
پێشبینیدەكرێت و نەریت تەوەرییە.
كاتێک به کردهوه هەستكردن بە پوچی دەکەین ،دەبێت
بە ئاستێك بگەین خۆمان لە دووهم روانگەدا ببینین .ئەم
روانگەیە كە بە هەرجۆرێک لە هەموو شت بڕوانین كە
هەیە ،جیهانبینییەكی تەواو بێالیەنانەیە .لەم جیهانبینییەدا
بایەخەكان شوێنێكیان نییە و پێدەچێت بە بێ هەبوونی
بایەخەكان ،هەموو ئەو كارانەی كە ئەنجامیان دەدەین بێواتا
و بێ مەبەسنت .ژیان بە بێ بایەخەكان هیچ مانایەكی نییە و
هیچ مەیلێكامن نابێت ،بۆئەوەی لەجێی ئەم كارە ،كارێكی
دیكە بكەین.
سەرەڕای ئەمانە هیچكات هەوڵامننەداوە ،لەڕوانگەی
فەلسەفییەوە ئەم هەستە پاساو بدەینەوە .هەستکردن
ب ە پوچی شتێكە كە هەموومان لە چهند قۆناغێكی ژیاندا
بهرهوڕووی بووینەتەوە .لە كاتی خەمۆكی یان نادڵنیاییدا
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سەیر نییە كە شامنان هەڵێنین و بپرسین «ئەم كارانە ب ە
كەڵكی چی دێن؟» ئەم پرسیارە لە بنەڕەتدا ئەرێ گوتنە بە
پوچی ،ئەرێ گوتنێكە بەوەی النیكەم بە تێڕوانینێك گشت
كارەكان بێامنان.
كامۆ زۆربەی جار هەست بە پوچی دەگەڕێنێتەوە سەر
خوازەی تاراوگە .كاتێک راستبوونی روانگەی جیهانبینیی
داماڵدراو لە بایەخەكان و ژیانی بەتاڵ لە مانامان قبووڵكردبێت،
گەڕانەوەیەك روونادات .ئیرت ناتوانین ئەم روانگەیە
لهبیربكەین ،یان لەبەرچاوی نەگرین .پوچیی سێبەری خۆی
دەخاتەسەر هەموو ئەو كارانەی ئەنجامیدەدەین .تەنانەت
ئەگەر بڕیاربدەین ژیان بكەین ،ب ە جۆرێك كە دەڵێی ژیان
واتادارە ،دەڵێی هۆیەك هەیە بۆ ئەنجامدانی كارەكان ،پوچی
لەنێو بیركردنەوەماندا هەروهکو گومان وازمان لێناهێنێت.
دوودڵە كە نەكا سوودێكی نەبێت.
بە گشتی ئەو گومانە هەیە ،ک ه تاراوگە (پوچی) بۆ
ژیان نابێت .ئەگەر بۆ ئەنجامدانی كارێك هۆكارێك نەبێت،
ئەی چۆن دەتوانین دەست بۆ كارێك بەرین؟ بۆ راكردن لە
چنگ هەستی پوچی دوو رێی سەرەكیی هەیە :خۆکوژی و
هیواداربوون.
كەسێك كە خۆی دەکوژێت بەم دەرئەنجامە گەیشتووە
كە ژیان بێامنایە ،بۆیە بایەخی ژیانكردنی نییە .هیواداریی لە
رێی بڕوای بێئەمالوال ،پوچبوونی ژیان رەتدەكاتەوە.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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كامۆ ئارەزوی بۆ دۆزینەوەی دەرفەتی سێیەم هەیە.
ئاخۆ دەتوانین بە بێ خۆكووژیی ئەوە قبووڵ بكەین كە
ژیان بێواتایە؟ ئاخۆ النیكەم دەتوانین هیوادار بین ك ە ژیان
بە مەبەستی ژیانكردن هەڵگری واتایە؟ ئاخۆ دەتوانین بە
قبووڵكردنی ئەمە كە بایەخەكان بێامنان ،بایەخگەلێكیشامن
هەبێت .كامۆ لە بنەڕەتدا دەپرسێت ئاخۆ دەتوانین لە
ههمبهر دووهمین جیهانبینییدا كە لە سەرەوە ئاماژە بە
كورتەیەكی كرا ،تاقەت بێنین؟

22

دهیڤید ئیگێن

بهڵگههێنانهوهیهکی بێناوەڕۆك:
دیوارەكانى بێناوەڕۆكی
كورتە
وشەكان دەرەقەىت دەربڕینى ئەو هەستە نایەن،
كە لەگەڵ بێناوەڕۆكییە .هەست بە بێناوەڕۆكی ـ وهکو
هەستكردن بە چاوچنۆىك یان دەستوااڵیى ـ جۆرى روانینى
ئێمە بۆ دنیاى دەوروبەرمان رێكدەخات و روانگەى ئێمە
دەستنیشان دەكات .ئەم هەستە تاكجیهانبینییە و بەدەرە لە
وشەكان .مەحاڵە ئەوە قبووڵبكات كە پێناسەكردىن «هەست
بە بێناوەڕۆكی» ئاسان نییە .ئەو بەجێى پێناسەكردن ،چەند
گەاڵڵەیەك بۆ روونكردنەوەى ئەو ئەزموونە جۆراوجۆرانە
ئاراستەدەكات ،كە دەبنە هۆى سەرهەڵداىن ئەم چەشنە
هەستانە.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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رەنگە لە قوواڵیى بێتاقەتی نەگۆڕدا ،لە ئانوساتێكدا
لەخەو راپەڕین .سەرسووڕماو بین و لەخۆمان بپرسین ،كە
بۆچى خۆمان دەخەینە زەحمەتەوە ،ئەم پرسیارە دەبێتە
هۆى هەستكردن بە بێناوەڕۆكی ،یان رەنگە لەناكاو وا
هەست بكەین ،كە لە چۆمى زەماندا وهکو كۆلكەدارێك
سەرئاوکەوتوین :بە هیچ شێوەیەك ناتوانین خۆمان لە
پێشكەوتنى ناچاریى زەمان رزگاربكەین ،یان رەنگە ئەو
كاتە هەست بە بێناوەڕۆىك دەكەین ،كە دەبینین ئەو
شتانەى واتا و مەبەستامن پێبەخشیوون ،لە واتا و مەبەست
بەتاڵ بوونەتەوە .لە كاىت هەستكردن بە بێناوەڕۆكییدا ئەو
«شتانە» وادەبینین كە داماڵدراون .یان كاتێک كەسێك لە
پشت شووشەبەندێكەوە دەبینین ،كە بە گەرموگوڕییەوە
قسەدەكات و ئێمە گوێامن لە هیچ شتێ نابێت و جوڵەى
دەست و دەموچاوى لە پانتۆمایمێىك گەمژانە و بێامنا
دەچێت ،هەست بە بێناوەڕۆكی شااڵومان بۆ دێنێت ،یان
كاتێک چاومان بە تەرمێك دەكەوێت و پێدەزانین كە ئەمە
ئاكامێىك بێ ئەمالوال و دڵڕەقانە و گەمژانەى ئێمەیە ،هەست
بە بێناوەڕۆكی دەكەین.
بابەتەكاىن سەرەوە منوونەگەلێكن لە هەستكردن بە
بێناوەڕۆكی لە ئاستى ئەزموونییدا .كامۆ ئەوەمان بیردێنێتەوە
كە دەتوانین لە ئاستى شعوریش لە بەرامبەر بێناوەڕۆكییدا
راوەستین .پاڵنەرى زەین «توندوتۆڵیى یهکانگیری»یە ،مەیلێىك
بەگوڕە بۆ واتادان بە خوڵقێندراوەكان و چڕی دهکاتهوه بە
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گشتێکی تەواو و هاوئاهەنگ .كامۆ بۆ نیشانداىن پرسەكە
لەئاستى لۆژیكیدا ،بە پێداگریى لەسەر «هەقیقەت»ێىك
تاكانە و یەكدەست ،پێناسەكاىن ئەریستۆ 16بەكاردەهێنێت.
لە ئاستى زانستیدا تیۆرێك دەتوانێت دنیا پێناسەبكات،
بەاڵم لە ئاكامدا ناتوانێت شىبكاتەوە .دنیا وا رەنگاوڕەنگە
و بۆ درككردىن بەڕادەیەك روانگەى جۆاوجۆر هەیە ،كە
دۆزینەوەى «هەقیقەت»ێىك رەها ،شێوەیەىك راست بۆ
سەیركردىن دنیا و هاوكات درىك گشتى دنیا ،لەوه دهچێت
بێئاكام و بێسوود بن .ئەو پێكەوەبوونە لۆژیكییەى هیوادارین
بیخەینە پاڵ جیهانەوە ،خودى جیهان نییە ،چونکە دنیا لە
بنەڕەتدا نالۆژیكییە.
كامۆ پێیوای ه كە هیچ كام لە دنیا و زەینى مرۆڤ
بێناوەڕۆك نین ،بهڵکو بێناوەڕۆكی لە بهرهوڕووبوونهوهی ئەم
دوانەدا خۆیان نیشاندەدەن .كامۆ لەو شوێنەدا ،بێناوەڕۆكی
دەدۆزێتەوە كە مەیلەكاىن ئێمە بە روونیی بهرهوڕووی ئەم
دركە دەبێتەوە ،كە دنیا نالۆژیكییە.
هەمیشە بیرمەندانێك هەبوون هەوڵیانداوە لەجیاىت
رەتكردنەوە ،بهرهوڕووی نالۆژیكبووىن ئەزموون ببنەوە،
كامۆ دەڵێت سەدەى رابردوو رێژەیەىك بەرچاوى لەم چەشنە
بیرمەندانەدا هەبووە .كاتێک هایدگەر 17بهرهوڕووی
بێناوەڕۆكی دەبێتەوە ،لە ترس دەدوێت ،بەاڵم پێ لهسهر
ئهوه دادهگرێت ،كە لەو ترسەدا لەڕادەبەدەر وشیاردەبین.
یاسپێرس پێداگریى لەسەر ئەوە دەكات ،که ئێمە ناتوانین لەو
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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شتانە تێبگەین ،كە لە ئەزمووىن راستەوخۆى ئێمەوە بەدەرن
و كەموكورتی هەموو ئەو سیستمە فەلسەفیانە ئاشكرادەكات،
كە بانگەشەى شتێىك جیا لەوە دەكەن .چێستۆڤ لە
نالۆژیكیبووىن مرۆڤ دهکۆڵێتهوه و زیاتر هۆگرى ئەوەیە،
كە ریزپەڕەكان بدۆزێتەوە نەك یاسا و رێسا .كیركەگۆر لە
بنەڕەتدا لە بێناوەڕۆكیدا دەژیت و بوێرانە خۆى فڕێدەداتە
نێو دژوازییە جۆراوجۆرەكاىن مرۆڤەوە .هۆرسێل هۆگرى
جۆراوجۆریى جیهانە و بوار بە زانیاریى تەواو و یەكسان
لەسەر تەواوى دیاردەكان دەدات .ئەم بیرمەندانە هەموویان
بەوە دەزانن ،كە تاکه شتى روون و ئاشكرا بەرتەسكی زانستى
مرۆڤییە :درككردىن گشت ئەوانی دى مەحاڵە.
راڤە
لەم بەشەدا دەپەرژێینە سەر کهموکورتییهکانی فەلسەفەى
ئاوهزخوازی و فەلسەفەى نائەقاڵنیش شیدەكەینەوە ،كە لە
وەاڵمدانەوەی فەلسەفەى ئاوهزخوازیی ،كەوتەسەر زاران.
ئاوهزخوازیی بەوجۆرەى كە كامۆ بەكارىدێنێت ،بڕوایەكە
تێیدا ئاوەزى مرۆڤ ،واتا بە دنیایەك دەدات كە تێیدا دهژیت.
فهیلسوىف ئاوهزخواز هیوادارە كە چەشنێك سیستم بەدیبێنێت
كە بەهۆیەوە بتوانێت گشت ئەزموونەكان شىبكاتەوە .ئەو
دەیەوێت ئەو توانستەى هەبێت ،هەتا جارێك و بۆ هەمیشە
بڵێت شتەكان چۆن و بۆچى هەن .ئاسامن شینە لەبەرئەوەى،..
من هەم چونكە ،..بوونەوەران بەم جۆره چاالكن بەو
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هۆیەى ،..كەسێىك ئاوهزخواز دەیەوێت دنیا واتاى هەبێت،
شتەكان رووننب .ئاوهزخوازیی پشتئەستوورە بەوەی ،كە
توانستى بەڵگەداركردىن چییەتیى ههبووىن شتەكان ،هیوایەىك
نالۆژیكیى نییە.
كامۆ ئاوهزخوازیی رەتدەكاتەوە ،بەاڵم لەوەناچێت
كە هۆى فەلسەفی بە دژى ئاراستەكردبێت .لەم بەشەدا
ئەو زۆرجاران بانگەشەدەكات كە كارێك ناكات بێجگە
لەپێداچوونەوە بە باىس ئەو بڕوایانهی بۆ هەمووان ئاشنایە.
هەوڵنادات ئێمە رازیى بكات ،كە لە ئاوهزخوازییدا کهموکورتی
هەیە ،چونكە واى دادەنێت ئێمە لەسەر ناتەواوبوونەكەى
هاوڕاین .ئەو راست ئاماژە بەو هۆیانە دەكات ،كە بۆچى بە
راى ئێمە ئاوهزخوازیی خۆش نییە ـ ناسەركەوتووبوومنان بۆ
یەكدەستكردىن ئەزموونە جۆراوجۆرەكان و شتى لەم چەشنە
ـ ،بهاڵم ئەم هۆیانە زەحمەتە بتوانن ئاسودەمان بكەن.
ئاماژەكاىن كامۆ مشتومڕ نییە ،بهڵکو منوونەى ئەو بابەتانەن
دهریدهخهن که بەرگریى له جیهانبینیى ئاوهزخوازیی ناكرێت.
جەیمز ود دەڵێت نامیلكەى كامۆ پشتئەستوورە بە ئیامن،
ئهگهرچی ئهم جۆره ئیامنه نهرێنییه .كامۆ لەوە دڵنیایه که
بڕوای به خودا نییە و ژیان بێامنایە و ئەم دڵنیابوونەى زیاترە
لە دڵنیابووىن لهسهر بهڵگههێنانهوه بۆ ئهو بێامناییە .هەوڵى
ئەو زیاتر دۆزینەوەى رهوشێکی روونە بۆ روانین لە دنیا ،نەك
پێناسەكردىن سیستمێىك فەلسەىف .كامۆ وادیارە نایەوێت بهڵگه
بۆ ئهو ه بهێنێتهوه ،كە «ب ه بێناوهڕۆکبینینی دنیا ،شێوەى راستى
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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سەیركردىن دنیایە» ،بهڵکو بەر لە هەموو شتێک ،ئەو گوماىن
لهوه هەیە كە «تەنانەت شێوەى راستى سەیركردىن دنیا»
هەبێت .دووەم دەڵێت زۆرجاران بە «بێناوەڕۆكبینینی دنیا»
حاشاهەڵنەگرە .هەست بە بێناوەڕۆكی كردن ،لە بنەڕەتدا
هەستێكە كە جاروبارە تووشىدەبین كە ـ چ پێامنخۆش بێت
یان نا ـ هەستدەكەین دنیا بێامنایە و رووننییە .كامۆ لەسەر
ئەوە پێداناگرێت بڵێ كە هەست بە بێناوەڕۆكی كردن بە
بێ ئەمالوال «راست»ە ،بهڵکو دەڵێت بێناوەڕۆكی بووىن
هەیە .ئەو كەمرت فهیلسوفە و زیاتر حەكیمە .زیاتر هۆگرى
ئەو شتەیە كە ژیان تێكەاڵوى ئەم هەستەیە ،نەك راستى و
درووستى ئەم هەستە.
كامۆ ئاماژە بە نێوى ئەو بیرمەندانە دەكات ،كە لە
«نائەقاڵىن بوون» و لە رەتكردنەوەى «ئاوهزخوازیی»دا
هاوڕان .لەو شوێنەى كە كامۆ دەستەواژەى «نائەقاڵىن»
بەكاردێنێت ،ئێمە دەتوانین زاراوەى «ئێگزیستەنس» دابنێین.
بەكارهێناىن راست و دروستى «ئێگزیستەنسیالیزم» گرانه.
زیاتر بەم هۆیە كە رێژەیەىك كەم لە فهیلسوفان راشكاوانە
خۆیاىن لێ نزیك دەكەنەوە ،بەاڵم ئەو زاراوەیە زۆربەى ئەو
بابەتانەى وەخۆگرتووە كە كامۆ شیكردوونەتەوە ،بە تایبەتیى
ئەم بڕوایە كە دنیا لە زاىت خۆیدا هەر بووىن هەیە و ههموو
ئهو واتا و چییهتییانهی دنیایان واتاداركردووە لەالیەن
زەینى مرۆڤەوە پاش ئەو هەقیقەتە بەكارهاتوون .ژان پۆل
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سارتەر 18هاوسەردەم و جاریواشە دۆستى كامۆ پارێزەرى
سەرەكیى تەڤگەڕى ئێگزیستەنسیالیزم بوو .هەرچەند
ناوەكەى لە فەلسەفەى ئێگزیستەنىس یاسپێرس بە قەرز
وەرگرتبوو ،زۆربەى را و تەگبیرەكانیىش لە هایدگەر ،بەاڵم
هیچ كام لەو دوو بیرمەندە ئەڵامنییە ،بەخۆیان نەدەوت
ئێگزیستەنسیالیست .گەرچى جاروبارە بە كیركەگۆر ،یان
نیچە19یان وتووە «ئێگزیستەنسیالیستى رەسەن» .هەر
دوو فهیلسوف لە سەدەى نۆزدەدا ژیاون و پێش ئەوەى
ئێگزیستەنسیالیزم بڕشتى هەبێت ،لە هەمان سەدەدا
مردوون .دواتر تەنانەت كامۆش پشتى لەو تەڤگەرە كرد و
سارتەرى وەك «ئێگزیستەنسیالیست»ێىك بەڵێندەر بەتەنیا
بەجێهێشت.
دەبێت ئاماژە بەوە بكەین ،كامۆ و ههموو ئەو
بیرمەندانەى بوونەتە سەرچاوە ،تەواو دهگهڕێنهوه سهر
نەریتى فەلسەفیى ئهوروپا (بێجگەلە بریتانیا) .ئەو نەریتە بە
خەستیى لەژێر كاریگەریى هیگڵ 20و نەریتى راسیونالیزمى
پێشرتى كەسانێىك وهکو دیكارت و الیبنێست21ە .ئەم نەریتە
بە توندیى پێداگریى لەسەر بە بەڵگەداركردىن ئەقاڵنیى و
توانستى ئێمە دەكات لە رێگەى بەكارهێناىن تیۆرییەوە ،لەپیناو
دۆزینەوەى چارەسەرێك بۆ هەقیقەتە میتافیزیكییەكان.
لە بەرامبەردا نهریتی فەلسەفەى ئینگلیزى زمانان ،زۆر
زیاتر رێبازى ئەزموونخوازیى لۆك 22و هیوم 23رەچاودەكەن.
ئەم نهریته پێداگریى لەسەر توانستى بەڵگەى تیۆریانە
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف

29

الدەبات و لە جێگەیدا لهسهر ئهوه پێداگرە كە بۆ مەعریفە
دەستەوداوێنى درىك ئەزموون دەبین.
بارودۆخێك كە كامۆ لە لێكۆڵینەوەی بێناوەڕۆكییدا
تووشیبووه ،تەنیا دەتوانێت لە نەریتى راسیونالیزمى
نابریتانییدا هەبێت .ئەم ئایدیالە كە زەینى ئێمە ناتوانێت
لەئەزموون تێبگات ،بۆ بیرمەندێىك ئەقڵخواز زۆر گرنگرتە،
هەتا فهیلەسوفێىك ئەزموونخواز .هێنانەئاراى ئەم بابەتە
راگەیاندىن مەحاڵبووىن هەڵوێستى كامۆ نییە ،بهڵکو ئەو
دهخات ه شوێنى راست و شایاىن خۆى.
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بهڵگههێنانهوهیهکی بێناوەڕۆك:
خۆکوژیى فەلسەفى
كورتە
بێناوەڕۆكی دەرئەنجامى بەراوردكردن ،یان پێكەوەبووىن
دوو ئەندێشەى ناكۆكە .بۆ منوونە ئەگەر كەسێك بڵێت كە
پیاوێىك زۆر بەڕێز و خواپەرستە و بە دزییەوە حەزى لە
خوشكەكەى خۆیەىت ،ئێمە دەڵێین «بێامنایە» .لێرەدا دوو
بیرۆکهی ناكۆك لە پەناى یەكن ،یەكیان پیاوێىك خواپەرست
و ئەویرتیان پیاوێك كە مەیىل ههیه دهستی لهگهڵ
مهحرهمهکانی خۆی تێکهاڵوبکات .واتاى بێناوەڕۆكی هەر
بەوجۆرەى كە كامۆ لێیدەدوێت ،لەپەنا یەكبووىن لهوجۆرهش
بەخۆوەدەگرێت .ئێمە لە سەرێكەوە لەگەڵ پیاوێك بهرهوڕوو
دەبینەوە ،كە دەیەوێت لە بوونەوەراندا هۆكار و پێكەوەبوون
بدۆزێتەوە .لە سەرێىك دیكەوە ئەو بوونەوەرانە شتێك
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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بێجگەلە دیاردە بێامنا و بێدەنگەكان ئاراستەى ئەو ناكەن.
ئێمە تەنیا كاتێک تووىش بێناوەڕۆكی دەبین ،كە پێویستیى بە
بە دەستهێناىن وەاڵم و بێدەنگی جیهان لە پەناى یەك دانێین.
بۆ ئەوەى روونىبكەینەوە كە پەیوەندیى بێناوەڕۆكی
ئێمە لەگەڵ بوونەوەراندا چ دەرئەنجامێىك دەبێت ،نابێت
بێناوەڕۆكی رەتبكەینەوە .ئەگەر هەوڵبدەین دژایەتیى نێوان
نیاز بە دۆزینەوەى وەاڵم و بێدەنگیى جیهان لهگهڵ یهکرتیدا
ئاشت بكەینەوە ،لەگەڵ بێناوەڕۆكی بهرهوڕوونەبووینەتەوە،
بهڵکو لەبەرى هەاڵتووین .كامۆ نەبووىن هیوا و بەردەوامبووىن
دەركران و هەست بە نادڵخۆش بوون لە تایبەمتەندییەكاىن
بهرهوڕووبوونەوە بە بێناوەڕۆكی دەزانێت .ژیانكردن لەگەڵ
ئەم دژوازییە نە خۆشە و نە ئاسان ،بەاڵم هەوڵدان بۆ زاڵبوون
بەسەر ئەم دژوازییە بەقەد رەتكردنەوەى هەستى بێناوەڕۆكی،
وەاڵمناداتەوە .كامۆ هۆگرى ئەوەیە« :ئاخۆ دەتوانین لەگەڵ
هەستكردن بە بێناوەڕۆكیدا بژین» و ئەمەىش ناوێت ،واتە
«ئاخۆ دەتوانین بەسەریدا زاڵبین».
كامۆ ئاماژە بەوە دەكات هەموو فهیلسوفاىن
ئێگزیستەنسیال ،هەوڵدەدەن لەگەڵ بێناوەڕۆكی
بهرهوڕوونەبنەوە .یاسپێرس بانگەشەى ئەوە دەكات
كە بەهۆى بازدانێىك تەواو نالۆژیكی ،رێک لەو
خاڵەدا ئەوپەڕى مەعریفەى مرۆڤیى دۆزیوەتەوە ،كە
بەڵگەهێنانەوە دەدۆڕێت .چێستۆڤ پێیوایە كە ئێمە
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تەنیا بۆ تێگەییشنت لە مەحاڵ و دركنەبوو ،پێویستیامن
بە خودا هەیە ،بۆیە پێداگریى لەسەر ئەوە دەكات ،كە
بێناوەڕۆكی خودایە .کیرکەگۆر بە «بازداىن لەنەكاوى ئیامن»
بۆ ناخى خودا بەنێوبانگە .ئەو نائاقاڵنەبوون لەگەڵ خودا
و ئیامن بەیەكسان دەزانێت .بابەتەكەى هورسێل ئاڵۆزترە،
لەبەرئەوەى دیاردەناسی ئەو تەنیا پەیوەندیى بە ئەزمووىن
راستەوخۆوە هەیە ،پێدەچێت پێشوازیى لە بێناوەڕۆكی
بكات ،بەاڵم دواتر دەیەوێت چەشنێک چییەتی ئەوپەڕى
مەعریفەى مرۆڤى بەو دیاردە سادانەوە گرێبداتەوە ،كە
لێیاندەدوێت.
كامۆ ئەوە دەدركێنێت ،كە بەتەما نییە ئەندێشەى ئەم
فهیلسوفانە بە تەواویى شىبكاتەوە ،بهڵکو تەنیا لەبارەى
بهرهوڕووبوونهوهی ئەوان بە بێناوەڕۆكی دەدوێت .هەركام
لەم فەیلسوفانە هەوڵدەدەن بە چەشنێک دژوازیى نێوان
عەقڵى مرۆڤى و ناعەقاڵىن بووىن بوونەوەران چارەسەربكەن.
یاسپێرس و چێستۆڤ و کیرکەگۆر بەشێوەیەك ئاوهزی مرۆڤ
رەتدەكەنەوە و بابەتەكانیان بەتەواویى هەڵگرى بوونەوەراىن
نائەقاڵنییە ،كە پێیانوایە پەیوەندییان بە خوداوە هەیە .هەر
بهو چهشنهی كامۆ پێشرت ئاماژەى پێكردووە ،بێناوەڕۆكی
تەنیا لە دژایەتیى نێوان ئاوهزی مرۆڤ و بوونەوەرە
نائەقاڵنییەكاندایە ،كە دەتوانێت بووىن هەبێت ،ئەم چوار
بیرمەندە هەوڵدەدەن بە رەتكردنەوەى یەكێك لەم دژوازییانە
زیاتر لەسەر ئەم دژوازییە بڕۆن.
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فهیلسوفاىن ئێگزیستەنسیال تێدهکۆشن لە نێو
بێناوەڕۆكییدا چەشنێک بااڵدەستیى بدۆزنەوە .كامۆ
هەوڵدەدات لۆژیىك بێناوەڕۆكی پێویستى بەوە ههبێت ،كە
هیچ چەشنە سازان یان بااڵدەستییەك نەبێت .ئەم فهیلسوفانە
دهیانهوێت خۆ لەو لۆژیكە بدزنەوە ،كە بێناوەڕۆكی بەسەریدا
سەپاندوون و بە مانایەىك وردتر دەستدهبهن بۆ «خۆکوژیى
فەلسەفیى».
لێكدانەوە
كامۆ فهیلسوف نییە و حەزناكات لەگەڵ ئەو
بیرمەندانەدا باسوخواسی بیرمەندانە بكات ،كە لەسەرەوە
ئاماژەمان پێكردن .لە بەىش پێشوودا لەو شوێنەى كە
كامۆ راسیونالیزمى رەتكردەوە ،دیتامن كە بەتەما نییە
ئەم بیرمەندانە رەتبكاتەوە .هۆكارى بەالڕێداچووىن
بیرى ئەوان بۆ ئێمە رووننابێتەوە ،بهڵکو تەنیا باىس ئەو
هۆكارانە دەكات ،كە قووڵكردىن بڕواى ئەم بیرمەندانە
مەحاڵە.
كامۆ ئەو پرسە سادە دەكاتەوە كە هۆگرییەىت و دەیكاته
دوو بابەىت سەرەىك :یەكەم مرۆڤ چاوەڕوانی هەیەو هیوادارە
كە چەشنێک مانا لەدنیادا بدۆزێتەوە .دووەم هەر واتایەك
كە جیهان هەیبێت ،لەبەرچاوى مرۆڤ شاراوەیە .شایاىن باسە
كامۆ ههبووىن خودا ،یان چەشنێک واتا و مەبەستى زاتی لە
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پشت هەموو شتەكانەوە رەتناكاتەوە .ئەو تەنیا بانگەشەى
ئەوە دەكات كە بوارى ئەوەى نییە بزانێت ئاخۆ خودا یان مانا
یان مەبەست بوونیان هەیە یان نا .لە ئەفسانەى سیزیفدا
دەیەوێت بزانێت ئاخۆ بوارى ئەوە هەیە لەگەڵ ئەو شتەى
دەیزانێت بژیت ،واتە ئایا دەتوانێت لەگەڵ ئەو دوو بابەتە
بنەڕەتییە بژیت ،یان پێویستیى بەوە هەیە كە :بە هیواى
شتێىك بااڵدەست بێت (خودا یان مانا یان مەبەست) یان
خۆکوژیى بكات؟
بێناوەڕۆكی پردێىك پەیوەندییە لەنێوان ئەم دوو بابەتە
سەرەكییەدا .چاوەڕوانیى ماناداربوون لەو بوونەوەرانەى
كە بە تەواویى بێدەنگن ،بێامنایە .لەوسەرەوە كە
بێناوەڕۆكی پردى پەیوەندیى تەنیا دوو بابەتیى سەرەكییە
و بە دڵنیایىەوە دەیانناسین ،كامۆ بە پێداگرییەوە دەڵێت
بێناوەڕۆكی پەیوەندیى بنچینەیى ئێمەیە لەگەڵ جیهان.
بێناوەڕۆكی هەقیقەتێىك بنەڕەتییە و كامۆ بە ئەرىك سەرشاىن
خۆى دەزانێت كە ههتاسەر بەدواى لۆژیكەكەیدا بچێت.
هەروەها بێناوەڕۆكی لە بنەڕەتدا دژوازییە .ئێمە
خوازیارى واتاین ،بەاڵم بوونەوەران هیچ شتێكامن پێنادەن.
ئەو ناڕەزایەتییەى كە لهههمبهر چارەنوسامندا هەمانە،
بەراییەكە بۆ بێناوەڕۆكی و ههموو هەوڵێك بۆ چارەسەركردىن
ئەم ناڕەزایەتییە هەوڵدانە بۆ راكردن لە بێناوەڕۆكیی.
گلەیى كامۆ لەو چوار بیرمەندەى لەم بەشەدا
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف

35

ئاماژەمان پێكردن ئەوەیە ،كە هەر كەس بە شێوازى خۆى
هەوڵدەدات لە بێناوەڕۆكی رابكات .بۆ ئەم كارەش هەر كام
لەم بیرمەندانە دەبێت یەكێك لەو دوو بابەتە سەرەكییە
رەتبكەنەوە ،كە كامۆ وەك خاڵى دەستپێك هەڵیبژاردوون.
یاسپێرس و چێستۆڤ و کیرکەگۆر پێویستیى بە لۆژیك و
مەبەست لەدنیادا رەتدەكەنەوە .ئەوە قبووڵدەكەن كە دنیا
نالۆژیكییە و لەم بیرۆکهیهدا خودا دەدۆزنەوە .هورسێل ئەم
بڕوایە كە ناتوانین لە دنیادا واتا بدۆزینەوە رەتدەكاتەوە و
بانگەشەى ئەوە دەكات ،كە لە پشتەوەى دیاردە بێدەنگ و
متەكاىن دنیادا گەوهەرى دۆزیوەتەوە.
كامۆ فهیلسوف نییە و ئەم چوار بیرمەندە تاوانبار
ناكات كە بە هەڵە بەڵگە دێننەوە .ئەو تەنیا بەوە تاوانباریان
دەكات ،كە تێگەیشتنەكەیان رازییانناكات .هەر چوار كەسهکه
هەنگاو دەنێنە ئەوالى بابەتە بنەڕەىت و حاشاهەڵنەگرەكاىن
ئەزموونەوە ،هەتا بەدڵنیاییەوە بڵێن كە شتێىك زیاتر هەیە،
واتە شتێىك ئەوالى ئەزموون و شتێىك بێزاریى بەهۆى
بێناوەڕۆكییهوه چارەسەردەكات .ئەم چوار فهیلسوفە لە
هەوڵدانیان بۆ ئەم هەڵوێستە تووىش هەڵە نایەن ،بهڵکو لەو
پرسیارە خۆیان دەدزنەوە ،كە بە بۆچووىن كامۆ سەرەكییە :ئایا
پێویستە پێداگریى لەسەر ئەوە بكەین ،كە بۆ ژیانكردن شتێىك
زیاتر هەیە؟ پرسەكەى كامۆ گریامنەیە :ئەگەر بوونەوەرە
نالۆژیكییەكان شتێكیان زیاتر لە مرۆڤە لۆژیكییەكان نەبێت،
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ئاخۆ دەتوانین لە بێناوەڕۆكی ئەو بارودۆخەدا بژین؟
لەم رووەوە كامۆ رێگەیەك هەڵدەبژێرێت ،هەتا بە
فەلسەفەوە نەبەسرتێتەوە .واى دهنوێنێت ،كە تەنیا دەیەوێت
بزانێت كە ئایا بابەتێىك وایە ،كە لێى بێتاقەت نەبین یان نا،
وازى لەوە هێناوە ،كە ئەو بابەتە هەقیقەىت هەیە یان نا.
ئەگەر هەوڵیدەدا لەسەر شوێن و پێگەى میتافیزیكی خۆى
پێداگریى بكات ،ئەگەر هەوڵیدەدا بانگەشەى ئەوە بكات ،كە
بابەتەكە تهواو وههایه ،بەرپرسایەتی سەملاندىن بااڵدەستی
پێگە میتافیزیكییەكەى زیاتر لهسهر شانی ئهودا قورسایی
دهکرد ههتا فهیلسووفانی دیکه.
دەكرێت تەواوى ئەو بابەتانەى ئاماژەیانپێكرا وابن،
چونكە كاتێ كامۆ بەدڵنیاییەوە دەڵێت بێناوەڕۆكی
پەیوەندی بنەڕەتیى ئێمەیە لەگەڵ جیهان و پێویستیى ئێمە
بۆ دۆزینەوەى هۆكار و بێدەنگیى بوونەوەران ،دوو بابەىت
سەرەكین بۆ هەبووىن مرۆڤ ،بە چەشنێىك مەترسیدار لە
میتافیزیك نزیك دەبێتەوە .كامۆ رەنگە لەخۆى بەرگریى
بكات كە ئەم پێداگرییانە لەبارەى ناسینى ئهرێنی لە
ههمبهر چییەىت جیهاندا نییە ،بهاڵم كاتێک هەموو ناسینێىك
ئهرێنی رەتدەكاتەوە ،هەر ئەمەیان دەمێنێتەوە .بێناوەڕۆكی
پەیوەندیى بنەڕەتی ئێمەیە لەگەڵ جیهان ،لەبەرئەوەى
بانگەشەى ئەوە ناكات ،كە سەبارەت بە جیهان زیاتر لەوە
دەزانێت كە دنیا بە ئێمەى داوە.
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بهڵگههێنانهوهیهکی بێناوەڕۆك:
رزگاریی بێناوەڕۆك
كورتە
مرۆڤى بێناوەڕۆك ،زیاتر لە هەموو شتێك تامەزرۆی
دڵنیابوونەو لەوە تێگەیشتووە ،كە تەنیا دهتوانێت لە شتێك
دڵنیابێت ،ئەویش بێناوەڕۆكییە .تاکه هەقیقەتێىك كە
سەبارەت بە خۆى هەروەك خۆى دەمێنێتەوە ،مەیلییەىت بۆ
تاكانەبوون ،هۆكار ،روونبوونەوە و تەنیا هەقیقەىت حەمتی
سەبارەت بە دنیا پێدهچێت ئەوەبێت كە لهگهڵ هیچ فۆرم
و منونەیەىك دەستنیشانكراودا ناگونجێت .رەنگە ژیان واتاى
ههبێت بهاڵم ،رێیەىك جێمتامنە نییە ،كە بزانین ئەم واتایە
چییە .مرۆڤى بێناوەڕۆك دهیهوێت تەنیا لهگهڵ ئەو شتەدا
بژیت كە لێى دڵنیایە.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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لەم دژوازییەدا بێناوەڕۆكی لەنێوان شعورى مرۆڤ
و خوڵقێرناواىن بێ لۆژیك بەدیدێت و ههتا ئەو كاتەش
هەیە كە كەسێك ب ه وشیاریی لێى ئاگادارە .بەمجۆرە بە
مەبەستى پشتبەسنت بە بێناوەڕۆكی مرۆڤى بێناوەڕۆك،
دهبێت بێ ئەوەى ههوڵبدات بەسەر ئەم دژوازییەدا زاڵ
بێت ،ئاگاداربووىن وشیارانەى لە بێناوەڕۆكی ،لە ناخى خۆیدا
ههڵبگرێت .كامۆ لە هەوڵدان بۆ ژیان لهگهڵ بێناوەڕۆكیدا ،بە
سێ دەرئەنجام دەگات:
سهربزێوی ،بژاردە و تامەزرۆیى
كامۆ ئەم بۆچوون ه كە «تەواو قبووڵکردنی بێناوەڕۆكی»ى
خۆکوژیى بە دوادادێت ،بە تەواویى رەتدەكاتەوە و
بەپێچەوانەوە دهڵێت تهواو ژیانكردن پهیوهست ه ب ه قبووڵکردنی
پوچیهوه :ب ه ئاگاییهو ه ئێمە مرۆڤگەلێكین ژیر و شەرمەزار بە
ژیانكردن ،لە ماوەیەىك كورت و لە دنیایەىك بێ لۆژیكدا ،پاشان
دهبێت مبرین .ئێمە لەبەرامبەر دژوازییەكاىن نێوان مەیلامن و
راستەقینەدا بەئاگا دەمێنینەوە و بەم پێیە بە بێناوەڕۆك ژیان،
ژیانكردنە لە بارودۆخى دژوازى هەمیشەییدا .ئەم سەربزێویەیە
كە دژ بە بێناوەڕۆكی ژیان و لەئاكامدا ئەو مەرگە دهردهکهوێت،
كە لەسەر رێامنە .خۆکوژیى وهکو هیواداربوون ،چارەسەرێىك
دیكەیە بۆ راكردن لەم دژوازییە و هیچى دیكە .بێناوەڕۆكی
ژیان لە نەهاتییەك دهچێت ،كە لەبەردەم مرۆڤى شەرمەزار بە
مردنە ،شەرمەزار بە مردنێك كە بە هەر هەناسەیەىك ،دژ بەوە
كە دهبێت مبرێت سەربزێویى دەكات.
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ئێمە بەگشتى بە بیرۆکهی بژاردەوە دەژین ،واتە ئازادین
كە بڕیار بدەین و بارودۆخى خۆمان بە پێى كردەوەكاىن خۆمان
روونبكەینەوە .لە بیرۆکهی بژاردەدا دهگهینە بڕوایهک :ئێمە
دەتوانین ئاراستەى ژیاىن خۆمان دەستنیشانبكەین و بەرەو
مەبەستە دیاریكراوەكان هەنگاوبنێین .بەمجۆرە لەم بژاردەدا
خۆمان بە ژیانکردن لە ئاراستەى مەبەستە دیاریكراوەكاندا
سنورداردەكەین و رۆڵێىك تایبەت بەئەستۆ دەگرین .رەنگە
مبانەوێت ببین بە دایكێىك باش ،ساختەچیی سەرنجڕاكێش
یان شارومەندێىك چاالك و كردەوەكاىن ئێمە بەو وێنەیە
دەستنیشاندهکرێت كە لەخۆمامنان سازكردووە .بیرۆکهی
بژاردە ئایدیایەىك میتافیزیكییە :بانگەشەى ئەوە دەكات
كە خوڵقێرناوان و خودی مرۆڤ بە جۆرێكە ،كە دهتوانێت
ئاراستەى خۆى ههڵبژێرێت .مرۆڤى بێ ناوەڕۆك ئامادەیە
هەموو ئەو شتانە رەتبكاتەوە ،كە دڵنیا نییە لێیانتێبگات
و بژاردەى میتافیزیكی بۆ ئەو حەمتیرت نییە لە واتاى ژیان.
تەنیا بژاردەیەكە كە مرۆڤى بێناوەڕۆك دهتوانێت لێى
تێبگات ئهو بژاردەیهیە ،كە بۆخۆى ئەزمووىن بكات :بژاردەى
بیركردنەوە و كردە بە پێى هەڵبژاردن .مرۆڤى بێناوەڕۆك ئەم
باوەڕە وهالدهنێت ،كە رۆڵێىك بۆ نواندن هەیە و بەم كارە
بژاردەى ژیانكردىن هەر ساتێک لە ژیان كە روودەدات ،بە بێ
پێشگریامنە و پێشبێنیكردن بەدەستدێنێت.
کاتێک بیرۆکهی واتاداربووىن ژیان وەالبرنێت ،مرۆڤى
بێناوەڕۆك تیۆرەكاىن پەیوەندیدار بە بایەخیش وهالدهنێت.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ئەگەر بۆ ئەو شتەى ئەنجامیدەدەین ،نە واتایەك ههبێت و
نە مەبەست ،ئیرت هۆیەك نابێت ،كە بە جێى ئەم كارە ئەو
كارەى دیكە بكەین .بە سەرنجدان بەم بابەتە ،ئیرت ناتوانین
ستانداردێىك چۆنایەتیى بۆ ئەزموونەكامنان دیاریبكەین و تەنیا
دەتوانین ستانداردێىك چەندایەتیى وەبەرچاو بگرین :هەرچى
ئەزموون زیاتربێت باشرت .مەبەستى كامۆ لە هێنانەبەرباىس
چەندایەتی ئەزموونەكان ،ژیاىن درێژخایەن نییە بهڵکو ،زیاتر
لەسەر تامەزرۆیى بە ژیاىن قەرەباڵغ و پەیامندا پێداگریى
دەكات .كەسێك كە ئاگادارە لە هەر چركەساتێك كە تێپەڕی
دهکات ،ئەزموونەكەى زیاترە لەو كەسەی هۆشی سەرقاڵە.
لێكدانەوە
كامۆ چهشنێک لە «بەگومان بیركردنەوە» دێنێتهگۆڕێ كە
لە سەردەمى دیكارتەوە لە فەلسەفەى رۆژئاوادا رەگى داكوتاوە،
بهاڵم بە شێوازێىك زۆر تایبەت .ئەو لە هەر بابەتێك كە دڵنیانهبێت
گومانكردىن دیكارت رەچاو دەكات ،بهاڵم بە پێچەوانەى ئەو،
بە هەوڵدان بۆ جێگیركردنەوەى زانستى میتافیزیىك لە بوارە
حەمتیەكاىن تردا ،بەدواى «بەگومان بیركردنەوە»ى خۆیدا
ناچێت ،بهڵکو دهبینێت كە فهیلسوفان ناتوانن لەسەر گومانە
میتافیزیكییەكان رێكبكەون و پێیوایە ئەمەش هۆیەكە بۆئەوەى بە
گشتیى گومان لە میتافیزیك بكەین .كامۆ بۆئەوەى رێى دیكارت
بگرێتەبەر ،پێویستى بە حەمتى بوونە ،بهاڵم خۆىش ئامادەكردووە
كە لە میتافیزیكدا حەمتى بوونێك دەست نەكەوێت.
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بارودۆخەكە تەواو نافەلسەفییە .كامۆ پێیخۆش نییە كە
دۆخى راستى رووناكبیرى بەخۆیەوە بگرێت ،ئەو مەیىل بە
چۆن ژیانكردن هەیە .ئەو پێى گرنگ نییە ،كە وەاڵمى تهواو
بەم پرسیارانە بداتەوە ،بهڵکو دەیەوێت بزانێت ئایا دەكرێت
بە دڵنیاییەوە ژیان بكرێت؟
رەنگە گلەیى ئەوە بكەین ،كە كامۆ هەوڵنادات بە
وەاڵمێىك كورت و پوخت بگات ،لەبەرئەوە ناشیدۆزێتەوە.
لەوەدەچێت كامۆ بۆ پاساودانەوەى خۆبواردىن خۆى لە
میتافیزیك هەوڵێىك تایبەت نادات .بانگەشەكاىن بەو پێیە
كە ناتوانین لە هەر رێکوپێکیەکی لۆژیكی ،یان واتا لە
خوڵقێندراوان دڵنیابین ،لەڕووى لێكۆڵینەوەوە وردەكار
نییە هەتا نیشانىبدات ،كە حەمتیبووىن مەبەستى ئەو
مەحاڵە ،بهڵکو بانگەشەكاىن بە هۆى ئەم وشیارییەوەیە
كە كەڵەبیرمەنداىن دوو هەزارساڵى رابوردو نەیانتوانیوە
لەسەر وەاڵمێىك راست و دروست رێكبكەون ،لەبەرئەمە
لەوە ناچێت كە ئێمە بتوانین حەمتى بوونێك بدۆزینەوە.
بە پێى ئەم بانگەشەیە ئەو لە دۆخى فەلسەفیىدا نییە،
بهڵکو زیاتر سەرنجى پراكتیكیى داوە .كامۆ لەم بەشەدا
تەنیا دەتوانێت تا ئەم رادەیە دان بەخۆیدا بگرێت كە:
«من نازانم ئەم دنیایە واتایەىك هەیە كە رزگارىبكات؟
بهاڵم دەزانم كە بەو مانایە نازانم و لە ئێستادا بۆم
نالوێت كە پێىبزانم ».ئەم «لەئێستادا»یە رەنگە بەم
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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واتایە بێت ،كە دەكرێت بەو مانایە بزانرێت ،بەاڵم نەك
بە بێ تەمەنێك هەوڵى فكریى گران ،كە دەبێتە كۆسپ
لەسەر رێى ژیاىن راستەقینەى .ئەو تەنیا دەیەوێت
بزانێت ئایا «لەئێستادا» دەتوانێت بە دڵنیاییەوە بژییت،
هەر ئەوەندە و بەس.
تاكە حەمتیبوونێك ههبێت ئەوەیە ،كە حەمتیبوونێك نییە.
كامۆ بۆ ژیانكردن لهگهڵ حەمتیبوونێىك لەم چەشنە دەگاتە
سێ دەرئەنجام :سەربزێویى من ،بژاردەى من ،تامەزرۆیى من.
«سەربزێوی»ى ئەو ،ژیانە لە بارودۆخى هەمیشەیى دژوازییدا،
واتە تایبەمتەندیى بێناوەڕۆك .دهبێت لەئاواىت تاكانەبوون
و نەزم دەستهەڵبگرێت ،بهاڵم دەبێت لە مهحاڵبووىن
تاكانەبوون و رێکوپێکیش ئاگاداربێت .سەربزێویى ئەو ،بە
بێ هیواداربوونە بە چارەسەركردىن گرفت و كێشە .رەنگە
ئەم بیرۆکهیه بە رواڵەت كەمێك سەیر بێتە بەرچاو ،چونكە
چۆن دەكرێت كەسێك لەبارودۆخى سەربزێویى دابێت ـ
چۆن دەتوانێت بەربەرەكانێ بكات ـ هیوایەىك بە سەركەوتن
نەبێت؟ بابەىت سەربزێویى بەبێ هیواداربوون ،زیاتر پێناسەى
مرۆڤى بێناوەڕۆك و وەسفى ئەفسانەى سیزیفە ،كە كامۆ
بۆ سەردێڕى بەرهەمەكەى هەڵیبژاردووە( .هەوڵى كامۆ بۆ
وەسفكردىن سیزیف وهکو پاڵەواىن ئیدەى ئەو بێناوەڕۆكییە،
لە كۆتایى وتارەكەدا دێت).
بابەىت «بژاردە»ێىك كە كامۆ بەكاریدێنێت ،بەڕوونیى
نافەلسەفییە .كامۆ بە بێ لەبەرچاوگرتنى ئەوەى كە خودا
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یان فیزیك رەنگە كردەى هەبێت ،یان نا و لەجیاىت ئەوەى
جەخت دهکاتهسەر توانستەكاىن مرۆڤ بە مەبەستى
رزگاربوون لە سنوورە زەمینى و ئاسامنییەكان (وهکو خودا
یان یاسا فیزیكییەكان) ،دێت سەرنجى خۆى لەسەر بژاردەی
پلەى زەمینییدا چڕدەكاتەوە .كامۆ دەپرسێت ،تا چەند
دەتوانین دڵخوازییەكامنان لەسەر زەوى ئەنجامبدەین ،یان
بیرى لێبكەینەوە؟ بەمجۆرە دژى كەىس «خاوەن بژاردە»
كەسێ نییە كە یاسا فیزیكییەكان بەستوویەتەوە ،بهڵکو
كەسێكە دەوڵەتێىك سەركوتگەر یان ترسنۆك ـ زەمینى و ئەو
كاریگەریانەى دەكرێت بگۆڕدرێن ،سنورداریان كردووە .بەم
واتایە مرۆڤى بێناوەڕۆك ئازادە ،لەبەرئەوەى ئەم بیرۆکهیهی
وەالناوە ،كە ژیان بایەخ یان واتاى هەبێت و هەسناكات
كە لە هەمبەر ژیاندا بەڵێنىداوە ،كە بەرەو مەبەستێىك
تایبەت بڕوات .بەم پێیە ئەو ئازادانە و بە بێ هیچ چەشنە
سنورێىك فكرى و پراكتیىك كە بۆ سازان لەگەڵ كۆمەڵگە
پەیوەندیامن پێیانەوە هەیە ،لەگەڵ هەموو چركەساتێىك
بهرهوڕوودەبێتەوە.
باس وخواستە فەلسەفییەكان سەبارەت بە چییەىت بژاردە،
لەوە ئاڵۆزترن كە كامۆ باسیاندەكات .زۆربەى فهیلسوفان
تیۆرى بژاردەیان وەالناوە ،كە لە بەرامبەر حەمتیبووىن
میتافیزیكیدا پێناسەدەكرێت و لەجیاىت ئەوە بە گشتى
دەپەرژێنەسەر بژاردە وهکو شتێىك پەیوەندیدار بە ژیربووىن
مرۆڤ« :من لە كردەوەدا بژاردەم هەیە ،بەو مەرجەى كە
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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كردەى من بە پێى هۆ بێت ،نەك كردەوەیەىك هەڕەمەكیانە
یان مەیلێك بێ بەرەو كردە .من بژاردەم هەیە بەو مەرجەى
كە بۆ ئەنجامداىن كردە هەڵبژێرم .كامۆ لە باسكردن لەسەر
رزگاربووىن بێناوەڕۆك ،بەشێىك مەزن لە باسە فەلسەفییەكاىن
بژاردە لەبەرچاو ناگرێت.
«تامەزرۆیى» كە كامۆ وهکو دوایین دەرئەنجامى ژیاىن
بێناوەڕۆك ئاماژەى پێدەكات ،بابەىت ژیاىن ئەمێستایە .لەو
سەرەوە كە مرۆڤى بێناوەڕۆك ،سەرنجێك بە داهاتو نادات و
زەینى بە رابوردووەوە خەریك نییە ،چركەساىت ئەمێستاى بۆ
گەرموگوڕتر و زیندووترە.
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مرۆڤى بێناوەڕۆك:
24
دۆن ژوانخوازیى
كورتە
لە بەىش دووەمى كتێبەكەدا ،كامۆ دەیەوێت بەشێوەیەىك
زانستیرت درێژە بە باسەكەى خۆى بدات .بەىش یەكەم
كورتەیەكە سەبارەت بە بێناوەڕۆىك و دەرئەنجامەكاىن ژیان
لەگەڵى و ئەم بەشە هێندێك منونە لەو ژیانانە ئاراستەدەكات،
كە پشتگیریى بنەماكاىن كامۆ دەكەن ،سەبارەت بە سەربزێوى
و بژاردە و تامەزرۆیى (بڕوانە بەڵگەهێنانهوهیهکی بێناوەڕۆك:
رزگاریی بێناوەڕۆك) .كامۆ لە بەىش دووهمى فریودەر (دۆن
ژوانخوازیى)دا ،ئەكتەر و سەركەوتوو دەكات بە منوونە  ،پاشان
دەستبەجێ لە نوسەر دەدوێت .كامۆ بە وردیى ئاگاى لەوە
هەیە ،كە ئەگەرچى ئەمانە منونەن ،بهاڵم وانین كە حەمتەن
هەڵگرى واتاکه ركابەریى یەكرتبکهن .كامۆ نایەوێت ئەمانە
وهکو منونەى نایاب بناسێنێت ،بهڵکو دەیەوێت ئەم منونانە بۆ
روونرتكردنەوەى زیاترى لێدوانەكەى خۆى بەكاربێنێت.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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كامۆ لە بەرایى لێكدانەوەى ئەم سێ منوونەیەدا ئاماژە
دەكات بە هاوبەشییەكاىن ئەم سێ منونەیە .پشتبەستنى
مرۆڤى بێناوەڕۆك تەنیا بە بوێریى خۆى ،واتە هیواداربوون
بە شتێك كە زیاترە لەم ژیانە و بەڵگداركردنێكە كە پێىدهڵێت
هەموو كردەوەكاىن ئەو ،دەبەسرتێتەوە بە دەرئەنجامەكاىن
ئەم جیهانە نەك دنیاى میتافیزیکی.
مرۆڤى بێناوەڕۆك بێ ئەخالقە (نەك دژە ئەخالق).
ئەخالقییەكان یان لەالیەن خوداوە هاتوون یان مرۆڤ،
بە مەبەستى پاساودانەوەى هەڵسوكەوتێىك تایبەتی ،
لەخۆى سازیكردووە .مرۆڤى بێناوەڕۆك ناتوانێت بڕواى
بە خودا هەبێت و پێویستیى بە پاساودانەوە نییە .تەنیا
كامڵبوونەكەى رێنوێنیدەكات و پێویست نییە بنەما
ئەخالقییەكان رێنیشاندەرى كامڵبوون بن .لەو سەرەوە كە
ئەو بە ئەخالقییەكان و لە ئەنجامدا بە باسوخواسێىك وهکو
تاوان نەبەسرتاوەتەوە ،كامۆ مرۆڤى بێناوەڕۆىك بە «بێتاوان»
وەسفكردووە.
یەكەم منونەى ئەو بۆ مرۆڤى بێناوەڕۆك فریودەرى
بەناوبانگ دۆن ژوانە .لەالى ئەم ژنەوە بۆ الى ئەو ژن
دەڕوات .یەك لەدواى یەك بە هەمان تاكتیك فریودەدات.
قهت بۆ ماوەیەىك درێژخایەن لهگهڵ ژنێكدا نامێنێتەوە و خێرا
دهچێت بۆ الى دڵڕفێنێىك دیكە.
كامۆ بەدواى هیچ كام لەم تاوانانەدا ناچێت ،که خراونەتە
پاڵ دۆن ژوانەوە :بە توندى بەدواى ئەڤینى راستەقینەوەیە.
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یان بۆخۆى كەسێىك شەیدایە ،یان كارەكاىن لەوپەڕى بێ
مەیلی دووبارەکردنەوەیە ،یان لەوپەڕى دڵڕەقى خۆویستە،
یان لەئاكامدا دەبێتە پیرەمێردێىك چارەڕەش .پێدەچێت
تەواوى ئەم تاوانانە بە هۆی ئهم گریامنانەیە كە دۆن ژوان
لەئاكامدا به هیوای مەزنایەتیى بگات .هیوا بە دۆزینەوەى
شتێك كە ئەو بانرتبكات لە فریوداىن رۆژانەى كە دۆن ژوان بە
هیچ شێوەیەك ناتوانێت مەزنایەىت بدۆزێتەوە.
لەجیاىت لەو تاوانانەدا كامۆ دۆن ژوان ،وەك پیاوێك
وێنادەكات كە بە مەیىل هەر ئەم كاتەوە دەژیت .دۆن ژوان بە
بێ هیوای دۆزینەوەى مەزنایەتیى لە ژیاندا ،دەژى و بێناوەڕۆكی
فریودانەكەى قبووڵدەكات .بەدواى ئەڤینى راستەقینەوە نییە،
تەنیا دووپاتبوونەوەى بەردەوامى دڵڕفێنەكاىن دهوێت .ئەو
شەیدا نییە كە پێامنوابێت بە هیواى شتێىك زیاترە ،یان ئەو
شتە نازانێت كە دەبێت بیزانێت .ئەو لە فریودانیدا بێمەیلی
دووبارەکراوەی نییە ،ئەو بیر لە چەندایەتیی دەكاتەوە ،نەك
چۆنایەتیی .بەم پێیە ئەگەر تهكنیكێىك یەكسان هەبێت و
هەمیشە بە هەمان دەرئەنجامى دڵخوازى بگەیەنێت ،هیچ
هۆیەك نابینێت كە بیگۆڕێت .ئەو لەوپەڕى دڵڕەقیدا خۆویست
نییە ،رەنگە بەشێوەى خۆى خۆویست بێت ،بهاڵم بەدواى
دەستبەسەرداگرتن ،یان كۆنرتۆڵكردىن ئەو كەسانەوە نییە ،كە
فریویان دەدات .لە دەرئەنجامى كردەوەكانیدا ئازارنابینێت،
ئەو بە ئاگاداربووىن تەواو لە «كێ و بۆ كوێ دەچێت» دەژیت.
بەم پێیە الوازى و پیریى زەحمەتە بتوانێت چەىك بكات.
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لێكدانەوە
لە بەىش یەكەمدا دیتامن كە تەنیا بە ئاسانكردنەوەى
زۆرەوە دەتوانین بە لێدوانەكاىن كامۆ بڵێین «فەلسەفە»:
پێدەچێت زۆرى پێخۆش نهبێت ،كە مشتومڕ لەسەر بیروڕاكاىن
بكات .سەرنج بەوە نادات كە پێداگرییەكەى راستە یان نا.
هۆگرى هونەرى ژیانكردنە و لە سەرلەبەرى بەىش یەكەمدا
لێكۆڵینەوەكاىن بەردەوام بەدواى شێوازێكەوەن بۆ ژیانكردن
ههتا پشت نەبەستێت بە بیروڕاى میتافیزیكییەوە و بەدواى
هەقیقەتیشەوە نییە .مەیىل سەرەكیى ئەو بۆ چۆن ژیانكردنە
و رسووشتییە که لەم بەشەى ئێستادا بەرەو شیكردنەوە
بەكردەوەییەكاىن ژیاىن بێناوەڕۆك دهچێت.
جیاوازیى نێوان مرۆڤى بێناوەڕۆك و باقى بوونەوەراىن
مرۆڤی ،پەیوەندییەىك وایان بە كردەى دەرەكیى ئەو نییە،
بهڵکو پەیوەندیى هەیە بە شێوازى تێگەییشتنی ناخی ئەو،
كە بۆ كردەى دەرەكیى هەڵیدەبژێرێت .پێدەچێت جیاوازیى
نێوان دۆن ژوان و فریودەرێىك ئاسایى ،لە هەڵسوكەوتیاندا
نییە ،بهڵکو زیاتر جیاوازییە لە شێوازى تێگەییشنت لە
هەڵسوكەوتەكانیان .كەسێك رەنگە فریودەرێىك ئاسایى بە
هەموو ئەو تاوانانەوه كە لە دۆن ژوان بەرگریى دەكات،
شەرمەزار بكات .پێدەچێت جیاوازی گرنگ ئەوەبێت ،كە بۆ
دۆن ژوان شتێك مەزنرت لە فریودان نییە .دۆن ژوان ژنان بە
هیواى دۆزینەوەى ئەڤین یان رزگاربووىن خۆی لە شەیدابوون
فریونادات .ئەو بۆ چێژى خودى فریودان فریودەدات .دۆن
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ژوان لەم رووەوە كە بە بێناوەڕۆكی ژیان دەزانێت و دەزانێت
كە كردەكاىن ئەو گرنگرت نین لە دەرئەنجامەكاىن ،مرۆڤێكە
بێناوەڕۆك.
كامۆ لە بنەڕەتدا مرۆڤى بێناوەڕۆك بە بێ تاوان وەسفدەكات،
زاراوەیەك كە رەنگە لە هەمبەر بابەىت هەڵە و تاوان لە ئایینى
مەسیحیدا بەكاردەهێرنێت .بە پێى پەروەردەى كاسۆلیىك ،ئێمە
هەموومان بە تاوانباریى لەدایكدەبین ،مۆرى تاواىن سەرەتاى
ئادەم و حەوا بە تەوێڵامنەوەیە .کریستیانێک بەردەوام لە
وشیاریى هەڵە و تاواندا دەژى و گەل ێ كار ئەنجامدەدات ،هەتا
ببەخرشێت و بچێتە بەهەشتەوە .بەم پێیە ژیاىن کریستیانی
رووەو بەربەرەكانێى جیهانییە لە نێوان خراپەى خودی ئێمە
و توانستەكامنان بۆ چاكە .لەگەڵ ئەوەشدا بێتاوانیى مرۆڤى
بێناوەڕۆك هەموو چەشنە وشیارییەك لە بەرامبەر تاوان و هەڵە
رەتدەكاتەوە .ترس لە حوكمى خودا ،یان هەست بە خەباىت
جیهانی نێوان چاكە و خراپە ،كردە و بڕیارەكاىن ئەو ناخاتەژێر
كاریگەرییەوە .لهمپهری دەروونیى بۆ بەرگرتن لە ئەنجامداىن
هەرچى دەیەوێت بیكات لەئارادا نییە .لەم رووەوە بێتاوانیى
مرۆڤى بێناوەڕۆك پێویستى بە چەشنێک كامڵبوونە .ئەو
دەتوانێت بە جۆرێک بژیت كە لەگەڵ مەیل و هۆگرییەكانیدا
بگونجێت .بانرت لە «هەرچیم پێخۆشە ئەوە چاكە و هەرچیم
پێخۆش نەبێت خراپە» بنەمایەكی ئەخالقی دیكە بەدیناكرێت.
كاتێک بنەما ئەخالقییەكان نەبن ،هیچ شتێک نییە ،كە
ببێتە لەمپەر لەسەر رێى ئەو كەسانەى كارەسات دەخوڵقێنن،
یان هەڵسوكەوىت زیانباریان هەیە ،كامۆ پێدەچێت ئەم شتانە
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بە هێند دانانێت ،بهاڵم رەنگە وا باشرتبوو گرنگییان پێ بدات.
چەقبەستنى كامۆ لەسەر هەڵسوكەوت و شێوازى تێگەییشتنى
دەروونی مرۆڤى بێناوەڕۆكە ،كە بە كردە دەگات ،نەك ئەوەى
كە ئەو دوایین كردەیە لە ئاكامدا چى دەبێت .كامۆ مرۆڤە
بێناوەڕۆكەكەى لە رێى منوونە نیشاندەدات و بەم كارە لە
بهرهوڕووبوونهوه به پرسیارى چۆن ژیانێىك بێناوەڕۆك درك بە
خۆى دەكات ،خۆى دەبوێرێت .ئاخۆ بکوژ ههمیش ه ژیانێىك
بێناوەڕۆىك هەیە؟ ئاخۆ دەكرێت هەر بەو چەشنەى دۆن
ژوان فریودهر بێت ،بە بێ ئەوەى كەڵكەڵەى ئەخالقى و
هەست بە تاوانكردن لەئارادا بێت ،مرۆڤ بکوژرێت؟ ئەگەر
ئەرێنییە سەبارەت بە فەلسەفەى بێناوەڕۆكی كامۆ دەبێت
چ مەرجێك دابرنێت؟ لەوە دەچێت كامۆ پێیوایە كە مرۆڤى
بێناوەڕۆك زیانبارتر لە مرۆڤێىك ئاسایى نییە ،بهاڵم هیچ كات
ئاماژە بە هۆیەىك گونجاو بۆ بانگەشەكەى ناكات.
ئاڕمانجى ژیانێىك كە بنەما ئەخالقییەكاىن لە خۆى
داماڵیبێت ،تاڕادەیەىك زۆر دەگەڕێتەوە بۆ نیچە ،كە ئایدیالی
ژیاىن «بانرت لە چاكە و خراپە» ،ژیاىن بەدەر لە هەر چەشنە
بنەمایەىك ئەخالقى هێنایەئاراوە .ئەگەرچى كامۆ لە رووى
شێوازەوە زۆر لە نیچه جیاوازتره ،كەڵكەڵە زەینییەكان
و دوادەرئەنجام وەرگرتنەكان و ئاراستەى بیركردنەوەى،
نیشاندەرى جیاوازبووىن لهگهڵ نیچهن .بابەىت بێناوەڕۆىك
كامۆ بەتەواویى لە تایبەمتەندییەكاىن نیهلیزمى نیچه دەچێت
و مرۆڤى بێناوەڕۆىك ئەو بە شێوەى جۆراوجۆر ،هاوشێوەى
واتاى تاىك نانهریتیی نیچهیه.
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مرۆڤی بێناوهڕۆک:
دراما
کورت ه
ئهکتهر ،دووهم منوونهی کامۆ له ژیانی تهبای ه به
بنهماکانی پوچی خۆی .مرۆڤهکان بهرهو نواندن (شانۆ)
پەلکێشدهکرێن ،لهبهرئهوهی له چیرۆکدا دهرفهت و بواری
جیاواز مسۆگهردهبن .مرۆڤی بێناوهڕۆک وهکو ئهکتهر تهنیا
بهوه رازیی نابێت ،ک ه ببینێت و وێنای ئهو ژیانکردنانه
بکات که لهگهڵ ژیانی خۆیدا جیاوازن ،ئهو پێداگریی لهسهر
ئهوه دهکات که ئهو ژیانانه بژیت .ئهکتهرێک لهماوهی
ژیانی پیشهیی خۆیدا وزه و جۆراوجۆریی ژیانگهلێکی زۆر
کۆدهکاتهوه.
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ههم ژیانی ئهکتهر و ههم ژیانی ئهو کارهکت هرانهی ک ه رۆڵیان
دهگێڕێت ،کورتخایهنن .تهمهنی ناوبانگی ئهکتهر کورتخایهنرته
ل ه تهمهنی گشت هونهرمهندانی دی .لێرهدا کامۆ سهبارهت به
ئهکت هرانی شانۆ دهدوێت ،ک ه به پێچهوانهی هونهرمهندانی
سینهما ،ب ه فیلمهکانیان نەمر نابن :بهدڵنیاییهو ه ل ه سهردهمانی
کامۆدا ،تهنانهت ئهمڕۆکهش تۆمارکردنی شانۆگێڕیی پێشوو،
سهرکهوتنی ئهکتهرهکان گرفتی لهسهر رێ بووه .ل ه ئهنجامدا
ناوبانگ و شانازییهکانی ئهم ئهکت هران ه ب ه هۆی کردهوهی
بین هران بهرتهسک دهبێتهوه .رۆماننووسێک رهنگ ه هیواداربێت
پاش مردنی خۆی ب ه ناوبانگ بێت ،بهاڵم ئهکتهرێک د هزانێت که
ناوبانگهکهی بهسرتاوهتهو ه ب ه سهردهمانی رۆڵگێڕانی ،ههروهها
کارهکتهرهکانی شانۆیهکی تهنیا سێ سهعاتیان بهدهستهوهیه
ههتا بهوپهڕی توانستی خۆیانهو ه خۆبنوێنن.
ناوبانگی نوسهرێکی مهزن دوور نییه که ههتا پێنج
سەدساڵ پاش مردنیشی درێژەی ههبێت ،کهچی ناوبانگی
ئهکتهرێکی مهزن به مردنی دهمرێت ،بهاڵم ئاگاداربوونی
بێناوهڕۆک له مهزنایهتیی زهمان ،گرنگی بهرهکانی داهاتوو
رهتدهکاتهوه .کامۆ دهڵێت ده ههزار ساڵه هیچ کهس نازانێت
که «گۆته »25کێ بووه و هیچ کام له بهرههمهکانی نامێننهوه.
به نەمربوونی نێوی کهسێک رهنگه ئهرخهیانبوونێکی بچووک
سهبارهت بهشێوهی بیرکردنهوهی دهربکهوێت ،بهاڵم له
ئاستێکی بهرفرهدا ناتوانین هیواداربین که پاش مردمنان هیچ
چهشنه نەمرییهک ،یان واتای ئهوپهڕئهزموونی ب ه ژیامنان
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ببهخشن .ئهکتهرهکان به بێ خهیاڵپاڵوکردن دهژین .بیر لهو ه
ناکهنهوه ،که له داهاتوو یان پاش مردندا ،رێزی دهسکهوت
و سهرکهوتنهکانیان دهگرن .ئهکتهرهکان بهم ئاگاداربوونه
بێناوهڕۆکهوه دهژین ،ک ه هیچ شتێک بێجگهله خودی
رۆڵگێڕان گرنگ نیییه .ئهوان زیاتر له ههر هونهرمهندێک بۆ
ئهمێستا دهژین.
ئهکتهرهکان هێنده سهرقاڵ نین به دنیای تایبهتی
و ناخی خۆیانهوه .کارهکهیان ئهمهیه که حاڵهتی ناخی
کارهکتهرهکان بۆ ئەوانی دیکە وا بنوێنن ،که درک بکرێن.
بۆ ئهوان خودی لێزانی و کاروباری تایبهتیی بایهخی نییه،
ههمیشه له ههوڵی ئهوهدان ،که خۆیان بنوێنن و وا لێبکهن
که درک بکرێن .تهنیا ئامرازێک که ئهکتهرهکان بۆ دهربڕینی
حاڵهته ناخییهکانی خۆیان ههیانه ،جهسته و دهنگیانه.
ههمان جهسته و ههمان دهنگ له ماوهی قۆناغی کاری
پیشهییدا کارهکتهرگهلێکی زۆر دهنوێنن ،ههربۆیه ئامرازێکی
یهکسان بۆ نواندنی حاڵهته ناخییه جیاواز و جۆراوجۆرهکان
بهکاردههێندرێت .لهوسهرهوه که ئهکتهر ههموو شتێک
نیشاندهدات و لهبهرئهوهی حاڵهته ناخییهکان بههۆی
جهستهوه دهنوێندرێت ،جیاوازیی نێوان زهین و جهسته و
لهمپهری نێوان ناو و دهرهوه دهڕووخێت.
کهنیسه له زاتیدا دژی ئهکتهره ،لهبهرئهوهی ئهکتهرهکان
بۆ ژیانکردن پێ لهسهر گهلێ ژیان دادهگرن و ئهو ژیانانه
لهسهردهمی ئهمێستادا دهژین ،کهچی کهنیس ه لهسهر «ژیان
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 /رۆح»ێکی تاک و تهنیا و گرنگیی ژیانکردن بۆ داهاتوو،
پاش مردن پێداگریدهکات .ئهکتهرهکان هۆگری چهندایهتی
ئهزموونه جۆراوجۆرهکانن ،هۆگری بایهخی ژیانی درێژخایهنن
نهک ژیانی تاههتایی.
لێکدانهو ه
کامۆ لهگهڵ شانۆنامە نییه .پێش شهڕی دووهمی جیهانی،
کاتهکانی خۆی دابهشکردبوو بهسهر رۆژنامهنوسی و گروپی
شانۆی پێشهنگ ک ه بۆخۆی دامهزرێنهری بوو .یهکهم شانۆیی
ئهو “کالیگۆال »26ل ه ساڵی 1939دا چووهسهر شانۆ .ل ه شانۆیی
کالیگوالدا کامۆ پهرژاوهتهسهر باسی پوچی ئهم نامیلکهیه.
رۆڵی ئهکتهری ،تیۆری تهوهریی مرۆڤی بێناوهڕۆکی
ئایدیالی کامۆیه .بهم پێیه سهیر نییه که یهکێک له منونهکانی
کامۆ ئهکتهر بێت .مرۆڤی بێناوهڕۆک ئاگای لهوه ههیه
که ژیانی بێامنایه و ههر شتێکی که دهیکات (النیکهم تا
ئهو ئاستهی که لێی دڵنیا بێت) ،واتای جیهانیی نییه .ئهم
ئاگاداربوونه لهگهڵ مهیلی بهوه که ههموو شتێک دهبێت
جۆرێکی دیکه بێت ،کۆدهبێتهوه و ئهم بواره دهخاتهبهر
دمی مرۆڤی بێناوهڕۆکهوه که زۆر خۆی ب ه جدی دانهنێت.
مرۆڤی بێناوهڕۆک ناتوانێت بهتهواویی خۆی بۆ چاالکییهک
تهرخان بکات ،ههمیشه دهبێت ئاگای لهوه بێت که کارهکانی
له ئهنجامدا بێئاکامه .بۆ منوونه کهسێکی بێناوهڕۆک ناتوانێت
نووقمی ئهڤین بێت.
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ئهو ههمیشه ئاگای لهوهیه که خۆی و ئهڤیندارهکهی
ئاژهڵی ئاسایین که بهدوای مهیله سێکسییهکانیانهوهن
و کهمرت دهتوانن ئهم غهریزانهیان کۆنرتۆڵبکهن .ئهو
ناتوانێت ههستی ئهڤیندارانه زۆر بەجدی دابنێت ،بهاڵم
بۆ پاراستنی ههموو چهشنه پهیوهندییهکی مرۆڤیی دهبێت
به جۆرێک ههڵسوکهوت بکات ،که «وا دهربکهوێت» که
به جدی دهزانێت( .مرۆڤی بێناوهڕۆک له روویهکهوه
گرنگیی به ههموو شتێک دهدات ،بهاڵم ئاگاشی له
دوابایهخه عاتیفییهکانیشی ههیه) ،مرۆڤی بێناوهڕۆک
دهتوانێت مرۆڤێک بێت میهرهبان و دڵسۆز ،بهاڵم
ههمیشه دهبێت خۆی له بارودۆخێکی وشیار به خودی
گاڵتهجاڕانهدا رابگرێت ،که ناهێڵێت عاتیفهی بشێوێنێت.
لهو سهرهوه که مرۆڤی بێناوهڕۆک دهبێت بهردهوام ئهم
ئاگاداربوونه له ئاستێکی گهورهدا رابگرێت ،بۆئهوهی
زۆر له رووداوهکاندا نووقم نهبێت ،کاتێک ههستگهلێکی
تایبهت نیشاندهداژ به جێی ئهوهی به تهواویی بژیت،
تاڕادهیهک رۆڵ دهگێڕێت.
لهم رووهوه ئهکتهر به تهواویی ههر وهکو سیفهتهکانی
مرۆڤی بێناوهڕۆک وایه .ئهکتهرهکان بهردهوام رۆڵی
نوێ دهگێڕن و ژیان ههتا به کۆتا دهنوێنن ،بهم حاڵه
ئاگاداری ئهوهن ،ئهمه ژیانی ئهوان نییه ،که له بنهڕەتدا
ههیانه و دهینوێنن .ئهکتهرهکان دهزانن که له ئهڤینه
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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گهورهکهیاندا [ئهکتهریی] شتێکی ناڕاستهقینه و درۆزنان ه
ههیه .ههر رهنجێکی که کارئهکتهر نیشانیدهداژ ،یان ههر
ئهزموونێکی خۆی ،پاش ماوهیهکی کورتی سێ کاتژمێریی
که چارهنووسهکهی نوێندراوه ،تهواودهبێت و ئیدی هیچ
گرنگییهکی نییه.
«جهیمز ود »27دهڵێت له خودی ئهفسانهی سیزیفدا
بهکارهاتنی خوازه قورسه .ئهو دهپرسێت ئاخۆ کامۆ هیچ
کات کارێکی کردوە  ،بۆئهوهی شێوهیهک بۆ ژیان وهسفبکات،
که بانرت بێت له نواندن؟ پێدهچێت ژیانی بێناوهڕۆک
تاڕادهیهکی زۆر بابهتی ،ئهکتهریکردنی وشیارانهیه .کامۆ
دهیهوێت رازیامنبکات که ژیانکردنی ژیانی بێناوهڕۆک،
تاکهڕێی راستهقینهی ژیانکردنه ،بهاڵم ئهم ژیانه زۆرجاران
تهنیا نواندنه و هیچی دیکه .الساییکردنهوهی ژیان و
گهشبوونی ئهو مرۆڤانهیه که به پێی لێکدانهوهی کامۆ له
راستیدا ناژین.
لهبیرمان نهچێت که کامۆ تایبهمتهندیی ژیانی
بێناوهڕۆکی به سهربزێوی ،بژاردە و تامهزرۆیی پێناسه
کردووه .له ژیانی ئهکتهردا سهرلهبهری ئهم بهڵگانه
دهبینین .دژوازیی نێوان مهیلی ئێمه بۆ “تاکانهبوون
و ئاشکرایی” له الیهک و بێامنایی ئافرێندراوهکان له
الیهکهی دیکهوه پێناسهی بێناوهڕۆکه و خهبات له
دژی ئهم دژوازییه دهبێته پێناسهی سهربزێویی مرۆڤی
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بێناوهڕۆک .شتێکی که مرۆڤی بێناوهڕۆک زیاتر له ههموو
شتێک دهیخوازێت تاکانهبوون و ئاشکراییه و خهبات بۆ
بهدهستهێنانیشی دهکات ،تهنانهت ئهگهرچی دهزانێت
خهباتهکهی کردهیهکی مهحکومکراوه .لهالیهکهوه مرۆڤی
بێناوهڕۆک دهزانێت ،که ههر رۆڵێکی بیگێڕێت به رادهی
ههموو رۆڵهکانی دیکه بهرتهسک و بێ بنهمایه ،بهاڵم
لهالیهکی دیکهوه ههر ئهم رۆڵه جۆراوجۆرانه دهگێڕێت
بۆ گهڕانی جدیانه بەدوای واتا و ئاشکراییدا .ئهو دهیهوێت
ههتا ئهو جێیهی دهتوانێت ژیانگهلێکی زۆر بژیت و
لهبهرئهوهی مهیلی بۆ دۆزینهوهی ژیان ههیه ،دهخوازێت
جیا له یاریی رۆژگار بژیت ،که پێیدهڵێت ههمیشه
خهریکی رۆڵگێڕانه.
ئهکتهریش ئاگای له بژاردەی بیرکردنهوه و کردهی
خۆی ههیه .لهو سهرهوه که ئهکتهرێک له ماوهی ژیانیدا
زۆر رۆڵدهگێڕێت ،هیچ رۆڵێکی تایبهت نیی ه چاالکییهکانی
دهستنیشانبکات .زۆربهی ئێمه له ماوهی ژیامناندا تهنیا
رۆڵێک دهگێڕین  -خۆمان  -و به بێ ئهوهی مبانهوێت کارێک
دهکهین که چاالکییهکامنان به ئاراستهی بهکردهوهکردنی
وێنهیهک ببهین که لهخۆمامنان وێناکردووه .ئهکتهرێک ئازاده
رۆڵی جۆراوجۆرو جیاواز بگێڕێت و زیاتر له زۆربهی ئێم ه له
شێوهیهک ئاگاداره که وێنهیهک ل ه خۆ و بڕیار و کردهوهکان
رێکدهخات.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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مهیلی مرۆڤی بێناوهڕۆک بابهتی ژیانکردنه له ههنووکهدا
و رێزگرتنه له جدی بوونی ئهزموون .ئهکتهرێک مهیلی
خهستی سهدان رۆحی جۆراوجۆر دهگێڕێت و ئا بهمجۆره
له ماوهیهکی کورتدا خهزێنهیهکی مهزن له ئهزموونهکان
کۆدهکاتهوه.
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مرۆڤی بێناوهڕۆک:
سهرکهوتن
کورته
کامۆ لەنێوان ژیانکردن له ههنوکه و بەدوای ژیانێکی
بیرمهندانهدا ،ژیانێک ک ه بیهوێت ب ه ئایدیاله نەمرەکان
بگات ،جیاوازیی ورد دادهنێت .له جۆرهکانی ژیانی دووهمدا
ژیانی ئایینییه ،بهاڵم بهوهوه سنوردارناکرێت .ژیانێک که له
ههمبهر رووداوهکانی دنیادا سهرقاڵییهکی کهمرتی ههیه و
سهرنجهکهی زیاتر بۆ پهیوهندیدانی خهڵکه لهگهڵ دنیای
دیکه و خودادا .ژیانی سهرکهوتوو له چهشنی یهکهمه ،به
پێی هەڵبژاردنهکهی به تایبهتیی بۆ ئهو دنیایه دهژیت ،که
تێیدایه .باسوخواس ه سیاسییهکان بۆ ئهو لهڕادهبهدهر گرنگن
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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و به گهرمی تێکهاڵوی خهباتی سیاسی دهبێت .سهیر ئهوهی ه
که ئهم مرۆڤه بێناوهڕۆکه دهبێت ئاگای له بێ ئهنجامبوونی
خهباتهکانی بێت و چاوهڕوانی ئهوه نهبێت بتوانێت دنیا ،یان
چییهتی مرۆڤ بگۆڕێت .له ئهنجامدا تاکه سهرکهوتنێکی که
مرۆڤی بێناوهڕۆک رازیی دهکات ،سهرکهوتنی ههتاههتاییه،
ئهوهی که دنیا بۆ ههمیشه دهگۆڕێت و مرۆڤی بێناوهڕۆک
دهزانێت که ئهم چهشنه ههڵکشانه مهحاڵه.
مرۆڤی بێناوهڕۆک بهرهو سهربزێوی و سهرکهوتن
رادهکێرشێت ،لهبهرئهوهی ئهم دوانه کامڵرتین دهرفهت و
بوارهکانی مرۆڤیی ئاراسته دهکهن .ئهوانهی وا سهرقاڵن به
شۆڕشی سیاسییهوه سهرنجهکانیان بهتایبهتیی دهخهنهسهر
نیاز و شایانبوونی ژیانی مرۆڤ و پهیوهندیی ئهوان و
مرۆڤهکان .ئهم خهڵکانه مهبهست و نییهتهکان به روونی
پێناسهدهکهن و بهم کاره به تهواویی له خۆ و توانستهکان
ئاگادار دهبن .له سهربزێویدا مرۆڤهکان لهسوکی و
خۆبهزلزانین دهستههڵدهگرن .لهو کاریگهرییه مهزنانهی
که دهتوانن لهسهر جیهانی دابنێن ئاگاداردهبن ،لهم
رووهوه شۆڕشگێر یان سهرکهوتوو مرۆڤێکی سهرنجڕاکێشه،
نهک لهبهر ئهوهی بهسهر رکهبهرهکانی دهرهوهی خۆیدا
سهردهکهوێت ،بهڵکو لهبهر ئهوهیه که له روویهکهوه
به درککردنی ههموو توانسته لهناخداههڵگرهکانی خۆی
بهسهر خۆیدا زاڵدهبێت .هەڵبەتە کامۆ بانگهشهی ئهوه
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دهکات ،که کهنیسه ههمیشه دژی ئهمجۆره سهرکهوتووان ه
بووه ،لهبهرئهوهی پرسه دنیاییهکان دهخهنه پێش پرسهکانی
دنیای دی.
کامۆ ئهم بهشه ل ه کتێبهکه بهم خاڵه تهواودهکات که
فریودهر ،ئهکتهر و سهرکهوتوو ،تهنیا منوونهگهلێکن بۆ
مرۆڤی بێناوهڕۆک و ئهم منونانه تاڕادهیهک زێدهگۆییه.
بێناوهڕۆکی ناگهڕێتهوه بۆ شێوازێکی تایبهت له ژیان ،بهڵکو
چوارچێوهیهکی تایبهتیی زهینیی دهخوازێت .کارمهندی
نوسینگهیهک یان سیاسهتوانێکیش ،ههتا ئهوکاتهی ئاگاداریی
خۆی له بهرامبهر بێئهنجامبوون و پوچی سهرلهبهری
خهباتهکانی بپارێزێت و سووربێت لهسهر ئهوه که بهردهوام
و راستگۆیانه ههر ئهم چرکهساته بژی ،دهتوانێت بێناوهڕۆک
بژی.
لێکدانهوه
ئهگهرچی سهردێڕی ئهم بهشه «سهرکهوتن»ە و کامۆ
وهکو سهرکهوتوویهک باسی ئهم بهشه دهکات ،بهاڵم
پێدهچێت ،تاڕادهیهکی زۆر له ئهزموونهکانی خۆی وهکو
ئهندامێکی تهڤگهری خۆڕاگری فهرەنسا له ماوهی شهڕی
سێیهمی جیهانیدا بدوێت .وادیاره سهرنجهکهی بۆ شۆڕش
زیاتر خۆڕاگرییه ههتا سهرکهوتن بهسهر دنیادا .له روانگهی
مرۆڤی بێناوهڕۆکهوه ههموو خهباتهکان بێ ئهنجامن و
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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هیچ سهرکهوتنێکی ههمیشهیی بوونی نییه ،بهاڵم ههر ئهم
خهباته بههیوایه سنوری ژیان دیاریدهکات .لهوه دهچێت
کامۆ ئاڕمانجی لهکیسچوو ،خهباتی الیهنی الوازتر بهخۆوە
دهگرێت ،واته ههمان شوێن که خهبات تێیدا بهگوڕتره.
ئهگهرچی کامۆ دهخهنه ریزی ئێگزیستهنسیالیستێک
یان بڕواکانی له پهنای ئێگزیستهنسیالیستهکانی دیکهدا
شیدهکهنهوه ،بهاڵم بۆخۆی قهت نێوێکی وای بۆ خۆی
ههڵنهبژارد (ههر بهوجۆرهی دیتامن) ،مهودای نێوان خۆی
و ئێگزیستهنسیالیزمی پاراست .تهنانهت سهرقاڵییه زهینی
و مهیلهکانی به شێوهیهکی بهرچاو لهگهڵ ئهندێشهی
ئێگزیستهنسیالیزمدا جیاوازبوو .ههر بهوجۆرهی له بهشی
دۆن ژوانخوازییدا به کورتی ئاماژەی پێکرا ،بێگومان نیچه
لهسهر کامۆ کاریگهریی سهرهکیی ههبوو ،لهم بهشهدا ئهم
کاریگهرییه به سانایی دهبیندرێت .کامۆ تهنانهت بهشێک
له زاراوهناسییهکانی 28له نیچه به قهرزوهرگرتووه .بابهتی
«زاڵبوون بهسهر خۆدا» بۆ نیچ ه زۆر گرنگ ه و کورتهلێدوانێک
لهسهر چۆنییهتی کهڵكوهرگرتنی نیچه لهم زاراوایه ،رهنگه
دهری بخات که کامۆ له کوێوه هاتووه.
نیچە بهو دهرئهنجامه دهگات که له ناخی ههموو
مرۆڤێکدا بواری له ناخداههڵگری ل ه خزمهتدابوون ،یان
چوونه خزمهت ،فهرماندهربوون ،یان فهرمانبهربوون ههیه.
مرۆڤهکان له ئانوساتێکدا (زاراوهی خودی نیچە) ،ههم
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ئافرێنهرن و ههم ئافرێندراو .نیچە لهسهر ئهو ه پێداگریی
دهکات که ئهو هێزه سهرهکییهی ئێم ه وهجوڵه دهخات،
ئیرادهی بهکارهێنانی «هێز»ە ،وات ه ئیراده بۆ پێداگرییکردن
لهسهر سهربهخۆیی خۆ و زاڵکردنی ئیرادهمان بهسهر ئەوانی
دیکەدا .له رواڵهتدا ئهم ئیرادهی زاڵکردنی هێز ه خۆی وهکو
مهیلی ئاژەڵی نیشاندهدات ،بۆئهوهی بهسهر ئەوانی دیکەدا
زاڵ بێت و بهچۆکیاندابێنێت .کهسێکی ئاژهڵ سیفهتی
لهمجۆره تهنیا دهیهوێت دهسهاڵتدار بێت و ملکهچی بن،
کهسی وریاتر و لێوهشاوهتر رهنگه ئاواتی بههێزبوونی
خۆی بهرهو خۆی وهرسووڕێنێت ،به جۆرێک که ههوڵبدات
ببێت ه ئاغای خۆی نهک ئەوانی دیکە .ئهم کهسه فێر دهبێت
که بهسهر غهریزه ئاژەڵییهکەی خۆیدا زاڵبێت ،بۆئهوهی
سهربهخۆیانه بیربکاتهوه و ههڵسوڕێت .له حاڵهتێکی ئاوادا
ئهو ههم دهسهاڵتداره و ههمیش دهسهاڵتی پێ جێبهجێ
دهکهن .ههم ئافرێنهره و ههمیش ئافرێندراو .نیچە بهم
رهوتی چوونه نێو قوواڵیی ژیانی دهروونی و بهپیتکردنی
دهڵێت «زاڵبوون بهسهر خۆدا».
بۆیه به رێکهوت نییه که کامۆ دهڵێت؛ گرنگیی خهباتی
شۆڕشگێڕانه ئهوه نییه که زاڵبێت بهسهر ئەوانی دیکەدا،
بهڵکو زاڵبوونه بهسهر خۆدا .لهئاکامدا سهرکهوتن بۆ
سهرکهوتووان بهههمان رادهی ناوبانگی پاش مهرگ بۆ
ئهکتهر بێناوهڕۆکه .بۆ ههریەکیان تهنیا دهسکهوتێکی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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گرنگ ،چهشنێک دهسکهوتی میتافیزیکییه .شتێک که ب ه
پێی جۆرێکی ستاندارد تاڕادهیهک واتا به ژیان و کارهکانیان
ببهخشێت .بهم حاڵه ههردووکی ئهمانه  -شۆڕشگێڕ و
ئهکتهر  -ئاگایان له بارودۆخی پوچی خۆیان ههیه و لهوه
تێدهگهن که لهم ژیانهدا هیچ ناوهرۆکێک ،یان سهرکهوتن و
ههڵكشانێک نییه .سهرکهوتنه کهمبایهخهکان بهشێوهیهکی
مهزن بارودۆخی ههنووکهیی ناگۆڕن .سهربزێو بهو
بارودۆخه بێناوهڕۆکهوه دهزانێت ،که سهرکهوتنێک بهسهر
فهرماندهرێکی زاڵمدا ،واتا به ژیان نادات .بهم پێیه
سهرکهوتن ،یان دۆڕانی ئهو له خهباتهکانی لهئاکامدا بۆ
داهاتوو گرنگی نامێنێت .سهرهڕای ئهمانه خودی خهبات
وزهی مرۆڤی بێناوهڕۆک له ئاراستهیهکدا چڕدهکاتهوه ،که
له دنیای دهورووبهریدا داهێنهرتر و زیاتر خۆی تێکهاڵوی
ملمالنێ دهکات .ههرچهند خهباتهکانی ئهو رهنگه نهبنه
هۆی زاڵبوون بهسهر ئهو هێزه سیاسیانهی نهیاریانه،
بهاڵم فێریدهکات که بهسهر خۆیدا زاڵبێت و به جوڵهی
بهرهوپێشهوهی لهگهڵ بێناوهڕۆکی و توندوتیژیی ژیان
بهرهوڕووبێتهوه.
ئهگهرچی دهتوانین ژیانی خودی کامۆ ،له چوارچێوهی
منوونهکانی فریودهر و ئهکتهردا بخوێنینهوه ،بهاڵم
سهرکهوتنی به ئاشکرا ئهوتۆبیوگرافییه .ئهو کاتێک ئهفسانهی
سیزیفی نوسی که له ماوهی شهڕی دووهمی جیهانیدا بۆ
تهڤگهری خۆڕاگریی فهرەنسا خەباتی دهکرد .له لێدوانیدا
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سهبارهت به سهرکهوتوویی ،وێنهی پیاوێک دهبینین که بهو
رادهیه ملمالنێی خهباتی سیاسیی ههڵنهبژاردووه ،بهڵکو
خهبات بهسهریدا داڕماوه .هیچ سووکایهتییهکی ئهخالقیی
له بهرامبهر فهرماندهره زاڵمهکهی ههست پێناکرێت ،بهڵکو
ههستدهکهین ک ه حاکمی سهرکوتگهر ،بۆته هۆی ئهوهی
سهربزێویی ببێته تاکه شێوهی ئهرخهیانبهخشیی ژیان.
ئهمهش لهژێر دهسهاڵتی رژێمی داگیرکاریی نازییهکاندایه
که بهتهواویی ئازادیی فهرانسهییهکانی بهرتهسک کردبۆوه.
بهتایبهتیی ئازادیی را دهربڕین  -تهنیا رێی دهربازبوون بۆ
دهربڕینی بارودۆخی خۆ و ئاگاداربوون ل ه بارودۆخی خۆی
 خۆڕاگریی بوو.له کۆتاییدا ئیزن بدهن سهرکهوتوو ب ه سێ تایبهمتهندیی
مرۆڤی بێناوهڕۆکهوه گرێ بدهینهوه :سهربزێوی ،بژاردە و
تامهزرۆیی .سهرکهوتوو به واتای راستهقینهی وشه به ئاشکرا
سهربزێویی دهکات ،بهاڵم ناڕەزایهتییهکهی ل ه ههمبهر
هێزه سیاسیهکانه که له دژیان خهبات دهکات .دژی ئهم
راستهقینهیهشه (که ناتوانێت خۆی لێ البدات) ،خهباتهکهی
بارودۆخه گشتییهکهی ههنوک ه ناگۆڕێت .بژاردەکهی رێک
پهیوهندی ههیه به ملمالنێ سیاسییهکهی .مرۆڤی بێناوهڕۆک
ل ه سهربزێویدا ،ئهو پرهنسیپ و یاسا و رێسایان ه قبووڵناکات
ک ه ئەوانی دیکە بهسهریدا دهسهپێنن و له پێناو ئازادییهکهیدا
شهڕدهکات ههتا بهوجۆرهی بۆخۆی دهیهوێت بجوڵێت و
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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بیربکاتهوه .ههر بهو شێوهیهی کامۆ ئاماژەی پێدهکات،
مرۆڤی بێناوهڕۆک له خهباتدا وزهکهی لهسهر زهمانی
ئهمێستا ،لهسهر خۆی و خهڵکانی دهوروبهریدا چڕدهکاتهوه،
ئهو ههسته راستهوخۆیه رێک ههمان مهبهستی کامۆیه
لهبارهی تامهزرۆییهوه.
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خوڵقانی بێناوهڕۆک:
فهلسهف ه و چیرۆک
کورت ه
له سێیهم بهشی نامیلکهکهدا ،کامۆ وهکو ههوێنی
ژیان له ئافراندنی هونهری ،به تایبهتی چیرۆکنوسی
د هکۆڵێتهوه.
ژیانی مرۆڤی بێناوهڕۆک ،ههر بهو چهشنهی که دیتامن،
چهشنێکه له پانتۆمیم .مرۆڤی بێناوهڕۆک ،لهبهرئهوهی ئاگاداره
که کردارهکانی بێناوهڕۆک و بێواتایه ،ناتوانێت کارهکانی خۆی
تهواو به جیدیی بزانێت .بهجێی ئهوهی له ژیانیدا به تهواویی
سهرقاڵی کردارهکانی خۆی و کرداری بهرامبهری بێت ،به
چهشنێک پانتۆمیم ژیانی خۆی کایه دهکات.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ئهگهر ژیانی بێناوهڕۆک پێشکهشکردنی پانتۆمیمه،
کردهی خوڵقاندن گهورهترینی پانتۆمیمهکانه .هونهرمهندێک،
ههموو دنیا دادههێنێت ،که له دنیای ئێمه دهچێت .مرۆڤی
بێناوهڕۆک هیوایهکی به روونکردنهوهی ژیان نییه ،بهڵکو
تهنیا هیواداره که راڤهیبکات :هونهری الیهنهکان یان دیمهنه
دووره جۆراوجۆرهکانی ژیان نیشاندهدات ،بهاڵم ناتوانێت
هیچ شتێکی پێ زیادبکات .له هونهردا وهکو خودی ژیان ،واتا
یان گهشهکردن نادۆزرێتهوه ،بهاڵم کردهی داهێنهرانهی تاک
بۆ پێداگریی لهسهر روانگهی تایبهت به خۆی ،سهبارهت به
دنیا ،سهربزێوی و بژاردە و تامهزرۆیی مرۆڤی بێناوهڕۆک به
گونجاوترین شێوه دهردهخات.
ئێمه کاتێک له ژیامناندا بهرهوڕووی دژوازیی سهرهکی
بێناوهڕۆک دهبینەوە  ،نیگهران دهبین و تامهزرۆییامن بۆ
بیرکردنهوه و ئافراندن ههر بههۆی ئهم نیگهرانییهوهیه .ههر
بهو جۆرهی که لهبهشی یهکهمدا دیتامن ،بهگشتی بیرمهندان
ههوڵدهدهن به بازدان بهرهو ئیامن و هیوا ،خۆ لهم دژوازییه
ببوێرن .کامۆ دهپرسێت که ئاخۆ ههر ئهمه سهبارهت به
داهێنهریش ههروایه :ئایا کهسهکان ناچارن ههوڵبدهن که
به هۆی هونهرهوه ل ه بێناوهڕۆکی رابکهن؟ یان ئاخۆ شتێک
بهناوی هونهری بێناوهڕۆک ههیه؟
کامۆ دهبێژێت که به گشتیی ههوڵدان بۆ جیاکردنهوهی
هونهر و فهلسهفه ناڕوون و نهگونجاوه و بۆخۆی بهتایبهتی
دهپهرژێتهسهر ئهم پرسه ک ه کاتێک فهیلسوف له ناخی
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سیستمی خۆیدا کاردهکات و هونهرمهندیش له دهرهوهدا
دهخوڵقێنێت ،ههم هونهرمهند و ههم فهیلسوف روانگهی
تایبهتی خۆیان له دنیا کۆپیدهکهن و دهبێت خۆیان لهو
روانگهیهدا جێگیربکهن ،ههتا داهێنهربن.
هونهری بێناوهڕۆک ،دهبێت قهناعهت بکات به راڤهکردن
و له روونکردنهوه خۆی ببوێرێت .ئهم هونهره بۆ نیشاندانی
شتێکی مهزنرت ،چهشنێک واتا یان شتێک که ل ه ژیاندا ببێته
هۆی ئارامیی ههوڵنادات .راست وهکو مرۆڤی بێناوهڕۆک،
که ناتوانێت هیوایهکی به پێشهڤچوون ههبێت ،هونهری
بێناوهڕۆکیش ناتوانێت بهڵێنیی پێشهڤچوون بدات .هونهری
خراپ بۆ پێشکهشکردنی هونهرێکی جیهانیی له بارودۆخی
بهردهست ،خۆی لهژێر ئاکاری ناڕاستگۆیانه دهپڵیشێنێتهوه،
هونهری چاک قبووڵی دهکات که تهنیا دهتوانێت روانگهیهکی
تایبهت ،گرتهیهکی تایبهت له ئهزموون وێنابکات .ههموو
شتێک لهم هونهرهدا چ بابهتی رههابێت ،یان گشتیی دهچێته
ئاستی دهربڕینی ناڕاستهوخۆهوه .هونهرمهندێکی چاک له
ژیانیشیدا ههر چاکه :لهبهرامبهر چییهتیی پڕلهکهفوکوڵی
ئهزموونهکاندا ههستیاره و بهشێوهیهکی روون و راشکاوانه
دهتوانێت لهگهڵ ئەوانی دیکەدا بیخاته بهرباس.
هونهره دیدارییهکان و مۆسیقا بهشێوهی ئهزموونیی
کاریگهریامن لهسهردادهنێن .بهم پێی ه بۆ ئهم هونهرانه
گران نییه بگهنه ئاڕمانجی بێناوهڕۆکی راڤهی بهدوور له
روونکردنهوه .بهمحاڵه زمان بۆ روونکردنهوه گونجاو و
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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لهجێگەی خۆیدای ه و کامۆ پێی سهیره ،ک ه رۆمان چۆن
بێناوهڕۆک دهبێت .نوسهری چاک وهکو فهیلسوفێک گشت
دنیا دهخوڵقێنێت ،ههروهها لهوێدا جێ خۆشدهکات .بهم
حاڵه راگهیاندنی ئهو له رێگهی واتا و وێنهکانه ،نهک بهڵگه
هێنانهوه ،لهبهرئهوهی بۆ روونکردنهوهی بابهتهکان ،بهر له
ههموو شتێک له دهربڕینی راشکاوانه کهڵکوهردهگرێت.
نوسهری بیناوهڕۆک بۆئهوهی بهڕاستیی مبێنێتهوه ،دهبێت
ههمیشه ل ه بێناوهڕۆکبوونی کارهکهی ئاگاداربێت:
بهرههمهکهی هیچ کات روونبوون ،یان بهرهوپێشچوون بۆ
ئهو ،یان ئەوانی دیکە به دیاریی ناهێنێت.
لێکدانهو ه
هیوا و زێدهخوازیی هاندهری جووڵهی تاکێکه ،که
ژیانی ئاساییه و هیچ زانیارییهکی لهسهر پوچی نییه.
بهپێی ههستپێکردن شتگهلێک له ژیاندا ههن ،که «بایهخی
ئهنجامدان»یان ههیه .کامۆ ناشارهزایانه ،زۆربهی جاران ئهو
بۆچوونه باوه ،که دهڵێت کارهکانی ژیان بایهخی ئهوهیان
ههیه ئهنجامبدرێن ،گرێدهداتهوه بهم بۆچوونه ک ه ژیان
دهبێت واتای ههبێت .پهیوهندییهکی لهمجۆره کهمێک جێی
گومانه ،بهاڵم پێداگریی سهرهتا ،واته ئهم گریامنه لهسهر پێیهی
زۆربهی خهڵک راسته که پێیانوایه «ژیان بایهخی ژیانکردنی
ههیه« .له بهراورد لهگهڵ ئهوهدا ،مرۆڤی بێناوهڕۆک بهم
وشیارییههوه دهژیت ،که ههرچی ئهنجامی بدات بێبایهخه.
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مرۆڤی بێناوهڕۆک له بنهڕەتدا به بێ خهیاڵکردن دهژیت.
ب ه بڕوای ئهو له ئاکامدا ههموو پێویستی ،دڵخۆشی و بیر و
بۆچوونهکانی کهمبایهخن .له ههمانکاتدا بێجگهله درێژەدان
به ژیان هیچ رێگەیهکی دیکهی نییه .دهبینێت که باقی
خهڵکانی دیکه نهستکردانه دهوری خۆیان دهگێڕن و به پێی
بژاردەی خۆی لهگهڵ ئهوان رۆڵدهبینێت .لهو سهرهو ه که ئهو
ئاگاداری پوچی دنیایه ،له دهورگێڕانی خۆشی ئاگاداره ،کهچی
کهسێکی ئاسایی ،شاد و به کهیف و گێل دهمێنێتهوه.
ئهگهری زۆر زۆره کامۆ ئهو وتهیهی شکسپیر
پشتڕاستدهکاتهوه که « :ههموو دنیا دیمهنی شانۆن و ههموو
پیاوان و ژنان دهورگێڕن و هیچی دیکه« .کامۆ بهم وتهیه
که مرۆڤی بێناوهڕۆک دهزانێت تهنیا ،تهنیا ئهکتهره ،مرۆڤی
ئاسایی و فریودراو پێیوای ه شتێک له ئهکتهر بانرته ،مرۆڤی
بێناوهڕۆک له کهسی ئاسایی جیادهکاتهوه.
ل ه ههمان سهردهمی ئهرستۆ (و تهنانهت پێش ئهویش)،
ئهم بۆچوونه باو بوو که هونهر السایی ژیان دهکاتهوه.
یۆنانییهکان بۆ وهسفکردنی هونهری شانۆیی که الساییهکه
له ژیان ،وشهی  mimesisیان بهکاردههێنا ،که چاوگهکهی
له وشهی - mimeی ئینگلیزییه .کاتێک کامۆ باسی مرۆڤی
بێناوهڕۆک و ژیان ه پانتۆمیمییهکهی دهدوێت و دهشڵێت
که گهورهترین پانتۆمیمهکان کردهیهکی داهێنهرانهن، ،
تاڕادهیهکی زۆر وێنایهکی یۆنایی له مێشک دایه.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف

73

هونهر الساییکهرانهیه ،لهبهرئهوهی السایی ژیانی
راستهقینه دهکاتهوه .کامۆ دهڵێت ژیانیش السایی دهکرێتهوه
و له ئهنجامدا ئهکتهرگهلێکین لهسهر شانۆ و نهستکردانه
دهورهکانی خۆمان دهگێڕین ،بهاڵم «ژیانی راستهقینه« چییه
که ئهم السایی ژیانی لێدهکاتهوه؟ کامۆ دهڵێت ئێم ه لهژێر
کاریگهریی خهیاڵدا ژیان دهکهین ،بهمجۆره که ژیان واتای
ههیه و رۆحی مرۆڤ لهناو دهچێت .ئێمه دهورهکانی خۆمان
دهگێڕین و ژیانێکی واتادار دهنوێنین .مرۆڤی بێناوهڕۆکیش
ئاکارێکی هاوشێوهی لهم جۆرهی ههیه ،بهاڵم وشیاره که تهنیا
خهریکی ئهم چهشنه نواندنهیه .بهمجۆر ه لهوهدهچێت که
وشیاریی چهند قاتبووی مرۆڤی بێناوهڕۆک شتێکی زیاتر لهو
وشیارییهی پێنادات ،که ژیانهکهی شانۆنامهیهکه.
کامۆ له شیکردنهوهی هونهری بێناوهڕۆک بۆ نوسهران
پێشنیاردهکات که خۆیان به وهسفکردنی جیهانهوه
خهریک بکهن و ههوڵنهدهن روونیبکهنهوه .روونکردنهوه
ههوڵێکه بۆ داسهپاندنی رێکوپێکی بهسهر ئهزموونهکان،
تێگهییشتنه له دنیا و بهم بۆنهوه ههوڵدانه بۆ چوون بهرهو
ئهوپهڕی قبووڵکردن و تهنیا ئاگاداربوونه له نائهقاڵنیبوونی
بوونهوهران .هونهرمهندی بێناوهڕۆک لهجیاتی ئهوهی
ههوڵبدات دۆخی دنیا روونبکاتهوه ،تهنیا دهبێت بهوجۆره
دنیا وهسفبکات ،که دهیبینێت .کامۆ دهڵێت هونهرمهند
دهبێت بۆ پڕکردنهوهی (بۆشایییهکانی) دنیابینییهکهی له
وێنهکان کهڵکوهربگرێت .چیرۆکهکانی خودی کامۆ پڕن
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له وێنهسازییه بهپیتهکان :رووداوهکانی بهناوبانگرتین
رۆمانهکهی به شێوهیهکی لهبیرنهکراو له واڵتی وشک و
کاتۆری جهزائیردا روودهدهن .ئهفسانهی سیزیفیش پڕە له
وێنهکان .کامۆ ناڵێت دهبێت هونهر بهوپهڕی وهفادارییهوه
دنیا ههر بهوجۆرهی که ههیه کۆپی بکاتهوه ،بهڵکو
دهڵێت هونهرمهندان دهبێت به چهشنێک هونهرهکهیان
بهکاربهێنن ،که تێڕوانینی نایابی خۆیان بهسهر دنیادا
باڵوبکهنهوه .ههموو ههوڵێک بۆ وتنی «ژیان ئهوهیه«
شهرمهزاره به دۆڕان و هونهرمهندان دهبێت به متامنهوه
بڵێن که «له روانگهی ئهوانهوه ،دنیا واته ئهوه«.
پێدهچێت کامۆ ئهو بنهمایانه دهخاتهژێرپێ که بۆخۆی
لهم نامیلکهیهدا دایناوه .شێوازهکهی رێک ههمانشێوازه ،که
بۆ نوسینی چیرۆک رایدهسپێرێت ،بهاڵم ئهفسانهی سیزیف
چیرۆک نییه .ئهگهرچی ئهفسانهی سیزیف ئهندێشهکان
به چهشنێکی هونهرمهندانه دهردهبڕێت ،بهاڵم ههوڵێکه
بۆ روونکردنهوهی «ژیان ئهوهیه« .رهنگه یهکێک له
شێوازهکان بۆ بهرگریکردن ئهم خاڵه بێت که ئهفسانهی
سیزیف له بنهڕەتدا ئهو بنهمایانه پێشێلبکات ،که بۆخۆی
دایناون ،بهاڵم ئهمه پێشلکردنێکی پێویسته .ئهگهر کامۆ
ههوڵی نهدهدا فهلسفهی پوچی خۆی روونبکاتهوه،
ئێمه لهوه تێنهدهگهیشتین که ئهم شیکردنهوهیه
نابهجێ بوو .ویتگنشتاین 29له (– Troctatus Logico
 )Philosophicus30ههر پشت بهم بهڵگههێنانهوهیه
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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دهبهستێت ،بهچهشنێک که له کۆتاییدا پێداگریی دهکات
لهسهر قۆڕیاتبوونی رستهکانی خۆی ،بهاڵم ئێمه تهنیا
به خوێندنهوهی رستهکانی بهوه دهگهین که رستهکان
قۆڕیاتن و “ به دروستیی دنیا دهبینین” .بهم حاڵه کامۆ
به پێچهوانهی ویتگنشتاین بهوه نازانێت ،که بهرههمهکهی
رهنگه بهم جۆره ناکۆک بێت لهگهڵ خۆی و ههوڵنادات
خۆی لهم تووشبوونه رزگاربکات.
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خوڵقانی پوچی:
31
کیریللۆڤ
کورته
کامۆ بهشێوهیهکی بابهتییانه له بهرههمهکانی
دایستۆڤسکی 32دهکۆڵێتهوه .به تایبهتی گۆشه نیگایهکی
له داگیربووهکان)Demons( 33ە .ب ه پێی وتهی کامۆ،
دایستۆڤسکی له بهڵگههێنانهوهی بێناوهڕۆکهوه
دهستپێدهکات و ئهم بهڵگههێنانهوهیه سهرقاڵی ئهوه.
له روانگهی دایستۆڤسکیدا یان خودا و ژیانی پاش مردن
ههیه و ژیان واتای ههیه ،یان ژیان بێواتایه و ههموو
کردهکامنان بێناوهڕۆکن و ژیان شتێک نییه ،بێجگه له
گاڵتهیهکی بێبهزهییانه .دایستۆیهڤسکی نوسهرێکی مۆدێرنه
که کهڵکهڵهی پوچی ههیه ،لهبهرئهوهی له پێشدا هۆگری
میتافیزیک و واتای ژیانه ،بهاڵم چونکه هونهرمهنده و
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فهیلسوف نییه ناپهرژێتهسهر پرس ه سهڵتهکان ،بهڵکو ل ه
چۆنیهتیی کاریگهریی ئهم گرفتانه لهسهر ژیانی تاکهکان
دهکۆڵێتهوه.
له کتێبی داگیربووهکاندا ،کیریللۆڤ کارهکتهرێکه
خۆی دهکوژێت و بۆخۆی بهم کردهیه دهڵێت «خۆکوژیی
لۆژیکیی» .بۆ ئهوهی ژیان بایهخی ئهوهی بێت که بۆی
بژیت ،خودا پێویسته ههبێت ،بهمحاڵه کیریللۆڤ بهوه رازیی
بووه ،که خودا ناتوانێت ههبێت .خۆکوژیی ئهو له بنهڕەتدا
سهربزێوییه دژ بهو خودایهی ک ه نییه .لهم رووهو ه ئهو
کارئهکتهرێکه بێناوهڕۆک که پاڵنهری کردهکهی سهربزێوییه
و ئهو کردهیه له رووی ههڵبژاردنهوه ئهنجامدهدات و
خۆی دهکوژێت .بهمحاڵه کامۆ دهڵێت که ئهم خۆکوژییه له
بێهیواییهوه نییه ،بهڵکو داهێنهرانهیه و کیریللۆڤ بهم کردهیه
به چهشنێک هیواداره ببێته «خودا».
بهڵگههێنانهوهی کامۆ به پێداگرییهکی نائاساییهوه
دهستپێدهکات که خودا نهبێت ،بهمجۆره کیریللۆڤ خودایه.
ل ه دنیابینیی کریستیانییدا ههموو شتێک پهیوهسته به
ئیرادهی خودا و ههرچی دهکهین له خزمهتی خودادایه.
ئهگهر خودا نهبێت ههموو کارهکان به پێی ئیرادهی ئازادی
خۆمان دهیکهین و کردهی خۆمان له خزمهتی خۆماندایه .له
دنیای بێخودادا ئێمه خۆمان ئهو جێگایه دهگرینهوه که خودا
دهبێت ههیبێت.
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بهم حاڵه گرفتهکه ئهوهیه ،که تهنانهت لهدنیای
بێخودادا ،زۆربهی خهڵک ههروا به هیواوه دهژین و ناتوانن
ببنه ههڵگری میراتی بژاردەی خۆیان .له دنیای ئهمڕۆدا
هیچ دهروویهک نیی ه بۆ ئهوهی خهڵک بتوانن له رووی
ههڵبژاردنهوه بژین .کهچی ههر بهوجۆرهی کیریللۆڤ
دهیهوێت نیشانی بدات ،ئهگهری ههیه ب ه ویستی خۆیان
مبرن .خۆکوژیی ئهو به گشتیی ههوڵدانێکه بۆ قوربانیکردنی
خۆی ههتا به دنیای نیشانبدات که ئازادیی ههموومان
بێناوهڕۆکه ،بهم پێیه ئهوانهی چاو له دهمی ئهون رهنگه
بتوانن به ئازادییهکی زیاترهوه بژین.
دایستۆڤسکی له بهشی کیریللۆڤ و ئهو پرسانهی که به
گشتیی دهیهێنێته ئاراوه ،دنیابینیی بێناوهڕۆکامن پێشکهش
دهکات .کهچی دایستۆڤسکی له ئاکامدا ل ه ئهنجامه
بێناوهڕۆکهکان رادهکات و بهرهو بڕوا ههنگاودهنێت .دوایین
رۆمانهکهی ،برایانی کارامازۆڤ ،34به پشتڕاستکردنهوهی
ئالیوشا 35تهواو دهبێت که ژیانی پاش مردن ههیه .ئهگهرچی
دایستۆڤسکی لهگهڵ واتای بێناوهڕۆک دهستهویهخهیه ،بهاڵم
له ئاکامدا هیواداره به خودا.
لێکدانهو ه
دایستۆڤسکی لهگهڵ کیرکەگۆر و نیچە ،زۆربهی
جاران به یهکێک له مهزنرتین سهرچاوهکانی ئیلهامی
بزاڤی ئێگزیستانسیالیزمی سهدهی نۆزهدهیهم دادهنرێن.
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دایستۆڤسکی وهکو کامۆ رۆماننوسێکه به کهڵکهڵهی
فهلسهفییهوه .لهوهدهچێت ههریەکیان مهیلێکی وایان نییه
ههتا ئیمتیازی رێژەیی بارودۆخه جۆراوجۆره فهلسهفییهکان
بناسن ،زیاتر دهخوازن له بارودۆخه جۆراوجۆره
فهلسهفییهکاندا تێبگهن .کهڵکهڵهی مهزنی کامۆ له بهرههمه
سهرهتایییهکانیدا رێک ئهوهیه که دهستنیشانیبکات چۆن،
ئایا تاک دهتوانێت به ئاگاداریی تهواو له پوچی بژیت.
دایستۆڤسکی بهردهوام دهپهرژێتهسهر پرسی بڕوا و تهواوی
واتاکانی ناو دنیای بێخودا .ههریەکیان بهیهکهوه ئاگادارن
که زۆرینهی خهڵکی له ئاستی عهقاڵنیدا بۆچوونی پوچی،
یان نهبوونی خودا پشتڕاست دهکهنهوه ،بهاڵم ل ه راستیدا له
ئهنجامی ئهو پشتڕاستکردنهوهی ژیانکردندا بابهتێکی دیکه
ههیه.
جیاوازییهک که رهنگه له نێوان دایستۆڤسکی و کامۆدا
ههبێت ئهوهیه ،که دایستۆڤسکی له ئاکامدا بهو دهرئهنجامه
دهگات که به بێ بڕوا ناتوانین ژیان بکهین ،بهاڵم کامۆ بڕوایوایه
که دهتوانین .له «تاوان و سزا»36دا راسکۆلنیکۆڤ 37پاڵهوانی
رۆمانهکه ،بهمهبهستی تاقیکردنهوهی رادهی ئازادییهکهی،
دهکوژێت .له ئاکامدا تووشی ئازاری ویژدان دهبێت و دانی
پێدادهنێت و له کۆتایی رۆمانهکهدا ئیامن دێنێت .له برایانی
کارامازۆڤدا خۆدا نهناسیی له ئاکامدا ئیوان کارامازۆڤ38
شێت دهکات ،بهاڵم برا گهنجرتهکهی ،واته ئالیوشا که به
خۆشحاڵییهوه دهیهوێت بڕوا بهێنێت ،باشرت دهردهکهوێت.
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جیاوازیی راسکۆلنیکۆڤ ،ئیوان کارامازوڤ و کیریللۆڤ
لهگهڵ زۆربهی خودانهناساندا ئهوهی ه که ئهوان دهیانهوێت
ههمیشه به پێی بنهماکانی خۆیان بژین .بۆ ئهوان ههر ئهوه
بهس نییه ،که سووربن لهسهر بژاردەی خۆیان و پێداگربن
وهکو پێشوویان بژین .دهبێت به وردیی له خۆیانی روون
بکهنهوه که ژیانی به بێ خودا چهنده جیاواز دهبێت
و ههوڵدهدهن به پێی ئهو رێسای ه بژین .ئهم رێگایه بۆ
راسکۆلنیکۆڤ به کوشنت دهگات ،بۆ ئیوان دهبێته شێتبوون و
بۆ کیریللۆڤ دهبێته خۆکوژی .بهههمانشێوه کامۆ دهیهوێت
کارئهکتهرهکانی به پێی ههر ئهو فهلسهفهیه بژین که
خۆی پهروهردهی کردووه .میورسۆ 39و کالیگۆال ئهو دوو
کارئهکتهرهی کامۆ له کاتی نوسینی سیزیفدا خوڵقاندنی،
به ئاسانی ژیانی خۆیان له ئاستی ئهقاڵنیدا قبووڵناکهن،
ههروهها کامۆ لهم کارئهکتهرانه کهڵک وهردهگرێت ،ههتا
بهو دهرئهنجامه بگات ،که ژیانی بێناوهڕۆکی خاوهن بنهما به
چ جیاوازییهکی لهگهڵ ژیانی پێوهردا ههیه.
زۆرینهی ناکۆکی نێوان کامۆ و دایستۆڤسکی ئهگهرچی
شهست بۆ حهفتا ساڵ مهودای مێژوویی و کولتوریی
جیاوازیان ههیه ،بهاڵم شایانی باسکردنن .هیچ پێویستییهک
نییه که ئهم دوانه دژی یهک بن .له روسیای دایستۆڤسکی
دا وێدهچوو ژیانی داماڵدراو له خودا مهحاڵ بێت کهچی
له فهرهنسای کامۆدا به رواڵهت ژیانی بێ خودا پێویست
بوو .ب ه دڵنیاییهوه له باسی داگیربووهکانی کامۆدا ،پێدهچێت
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کامۆ لهو سهردهمدا ئەوەی قبووڵکردبوو ک ه خۆکوژیی تاکه
جێگرهوهی بڕوا به خودایه.
کامۆ ئهم بهشهی له کتێبهکهدا ئاوا کردووه ،بۆئهوهی
بیزانێت ئاخۆ نوسهرێکی که بنهماکانی نهیلیزمی
قبووڵکردووه ،دهبێت بهو بنهمایانه وهفادار مبێنێت.
بهرواڵهت دایستۆڤسکی بهم دهرئهنجامه دهگات ،که ئهگهری
ههیه نوسهرێک پوچی بناسێتهوه ،بهاڵم به پێی بنهماکانی،
ژیان نهکات .له بهشی یهکهمی ئهفسانهی سیزیفدا کامۆ
نیشانیدهدات که فهیلسوفه ئێگزیستانسیالیستهکان وهکو
یاسپێرس ،کیرکەگۆر و چێستۆڤ بنهماکانی نیهیلیزمیان
ناسیوه ،بهاڵم دواتر به جێی ئهوهی بنهماکانی قبووڵبکهن،
بهرهو بڕوا باڵیانگرتووه .لهم بهشهدا کامۆ دهریدهخات ،که
ئهوشتهی له رووی فهلسهفییهوه بۆ ئهو چهشنه بیرمهندانه
ڕاستدهگهڕێت ،سهبارهت به دایستۆڤسکیش له پێگهی
نوسهردا راسته .ههستی ناسینی پوچی ههر تهنیا به واتای
خوڵقاندنی چیرۆکی بێناوهڕۆک نییه.
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خوڵقاندنی بێناوهڕۆک:
خوڵقاندنی کورتخایهن
کورت ه
منوونهکهی دایستۆڤسکی دهریدهخات ،که بهردهوام
دهستهویهخهبوون لهگهڵ دژوازیی بێناوهڕۆکیدا دژواره.
ئهگهرچی دایستۆڤسکی به تامهزرۆیی ل ه محهکدانی
پوچیهوه دهستپێدهکات ،بهاڵم له ئاکامدا قبووڵیدهکات،
که هیوا به ژیانێکی دیکه بێته ناو باسهکهوه .کامۆ تهنیا
باسی رۆمانێک دهکات ،که به بۆچوونی ئهو ئهویش تهواو
بێناوهڕۆکه« ،مۆبی دیک»40ی مێلڤیل .41کامۆ دهبێژێت که
نهبوونی رۆمانی بێناوهڕۆک به ههمان رادهی زۆربوونهکهی
نرخی ههیه .به سهرنجدان بهو بهرههمه هونهرییانهی که
به ئامانجی پوچی نهگهیشتوون ،زۆر شت سهبارهت بهوهی
که هونهری بێناوهڕۆک پێکیهێناوه فێردهبین .تێدهگهین
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که هیواداربوون ،خواستنی تاکانهبوون و دیسیپلین چهند ه
ئاسانه و به درککردنیشی لهم گرنگه دهگهین ،که بهردهوام
وشیاریی خۆمان لهبارهی پوچی تهواوی هیواکان بپارێزین.
کامۆ دهڵێت هونهرمهندی پوچی دهبێت بهردهوام
زهینی خۆی له هیوا به ژیانێکی بێجگه له ئهوه بهتاڵ
بکاتهوه و چاوهڕوانی نهبێت .هونهرمهندی پوچی
سهرچاوهی ئیلهامی خۆی رێک لهم روانگه نهرێنییهدا
دهدۆزێتهوه و به زانینی بێناوهڕۆکبوونی بهرههمهکهشی،
دیسان ههر کار دهکات .ئهم هونهرمهنده دهبێت فاتیحای
وێنای ژیان ،یان دنیایهکی گهورهتر لهو شتهی که دهیبینێت
بخوێنێت ،بهاڵم لهههمانکاتدا ههر لهم ژیانه زیاترین
سوودوهربگرێت .سیستامتیکبوون و راشکاویی زهینیی،
که بۆ داهێنانی هونهرمهند پێویسته هاوکاریدهکات تا
تێگهییشتنی وشیارانهی لهمهڕ پوچی بپارێزێت .ههرچهنده
ئهزموونهکانی بهپیترتبن ،هونهرهکهی وهکو رهنگدانهوهیهک
له تێگهییشتنی ئهو له پوچی ،دهچێته ئاستی تۆمارکردنی
ئوتوبیوگرافیکی که به دوای گۆڕانکارییهکانی ههستکردیدا
دهچێت.
ئهم وتهیه که هونهرمهندان دهبێت بهردهوام تێگهییشتنی
خۆیان له بنهما سهڵتهکانی پوچی بپارێزن ،بهم مانایه نییه که
هونهرهکهیان دهبێت بۆچوونی فهلسهفهیی بخاتهبهردهست،
ک ه بنهمای بهڵگههێنانهوهی بێناوهڕۆکه .رۆمان نامهی
فهلسهفیی نییه که جلکی خهیاڵکردن لهبهربکات .روانگهیهکی
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تایبهت له دنیا دهردهخات ،که مهبهستهکهی رادهربڕینی دیار
و یهکدهست سهبارهت به چییهتی مرۆڤ نییه .بۆ مرۆڤی
بێناوهڕۆک شتێک به ناوی هیوا یان تێزی فهلسهفیی بوونی
نییه و هونهری بێناوهڕۆکیش نابێت ئاماژە ب ه هیچکام لهم
شتانه بکات.
کامۆ باسی جۆراوجۆریی ژیان پووخت دهکاتهوه و
دهڵێت که ژیان به مردن کۆتایی پێدێت ،بهاڵم ههتا ئهوکات
ههموو شتێک به خۆمانهوه گرێدراوهتهوه .ئهگهر به
ئهندێشهی ههبوونی ژیانی پاش ئهم ژیانه نهبهسرتێینهوه
 یان سهرهڕای ههبوونی بوونهوهرانی بااڵدهست که چاکو خراپ دهستنیشاندهکهن  -ئهوکات ئهم ژیان ه به تهواویی
دهبێته هی خۆمان و ههرجۆرێکی که پێامن باش بێت دهژین.
لێکدانهوه
سهردێڕی ئهم بهشه «خوڵقاندنی کورتخایهن» به باشیی
خاڵی ناوهندیی کامۆ کۆدهکاوه :خوڵقاندنی بێناوهڕۆک
خوڵقاندنێکی کورتخایهنه .هونهرمهندی بێناوهڕۆک هیوایهکی
به وهاڵمدانهوه ،یان دهربڕینی بانگهوازێکی گرنگ و ههرمان
نهماوه .بهجێی ئهوه ههوڵدهدات دنیا ههر بهوجۆره
نیشانبداتهوه که دهیبینێت ،له ههمان حاڵدا تهواو دهزانێت
که ورد ه ورده ههم خۆی و ههم هونهرهک هی دهبنه بابهتێکی
دابڕاو ،بزر و دهمرن .کامۆ به پێچهوانهی زۆربهی بیرمهندان
پێیوانییه که هونهر چهشنه بهرهوپێشهڤچوونێکی نائایینی
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بێت .هونهرێک که تێیدا هونهرمهند له چیرۆکێکی تایبهت
بۆ گهیشنت به واتا و ناوهڕۆکێکی تایبهت کهڵک وهردهگرێت.
بۆ هونهرمهندی بێناوهڕۆک چیرۆک ل ه ئاکامدا ههمان شته
که ههیه :بۆ ئهو ناوهڕۆکی گشتی و مانا بوونی نییه ،ههتا
سیلهی لێبگرێت.
کامۆ به رواڵهت بهم دهرئهنجامه دهگات ،که
مهبهستی سهرهکیی هونهری داهێنهر ئهوهیه ،که یارمهتیی
هونهرمهندی بێناوهڕۆک بدات ههتا له ئهمێستادا بژیت
و به وشیاربوونی خۆی لهمهڕ پوچیدا بپارێزێت .ئهم
دهرئهنجام وهرگرتنه لهوه دهچێت مهبهستهکهی بهتایبهتیی
هونهرمهند بێت و به هیچ شێوهیهک مهبهستی گشتی
خهڵک نییه .له لێکدانهوهی جوانیناسی42یدا ههنگاو بۆ
پێش و پاشی سهرنجڕاکێش ههیه ،که جاریوایه بایهخی
هونهر له روانگهی هونهرمهند و جاریواشه له روانگهی
گشتی خهڵکهوه دهکهوێته بهرباس .کانت 43فهیلسوفی
سهڵت ،جوانی ،شان ،شکۆ و شتی لهم چهشنه بابهتانه
له «رهخنهی حوکمدان»دا دهخاته بهرباس ،بهتایبهتیی له
روانگهی شهخسیی که له بهرههمی هونهریی دهڕوانێت.
له بهرامبهردا ،کامۆ که بۆخۆی هونهرمهنده و رهنگه ههر
بهم هۆیهش بهتایبهتیی لهسهر بایهخی ئهو هونهره بۆ
هونهرمهند دهدوێت.
سهرهڕای ئهمه پڕکردنهوهی بۆشاییهکان بۆ کامۆ نابێت
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گران بێت ،بهتایبهتیی ئهگهر چیرۆکه سهرهتاکانی ئهو ب ه
نوێنهری بیرکردنهوهی ئهو وهکو نوسهرێک لهو قۆناغهدا
دابنێین .نوسینی «نامۆ» یاریدهی کامۆی دا ههتا لهگهڵ پوچی
دهستهویهخه بێت ،بهاڵم رهنگبێت سهبارهت به ئیامنیش
بتوانین ههر ئهوه بڵێین .ئهوهی که دهیزانین کاریگهریی
رۆمانی «نامۆ»یه لهسهر ئێمه .نامۆ ئهگهر شتێکی دیکهمان
پێنهدات زۆر روونرت له ئهفسانهی سیزیف ،مهبهستی کامۆ
له مرۆڤی بێناوهڕۆکامن پێدهگهیهنێت .ههروهها له «نامۆ»دا
دهبینین که کامۆ پێێخۆشه وهفادار بێت به بناماکانی خۆی،
که رۆمان نابێت بپهرژێتهسهر بابهتگهلی عهینی و نابێت
ببێته مینبهرێک که له سهرییهوه سهبارهت به فهلسهفهی
سهڵت خوتبه دهدهن .چیرۆک به گشتیی رهگی له رووداو و
کارهکتهرهکاندا ههیه و زۆربهی کات مهبهسته فهلسهفییهکان
دهربڕینی ناڕاستهوخۆن ههتا راستهوخۆ .ئهو شتهی که ئێمه
له «نامۆ»ی وهردهگرین ههستێکی راستهوخۆ نییه ،که بڵێت
«مهبهستی کامۆ له بێناوهڕۆک ئهوه بووه» بهڵکو کهم تا زۆر
وێنهیهکی ههڵتهکێنهر له کتێبهکهمان پێدهگات ،که دنیا له
روانگهی پوچیهوه چۆن دێتهبهرچاو« .نامۆ» ئێمه ناچاردهکات،
که ببینین چۆن کهسێک دهتوانێت له بێناوهڕۆکیدا بژیت
و بهمجۆره هونهری بێناوهڕۆک «النیکهم ئهو هونهرهی که
کامۆ پێشکهشیدهکات» یارمهتیامندهدات ههتا به وشیاربوونی
بێناوهڕۆک بگهین و بیپارێزین.
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سهبارهت به پێداگریی کامۆ لهسهر ئهوه ،که هونهر
نابێت له سنوری عهینیدا بێت ،دهتوانین له نێوان ئهو و
ئهدیبی هاوچهرخی ئهو واته ژان پۆل سارتر جیاوازییهکی
گرنگ بدۆزینهوه .سارتەر سیامی نارساوی ئێگزیستانسیالیزمی
فهرهنسا بوو ،له سهردهمی نوورسانی ئهفسانهی سیزیفدا
ئهو و کامۆ زۆر لێکنزیک بوون .سارتەر ئهوکات تاز ه رۆمانی
کالسیکی خۆی «رشانهوه»44ی چاپکردبوو ،که تێیدا باسی
فهلسهفهی وجوودی45ی خۆی کردبوو .جیاوازیی نێوان
«رشانهوه« و «نامۆ» ئهوهیه که رشانهو ه زیاتر له باسی
فهلسهفیی دهچێت .پاڵهوانی کتێبهکه کهسێکی زانکۆییه و
سهرقاڵه به باسی دوروودرێژی سهڵت سهبارهت به پرسه
جۆراوجۆره فهلسهفییهکان .لهبهرامبهردا نامۆ جگه لەوەی
کۆتاییهکهیدا نهبێت ،دهنا له فهلسهفه دووره و پاڵهوانهکهی
کارمهندێکی گهمژهی نوسینگهیه.
ئهگهرچی سارتەر لهچاو کامۆ فهیلسوفێکی باشرته ،بهاڵم
کامۆ رهنگبێت رۆماننوسێکی باشرتبێت .کامۆ له «نامۆ»دا
دنیایهکی دهوڵهمهند له ئهزموونهکامنان پێشکهشدهکات و
له زۆربهی بابهتهکاندا ڕێگەدهدات خۆمان به دهرئهنجام
بگهین .رشانهوه داخراوتره ،داوا له ئێمه دهکات بهدوای
هێڵێکی فکریی تایبهتدا بچین .مرۆڤ زۆربهی جاران لهخۆی
دهپرسێت ،که بۆچی سارتەر خۆی بۆ نوسینی رۆمان ماندوو
کرد ،چونکه وادیاره ئهو تهنیا هۆگری باسی فهلسهفییه.
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ئهفسانهی سیزیف
سیزیف رهنگه زیاتر بۆ سزاکهی له جیهانی مردووهکاندا
بهناوبانگه ،ههتا بهو کارانهی که له ژیانیدا کردبووی .به پێی
ئهفسانهی یۆنانیی ،سیزیف شهرمهزاره ،که تاشەبهردێک
ههڵگرێت بۆ سهر چیا ،تهنیا لهبهرئهوه که ههرکاتێک
گهیشتهسهر چیاکه ،تاشەبهردهکه خللۆربێتهوه و بچێتهوه
شوێنی خۆی .کامۆ دهڵێت خوداکان ،ژیربوون لهبهرئهوهی
ئهوهیان درککردبوو ،که تهمهنێک تاقهتپڕووکاندن سزایهکی
کارهساتباره.
ئهم ئهفسانهیه به چهند جۆر دهگێڕدرێتهوه  -ئهو
گێڕانهوانهی ناکۆکن لهگهڵ یهکرتی  -ب ه پێی گێڕانهوهکان
باسی چۆن چوونی سیزیف بۆ دنیای مردووهکان و سزادرانی
دهگێڕدرێتهوه.
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به پێی یهکێک له گێڕانهوهکان ،زیووس ،46ئایگینا47
ژنێکی نهمر که کچی ئهسوپووس 48بوو دهڕفێنێت.
سیزیف له شارهکهی خۆی واته کۆرینس 49شاهیدی
ئهم رفاندنه بوو ،بهو مهرجه رازی بوو زانیاریی لهسهر
رفێنهرهکه بدات به ئهسوپووس ههتا ئاوی کانی بگهیهنێته
قهاڵی کۆرینس .سیزیف به هۆی ئهم رێککهوتنه و
شاهیدیدان بەدژی زیۆس ،کهوته بهر غهزهبی خوداکان،
ههروهها بۆ خۆی و خهڵکهکهی سهروهت و سامان و
بهختهوهریی بهدهستهێنا.
گیڕانهوهیهکی دیکهش ههیه که سهبارهت بهوهی سیزیف
رۆحی مهرگ زنجیر دهکات ،بهچهشنێک که ل ه سهردهمی
بهندبوونی مهرگدا هیچ مرۆڤێک نهمرد .رسووشتییه که
کاتێک خوداکان مهرگیان رزگار کرد ،یهکهم قوربانییهکهی
سیزیف بوو ،ههروهها وتوویانه که سیزیف ب ه ژنهکهی خۆی
وت کاتێک مرد ،داب و نهریتی ناشتنی بۆ بهڕێوه نهبات.
کاتێک سیزیف چووه جیهانی مردووهکانهوه گازندهی برده
الی هادێس 50و پێیراگهیاند که ژنهکهی داب و نهریتهکهی
بهڕیوه نهبردووه و ئیزنی خواست ههتا بگهڕێتهوه بۆ سهر
زهوی و ژنهکهی ناچاربکات ،بهاڵم کاتێک ژیانی پێدراوه ،له
گهڕانهوه بۆ دنیای مردووهکان خۆی بوارد و پێش ئهوهی
بگهڕێتهوه دنیای مردووهکان و سزا بدرێت ،تهمهنێکی دوورو
درێژی کرد.
کامۆ ،سیزیف وهکو پاڵهوانی پوچی سهرهتا دهناسێت،
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ئهویش لهبهر ئاکارهکهی لهسهر زهوی و بۆ سزاکهشی ل ه
دنیای مردووهکاندا .ئهو سوکایهتییهکهی له ههمبهر خوداکاندا
دهرخستووه ،بێزاریی له مهرگ و مهیلێکی گران به ژیان .سزاکهی،
ملمالنێیهکی ههمیشهییی هیوابڕاوانهیه .به ئێمه ناڵێت که
سیزیف له دنیای مردووهکاندا چۆن سزادرا :دهبێت وێنایبکهین.
ئهوهی کامۆ بۆالی خۆی رادهکێشێت ،حاڵهتی رۆحیی سیزیفه
له لوتکهی چیاکه ،رێک پاش خلۆربوونهوهی تاشەبهردهکه .ئهو،
کاتێک بهرهو داوێنی چیاکه ههڵدهگهڕێت ،بۆ ماوهیهکی کورت
بارهکهی سووک دهبێت و وشیاره ،به بێناوهڕۆکبوونی چارهنوسی
خۆی د هزانێت .چارهنوسی سیزیف تهنیا لهو رووهوه دهتوانێت
تراژیک بێت که درکی دهکات و هیوایهکی نییه به دواخرانی
سزاکهی ،له ههمانکاتدا ئهو وشیارییهی به درککردن بهدهستی
دێنێت ،دهیخاته بان چارهنوسیهوه.
کامۆ دهڵێت تهنانهت سهیر نییه سیزیف بهم ئهرکه
دڵخۆش بێت .کاتێک خهفهت یان خهمۆکی کاتێک دهگات،
که ئهو سهیری پشتهوهی ،ئهو دنیایه دهکات که تێپهڕی
کردووه یان کاتێک به هیوای بهختهوهرییه و به ئاواتهوهیه
پێیبگات .کاتێک سیزیف چارهنووسهکهی قبووڵدهکات ،خهم
و خهفهتی لهمهڕ چارهنووسهکهی دهڕهوێتهوه .کامۆ دهڵێت
ئهرێوتن به «راستییه پووکێنهرهکان» وهکو بێناوهڕۆکی و
بێئاکامیی چارهنووسهکهی ،پووکێنهربوونی ئهم راستییانه
سووک دهکات .کامۆ دهگهڕێتهوه سهر ئۆدیپووس 51که
سهرهڕای ئهوهی ئهو ههمووه رهنجهی کێشاوه ،بهاڵم
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دهتوانێت «بهم دهرئهنجامه بگات ،که ههموو شت باشه«.
کامۆ دهڵێت بهختهوهری و بێناوهڕۆکی پهیوهندییهکی
نزیکیان لهگهڵ یهکرتیدا ههیه .ههردووکیان بهم دۆزینهوهیهوه
گرێدراون ،که دنیای ئێمه و چارهنوسی ئێمه هی خۆمانن،
هیوایهک نییه ،که ژیانی ئێمه تهنیا ههر ئهوندهیه که لێی
تێدهگهین .سیزیف ئهو کاتهی ل ه چیاکه دێته خوارهوه ،به
تهواویی به چارهنوسی خۆی د هزانێت .کامۆ بهم دهرئهنجامه
دهگات« :دهبێت وابزانین که سیزیف دڵخۆشه«.
لێکدانهو ه
کامۆ دهریدهخات ،ک ه پاڵ هوانی پوچی ،ژیان به
بهربهرهکانییهکی ههمیشهیی و هیوابڕاو د هزانێت .ههر کارێک بۆ
رهتکردنهوه ،یان خۆبواردن ل ه بهربهرهکانی و بێهیوایی ک ه ژیانی
ئێم ه پێناس ه دهکات ،ههوڵدان ه بۆ راکردن لهم ناکۆکیی ه بێناوهڕۆکه.
تاک ه مهرجی پێویستی مرۆڤی بێناوهڕۆکی کامۆ ،ئهوهی ه که
ئهو ب ه ئاگاداربوونی ت هواو ل ه بارودۆخی خۆی دهژیت .کاتێک
سیزیف پاڵ دهنێت ب ه گابهردهکهو ه بۆ سهر چیاکه ،هیچ شتێکی
وهگیرناکهوێت بێجگهل ه تاقهتپڕووکاندن و بهربهرهکانییهکهی،
بهاڵم لهو چرکهساتانهدا ئاگاداره ک ه ب ه بێ بار ل ه چیاکهو ه دێته
خوارهوه ،د هزانێت ک ه دهبێت بۆ ههتا ههتای ه بهربهرهکانێ
بکات و د هزانێت ک ه ئهم بهربهرهکانێی ه هیچ ئاکامێکی نییه .ئهم
ئاگاداربوون ه ههمان وشیارییه ،ک ه مرۆڤی بێناوهڕۆک لهم ژیانهیدا
ههیهتی .لهو رووهو ه ک ه سیزیف وشیاره ،چارهنووسهکهی هیچ
جیاوازییهکی لهگهڵ چارهنوسی نیی ه و خراپرتیش نابێت.
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کردهوهی ئێم ه ل ه ههمبهر چارهنوسی سیزیفدا ئاوێتهی
ترسه ،لهبهرئهوهی بێناوەرۆکی و هیوابڕاوییهکهی دهبینین.
ههڵبهت باسی سهرهکی ئهم بابهت ه ئهوهی ه ک ه ژیان لهخۆیدا
بهربهرهکانییهکی بێناوهڕۆک و داماڵدراو ه ل ه هیوا .بهمحاڵه
کامۆ دهشڵێت ب ه مهرجێک ئهم چارهنووس ه ههڵتهکێنهره ،که
ئێم ه ههروا هیواداربین ،بهم مهرج ه ک ه بیربکهینهو ه شتێک
زیاتر ههی ه لهم ژیانه و ئهو شت ه بایهخی ههی ه ببێت ه ئامانج.
چارهنوسی ئێم ه تهنیا کاتێک سامناک دێتهبهرچاو ،ک ه مبانهوێت
لهگهڵ شتێکدا ب هراوردیبکهین ک ه بۆمان سهرهکییه .ئهگهر
قبووڵی بکهین ئامانجێکی سهرتر بوونی نییه ،ئهوکات دهتوانین
ب ه بێ ترس مل وهبهر چارهنووسامن بنێین .کامۆ دهڵێت ههر
ئهوکاتهی ه ک ه دهتوانین س هرلهبهری ژیان درکبکهین ،لهبهرئهوهی
بهههموو شێوهیهک ملکهچی بوویین .بهم پێی ه سیزیف رێک
دهکهوێته ،بان چارهنوسی خۆیهوه .تهنیا کاتێک سزاکهی
ههڵتهکێنهره ک ه بتوانێت هیوا یان خولیایهکی باشرتی ههبێت.
ئهگهر هیوای نهبێت ،خوداکان هیچ شتێکیان بهدهستهوه
نابێت ،ک ه سیزیفی پێ سزا بدهن.
تیۆری تراژیدیا بابهتێکه بهرباڵو و ئاڵۆز و لهدهرهوهی
ئهم راڤهکردنهوهیه دایه ،بهاڵم کورتهباسکردنێک له تێڕوانینی
کامۆ سهبارهت ب ه تراژیدیا شایانی خوێندنهوهیه .کامۆ به
ئێمه دهڵێت که لهو چرکهساتهی سیزیف به چارهنوسی
خۆی دهزانێت ،چارهنووسهکهی تراژیک دهبێت .ئهو
گۆشهنیگایهکیشی له الی ئۆدیپووسه ،که تهنیا کاتێک سیامی
بوو به تراژیک و زانی باوکی خۆی کوشتوو ه و لهگهڵ دایکی
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خۆی ژیانی پێکهوهناوه ،ههروهها کامۆ ئاماژ ە بهوه دهکات
که ههم سیزیف و ههم ئۆدیپووس له ئاکامدا بهختهوهرن،
که ههردووکیان «بهم دهرئهنجامه دهگهن که ههموو شتێک
باشه« .به رواڵهت کامۆ ناڕاستهوخۆ دهڵێت تراژیدیا رهشبینانه
نییه .بهپێچهوانهوه دهربڕی مهزنرتین هاتییه که ئێم ه وهکو
مرۆڤ شایانی ئهو هاتییهن .لهوسهرهوه که سیزیف و
ئۆدیپووس هیوادارن و خۆیان فریودهدهن ،نابنه پاڵهوان .به
قبووڵکردنی بارودۆخی تراژیک دهتوانین به تهواویی دانبنێین
به چارهنووس و سنوورداربوومنان و پاش دانپێدانان نۆرهی
ئهوه دێت ،که ئێمه کێین و چ تواناییهکامن ههیه .چارهنوسی
تراژیک تهنیا له بهراورد ،لهگهڵ هیوا و شتێکی باشرتدا،
سامناکه .سیزیف و ئۆدیپووس به قبووڵکردنی چارهنوسی
خۆیان ،بێهیوا بوون و بهم شێوهیه پێیانوانییه چارهنوسیان
ههڵتهکێنهره .به پێچهوانهوه دهبینن ،ک ه لهئاکامدا
بهختهوهریی راستهقینهیان دۆزیوهتهوه.
کامۆ بهم باسه کۆتایی ب ه نامیلکهکهی دێنێت ،که
بهختهوهریی و ئاگاداربوون له پوچی زۆر توند پێکهوه
گرێدراون .ئهو دهڵێت ئێمه کاتێک دهتوانین بهڕاستیی
بهختهوهربین ،که به تهواویی ژیان و چارهنووسامن به هی
خۆمان بزانین .وهکو تاک ه شتێکی که ههمانه ،ههر ئهوه
دهبین بۆ ههتاههتایه .دوایین رستهی ئهم نامیلکهی ه ئهمهیه:
«دهبێت سیزیف به بهختهوهر بزانین ،».بهاڵم بۆ دهبێت
پێامنوابێت که سیزیف بهختهوهره؟ شێوهی دهربڕینی کامۆ
جۆرێکه ،کهواته چارهیهکی دیکهمان نییه .ئاخۆ ههڵبژاردنێکی
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دیکهش ههیه؟ سیزیف پاڵهوانی پوچیه ،پیاوێک هێند ه ژیانی
خۆشویستووه ،که شهرمهزاریان کردووه به کرداری بێناوهڕۆک
و هیوابڕاوانهی ههتاههتایی .بهم حاڵه ئهو رێک سهرتره له
چارهنوسی خۆی ،لهبهر ئهوهی ئاگای ل ه چارهنوسی خۆی
ههیه .ئهگهر سیزیف بهم ئاگاداربوونه شادمان نهبێت ،ئهگهر
وایه ئاگاداربوون له پوچی ،بهختهوهریی بهدواوه نابێت.
دواتر درێژە بهوه دهدا ،که ئهگهر وابێت ،بهختهوهریی کاتێک
ئهگهری ههبوونی دهبێت ،که ئێمه ل ه ئاگاداربوون له پوچی
رابکهین و بازبدهینه ناو هیوا یان ئیامنهوه.
ئهگهر بازدان بهرهو هیوا ،یان ئیامن نیشاندهری
ههوڵدانه بۆ ههاڵتن له راستهقینهی چارهنووس و ئهگهر
بهختهوهریی تهنیا له رێگهی بازدانێکی ئاوا بهدیبێت،
بهختهوهریی له بنهڕەتدا ههاڵتنه .خودی ژیان خۆی لهخۆیدا
ناخۆشه و بهختهوهریی شتێکی دهستکرد و بهرههمی
حاشالێکردنه .ئهگهر دهمانهوێت بڕوامان به بهختهوهریی
راستهقینه ههبێت ،دهبێت وای وێنابکهین که سیزیف
بهختهوهره .ئهگهرچی ئهمه دوایین رستهی ئهم نامیلکهیهیه،
بهاڵم دهکرێت وهکو گریامنهی سهرهتای کامۆ دابرنێت که
بهڵگهکانی بهو پێیه دادهڕێژێت .لهوسهرهوه که کامۆ له
بنهڕەتدا بڕوای بهم تیۆرهیه که ئهزموونی مرۆڤ تاکه راستییه،
دهبێت دهریبخات که مرۆڤهکان به پێی ئهزموونهکانیان ،نهک
به پێی حاشاکردن لهوان دهتوانن بهڕاستیی بهختهوهربن.
ئهگهر بهختهوهریی راسته ،دهبێت بتوانین به بێ هانابردن
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بۆ هیوا ،ئیامن یان ههر شتێکی دیکه که بانرته له ئهزموونی
راستهوخۆ ،بهختهوهریی بدۆزینهوه .ئهفسانهی سیزیف خۆی
لهخۆیدا ههوڵێکه تاقهتپڕوکێن بۆ ئهوهی نیشانیبدات شتێکی
ئاوا دهکرێت و بهم گریامنهی سهرهتای نامیلکهکه کۆتایی
پێدێت :ئهگهر بهختهوهریی راستهقینه دهتوانێ ههبێت،
سیزیفیش دهبێ شاد بێت.
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بهرههمهکانی فرانز کافکا

52

کورت ه
“بهرههمهکانی فرانز کافکا” دهپهرژێنهسهر بابهتێکی
سهرنجڕاکێش :کامۆ بابهتهکه بهم پێداگریکردنهوه
دهستپێدهکات که بهرههمهکانی کافکا دهبوو بهردهوام
بخوێندرێنهوه .کتێبهکانی کافکا دهکرێت ب ه چهند جۆر
راڤهبکرێن ،یهکیان ئهوهیه که ئهم بهرههمانه چییهتیی
سیمبولیکیان ههیه.
«دادگایی »53به رۆمانی بێناوهڕۆک دهزانێت .کتێبهکه
چیرۆکی جۆزێف ک ،دهگێڕێتهوه که تاوانباردهکرێت،
بانگی دهکهنه دادگا و شهرمهزاردهکرێت ،به هیچ شێوهیهک
رووننابێتهوه ب ه چی شهرمهزاردهبێت .شهرم هزاردهبێت که
ژیانی دهگهڕێتهوه دۆخه ئاساییهکهی ،بهاڵم ههوڵدهدات
بزانێت به چی تاوانبارکراوه و داوای پێداچوونهوه له
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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دادگا دهکات .رۆمانهکه به بێ هیچ شیکردنهوهیهک به
لهسێدارهدرانی جۆزێف ک .کۆتایی پێدێت.
له روانگهی جۆزێف ک54دا ههموو شتێک رسووشتیی
دێته بهرچاو ،لهبهرئهوهی له دنیایهکدا دهژیت ک ه لۆژیکێکی
تایبهتی ههیه و بۆخۆشی ئهم لۆژیکهی قبووڵکردووه.
ئهمه لۆژیکی بهتایبهتیی تایبهت ب ه سیمبولیزم55ی ئاڵۆزی
کافکایه ،که بۆ گرێدانی دنیای ئاسایی ب ه ئاواته ئاسامنی و
دڵهڕاوکێ رسووشتییهکانهوه بهکاردههێرنێت .له «دادگایی»دا
ههر دڵهڕاوکێیەک ،ناڕوونی و هیواکانی ژیانی ئاسامنی
خۆمان دهبینین ،که باڵی کێشاوهتهسهر راستیی ه زۆر
ئاشکراکانی سیستمی دادگا و بۆرۆکراسی56ی« .دادگایی»
ههتا ئهو جێیهی که باسی ژیانی ئاسامنیی له چوارچێوهی
راستهقینهکانی رۆژانه و ههستپێکراو دهکات ،ب ه بێناوهڕۆک
دادهنرێت.
کامۆ باسی ئهوه دهکات ،که بۆ تراژیدیا و پوچی ،خاوهن
لۆژیک بوون و ئاساییبوون گرنگه .سامناکییهکی که ل ه تراژیدیا
و بێناوهڕۆکیدا ههیه به هۆی بینینی ئهو ئاکامه بهسامهیه ،که
وهکو بهشێک له سیستمی رسووشتی و لۆژیکیی روودهدات.
لۆژیکی بێناوەڕۆکی و بهرههمهکانی کافکا ،ئێمه ناچاردهکهن
ههتا لهو ه تێبگهین ،که ئهو شتهی ئێمه بێزاردهکات له
ههمانکاتیشدا ئاقاڵنهیه.
له «کۆشک»57دا کافکا بانرت له دنیای پوچی ،که له
«دادگایی»دا وهسفیکردبوو ،دهچێت راڤه یان چهشنێک هیوا
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بدۆزێتهوه« .کۆشک» چیرۆکی کارهکتهرێکه به ناوی ک .ک ه
دهچێته شارێک ،لهبهرئهوهی کراوهته پاککهرهوهی کۆشک.
به کورتی ،ک .بهوه دهزانێت که ناتوانێت پهیوهندیی لهگهڵ
کۆشک بگرێت و گوندییهکان قبووڵی ناکهن که ئهو ئیزنێکی
وههای ههبێت .ئهم چیرۆکه به رادهی «دادگایی» تاریک و
هیواکوژ نییه ،لهبهر ئهوهی ههمیشه هیوایهک ههیه و رهنگه
ببێته هۆی سهرکهوتنی ک .ک ،ههوڵدهدات ببێته بهشێک
لهو کۆمهڵگایه و پهیوهندیی لهگهڵ ژنێک سازدهکات ،که
هاتوچۆی کۆشک دهکات .له کۆتایی چیرۆکهکهدا ،ک.
ئهم ژنه بهجێدههێڵێت که بنهماڵهکهی ل ه الیهن کۆشک و
ههروهها گوندییهکانهوه خراونهته ریزی حاشالێکراوترین
و دوورخراوترینی خهڵکهکان .کامۆ پێیوایه رۆمانی
«کۆشک» بێناوهڕۆکێکی خودائاسایه ،چهشنێک بازدانی
ئێگزیستانسیالیستیی هاوشێوهی بازدانی کیرکەگۆر.
«دادگایی» دهریدهخات که لهسهر زهوی هیچ هیوایهک
نادۆزینهوه و وادیاره کافکا له «کۆشک»دا بهم دهرئهنجامه
دهگات ،که ههر ئهم هیوابڕاوییه هیوا ب ه خودا لۆژیکیرت
دهکات .ئهو روونبوونهوهیهی که بهڵگههێنانهوهی بێناوهڕۆک
بهدیدههێنێت ،بێئاکامه ،ههر بۆیه کافکا رهتیکردۆتهوه و
بازی ئێگزیستانسیالیستی دهدات.
کامۆ دهڵێت کافکا نوسهرێکی جێی سهرنجه ،لهبهرئهوهی
نۆستالۆژییهک که ئێمه لهههمبهر هیواکانی دنیای دیکهدا
ههستی پێدهکهین ،ئهو به زمانێکی بێگرێ دهریدهبڕێت
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و بهم رێگەیهدا دهڕوات ،که چۆن وهاڵمدانهوهی ئێمه ب ه
بێناوهڕۆکی دهبێته هۆی ههاڵتن له ژیان و بازدان بهرهو
ئیامن .کافکا سهرقاڵه به ناوهڕۆکی جیهانی و ئاینزایی و
رێک بهم هۆیهوه نوسهرێکی بێناوهڕۆک نییه ،لهبهرئهوهی
پوچی دهپهرژێتهسهر وردهکاریی بابهتهکان .لهو شوێنهی
که نوسهری بێناوهڕۆک ههوڵدهدات هیواکانی ئهو دنیایهی
ئێمه له راستییهکانی ئهم ژیانه دووربکهوێتهوه و نیشانی
بدات چۆن دهتوانین له ژیانی بهتاڵ له هیوادا ،بهختهوهریی
بدۆزینهوه ،کافکا ههوڵدهدات ئهوه بنوێنێت ،که چۆن
دهتوانین رێک ل ه راستهییهکانی ههر ئهم ژیانهدا هیواکانی
ئهو دنیایهی دیکه بدۆزینهوه.
لێکدانهو ه
کامۆ به گشتیی به هۆی دهربڕینی روونی دۆخی بنچینهیی
گران له بهرههمهکانی کافکادا ،بهرهو الی ئهو رادهکێرشێت،
بابهتێکی که بۆ کامۆ دهبێته بهڵگهمهندییهکی بێناوهڕۆک.
کامۆ دهڵێت ئێمه له الیهکهوه هیوادارین ،ک ه واتا یان خودا
یان سیستم یان راڤهیهک له خولقێندراوهکاندا بدۆزینهوه و
لهالیهکی دیکهوه بهرهوڕووی زێدهبوونی هیچ و پووچی ئهو
شتانهین که بۆ وهاڵمدانهوهیهک خۆیان رێکناخهن.
یهکێک لهو خوازانهی کامۆ خۆشی دهوێت ،تاکی
شهرمهزاره (خوازهیهک که له چیرۆکهکانیدا بهردهوام
دهبیندرێت) و کامۆ دۆخی مرۆڤ وهکو تهمهنی
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شهرمهزاربوون به مردن وهسفدهکات ،ک ه تێیدا هیچ
هیوایهک به پێداچوونهوه ،یان ههڵوهشانهوهی حوکمی
شهرمهزاربوونی ههمیشهیی نییه« .دادگایی» رێک ههر ئهم
خوازهیه بهکاردهبات .گهڕانی جۆزێف ک .له سهرانسهری
ئهم رۆمانهدا ئهوهیه که بزانێت کێ ئهوی مهحکومکردووه
و لهبهرچی .کافکا لهو بهستێنهدا ههڵدهسوڕێت که کامۆ
تهدارهکی بۆ بینیوه :کافکا چیرۆکی کهسێکی شهرم هزار به
مردن له دنیایهکی بێواتادا دهگێڕێتهوه ،له دنیایهکدا که مردن
دهیهوێت چهشنێک وهاڵم یان واتا بدۆزێتهوه ،که ههموو
شتێکی بۆ روونبکاتهوه ،بهاڵم تهنیا بهرهوڕووی بێدهنگیی
دهبێتهوه .بێجگهله ئهوه کامۆ بهکارهێنانی راستییهکانی
رۆژانه بۆ دهربڕینی دڵهڕاوکێ مهعنهوییهکان لهالیهن
کافکاوه پشتڕاستدهکاتهوه.
«کۆشک»یش ناوهڕۆکێکی هاوشێوهی ههیه .ملمالنێی
دۆزینهوهی واتا له ژیانی تاک و دۆزینهوهی شوێنێک له
خوڵقێندراوهکاندا ،له رێگهی ملمالنێی ک.ەوه باسدهکرێت:
بهربهرهکانیی ک .بۆ قبووڵكرانی ل ه پلهی پاککهرهوه .ک
پێیوایه که ئهم پلهی ه شایانییهتی ،ئهگهرچی بهردهوام نکۆڵی
لێدهکات ،رێک وهکو ئیمه که پێامنوایه دهبێت شوێنێکامن
لهنێو خوڵقێندراوهکاندا ههبێت و ژیان دهبێت واتای ههبێت،
ئهگهرچی بهرهوڕووی حاشاکردن لهم راستییه دهبینهوه .له
خوێندنهوهی «داگایی» و «کۆشک»دا پیاوانێک دهبینین ،که
بهدوای وهاڵمهوهن و ئهم دنیایه وهاڵمیان ناداتهوه.
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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بهمحاڵه« ،کۆشک» به پێچهوانهی «دادگایی» ،لهم
پوچیهدا هیوا دهدۆزێتهوه و بهپێی وتهی کامۆ ،ئهم هیوایه
ههر ئهوهیه ،که کافکا دهکاته ئێگزیستیانسیالیست .به پێی
وتهی کامۆ ،بازدانی ئێگزیستیانسیالیستیی چهشنێک ه له
«خۆکوژیی فهلسهفیی» که کیرکەگۆر  ،چێستۆڤ و یاسپێرس
ئهنجامیدهدهن .پوچی به واتای ملمالنێی بهردهوامه لهنێوان
مهیلهکانی ئێمه به یهکانگیری و بۆشایی بێواتایی که ئێمه
بهرهوڕووی بووینهتهوه .بازدانی ئێگزیستانسیالیستی
ههوڵدهدات ب ه هۆی بڕواکردن به بۆشایی و دۆزینهوهی
یهکانگیریی تێیدا ،ئهم ملمالنێیه چارهسهربکات .کامۆ
دهیهوێت بڵێت ئێمه ههتا ئهو جێیه متامنهمان پێدهکرێت
که درێژە به ملمالنێامن بدهین.
ئهگهرچی کامۆ رهنگه دوادهرئهنجامهکانی کافکا
پهسندنهکات ،بهاڵم رێز دهگرێت له راشکاوبوونی ئهو،
لهدهرخستنی ئهم ناکۆکیی ه بنچینهییانه که (النیکهم به پێی
وتهی کامۆ و کافکا) ههمان دۆخی مرۆڤییه.

102

دهیڤید ئیگێن

لێکدانهوهی بۆچوون ه سهرهکییهکان
کامۆ فهیلسوف نییه و ئهفسانهی سیزیف ،تهنیا ههڵگری
رهنگدانهوهی فهلسهفهیه .کامۆ خۆ سهرقاڵناکات به هیچ
باسێکی فهلسهفی بهردهوامهوه و تهنیا دهپهرژێتهسهر دۆخه
ناکۆکهکان و ههر بهم مهبهسته ل ه روانگهی خۆیهوه له
جیاوازییهکان دهدوێت .ئهو بۆ ئهم بهرههم ه پالنێکی مهزنی
ههیه :کامۆ واتای خودی ژیان دهخاتهبهرباس .ئهگهر ئهم
کارهی لێدوانی فهلسهفیی بێت ،پرۆژەیهکی ئاوا پێویستی به
زنجیره باسێکه به ههمان راده مهزن.
ههر بهوجۆرهی که کامۆ ههر لهسهرهتاوه دهدوێت،
مهبهستی لهم نامیلکهیهدا راڤهکردنه نهک روونکردنهوه و
ئهم نامیلکهیه هیچ شتێکی میتافیزیکیی تێدانییه .ئهو بۆ
هێنانهئارای پوچی بهم باسه که له کهوندا هیچ سیستم و
ئامانجێک نییه ،دهستپێناکات ،بهڵکو ئاماژە بهو بینینانه دهکات
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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که جاریوایه ههست به پوچی دهکهین .ئهگهرچی چهند
هۆیهک باسدهکات ،که بۆچی دهکهوین ه ژێر کاریگهریی ئهم
ههستهوه ،بهاڵم هیچ کات باسێکی وا ناهێنێتەگۆڕێ که پێامن
بقبووڵێنێت ژیان بێناوهڕۆکه و وهاڵمبداتهوه .کامۆ هیوایهکی
نییه که له رێگهی باسوخواسهوه قهناعهمتان پێبێنێت ،بهاڵم
دهیهوێت بهدوای لێکدانهوهی ئهو لهو دۆخه زهینییه بچین
ک ه جاروباره ههموومان تووشی دێین.
کامۆ پێیخۆش نییه وێنهیهکی رووناکبیرانه له کهون
پێکبهێنێت ،دهیهوێت بۆ چۆن ژیانی ئێمه چارەسەرێک
بدۆزێتهوه .له ئهنجامدا خۆی به هیچ میتافیزیکێکهوه
نابهستێتهوه ،بهڵکو خۆی سهرقاڵدهکات به چهشنێکی تایبهت
له مهعریفهناسیی .58ئهو بانگهشهی ئهوه دهکات ،هۆگری
پوچیهکه دهیهوێت بیزانێت ئایا دهتوانین به بێ پشتبهسنت
به ئیامن یان ئهگهری ههبوونی میتافیزیک ،به دڵنیاییهوه
بژین و ل ه پێناسهکردنی ئهم هۆگرییه خۆی دهبهستێتهوه به
وێنهیهکی تایبهت لهو شتهی که به دڵنیاییهوه لێیدهزانین.
به پێی ئهم وێنهیه تهنیا دهتوانین له دووشت دڵنیابین:
«نوستالۆژیی یهکانگیری» و نهتوانینامن بۆ دۆزینهوهی وهاڵم
له جیهانهدا.
مهعریفهناسی راستهوخۆ له کردهوهی بهرامبهر
به سوننهتی ئاوهزخواز له دایکبوو ه و کامۆ به میرات
پێیگهییشتووه .ئاوهزخوازیی متامنه بهو زانیاریانه ناکات ،که
ئێمه له رێی ئهزموونهوه بهدهستامن هێناون و سهرنجی خۆی
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زیاتر لهسهر دهستنیشانکردنی ئهو وشیاربوونانه چڕدهکاتهوه،
که لە رووی بهڵگهمهند کردنێکی سهڵتهوه بهدهستدێن .وادیاره
کامۆ مهیلێکی بۆ زانسته ئهزموونییهکان نییه ،بهاڵم له زانستی
زاتییش 59بهگومانه و بهم دهرئهنجامه دهگات ،ک ه ئێمه تهنیا
له دوو شت دڵنیاین که دهیانزانین .یهکهمیان دۆزینهوه
زهینییهکانه که لهوه دهچێت لێیان دڵنیانهبین ،یان النیکهم
پێویسته وردتر پێناسەبکرێن ،دووهمیان پهیوهندییهکی زۆری
به زانستهوه نییه و زیاتر سنوورێکه که کامۆ بۆ زانیاریی
ئێمهی دادهنێت .کامۆ له بنهڕەتدا دهپرسێت ،ئایا بهڕاستیی
به بێ ئهوهی به دڵنیایی له شتێک بزانین ژیان بکهین ،ئهویش
کاتێک که تاکه دڵنیابوون ،ئهوهیه که ناتوانین دڵنیابین ،ئاخۆ
دهکرێت درێژە به ژیان بدرێت؟
کامۆ وهاڵمدهداتهوه که دهتوانین بهم دڵنیابوونه
نهرێنییهوه بژین ،بهو مهرجهی ئاگاداری ئهوهبین ،که گهڕان بۆ
ههرشتێکی دیکهی جیا لهوه بێئاکامه .ئێمه ژیان دهکهین ،بهاڵم
به بێالیهنییهکی گاڵتهجاڕانه که سهرچاوهکهی تێگهییشتنی
ئێمهیه ،تێگهییشنت لهوهی که ههرچی بکهین بێبایهخه.
به منوونه هێنانهوهکانی ئهکتهر ،سهرکهتوو ،هونهرمهند
بهتهواویی رووندهبێتهوه که مرۆڤی بێناوهڕۆک تهنیا شانۆیهک
ژیان دهکات ،ئهو تهنیا بهشێوهی «لهوه دهچێت ،بهڵێندهره له
ههمبهر ئهو شتهی که دهیکات» دهژیت.
ئهگهر ئهم بانگهشهیه راست بێت ،لهوهدهچێت
تهنیا جیاوازیی نێوان مرۆڤی بێناوهڕۆک لهگهڵ مرۆڤی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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ئاسایی ،بێالیهنبوونی مرۆڤی بێناوهڕۆکه .کامۆ دهڵێت
مرۆڤی بێناوهڕۆک زیاتر سوود له ژیان دهبینێت،
لهبهرئهوهی بێالیهنییهکهی بههۆی چوونهسهرێی ئاستی
وشیاربوونهکانییهتی که ئهو ئامادهدهکات بۆ ئهزموون
وهرگرتنی زیاتر .دنیابینیی بێناوهڕۆک ،وازهێنان نییه له
بایهخهکان ،رازیبوون نییه ب ه شیکردنهوه ،ئهم دنیابینییه
بهدوای روونکردنهوه یان پاساوهێنانهوهوه نییه.
ئهگهر مرۆڤی بێناوهڕۆک پێویستیی نییه به روونکردنهوه
یان پاساوهێنانهوه بۆ ژیان و ئاکاری خۆی ،ئهی بۆچی
کامۆ ئهم بابهته دهنووسێت .بابهتێک که روونکردنهوه و
پاساوهێنانهوهیه بۆ دنیابینیی بێناوهڕۆک .ئهگهرچی ئهم
کتێبه پڕه له ناکۆکیی ،بهاڵم پێویسته بۆئهوهی دۆخی ئهو
روونبکاتهوه .لهم نامیلکهیهدا باسی بهڵگهمهندبوو سهبارهت
به بابهته روونهکان کهمرت ه و زیاتر ههوڵدراوه به تێروتهسهلی،
چوارچێوهیهکی رووناکبیرانه بدات بهشێوهی ژیانێکی تایبهت.
به خوێندنهوهی ئهم نامیلکهیه لهو شتانه دڵنیانابین ،ک ه کامۆ
سهبارهت بهم تیۆرانه دهدوێت ،لهبهر ئهوهی هیچکات
ئاماژەیهکی روونیان پێناکات ،بۆیه رهنگه بهم دهرئهنجامه
بگهین ،که کامۆ هێندهی که فهیلسوفی ئایینزاییه ،فهیلسوف
نییه .کامۆ به بهڵگههێنانهوهی فهلسهفییهوه ناچێته شهڕی
بڕوای ئایینزایی ،بهڵکو بهو چهشنه ئیامنێکی نهرێنییهوه
لهگهڵی بهرهوڕوو دهبێتهوه ،بۆ ئهوهی هیچ وهاڵمێک بۆ
پرسیاره سهرهکییهکان نهدۆزێتهوه.
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ههوێنی پوچی ل ه «نامۆ»دا
ناوبانگی زیاتری کامۆ ،بۆ رۆمانهکانییهتی ،نهک
نامیلکهکانی .ئهو له رۆمانهکانیدا ژیرانهتر و باشرت بڕوا
فهلسهفییهکانی نیشاندهدات نهک له نامیلکهکانیدا .کامۆ
«نامۆ»ی له سهروبهندی ئهفسانهی سیزیفدا نوسی و
ههر دوو کتێبهکه له زۆر رووهوه هاوتهریبی یهکرتیین.
دهتوانین ئهفسانهی سیزیف به ههوڵێک بۆ روونکردنهوهی
دنیابینیی «نامۆ» و نیشاندانی روونی ئهو دنیابینیی ه و «نامۆ»
به منوونهیهک بزانین بۆ پاڵهوانی بێناوهڕۆک و چیرۆکی
بێناوهڕۆک که له ئهفسانهی سیزیفدا باسکراون.
«نامۆ» چیرۆکی کهسێکه به ناوی «میورسۆو» که
بهتاڵه له ههموو چهشن ه سیستمێکی بایهخدار و بۆ چێژی
جهستهیی ئهمێستای دهژیت« .میورسۆو» ل ه جیاتی ئهوهی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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به پێی رێسا باوه کۆمهاڵیهتییهکان بجوڵێتهوه ،ههتا ئهو
جێیهی دهتوانێت ههوڵدهدات راستگۆیانه بژیت ،ئهوهی
پێیخۆشه بیکات و لهگهڵ ئهو کهسانه ببێته هاوڕێ که
حهزی لێیانه ،ههروهها بهڕواڵهت هیچ ههستێکی دهرناخات،
لهبهرئهوه خۆی تهنگهتاو ناکات که له مهراسیمی ناشتنی
دایکیدا بگریت ،یان شینگێڕییهکی گهرم بکات .هێندێک
رووداو دهبنه هۆی ئهوهی ،که «میورسۆو» له چرکهساتێکدا
و به بێ بڕیاری پێشوو ،پیاوێکی عهرهب له بهستێنی دهریادا
بکوژێت .دواتر دادگا ئهو شهرمهزار دهکات .ئهو حوکمهی
که بهسهریدا دهسهپێنن زیاتر لهبهر کووشتنهکه نییه ،بهڵکو
لهبهر پێشێلکردنی یاسا نهنوورساوهکانی کۆمهڵگەیه.
زۆرینهی ناوهڕۆکی فهلسهفی رۆمانهکه دهکهوێته
کۆتایی و به تایبهتیی له مشتومڕی گهرمی نێوان «میورسۆو»
و قهشهی زینداندا ،قهشهکه ههوڵدهدات «میورسۆو» بڕوا
به ئایینی مهسیح بێنێت« .میورسۆو» داواکانی قهشهکه
رهتدهکاتهوه و پێیدهڵێت که مهیلێکی بۆ خودا و شتهکانی
دنیای دیکه نییه .پێیخۆشه لهگهڵ ئهوشتانهدا بژیت ک ه لێیان
دڵنیایه ،تهنانهت ئهگهر دڵنیابوون ههمان مردن بێت که
چاوهڕوانییهتی.
«میورسۆو» ،چ ل ه ئاستی شانۆگێڕی و چ له ئاستی مانای
وشهدا پاڵهوانی پوچیه .ل ه ئاستی شانۆگێڕیدا «میورسۆو»ی
شهرمهزار به مردن و چاوهڕوانی سێداره ،خوازهیهک ه بۆ
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دۆخی مرۆڤی ،ههروهها «میورسۆو» رێک منوونهیهکه ل ه
تایبهمتهندییهکانی سهربزێوی ،بژاردە و تامهزرۆیی که کامۆ له
ئهفسانهی سیزیف دا دایدهڕێژێت« ،میورسۆو» لهگهڵ شته
باوهکاندا ناسازێت و ههرشتێک به مێشکی دابێت دهستبهجێ
ئهنجامیدهدات و بهمجۆره پێداگریی له سهر بژاردەی خۆی
دهکات .بۆ منوونه «میورسۆو» له شهوی مردنی دایکیدا که
بهخهبهر بوو جگهرهی کێشا و چوو بۆ بهستێنی دهریا .رۆژی
دواتر ،پاش نێژرانی دایکی لهگهڵ ژنێک دهست تێکهڵدهکات
و بۆ هاوڕێکهی که تهواو خوێڕییه ،نامهیهک تهزویردهکات.
کهڵکوهرگرتنی ئا ئهمجۆره له ئازادیی ،دهرخهری سهربزێوییه
دژ به ههر ههوڵێک که سنوور بۆ ژیانی دادهنێت .چیرۆکهکه
تامهزرۆیی ئهو به گهڕانی جدیانهی بهدوای چێژ و ئهزموونه
نوێیهکان نیشاندهدات .ئهو ئهوینداری زیندووبوونه.
له درێژەی رۆمانهکهدا ههر بهوجۆره که له پاڵهوانی
پوچی دهوهشێتهوه« ،میورسۆو» بێالیهنییهکی گاڵتهجاڕانه
دهپارێزێت .ئهو بینهربوونی پێ باشرته نهک تێکهاڵوبوون،
یهکێک له بهشه لهبیرنهکراوهکانی کتێبهکه ،وهسفی
«میورسۆو» دهکات ،که سهرلهبهری رۆژەک ه له ههیوانهکهدا
دانیشتووه و سهیری رێبوارانی سهر شهقام دهکات .تهنانهت
کاتێک «میورسۆو» راستهوخۆ تێکهاڵوی رووداوێک دهبێت،
ک ه ناتوانێ زۆر خۆی سهرقاڵ بکات .کاتێک «ماری»60ی
ئهڤینداری داوای لێدهکات که لهگهڵی زهماوهند بکات ،پێی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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دهڵێت که خۆشی ناوێت ،بهاڵم ئهم ه هیچ کاریگهرییهکی
لهسهر زهماوهندکردن ،یان نهکردنی ئهودا نییه .تهنانهت
کاتێک که عهرهبهکه دهکوژێت ،مرۆڤ پێیوایه که بهڕاستی
«میورسۆو» لهوێ نییه و ئهوکارهی که کراوه ،ل هراستیدا ئهو
نهیکردووه ،پێدهچێت که ئهو شاهیدی تهقهکردن ه له پیاوه
عهرهبهکه ،نهک ئهوهی خۆی تهقهی کردبێت.
«میورسۆو» له دوایین تهقینهوهی رق و قینی له
قهشهی زیندانهکه ،ئهنجام له بهشێکی زۆر له دنیابینییه
بێناوهڕۆکهکهی وهردهگرێت ،به هێزهوه پێداگریی دهکات،
که ل هڕاستیدا هیچ شتێک گرنگ نییه ،ئێمه ههموومان
ژیان دهکهین و ههموومان دهمرین و له ئهنجامدا ئهوهی
پێش مردن ئهنجامیدهدهین ،بێکهڵکه .پاش ئهوهی قهشهی
زیندانهکه دهڕوات« ،میورسۆو» ل ه دوا رۆشنگهریی چێژ
وهردهگرێت« :و ههستم کرد دیسان ئامادهم جارێکی دیکه
بگهڕێمهوه و سهرلهبهری ژیان بژیەمهوه ،لهوهدهچێت ئهو
رق ه خهسته منی پاککردبێتهوه و خاوێن بووبێتمهوه ،منی له
چنگی هیوا رزگار کردبێت .بۆ یهکهمجار لهو شهوه پڕ له
نیشانه و ئهستێرهدا ،بهرهوپیری خۆگێلکردنی رهسهنی دنیا
چووم .دنیام دیت که زۆر له خۆم دهچێت ،بهڕاستی وهکو
برایهک ،ههستمکرد بهختهوهر بووم و ئهمێستا دیسانهوه
بهختهوهر بوومهتهوه«« .میورسۆو» بهتاڵ له هیوا ،خۆی له
دنیایهکی بێواتا و هیوابڕاودا دهبینێت .له کۆتایی رۆمانهکهدا،
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دۆخی بێناوهڕۆکی خۆی له دنیادا به تهواویی قبووڵدهکات و
تهنانهت بهم دهرئهنجامه دهگات که بهختهوهره.
بۆ نیشاندانی تایبهمتهندییهکانی پاڵهوانی بێناوهڕۆک ،ههر
«میورسۆو» لهبهردهستدا نییه ،کامۆ له «نامۆ»دا ههوڵدهدات
بۆ ئهو شته منوون ه بخاته بهردهست ،که له ئهفسانهی
سیزیفدا وهکو تایبهمتهندیی هونهرمهندی بێناوهڕۆک
دهستنیشانی کردووه .له «نامۆ»دا کامۆ به بێ ئهوهی سهرقاڵ
بێت به بابهتگهلێکی فهلسهفیی رووداوه ئاساییهکان و
به بێ ئهوهی ههوڵبدات ئاماژە به ناوهرۆکه جیهانییهکان
بکات ،ئهم بابهتان ه رشۆڤهدهکات و روونیان ناکاتهوه،
بهتایبهتیی بهشی یهکهمی رۆمانهکه به چێژەوه وهسفی زۆر
رووداوی شهکهتهێنهر و کارئهکتەری نائاسایی دهکات که
ژیانی «میورسۆو» پڕدهکهنهوه .ئێمه لهگهڵ ساالمانۆ 61و
سهگهکهی ئاشنادهبین .پهیوهندییهکی ههڵتهکێنهری ئهوین
 نهفرهت62مان بۆ دهردهکهوێت و ئاگاداردهبین له چێژیخۆههڵخسنت لهبهر ههتاوی بهستێنی دهریا .له تهواوی ئهم
وهسفانهدا ،له ههزاران ئهزموونی ژیاندا ،سهرنجڕاکێشی و
چێژێکی پڕ کهفوکوڵ دهبینین .ههر ناوەڕۆکێکی جیهانی که له
رۆمانهکهدا ههڵبکێشین به هۆی درێژەدادڕی یان سیمبولیزمی
لهرادهبهدهر بهدینههاتووه ،بهڵکو به هۆی دنیابینییهکه که
رێکوپێک و سیستامتیک ،سهرنجڕاکێش و لهبهرداڵنه.
¤¤¤
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()Endnotes
 :Albert Camus .1ئالبێرت كامۆ له ههشتی نۆڤهمربی 1913
ل ه ئهلج هزاییر لهدایكبووە .باوك و دایك ی كامۆ ل ه مندااڵنی ئهوروپییه
ههژارهكان بوون ،كه به هیوای دۆزینهوهی دهرفهتێكی باشرت ،روویان
له ئهلج هزاییر كردبوو .منداڵی ی كامۆ له جهزاییر تێكهاڵوێك بوو له
ههژارییهكی گران و چێژە ئاساییهکان.
كهسێك دهوری سهرهكیی ل ه ژیانی كامۆدا دهگێڕا ،یهكێك له
مامۆستاكان ی قوتابخانهی سهرهتایی ئهو بوو به نێوی “لووی ی ژێرمهن”.
ژێرمهن به توانستهكان ی ئالبێرتی زانی و نهنكی رازیی كرد ئیزنی پێبدا
وانهی تایبهتی ی ب ه نهوهكهی بڵێتهوه ههتا ل ه تاقیكاری ی بۆرسی خوێندندا
بهشدارییبكات .كامۆ له دواناوهندیدا مامۆستایهكی دیكهی دۆزییهوه:
“مامۆستایهكی زهوقجوان بهنێوی ژان گرێنهر” .له نێو ئهو ههمووه
كتێبه ی ك ه كامۆ ل ه قۆناخ ی قوتابخانهیدا خوێندینهوه ،دوو كتێب ی زیاتر
ل ه ههمووان پێخۆش بوو“ ،دوڕگهكان”ی ژان گرێنێر و “چارهنوسی
مرۆڤ”ی ئاندرێ مالرۆ .كامۆ ل ه ساڵی 1952دا نوسی که دوڕگهكان به
وهبیرهێنانهوهی “رازهكان ..شتی پیرۆز ..و رسووشت ی سنوورداری مرۆڤ”
توانی پهروهردهی نهریتیی ئایینیی م ن قهرهبووبکاتهوه (.)LCE,328
كامۆ ههروهها له “دوڕگهكان”ەوه فێربوو ،كه چۆن به وهسفكردنی شت
و رووداو ه ههستپێكراوهكان ئهندێشهی فهلسهفیی وهدهربخات.
ل ه ساڵ ی یهكهمی دواناوهندیدا بوو ،كه زانییان نهخۆشیی
دەردەباریکەی ههیه و ئهم نهخۆشییه ههتا كۆتایی ژیان ی ئازاری دا .كامۆ
ساڵی  1933چوو بۆ زانینگه ی ئهلج هزایێر و بهكالۆریوسی فهلسهف هی
وهرگرت .دواتر له قۆناغ ی دكتۆرادا درێژەی به خوێندن دا و بڕوانام هی
مامۆستایی پێدرا.
ئاوێتهبوونی متامنهبهخۆبوون و دڵناسكیی ،جلی جوان و
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خوێنشیرنبوونی ،سهرنجی ژنانی بۆ الی خۆی رادهكێشا .سهرهڕای ئهمانه،
له بیست سااڵندا به پهله لهگهڵ ژنێك ی سهرسهری و ئاگا لهخۆبڕاو،
بهاڵم لهبهرداڵن بهناوی “سیمۆن هایه“ هاوسەرگیریكرد .دایكی سیمۆن
كه پزیشكێكی سهركهوتوو ی چاو بوو ،خهرجی ئهو ژن و مێرد هی
دابیندهكرد بهو هیوایه ی كامۆ بتوانێ سیمۆن له گیرۆدهبوون (به ماده
هۆشبهرهكان) رزگاربكات ،بهاڵم كامۆ نهیتوانی .كامۆ كاتێ زانیی سیمۆن
لهبر ی وهرگرتنی مادهی هۆشبهر لهگهڵ دكتۆرێك دهخهوێ ،لێیجیابۆوه.
كامۆ بۆ جارێكی دی زهماوهندی كرد .ژنی دووههمی“ ،فرانسین فهور”
مامۆستای بیركاری و خهڵكی ئۆران بوو .فرانسینیش جوان ،بهاڵم
لهخۆیدا بوو .فرانسین ئهگهرچ ی ئهوكات له كامۆ جیا نهبۆوه ،بهاڵم له
خهیانهت ه ههمیشهی ی و ئاشكراكانی كامۆ بێزاربووبوو.
له سهرهتاكانی دهیهی 1930دا كامۆ لێوڕێژبوو له توانست .بۆ
رۆژنامهی “ئهلجێر رێپوبلیكن”ی دهنوسی .رۆمانێك و چهند وتار و
شانۆییهکیشی نوسی .گروپێك ی شانۆیی پێكهێنا و بوو به ئهندامی
حیزب ی كومونیست .ئهندامبوون ی له حیزبی كومونیستدا زۆر ی نهخایاند.
حیزبهكهی ساڵی  1937ئهوی لهبهر پشتیوانیكردنی له رادیكاڵهكانی
عهرهب بۆ بهدهستهێنان ی مافه كۆمهاڵیهتی و مهدهنییهكان ،دهركرد،
بهاڵم له نوسیندا له سهرهتای رێدا بوو .یهكهم رۆمانی“ ،مهرگێکی خۆش”
هێند ه رێكوپێك نهبوو ،كه بۆ چاپ بشێت ،بهاڵم بهشێك له وتارهكانی
ساڵی  1937لهژێر سهردێڕ ی «پشت و روو ”L›envers et l›endroitو
كۆمهڵێكی د ی له  1939به نێوی «رابوواردن “ Nocesباڵوكردهوه.
له 1942دا رۆمانی “نامۆ”ی باڵوكردهوه ،پاشان له  1943بهشێك
له وتارهكانی بهنێو ی “ئهفسانهی سیزیف” چاپكرد ،كه پهیوهندییان
بهو رۆمانهوه ههبوو .له  1945-1944دوو شانۆیی بههێزی نوسی و
بردینهسهر شانۆ“ :خراپ تێگهیشنت  ”The Misunderstandingو
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“كالیگوال  .”Caligulaلهم سهردهمهدا لهگهڵ “ژان پهول سارتر” و
“سیمۆن دێ بیۆڤۆیر” و باقیی ئهندامان ی گروپی ئهوان بوو به هاوڕێ.
ئهزموونی بهشداربوونی ل ه ناوهندی رووناكبیریی پاریس ،بۆ كهسێكی
وهكو كامۆ ك ه له ههژاری و نهخوێندهوارییدا پهروهرده ببوو سهرخۆشی
و تاڕادهیهك سامناك بوو.
ل ه سهردهم ی داگیركارییهكان ی نازییهكاندا ،بۆ یهكهمجار نێوی كامۆ
به ئێگزیستهنسیالیزمهوه گرێدرا .كامۆ هۆگری پرسهكانی ئێگزیستهنسیال
بوو و زۆر لهژێر كاریگهریی ئهو دوو بیرمهندهدا بوو ،كه شوێنهواریان
لهسهر پێكهاتنی ئێگزیستهنسیالیزمدا بهجێهێشت ،واته “فیۆدۆر
دۆستۆیهڤسكی” و “فرێدریش نیتشه“.
كامۆ ل ه شانۆیی “عادیلهكان  )Les Justes” (1949و له نامیلك هی
“مرۆڤی سهربزێو )L›Homme révolté” (1951دا پهرژایهسهر پرسی
سهرههڵدان و شۆڕش و ستهمكاریی .كامۆ دهیوت مهترسی ی ماركسیزم
و یهكێتیی سۆڤیهت ،جیدیرتن له مهترسیی سهرمایهداریی رۆژئاوایی بۆ
سهر ئازاد ی و شانوشكۆ و بهختهوهریی مرۆڤ .لهم سهردهمهدا سارتر
راست به پێچهوانهی كامۆ بوو .پاش ئاڵوگۆڕكردنی چهند نامهی توندی
راشكاوانه ،نێوانیان تێكچوو .كامۆ پیشرت له پاسكاڵ دوور كهوتبۆوه.
پاسكا ڵ له “شارڵ دۆگۆل” و حیزبه ناتریستییهکهی بهرگریدهكرد.
ساڵی  1956كامۆ سێههمین رۆمانی خۆی به نێوی “رووخان La
 ”Chuteباڵوكردهوه .له 1957دا خهاڵتی نۆبێل له ئهدهبیاتی پێدرا.
یهكێك له دڵخۆشییهكانی كامۆ ل ه سهرانسهری ژیانیدا داڕشتنهوه
و بردنهسهر شانۆی بهرههمی نوس هران ی دیكه بوو .كامۆ له ههمان
سهرهتاكانی كار و ل ه ساڵی 1936دا شانۆییهكی له روو ی رۆمانی
ماڵرۆ به نێوی “رۆژەكانی گرژیی” نوسی و بردییه سهر شانۆ .له
كۆتاییهكانیشدا له 1956دا شانۆییهكی له رووی “شینگێڕیی بۆ راهیبه
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“Requiem pour une nonneی فاكنێر نوسی و بردییهسهر شانۆ .ل ه
1959شدا شانۆییهكی بهپێی “دهستبهسهركراوان ”Les Possédésی
دۆستۆیهڤسك ی نوسی و بردییهسهر شانۆ .ئهو له بیری ئهوه دابوو ،كه
دهساڵی رهبهق تهرخانبكات بۆ شانۆ ،بهاڵم زیاترین هیوای ب ه رۆمانی
ژیانهكه ی واته “یهکهم مرۆڤ” بوو.
كامۆ دهستیکرد به نوسینی رۆمانی “ یهكهم مرۆڤ Le premier
 .“hommeپێیوابوو ئهمه دهبێت ه باشرتین رۆمانی و پێشكهشیكرد به
دایكی .پێشكهشییهكەی بهم جۆره نوسیبوو :پێشكهش به تۆ كه قهت
ناتوانی ئهم كتێبه بخوێنییهوه.
له 1960 12/4كامۆ به روداوی ترۆمبیل کۆچی دوایی کرد .كامۆ
ههمیش ه به هاوڕێكان ی كوتبوو ،که هیچ شتێك ناخۆشرت له مردنی
منداڵێك و قۆڕتر له مردن بههۆی رووداوی ترۆمبیل نییه( .ژیان و
بهسهرهاتی کامۆ ،ئیسامعیل ئیسامعیل زاده ،ههفتهنامهی نسێ ،ژماره
)58
 The Stranger : .2رۆمانی نامۆ ،ساڵی  1942له باڵوکهرهوهی
گالیامر چاپ کرا .ئهم کتێبه ل ه سهردهمێکدا نوورسا که جهزاییر هێشتا
له الیهن فهرەنساوه داگیر کرابوو .ئهم کتێبه چیرۆکی پیاوێکی ناخخواز
به ناوی میورسۆو وهسفدهکات ک ه کهسێک دهکوژێت و له زینداندا
چاوهڕوانی لهسێدارهدرانی خۆیهتی .ئهم رۆمانه دوو بهشه ،بهشی
یهکهم دابهشدهبێت ب ه شهش پۆل و بهشی دووههم دهبێته پێنج پۆل.
بهشی یهکهم یازده رۆژ دهخایهنێت .ب ه ئاگاداربوونی میورسۆو له مردنی
دایکییهوه دهستپێدهکات و به کوشتنی عهرهبێک له بهستێنی دهریا
تهواودهبێت .بهشی دووههم یازده مانگ دهخایهنێت .ئهم بهشهش
به لێپرسینهو ه له میورسۆو له بنکهی پۆلیسهوه دهستپێدهکات و به
بیرکردنهو ه له بێناوهڕۆکی رێک لهو کاتهی که له زینداندای ه و چاوهڕێیه
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لهسێدار ه بدرێت یان نا ،کۆتایی پێدێت( .بڕوانه رۆمانی :بیگانه /آلرب
کامو /ترجمه ی امیر جالل الدین علم /انتشارات نیلوفر).
 :The Plague . 3رۆمانی تاعون ساڵی  1947چاپکرا .رووداوهکانی
“تاعون” له شارێکی ئهلج هزاییر به ناوی ئۆران روو دهدهن .ئاخێوهر
کهسێکه بهناوی دکتۆر “ریۆ” که کهسایهتیی سهرهکی رۆمانهکهشه .ئهم
کتێبه ب ه باسێک له خهڵک و شارهکهوه دهستپێدهکات ،پاشان له رێژەی
مشکهکان له شارهکهدا و مردنیان دهدوێت .ئاخێوهر یان ههمان دکتۆر
ریۆ ،پێیوایه ک ه له دنیا ماندوو بوو ه و بڕوای به هیچ خودایهک نیی ه و
دهڵێت خواستی خۆی بووه ،ک ه بۆت ه مرۆڤ .ئهو پزیشکێکی لێزانه و
ل ه ریزی یهکهم کهسهکاندا بوو که هۆکاری مردنی مشک و خهڵکی به
سهرههڵدانی نهخۆشیی لهقهڵهمدا .کهسایهتییهکانی دیکهی رۆمانهکه
بریتین ل ه “ژان تارۆو” که گهشتیاره“ .یوزێف گراند” ،کارمهندێکی
بهسااڵچووی شارهوانییه“ .رهیمۆند رامبێرت” ،رۆژنامهوانێکه که بۆ
نوسینی راپۆرت دهچێته شاری ئاران .کۆتارد ،دراوسێی گرانده ،که ئهو
نهیهێشت خۆی بکووژێت .دکتۆر “کاستێل” ،هاوکاری بهتهمهنی دکتۆر
ریۆ و یهکهم کهسێک بوو که ناوی تاعونی لهسهر نهخۆشییهکه دانا.
“باوک ه پانێلۆو” ،قهشهی شارهکهیه و تاعون به نههاتییهکی ئاسامنیی بۆ
خهڵکی د هزانێت .بهڕێز ئۆسۆن ،حاکمی دادگای شاره و لهگهڵ ژن و دوو
منداڵهکهیهتی( .بڕوانه :رۆمانی “تاعون” ،وهرگێڕانی رهسووڵ سوڵتانی،
دهزگای موکریانی)2013 ،
 :Existencialism . 4ئێگزیستهنس ( )Existenceبه واتای
ههبوونە .یهکهمجار سورێن کیركەگۆرد ،فهیلسوفی دامنارکیی ئهم
وشهیهی به واتای ههبوونی راستهقینهی مرۆڤ بهکارهێنا .ههبوونی
مرۆڤ وهک بوونهوهرێکی ههستکرد ،واته بوونهوهرێک که به شێو هی
روون و راستهوخۆ له خۆی ئاگاداره .رێبازی ئێگزیستهنسیالیزم یان
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رێبازی رهسهنایهتیی ههبوون ،ک ه یهکێک ه له رێبازه فهلسهفییهکان،
مرۆڤێکی ئاوا به دهستپێکی فهلسهفه د هزانێ.
هاتنهئارای ئهم رێباز ه بهمجۆرهیه که بهرای فهیلسوفانی
ئێگزیستهنس ،ههبوونی ههموو شتێک سهرتر و بانرته له چییهتی
ئهو شته .ههموومان له راستیدا به ههبوونی شتهکانهوه سهرقاڵین و
ئهگهر ب ه وردیی بڕوانین خۆمان نوقمی ههبوونی دنیا و بوونهوهرهکانی
نێو ئهو دنیایه دهبینین .بهم پێیه رهسهنایهتیی لهگهڵ ههبوون دێت.
(ئێگزیستهنسیالیزم واته رێبازی رهسهنایهتیی ههبوون).
فهلسهفهی ئێگزیستهنس له ژیانی هزری و ئاوهزی هاوچهرخدا
کاریگهریی زۆری داناوه .لێکرتازان و داڕمانی ئهورووپا پاش شهڕی
جیهانیی ئهم بڕوایهی له ههموواندا هێنا ئاراوه ،که هزر و بایهخه
باوهکان به بێناوهڕۆک بزانن و بهم دهرهنجامه بگهن که له دنیایهکدا،
که تێیدا دهژیین ئاوهز و لۆژیک نهتهنیا زاڵ نییه ،بهڵکو بێکهڵکیشه.
فهلسهفهی ئێگزیستهنس یان فهلسهفهی رهسهنایهتیی ههبوون
فهلسهفهیهکی قووڵ ه و لووتکهی له بهرههمی مهزنی فهیلسوفی
ئهڵامنی ،مارتین هایدگێردا به نێوی ههبوون  -زهمان بدۆزینهوه.
ئێگزیستهنسیالیزمی فهرەنسایی :تهڤگهڕی بهرگریی نهیتوانی
سهرلهبهری ئهوروپا بگرێتهوه ،بهاڵم ئهم شۆڕشه له فهرەنسادا س هریههڵدا.
شۆڕشی راستهقینهی رووناکبیران له نێوان شهڕەکانی ئهورووپادا روویدا.
وێدهچێ لهو دۆخهدا خهڵکی فهرەنسا فهیلسوفهکانیان له سیاستهوانان
پێ گرنگرت بووه .ئهم ه لهبهرامبهر ناکارامهبوونی حیزبی چهپ و
نهزۆکبوونی نوخبهی شۆڕشگێڕی کۆندا سهریههڵدا .ئهم تهڤگهڕە نوێیه
وات ه ئێگزیستهنسیالیزم له الیهن دوو کهسایهتیی سهرهکیی« ،ژان پهول
سارتر» و ئهلبێرت کامۆوه بهرگریی لێدهکرا .ئهم زاراوهیه له فهلسهفهی
نوێی ئهڵامنهوه وهرگیراوه ،که پاش شهڕی یهکهمی جیهانیی ،دهستبهجێ
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هاتهئاراو ه و زیاتر له دهیهیهک کاریگهریی گرانی لهسهر ئهندێشهی
فهرەنسایی دانا( .بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفە.ئ .ئیسامعیل زاده،
ماڵپهڕی .)www. Rojhalat.de
 :Phenomenology . 5دیاردهناسیی تهڤگهڕی فهلسهفییه له
سهدهی بیستهمدا .تایبهتهمهندییهکهی ئهوهیه که سهرنجدهدات بهو
وهسفانهی که ل ه ئهزموون دهکرێت ،وات ه لهم تهڤگهڕەدا مانای شتهکان بۆ
مرۆڤ له پێشرت ه له راڤهی تیۆریک .دیاردهناسیی کاریگهرییهکی مهزنی
لهسهر رهخنهی ئهدهبی و کولتوریدا داناوه .یهکهمجار ئهم زاراوهیه له
سهدهی ههژدهههمدا هاتهئاراوه .ل ه روانگهی کانتدا دیاردهناسیی
لێکۆڵینهو ه ل ه دیاردهکان بوو .ل ه روانگهی هیگلدا لێکۆڵینهوه بوو لهو
شێوه جۆراوجۆرانهی که مێژوو بۆ گهییشنت ب ه وشیاریی رهها سهبارهت
به خۆی لهبهری دهکردن .ب ه بهرههمهکانی هوسێرل فهیلسوفی ئهڵامنی
و هاوکارهکانی ئهم زاراوهی ه بوو ب ه ناوی الیهنگرییهکی فهلسهفیی
جیاواز له دهیهکانی سهرهتای سهدهی بیستهمدا( .بڕوانه :فهرههنگ
اندیشههای انتقادی ،از روشنگری تا پسامدرنیته ،مرتجم :پیام یزدانجو،
چاپ دوم  1383-الپهڕە .)179
 :Søren Aabye Kierkegaard . 6کیركەگۆرد ،فهیلسوفی دامنارکی
( )1855-1813له کۆپنهاگن لهدایک بوو .به باوکی ئێگزیستهنسیالیزم
ناودێڕ کراوه .کیركەگۆرد خواناسی و فهلسهفه له زانینگهی کۆپنهاگن
فێربوو .بۆ ماوهیهک الیهنگری فهلسهفهی هیگل بوو .ئهو نهیاری
بهشێک له نهریته فهلسهفییهکان بوو ،ک ه له سهردهمهکهیدا باو بوون،
چونک ه پێیوابوو که ئهم فهلسهفانه چ راست بن یان درۆ پهیوهندییهکیان
لهگهڵ ئهو پرسانهدا نیی ه ک ه مرۆڤ بهکردهوه له ژیاندا بهرهوڕوویان
دهبێتهوه .بهجێی ئهو ه پرسه راستهقین ه فهلسهفییهکان بریتین له:
مهبهستی سهرهکی ژیانی مرۆڤ چییه؟ بوونی مرۆڤ به چ واتایهکه؟
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ئامانج و مهبهستی رووداو ه مرۆڤییهکان ،مرۆڤێکی که دڵتهنگ و
بێناوهڕۆک و بێواتایه ،چییه؟
بهاڵم ئاوهز ئهم پرسیارهی به بێناوهڕۆک دهزانێ ،چونکه ئاوهز
ناتوانێ واتاکهی بدۆزێتهوه .کیركەگۆرد بهو دهرهنجامه گهیشت:
پرسیار سهبارهت به چییهتی مرۆڤایهتی ،ژیان و جیهان ،لهو پرسیارانهن
ک ه ههمووان تێوهی گالون ،بهاڵم ئاوهز و فهلسهفهی سووننهتی
ناتوانێت هیچ وهاڵمێکیان پێ بداتهوه .ئێگزیستهنسیالیزمی کیركەگۆرد
ئێگزیستهنسیالیزمی ئایینی بوو ،واته رێی رزگاریی مرۆڤی ل ه بڕوا به
خودادا دهبینی( .بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفه ،ئ .ئیسامعیل زاده،
ماڵپهڕی .)www. Rojhalat.de
 :Edmund Gustav Albrecht Husserl .7ئێدمۆند هوسێرل
فهیلسوفی ئهڵامنی ،دامهزرێنهری دیاردهناسیی ،شوێنی بهرچاوی لهسهر
مارتین هایدێگێر ،هانس گیۆرگ گادامێر ،موریس مێرلیۆو -پۆنتی ،ژان
پهول سارتر و پهول ریکۆور دانا .ئهو ساڵی  1859له مۆراڤیا که ئهوکات
بهشێک بوو له ئیمپراتۆریی نهمسا ،لهدایکبوو .له تهمهنی ده ساڵیدا
واته ساڵی  1869بۆ خوێندنی ئهڵامنیی چوو بۆ ڤیهننا .ساڵی 1876
بۆ درێژەدان به خوێندن له زانینگه چوو بۆ لهیبزیگ .لهوێ دهستی
کرد به خوێندنهوهی بیرکاری و فیزیا و فهلسهفه .ساڵی  1901بوو به
مامۆستای زانینگهی گوتینگێن .ههر لهوێ دیاردهناسیی پۆلینبهندیی
کرد .ساڵی  1938ب ه یهکجاریی ماڵئاوایی له ژیان کرد .هوسێرل
نوسهرێکی پڕ بهرههمبوو و بهرههمهکانی له چهند بهرگ کتێبدا به ناوی
هوسێرلیانا باڵوبوونهوه .گرنگرتین بهرههمهکانی بریتین له  .1لێکۆڵینهوه
لۆژیکییهکان ،بهشی یهکهم ،بهراییهک بۆ لۆژیکی سهڵت (.2 )1900
لێکۆڵینهو ه لۆژیکییهکان ،بهشی دووههم ،لێکۆڵینهوه لهسهر دیاردهناسی
و تیۆری لۆژیکی زانست ( .3 )1901دیاردهناسیی کاتی وشیاریی
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دهروونی ،پێداچوونهوهی هایدێگێر  .4تێڕامانه دێکارتییهکان.
 :Rationalism . 8ئاوهزخوازیی رهوتێکی فهلسهفییه که پێیوایه
ئاوهز رۆڵێکی یهکالییکهرهوهی ههی ه و گرنگییهکی تایبهتی پێدهدات.
ئاوهز به شێوهی جۆراوجۆر پێناس ه کراوه ،بهمپێیه تێگهییشتنی تهواو
جیاواز لهبارهی ئاوهزخوازییهو ه ل ه ئارادان .له ئایین و خواناسیدا
دهتوانین ئاوهزخوازیی له ب هرامبهر رسوش و سۆفیگهریی دابنێین.
خواناس ه ئاوهزخوازهکان لهسهر ئهم رایهن ،که پێگهی ئاوهز له رسووشی
ئاسامنیی بااڵتره و له فۆڕمی مرۆڤی یان خوایی خۆیدا بهدیهێنهری
داهێنهر و لهوپهڕی دنیای ماتریاله و سهربهخۆیه له ئهزموون .له
ت و وروژاندا
نڤیسار ه مرۆڤناسییهکاندا ئاوهزخوازیی ل ه ههمبهر ههس 
هاتووه.
فهلسهفهی ئهخالق ئاوهزخوازیی به هاوکێشی چهمکی﴿
 ﴾intellectualismزانیو ه و پێیوای ه زانست و وشیاریی بااڵترن له ههست
و ورووژان .له تیۆری مهعریفهدا ،ئاوهزخوازیی له بهرامبهر ههستباوهڕی
و ئهزموونباوهڕیدا خۆی نیشاندهدا و ئاماژە بهوه دهکات ،که سهرچاوهی
زانست و زاناییش له نێو ئاوهز (نهک ههست) دایه .سهدهکانی حهڤده
و ههژدهی زایینی ل ه ئهوروپا ،سهردهمی گهشهونهشهی فهلسهفهی
راسیونالیستیی ه له چوارچێوهی سیستمه هزرییهکانی دێکارت و سپینۆزا
و وۆڵف و لهیبنیزدا ،که به سهردهمای راسیونالیزم نارساوه .دهتوانین
تایبهمتهندییهکانی ئهم سهردهمانه بهم شێوهیه دهستنیشان بکهین :بڕوا
به مهعریفهی سهربهخۆ له ئهزموون ﴿ ،﴾a prioriئاراسته و مهیل
بهرهو بیرکاریی بۆ شیکردنهوه و لێکۆڵینهوه له دیاردهکان و بهتایبهتی
کهڵکوهرگرتن له شێواز ه ههندهسییهکان ،بنهماخواز و پێوهرانه.
کانت به تێڕوانین ه تاکڕەههندییهکانی ئهزموونباوهڕی و راسیونالیزمدا
رۆدهچێ و ههڵیاندهسهنگێنێ .درێژەی مشتومڕە ئهزموونباوهڕی و
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راسیونالیستییهکانی سهردهمای ئێمه خۆی له نێو تیۆری راسیونالیستیی
گهیشنت ب ه زمان له الیهن نوام چۆمسکییهوه دهردهخات ،که کهوتۆتهبهر
رهخنهی توندی ئهزمونباوهڕەکان( .بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفه ،ئ.
ئیسامعیل زاده ،ماڵپهڕی .)www.Rojhalat.de
 :René Descartes . 9رێنێ دێکارت ،ساڵى  1596لە فهرەنسا
لەدایک بوو .ب ه هۆی مردنی دایک و باوکییهوه ،لهالیهن دایهنێکهوه
بهخێودهکرێت و دێکارت ههتا کۆتایى تەمەىن دایەىن خۆى لەبیرناکات
و موچەیەکى وەک مانگانە پێدەدا ،هەروەها پاش مردنیىش ئهم ئهرکهی
خستهسهر میراتگراىن خۆى .ساڵى  :1616لە 9وە هەتا 10ى نۆڤەمربى
هەمان ساڵدا ،دێکارت لە زانینگەى پۆیتیهر بڕوانامهی فەرمیى لە لقى
ماف وەردەگرێت.
دێکارت ساڵى  1628سەرقاڵى نوسینى دەقى التینیى کتێبى رێسا
ببوو بەاڵم نهیتوانیبوو تەواوى بکات و لە سەردەمى ژیاىن نوسەردا
چاپ و باڵونەبۆوە .لە نوڤەمربى 1933دا دێکارت ئاگادار دەبێت کە
نوسینەکەى گالیلە لە مانگى ژووەندا شەرمەزار کراوە .لەبەر ئەوە کە
“نامیلکەى جیهان” بە زماىن فهرەنسا تەواودەکات ،خۆى لە چاپکردىن
دەبوێرێ .ئەم نامیلکەیە و دەقى فهرەنسایى نامیلکەى مرۆڤ لە ساڵى
1664دا واتە چاردە ساڵ پاش مردىن فەیلسووف چاپ و باڵوبۆتەوە .لە
ژوىن ساڵی 1637دا نامیلکەى “پەیڤ لە رەوشتدا” بە زماىن فهرەنسایی
لە شارى لیدن ،بە بێ نێوى نوسەر چاپدەکرێت ،هەروەها لەگەڵ چەند
نامیلکەیەکیش سەبارەت بە زانستى بینین و نێزەکیەکان و هەندەسە
ههر بهمجۆره باڵودهبنهوه.
ساڵى  :1641چاپى دەقى التینیى تێڕامانەکان.
لە 17ى مارىس 1642دا ،زانینگە ئەو شتە شەرمەزار دەکات کە پێى
دەڵێ فەلسەفەى نوێ (بە بێ ئاماژەکردن بە نێوى فهیلسوف) .ناکۆکیى
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هەروا درێژەى دەبێت ،هەتا ساڵى  1643شەرمەزارکردنێکى دیکە تووىش
فەلسەفەى دێکارت دەکەن .هەڵبەت بە نێوبژیوانیى دۆستاىن دێکارت
و باڵیۆزى فهرەنسا لە هۆڵەند ،هەڕەشەکان کەمرتدەبنەوە .لە ساڵى
1645دا مشتومڕەکان بە گرژییەکى زیاترەوە دەستپێدەکەنەوە ،هەتا
ئەوەى لە 12ى ژووەندا ،زانینگە باڵوکردنەوەى هەموو چەشنە نوسینێکى
چاک یان خراپ سەبارەت بە بۆچووىن دێکارت یاساغ دەکات .لە مانگى
مەى هەتا نۆڤامربى ساڵى 1644دا دێکارت لە فهرەنسا بووە ،بهاڵم لە
ئامێستێردام ،لە غیاىب ئهودا ،کتێبى بنەماکاىن فەلسەفە بە زماىن التینیى
باڵودهبێتەوە .رێکەوىت چاپ ،دهیهمى ژووئیەیە و کتێبەکە پێشکەىش
شازادە خاتوون کراوە .ساڵى  1645و  ،1646دێکارت بە خواستى
شازادەخاتوون ئێلیزابێت تەواوى وەرزى زستاىن بۆ نوسینى نامیلکەى
ئاڵوگۆڕە ناخییەکان تەرخانکردووە.
دێکارت لە  11فێڤریەى ساڵى 1650دا لە ستۆکهۆڵم کۆچى دوایى
دەکات .نوسین و بەڵگەنامەکاىن کۆ دەکرێنەوە و دەدەرێت بە کلێرسێلیە
و ئەویش هاوپێچ لەگەڵ نامەکان لە سێ بەرگدا چاپیاندەکات( .ژیان و
بهسهرهاتی دێکارت ،و .ئیسامعیل ئیمساعیل زاده ،وهرگیراوه له کتێبی:
دکارت و فلسفەى او ،تالیف :دکرت کریم مجتهدى ،چاپ اول،1382 :
انتشارات امیرکبیر).
Absurdity . 10
Leon Chestov . 11
 :Jaspers . 12یاسپێرس ( )1969-1883که خوێندنی پزیشکی
و دهروونناسیی تهواوکردبوو ،له ماوهی شهڕی یهکهمی جیهانیدا
چووه ناو بواری فهلسهفهو ه و بوو به یهکێک له داڕێژەرانی بناغهی
ئێگزیستهنسیالیزمی هاوچهرخ و ل ه ریزی ئهو یهکهم فهیلسوفانهدایه،
ک ه زاراوهی ئێگزیستهنسیالیستی بهکارهێنا .ئهو له ساڵی  1883له ئهڵامن
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لهدایکبوو و سااڵی  1948کۆچی دوایی کرد .له بهرههمهکانی دهتوانین
ئاماژە بکهین به  .1کتێبی فهلسهفه له سێ بهرگدا ( .2 )1935نیتشه
( .3 )1936لۆژیکی فهلسهفیی ( .4 )1947دهسپێک و کۆتایی مێژوو
( .5 )1950فهیلسوفه مهزنهکان (.)1957
 Leap of Faith . 13بازدان بهرهو ئیامن ،بازدانی ئیامنی .کیركەگۆرد
بۆ پێناسهی ئهم دهستهواژەیه ،چیرۆكی ئادهم و حهوا دهگێڕێتهوه و
بهتایبهتیی بازدانی ل ه ناكاوی ئادهم بهرهو تاوان .بازدانی ئادهم به
واتای گۆڕان ه ل ه چونایهتییهكهو ه بۆ چۆنایهتییهكی دیكه ،واته له
چۆنایهتییهكهو ه ك ه هیچ تاوانێكی ههڵنهگرتبوو بهرهو چۆنایهتییهك كه
ناچار كرا تاوان بكات .کیركەگۆرد دهڵێ تێپهڕین له چۆنایهتییهكهوه بۆ
چۆنایهتییهكی دیكه تهنیا به بازدان دهكرێت و كاتێ تێپهڕین رووبدا
مرۆڤ راستهخۆ له دۆخێكهوه بۆ دۆخێكی دیكه دهچێت و قهت نابێته
خاوهنی ههردوو دۆخهكه .کیركەگۆرد ئهم بازدانه بۆ مهسیحی بوون به
پێویست دهزانێ چونكه ئایینی کریستیانی ههڵگری دژوازییه( .نوسهر).
Raison . 14
 :Nihilist . 15نیهیلیست کهسێکه که بڕوای به ژیانی بێ مانا
و بێناوهڕۆک ههیه .یهکهمجار نیهیلیزم ل ه سهدهی 19ی رووسیا و له
سهرهتاکانی سهردهمای حکومهتی ئهلێکساندری دووههم هاتهئاراوه.
لهپێشدا ئیڤان تورگێنێڤ بوو ،که ل ه رۆمانی بهناوبانگی “باوکان و
کوڕهکان”دا ئهم وشهیهی ل ه رێگهی کهسایهتییهکهو ه بهناوی بازارۆفی
نیهیلیست خستهسهر زاران .ئهم تێفکرینه له ئهنجامی وێرانیی پاش دوو
شهڕی جیهانیی ئهوروپادا تهشهنهیکرد.
یهکێک له گرنگرتین رهوتهکانی بێناوهڕۆکخواز ،بێناوهڕۆکخوازیی
ئێگزیستهنسه ،ئهگهرچی زۆربهی ئێگزیستهنسیالیستهکان خۆیان بهدهر
له بێناوهڕۆکخوازیی د هزانن .بێناوهڕۆکخوازیی دهربڕی فۆڕمێکی ناکامڵه
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له پۆزێتیڤیزم و ماتریالیزم ،شۆڕشێک دژ به سیستمی کۆمهاڵیهتی
و نهیاری تهواوی سهرچاوهکانی دهسهاڵت که حکومهت و کهنیس ه و
بنهماڵه پهرهی پێدهدهن .ئهو فهیلسوفانهی به نیهیلیست ناودێر کراون
بریتین له نیتشه ،دیڤید هیوم ،کافکا و کامۆ( .ئ .ئیسامعیل زاده).
 :Aristotle . 16ئهرستۆ له ساڵی 384ی پێش زایین له مهکدونییه
لهدایک بوو .ئهرستۆ له گهنجیدا بۆ خوێندن له ئاکادیمیی پالتۆن چوو
بۆ ئهسینا .لهوێ ل ه الیهن پالتۆنهو ه به ئاوهزی وێناکراوی ئاکادیمییهکه
ناودێر کرا .پاش مردنی پالتۆن ئاکادیمیاکهی بهجێهێشت .پاش ماوهیهک
فلیپی پاشای مهکدونییه ،ئهرستۆی بۆ پهروهردهکردنی کوڕەکهی واته
ئهسکهندهر بانگهێشتی کۆشکهکهی کرد .کاتێ ئهرستۆ دهستیکرد به
بارهێنانی ئهسکهندهر ،ئهسکهندهر تهمهنی  13سااڵن بوو و ماوهی 12
ساڵ سهرقاڵی ئهم کاره بوو.
دواتر چوو بۆ ئهسینا و قوتابخانهی خۆی به ناوی لوکیون دامهزراند.
دهگوترێ لهو سهردهمدا ناوبراو پشتگریی گشت الیهنهی ئهسکهندهری
له پشت بوو و یهکهم باخچهی ئاژەاڵنیش ئاوا کرد.
پاش مردنی ئهسکهندهر ل ه ساڵی  323بهرله زاییندا ،ئهسیناییهکان
به دژی دهسهاڵتی مهکدونی رادهپهڕن .ئهرستۆش کهوتهبهر ئهو شهپۆله.
لهو سهردهمهدا یهکێک له ئایینییهکانی ئهسینا ل ه دژی ئهرستۆ شکات
دهکات ،بهو بیانوویهی ک ه ئهو کاریگهریی سهدهقه و قوربانیکردن
رهتدهکاتهوه .بهمجۆره ئهرستۆ ناچار دهبێت له ئهسینا رابکات و ساڵیک
دوای ئهم رووداو ه له تهمهنی  63ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
زۆربهی بهرههمهکانی ئهرستۆ ،که له پاش خۆیهوه بهجێامون
هیچیان وهک کتێب نهنوورسان ،بهڵکو زیاتر نامیلکهی وانهیین ،که
خوێندکارهکانی گردوکۆیان کردهوه .شێوازی نوسینی ئهو بهپێچهوانهی
پالتۆن ،ل ه جوانکاریی نوسینی ئهدهبیی بهدووره .بهرههمهکانی ئهرستۆ
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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گشت زانستهکانی یۆنان بێجگهل ه بیرکاریی وهخۆدهگرێت .بهشێک ل ه
لقهکانی زانست ک ه ئهرستۆ پێیانهو ه سهرقاڵ بوو ،له مێژووی مرۆڤایهتیدا
یهکهم کهڕەت بوو ک ه کهسێک به شێوهیهکی جیدی و سیستامتیک
لێکۆڵینهوهی لهسهر کردبێنت.
ئهرستۆ به پێچهوانهی مامۆستاکهی ههوڵنادا پشت به زهین ببهستێ
و دهیههوێ ب ه جۆرێک ریالیزمی باش بڕوانێت و دواتر روانینهکانی به
داهێنانی یاساگهلێکی ورد بخاتهبهر لێکۆڵینهوه .ئهو به بوێرییهوه تهواوی
ئهم چهشنه روانین و راڤهی روانینهکانی بهپێی یاسا دیاریکراوهکانییهوه
بهسهر گشت لقه زانستییهکاندا گشتگیر دهکات .بهم پێیه له کاتی
خوێندنهوهی ئهرستۆدا لهگهڵ ئهستیرهناسیی ئهرستۆ ،بایۆلۆژیی ئهرستۆ،
دهرونزانیی ئهرستۆ و سیاسهتی ئهرستۆ بهرهوڕوو دهبینهوه .ئهو هاوڕێ
لهگهڵ لێکۆڵینهو ه لهم زانستانه ،زانستهکانیش پۆلینبهندیی دهکات.
رهنگ ه گرنگرتین باسێکی ک ه ل ه کاتی خوێندنهوهی ئهم بلیمهته
مهزن ه لهگهڵی بهرهوڕوو دهبینهوه شێوهی راڤه و دهرهنجام وهرگرتنێکه
که ئهو بۆ ئهم روانینانه و بهگشتیی بۆ بیرکردنهوه ئاراستهی کردوون .له
راستیدا بابهتێکی ک ه ل ه نێو ئهو بابهتانهی ئهرستۆ ئاراستهی کردوون و
کهمرت ل ه سهردهمه جۆراوجۆرهکاندا دهستکاریکراوه ،لۆژیکی ئهرستۆیه
ک ه ههر ئهمه بۆته هۆی ئهو ه ئهرستۆ وهک داڕێژەری لۆژیک لهسهر
زمانان بێت .گرنگرتین بهرههمی ئهو له لۆژیکدا ئهرگهنۆن ()organon
بریتییه له پێنج بهشی ( )Categoriwsو ( )On Interpretationو
(.)Analytics
ئهرستۆ پێیوای ه که تهواوی زانستهکان له جهغزی فهلسهفهدا جێگیرن.
ئهو زانستی مرۆڤیی به سێ بهشی سهرهکیی دابهشدهکات :فهلسهفهی
تیۆری ،فهلسهفهی پراکتیکی و فهلسهفهی ئهدهبی .فهلسهفهی ئهدهبی:
بۆمنونه وهکو شیعر و ئهدهبیات و شتی لهم بابهته .فهلسهفهی پراکتیکی:
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بۆ منونه وهکو ئهخالق  ،سیاسهت و ئابوری .فهلسهفهی تیۆریش به سێ
بهشی سهرهکی دابهش دهکا .1 :زانست ه رسوشتییهکان وهکو فیزیک و
بایۆلۆژی .2 .بیرکاریی .3 .فهلسهفهی میتافیزیک و خواناسیی.
نارساوترین کارهکانی ئهرستۆ له زانست ه رسوشتییهکاندا ههڵه
زانستییهکانی ئهون .بهشی دووههمی فهلسهفهی تیۆریی ئهو بیرکارییه
که بههۆی ئهوهی هیچ هۆگرییهکی بۆ بیرکاریی نییه زۆر خۆی له
قهره نادات .بهشی سێههمی فهلسهفهی تیۆریی ئهرستۆ فهلسهفهی
میتافیزیکیی ئهوه( .بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفه ،ئ .ئیسامعیل زاده،
ماڵپهڕی .)www. Rojhalat.de
 :Martin Heidegger . 17مارتین هایدێگێر ( )1889-1976له
خوێندکارانی هۆسێرل و جێگرهوهی ئهو له زانینگهی فرهیبورگ که لهگهڵ
ویتگێنشتاین ب ه شوێندانهرترین فهیلسوفی سهدهی بیستهم دادهنرێت.
زۆربهی بزووتنهوهکانی ئێستا ل ه ناو هزری ئهوروپاییدا ،لهژێر کاریگهریی
خهستی فکری هایدگەردا بوون .وهکو ئێگزیستهنسیالیزم ،هێرمۆنۆتیک
و پاش پێکهاتهخوازیی ( .)Post-structuralismدهتوانرێ ههوڵه
هزرییهکانی هایدگەر ل ه سێ پرسی بهیهکهوه گرێدراوادا ببیندرێت که له
سهرلهبهری نڤیسارهکانی دا رهنگیان داوهتهوه .یهکهم ،پرسی سهرهکیی
فهلسهفه پرسیاری ههبوونه .دووههم ،تاکانهیی ئهزموونی مرۆڤی واته
دازاین  Dazeinە .سێههم پرس ئهوهی ه که ئهزموونی مرۆڤیی النیکهم له
سهردهمای مۆدێرنیتهدا لهگهڵ چیهتییه راستهقینهکهی خۆی ناگونجێت.
میتافزیکی ئهو ئێگزیستهنسیالیزمی دیاردهخوازانهیه .هایدگەر زهمانی
کردووه ب ه سێ بهشهوه :زمانی رۆژانه ،زهمانی رسووشتی و زهمانی
جیهانیی .ههروهها فهلسهفهی هایدگەر دهچێتهوه سهر رۆمانتیزمی
ئهڵامنی .پێکهاتهههڵوهشێنیی ( )Deconstructionئهو سهبارهت به
میتافیزیکی گرێدراو ب ه سوبژەوه ،رهخنهی رۆمانتیکیی هیومانیزمی
شرۆڤەی ئهفسانهی سیزیف
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سهڵته .له نێو بهرههمهکانی هایدگەردا دهتوانین ئاماژە بکهین به کۆتایی
فهلسهفه ،سهبارهت به هیومانیزم ،پرسیاری تێکنۆلۆژی ،ههبوون و زهمان.
(بڕوانه :فهرههنگ اندیشههای انتقادی ،از روشنگری تا پسامدرنیته،
مرتجم :پیام یزدانجو ،چاپ دوم  1383-الپهڕەکانی  832 ،831و .)،833
 :Jean-Paul Sartre . 18ژان پول سارتر ( )1980-1905فهیلسوف
و نوسهری فهرەنسایی که به هاتنهسهر زاری ناوی ئهو ،فهلسهفهی
ئێگزیستهنسیالیزم دێتهوهبیر ،ههروهها ئهو به هۆی شانۆنامه و
رۆمانهکانییهوه ،ک ه ههڵگری پرسه فهلسهفییهکانن ،ناوبانگی ههیه.
سارتر زیاتر له ههمووان کهوتهژێر کاریگهریی دێکارت ،کانت ،هیگل،
هۆسێرل ،یاسپێرس و هایدێگێر .ئهو له بهرههمهکانیدا زیاترین ههوڵیدا
ههتا سازانێک له نێوان ئێگزیستهنسیالیزم و مارکسیزمدا سازبکات .سارتر
پێیوایه که ئێمه ملکهچی ئازادبوونین .وشیاریی مرۆڤ ئهوهیه ،که بوونی
نییه ،ئهو شته نیی ه ک ه ههیه .ئێم ه بهتهنیایی بهرپرسی دهستنیشانکردنی
کردهکانی خۆمانین و بۆ راکردن له ئازادیی خۆمان ،ناتوانین ئهم
بهرپرسیارێتیی ه بخهین ه ئهستۆی سهرچاوهیهکی دهرهکی ،بهاڵم ئهمهش
بهم واتایه نییه که به شێوهی ناژیرانه بجووڵێنهوه .ژیانی چاالکانهی
سارتر دوو بهشه ،بهشی یهکهم پاش نوسینی کتێبی “ههبوون و نهبوون”
و رۆمانی “رشانهوه“ .لهم قۆناغهدا بڕوای تهواوی به ئازادیی بنچینهیی
ههبوو .بهشی دووههم ،زیاتر وهکو رووناکبیرێکی چاالکی سیاسیی
دهردهکهوێت و دهبێته الیهنگری کۆمۆنیزم و هیچ نابێته ئهندامی
فهرمیی حیزبی کۆمۆنیست .ساڵی  1929لهگهڵ سیمۆن دێ بیۆڤۆیر،
فهیلسوف ،نوسهر و فێمێنیستی فهرەنسایی ئاشنا دهبێت و ههتا کۆتایی
ژیانی دهبێته نزیکرتین کهسی سارتر .ساڵی  1964خهاڵتی نۆبێلی
پێدهدرێت بهاڵم خۆی له وهرگرتنی بوارد .له گرنگرتین بهرههمهکانی
سارتر دهتوانین ئاماژە بکهین ب ه رۆمانی رشانهوه ،ههلسهنگاندنی
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ئاوهزی دیالێکتیک ،دیوار ،مێشهکان ،رێگاکانی ئازادیی ،ژنانی ترۆی،
ههبوون و نهبوون ،وشهکان ( .بڕوانه :فهرههنگ اندیشههای انتقادی،
از روشنگری تا پسامدرنیته ،مرتجم :پیام یزدانجو ،چاپ دوم 1383-
الپهڕەکانی  342و .)343
 :Friedrich Nietzsche . 19فرێدریش نیتشه ( )1900 1844-له
شاری روکێنی ئهڵامن لهدایک دهبێت .له زانکۆکانی بۆن و لهیپزیگ
( )-1965 1964لقی فیلۆلۆژیی کالسیکی خوێند .ساڵی  1869و لهتهمهنی
 24سااڵندا بوو به مامۆستای فیلۆلۆژیی کالسیک ل ه زانینگهی بازێلی
سوویسڕا .ل ه ساڵی  1889باری دهروونیی ئهو تێکچوو و قهت چاک
نهبۆوه .نوسینهکانی نیتش ه کاریگهرییهکی قووڵی لهسهر فهلسهفه و
ئهدهبیات و تیۆری رهخنهیی و تهنانهت خواناسیی داناوه .کهسانێکی
وهکو سیگمۆند فرۆید ،توماس مان ،لۆکاچ ،ئادۆرنۆ ،دریدا و لیوتارد
ههرکامیان به چهشنێک کهوتنهژێر کاریگهریی نیتشهوه .له سهدهی
بیستهمدا بهسهرهاتی نیتشه ههڵکشان و داکشانی ههبوو .ناوی ئهو
لهسهر زاری رهخنهگره جۆراوجۆرهکانی میلیتاریزمی ئهڵامنی له شهڕی
جیهانیی یهکهم و شهڕی جیهانیی دووههمدا بووه .ئهمهی شهڕی
جیهانیی دووههم زیاتر لهبهر ئهوه بوو که خوشکی نیتشه تێکهاڵوی
نازییهکان ببوو ،بهاڵم له دنیای ئینگلیزی زماندا بههۆی لێکۆڵینهوهکانی
والتێر کهوفامن ،زۆربهی تێگهییشتنه ناڕاستهکانی سهر نیتشه کهوتنهبهر
رهخنهوه .نیتشه شۆپێنهاوێری به پێشهوای فکریی خۆی ههڵبژارد.
ساڵی  1869هاوواڵتیبوونی ئهڵامنی خۆی بۆ ههمیشه ههڵوهشاندهوه
و ههتا کۆتایی تهمهنی ب ه بێ واڵت ژیا .له کاتێکدا ئهو له ئهڵامن و
سویسڕا و ئیتالیا سهرگهردان بوو ،گرنگرتین بهرههمهکانی خۆی خوڵقاند.
نیتش ه ده ساڵی کۆتایی تهمهنی تووشی شێتیی بوو و ساڵی  1900بۆ
ههمیشه چاوهکانی وێکنا .له گرنگرتین بهرههمهکانی نیتشه ،دهتوانین
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ئاماژە بکهین به :رهچهڵهکناسیی ئهخالق ،ئێستا له نێوان دوو هیچدا،
فهلسهف ه ل ه چاخی تراژیکی یۆناندا ،وههای وت زهرتهشت ،ئهوالی چاکه
و خراپه( .بڕوانه :نیتشه و سهرچاوهی چهمکی مۆدێرنیزم ،و .ئیسامعیل
ئیسامعیلزاده ،چاپی یهکهم ،دهزگای ئاراس و فهرههنگ اندیشههای
انتقادی ،از روشنگری تا پسامدرنیته ،مرتجم :پیام یزدانجو ،چاپ دوم
 1383الپهڕەکانی  801بۆ .)804 :Georg Wilhelm Friedrich Hegel . 20گیۆرگ ویلهێڵم
فرێدریش هیگل ،فهیلسوفی ئهڵامنی ،ساڵی  1770له شتووتگارت
لهدایک بوو و ساڵی 1831کۆچی دوایی کرد .تاقمێک له فهیلسوفهکان
ئهو به بیرمهندێکی دواکهوتوو ،تاقمێکیش پێیدهڵێن پاوانخواز ،چهند
فهیلسوفێکی دیکهش به توندئاژووی دهناسن .ئازادیخوازانیش به
شوێندانهری هیتلێر و موسولینیی ناودێر و شهرمهزاری دهکهن.
هیگل لهسهرهتادا ئهڤینداری ئازادیی بوو ،بهاڵم دواتر کهوتهژێر
کاریگهریی یوهان گۆتلییهب فیشت ه و دهستدرێژیی ئهڵامن .تهنانهت
بۆ هێورکردنهوهی ئهو خوێندکارانه شۆڕشگێڕانهی وهدوای هزری
شۆڕشی فهرەنسا کهوتبوون ،کرا به مامۆستای بهشی فهلسهفه له
زانینگهی بێرلین .هیگل یهکهم فهیلسوفێک بوو که کتێبێکی بهناوی
“مێژووی فهلسهفه“ نوسی .ئهم نوسینه بووههۆی دابڕان له نهریتی
فهلسهفیی رۆژئاوا .ئیرت فهلسهف ه گۆڕانی بنهڕەتیی بهسهردا هات .ئیرت
شێوهی مێژووی هیگل باڵی کێشایهسهر ههموو بهشهکانی خواناسی و
سیاسی و کۆمهاڵیهتییهوه .ئهو ب ه پێداگریی لهسهر رهوشتی مێژوویی
راستیی ،بوو به شوێندانهری سهرهکی لهسهر تهڤگهڕە مۆدێرنهکانی وهک
ئێگزیستهنسیالیزم و پێکهاتهههڵوهشێنی.
هیگل له کاتی ژیانیدا چوار کتێبی ب ه ناوهکانی دیاردهناسیی رۆح،
زانستی لۆژیک ،ئێنسیکلۆپێدیای زانسته فهلسهفییهکان ،توخمهکانی
فهلسهفهی راست ،دیالێکتیکی ئهرباب و کۆیله .بهرههمهکانی دیکهی
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بریتین له ئاوهز له مێژوودا ،سپینۆزا( .بڕوانه :بزرگان فلسفه ،مرتجم:
فریدون بدرهای ،چاپ پنجم ،الپهڕە ).433
 :Gottfried Wilhelm Leibniz . 21گۆتفرێد ویلهێلم لهیبنیز،
فهیلسوفی ئهڵامنی ،ساڵی  1646له لهیپزیگ لهدایکبوو و ساڵی 1716
کۆچی دوایی کرد .بیرکاری و فهلسهفه و مافی خوێند .یهکهم وتاری
فهلسهفی خۆی له تهمهنی  17سااڵندا نوسی .له فهلسهفهدا ههوڵیدا
پالتۆن لهگهڵ دێمۆکریتوس ،سپینۆزا لهگهڵ دێکارت ،فهیلسوفانی
قوتابخانهی سهدهکانی ناڤین لهگهڵ زانا نوێیهکان و خواناسیی
لهگهڵ ئاوهز ئاشتبکاتهوه .رهخنهی له “جۆن لۆک” گرت که دهیوت
سهرچاوهی ههرچی له هزر دایه دهگهڕێتهوه بۆ ههستهکان .سیستمی
راستهقینهبینانهی لهیبنیز ل ه سهردهمای خۆیدا چاپنهکران ،لهبهر ئهوهی
دهترسا ک ه نهکا بیر و بۆچوونهکانی ببنه هۆی برینداربوونی ئهو
شازادانهی که ئهو لهالیهن بوو .لهیبنیز نهتهنیا فهیلسوفێکی دوو جۆریی
بوو ،بهڵكو کهسایهتیهکهشی ههروا بوو .زهینێکی مهزن و تروسکهدار،
بهاڵم بێ وره و ترسنۆک بوو .له رووی بیر و هزرهوه له دیارترین
بیرمهندانی دنیا بوو ،بهاڵم له کۆشکهکانی ئهڵامندا رهوشتی نۆکهرانه
و دهست لهسهر سینگی ههبوو( .بڕوانه :بزرگان فلسفه ،چاپ پنجم،
الپهڕە ).358
 :John Locke . 22جۆن لۆک ( ،)1704 - 1632داڕێژەری
فهلسهفهی حکوومهتی دیموکراسی ،له بریتانیا لهدایکبوو .له
ئاکسفۆرد دهرسی خوێند .یهکهم بهرههمی ئهو بهناوی “دوو نامیلکه
لهبارهی حکومهت”ەوه باڵوکردهوه .دهکرێ فهلسهفهی لۆک بهمجۆره
چڕبکرێتهوه :سهربهخۆیی تاکهکان له کۆمهڵگایهکی دیموکراسی،
پاڵپشتیکردنی یهکرتیی نهتهوهکان له واڵتان ئهویش له دنیایهکی ئازاددا،
سهقامگیربوونی ئهخالق به پێی هاوکاریی ل ه نێو ههموو مرۆڤهکاندا .له
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بهرههمهکانی دیکهی جۆن لۆک دهتوانین ئاماژە بکهین به :نامیلکهیهک
سهبارهت ب ه تێگهییشتنی مرۆڤ ( ،)1687نامیلکهیهک سهبارهت به
فێرکردن و بارهێنان (( .)1693بڕوانه :بزرگان فلسفه ،الپهڕە  352بۆ ).357
 :David Hume . 23دهیڤید هیوم ( )1776-1711فهیلسوفی
سکۆتالندی ،بێجگهل ه بواری فهلسهف ه له سیاسهتیشدا دهورێکی چاالکی
ههبوو .له فکردا کاریگهریی مهزنی لهسهر کانت ،ویلیام جهیمز ،بێرتراند
روسێل و ئالبێرت ئهینشتهین دانا .هیوم فهلسهفهی لهو شوێنهوه
دهستپێکرد ک ه گیۆر بێرکلهی تهواوی کردبوو .ئهو کهسێکی ئهزموونخواز
بوو و میتافیزیکی رهتدهکردهوه .سهبارهت به ئایین وتی که بههۆی
ئهوهی ئایین پاساو نادرێتهو ه یان مۆجزاتی پهیامبهران گاڵتهجاڕانه
بوون ،قبووڵ ناکرێت و خۆی لێ دهبوێردرێت ،بهاڵم ئهمڕۆکه پێموانییه
کهسێکی بیرمهند ههبێت تهنانهت هۆیهکی گونجاو بۆ پاساوی دین
بدۆزێتهوه.
له بهرههمهکانی دهیڤید هیوم دهتوانین ئاماژە بکهین به :مێژووی
بریتانیا ،نامیلکهیهک سهبارهت به رسووشتی مرۆڤ ،لێکۆڵینهوه لهسهر
تێگهییشتنی مرۆڤ ،مێژووی رسووشتیی ئایین ،سهبارهت به پێوهرهکانی
مهیل و تراژێدی( .بڕوانه :بزرگان فلسفه ،الپهڕە ).440
 :Don Juanism . 24دۆن ژوان کهسایهتیی ئهفسانهیی ئیسپانییه
که وای دهنواند مهیلێکی توندی سێکسیی بۆ قوربانییهکانی خۆی
ههیه .کهسایهتیی ئهم پیاو ه وردهورده هاته ناو خهسارناسیی نهخۆشییه
دهروونییهکان .دۆن ژوانخوازیی ئاماژە ب ه رهوشتی ئهو پیاوانه دهکات
که وای دهنوێنن مهیلێکی توندی سێکسییان ههیه و لهوپهڕی دان .به
واتایهکی دیک ه دۆن ژوانخوازیی الیهنگری بهرهڵالیی سێکسییه .ئهم
چهشنه چاالکییه سێکسییانه بۆ شاردنهوهی ههستی قووڵی خۆکهمبینینه.
دۆن ژوانهکان پاش ئهوهی ب ه مورادی خۆیان گهییشنت ،ئیرت هیچ
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مهیلێکیان بۆ ههمان ژن نامێنێت( .ئ .ئیسامعیل زاده )
 :Johann Wolfgang von Goethe . 25یوهان وۆلفگانگ ڤۆن
گۆته ( )1832-1749شاعیر ،نوسهر ،شێوهکار ،مرۆڤناس ،فهیلسوف و
سیاسهتوانی ئهڵامنیی بوو .ئهو ب ه یهکێک له گرێکهرهوه سهرهکییهکانی
ئهدهبیاتی ئهڵامنی و تهڤگهڕی وهیامر ،ههروهها رۆمانتیسیزم
دادهنرێت .ئهو بۆ خوێندن مامۆستای تایبهتی ههبوو ،لهالی ئهوان
زمانهکانی یۆنانی ،التین ،ئیتالی ،ئینگلیزی ،عیربی ،زمانی جولهکهکانی
ئهوروپای رۆژههاڵتی و مۆسیقای خوێند .ههروهها له ساڵی 1759دا
کاتێک سوپای لودڤیکی پازدهههم له ماوهی شهڕهکانی حهوت ساڵهدا
شاری فرانکفۆرتیان داگیر کرد ،فێری زمانی فهرەنساش بوو .ساڵی
 1765ب ه هۆی پێداگریی باوکی بۆ خوێندنی ماف چوو بۆ لهیپزیگ
و لهو شارهدا پهیوهندیی ئهڤینداریی گرێدا و بوو به ههوێنی یهکهم
شیعرهکانی .پاش ئهو ئهڤینهی زۆر ژنی دیکهش هاتنه ژیانییهوه .به هۆی
هاندانی یۆهانگوتفرێد ڤۆن هێردێر ،دهستیکرد به نوسینی دراما و ساڵی
 1774باڵوی کردهو ه و بهم بۆنهوه ناوی چووه ریزی ئهدیبه مهزنهکان.
گرنگرتین دراماکانی گۆته بریتین له پرۆمتیوس ،ستێلال ،کالڤیگۆ .له
ماوهی نوسینی دراماکانیدا بهشێک له شانۆیی بهناوبانگی فاوست-یشی
نوسی .ساڵی  1772دڵی به کچێکی گهنج بهناوی شارۆت بوڤ دۆڕاند،
بهاڵم ئهم کچه گهنج ه ژنی هاوڕێکهی بوو و بهم هۆیه هیوایهکی بهم
ئهڤینه نهبوو ،بهاڵم بهرههمی ئهم ئهڤین ه رۆمانی بهناوبانگی “ئازارهکانی
وێردتێری گهنج” بوو ک ه ساڵی  1774باڵوبۆوه .گۆته له ماوهی ساڵهکانی
 1792و  1793له شهڕهکانی نێوان ئهڵامن و فهرەنسادا بهشداریی کرد
و بیست ساڵ دواتر بیرهوهرییهکانی ئهو شهڕانهی نوسیهوه .ساڵی 1794
لهگهڵ شاعیری مهزنی ئهوکاتی ئهڵامن بهناوی”فرێدریش شیللهر” ئاشنا
بوو و لهگهڵ ئهو کۆمهڵه شیعری “ ”Xenienباڵوکردهوه .ساڵی 1797
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کۆمهڵ ه شیعری “هێرمان و دۆرۆتیا”ی چاپکرد .گۆته له ساڵهکانی کۆتایی
تهمهنیدا سهرقاڵی تهواوکردنی شاکارهکهی وات ه فاوست بوو( .بڕوانه:
بزرگان فلسفه ،الپهڕە  296بۆ ).311
 :Caligula . 26شانۆیی کالیگوال لهبارهی ژیانی کالیگوال ،سێههم
ئیمپراتۆری رۆم نوورساوه ک ه ل ه تهمهنی بیست و یهک سااڵندا ،بوو
به ئیمپراتۆر و ساڵی 41ی زانیینی کوژرا .شانۆییهکه ئهوه دهردهخات
که کالیگوال ،ئیمپراتۆری گهنجی رۆمی ،به مردنی خوشکهکهی بهناوی
دروسیلال ک ه هاوکاتیش ئهڤینهکهی بوو ،شێت دهبێت .کامۆ شانۆییهکهی
وا داڕشتوو ه که کالیگوال لهئاکامدا به ئهنقهست دهرفهتی کووژرانی خۆی
دهرهخسێنێت .پاش مردنی دروسیلال ،کاتێک کالیگوال بهڕاستیی مردنهکه
دهزانێت ،حکوومهتی ترس و تۆقاندان دهستپێدهکات .مردن نسێی
خۆی دهخاتهسهر کهس ه نزیکهکانی ئیمپراتۆر .کالیگوال که ئهمێستاکه
دهسهاڵتی رههای ههیه ،تووشی بێناوهڕۆکیی دهبێت( .ئ .ئیسامعیل
زاده).
James Wood . 27
 :Terminology. 28تێرمینۆلۆژی یان زاراوهناسیی به رهوتێک
دهوترێ که دهپهرژێتهسهر خوێندنهوهی زاراوه .ئهم وشهیه یهکهمجار له
سهرهتاکانی سهدهی ههژدهههم له زمانی ئهڵامنیدا و له الیهن گۆتفرهید
شوتزهوه بهکارهێرنا .ل ه فهرههنگه جۆراوجۆرهکاندا پێناسهی جۆراوجۆر
بۆ ئهم وشهی ه کراوه .تاقمێک پێیان وای ه ئهم وشهیه بۆ زاراوهکان یان
ئهو وشه تایبهتانهی له زانست ،هونهر ،پیشه و هتد گونجاوه .تاقمێکی
دیکهش پێیانوایه که خوێندنهوه و پێناسهی سیستامتیکی زاراوه و وشه
و وشه لێکدراوه تایبهتهکانه .زاراوهناسیی بوارێکی زانستیی نوێیه که
خوێندنهوهی زانستیی دهکات لهسهر زاراوه و واتاکان ،ههروهها بهشێک
ل ه پسپۆڕان پێیانوای ه که تێرمینۆنۆلۆژیی لقێکی الوهکیی زمانناسییه و
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بهشێکی دیکهش لهسهر ئهم رایهن که زاراوهناسیی زانستێکی چهند لقیی ه
و له زانستی کۆمپیوتهر و راگهیاندن ،فهلسهفهی زانست و زمانناسیی
پێکهاتووه( .اختیار ،منصور .معنیشناسی .تهران :دانشگاه تهران).1348 ،
 :Ludwig Josef Johann Wittgenstein . 29لودویگ یوزێف
یوهان ویتگنشتاین ( )1951-1889فهیلسوفی نهمسایی ،له ویهن لهدایک
بوو .لهگهڵ راسێل و گیۆرگ ئێدوارد موور بۆ خوێندن چوونه زانینگهی
کهمربیج .ویتنگنشتاین ساڵی  1929دکتۆرای وهرگرت .له بهرههمهکانی
دهتوانین ئاماژە بکهین به :نامیلکهی لۆژیکی  -فهلسهفی ،لێکۆڵینهوه
فهلسهفییهکان ،کتێبه شین و قاوهییهکان .لێکۆڵهرهوان ژیانی بیرمهندانهی
ویتگنشتاین ب ه دوو بهش دهبینن .بهشی یهکهم واته ویتگنشتاینی گهنج
نوێنهری بهرههمه لۆژیکی و نامیلکهکانه و ویتگنشتاینی بهتهمهن
نوێنهری لێکۆڵینهوهکان و ئهوبهرههمانهیه که دهپهرژێنهسهر زمان.
رهنگبێ ئهم دابهشکارییه هێندێک لێڵ بێ ،لهبهرئهوهی ویتگنشتاین
بۆخۆی ئاماژەی ب ه ههڵ ه حاشاههڵنهگرهکانی خۆی له کتێبی “نامیلکهی
لۆژیکی  -فهلسهفییدا کردووه ،بهاڵم هیچکات ئهو کتێبهی رهتنهکردهوه.
ویتگنشتاین ل ه نامیلکهکهیدا ههوڵ دهدات ئهوه نیشان بدات که
ئهو ههلومهرجانهی دهرفهتی قسهکردنی واتادارمان بۆ دهڕەخسێنن،
پشتیان بهستووه ب ه پێکهات ه فۆرمییهکانی لۆژیک ،به لۆژیکی زمان.
له “لێکۆڵینهوهکان”دا ل ه پرسی ههلومهرجهکانی ئهو دهرفهتانهی
هۆگرییهکانی ئێمه دهستهبهر دهکهن ورد دهبێتهوه و ههوڵدهدات بوار و
ههلومهرجێک بۆ لێکۆڵینهوهی لۆژیکی و ههر کارێکی که مرۆڤ بتوانێت
بیکات ،بڕهخسێنێت .ویتگنشتاین له سۆنگهی ئهدهبییهوه گرنگیدا به
بهرههمهکانی و ل ه فۆڕمی گونجاو دهگهڕا ،ههروهها چۆن نوسینیشی
وهبهرچاو دهگرت .ئهم کهڵکهڵهیه له “نامیلکهکان”دا له رێگهی بابهتی
وتن و دهرخسنت دهردهکهوێت .له کتێبی “لێکۆڵینهوهکان”دا به هۆی
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پێداگریی نوسهر لهسهر کایه زمانییهکان بهرچاودهبێت .بهگشتی دهکرێ
بڵێین که گرنگرتین بهشی ویتگنشتاین ل ه فهلسهفه ههر وهکو سۆکرات
لهسهر تێگهییشتنی تهواو ل ه وشهکان پێداگری دهکات ،چونکه پێیوایه که
ئهمه مهرجی سهرهکییه بۆ بیرکردنهوه .بهم پێیه ویتگنشتاین له رێگهی
لێکۆڵینهو ه ل ه “پێکهاتهی لۆژیکیی زمان”رێگهی بۆ درککردنی فهلسهفه
خۆش کرد( .بڕوانه :بزرگان فلسهفه ،الپهڕەی  ،420ههروهها :فرهنگ
اندیشههای انتقادی ،الپهڕە  816بۆ ).819
 :Tractatus Logico-Philosophicus . 30نامیلکهی لۆژیکی -
فهلسهفییه ،ئهم کتێب ه تاکه کتێبێکی ویتگنشتاینه که له له کاتی ژیانیدا
چاپ کرا .ئهو ئهم کتێبهی له کاتی سهربازیکردن و دیلبوون له شهڕی
یهکهمی جیهانیدا نوسی .ئهم کتێبه یهکێکه له کاریگهرترین کتێبه
فهلسهفییهکانی سهدهی بیستهم .راسێل پێشهکیی بۆ ئهم کتێبه نوسی.
دهقی ئهم نامیلکهیه حهوت سهردێڕی ههیه و ههر کام له سهردێڕەکان
به چهند بهشی دیکه دابهشدهبن .ویتگنشتاین لهم نامیلکهیهدا پێیوایه
که دنیا بریتیی ه له ههموو ئهو شتانهی ک ه ههن ،واته کۆیهک لهوانهی
که ههن و شتهکان ههبوونی دنیا دهستنیشان دهکهن( .بڕوانه :فرهنگ
اندیشههای انتقادی ،الپهڕە  816بۆ ).819
 :Kirillov . 31کیریللۆڤ کارهکتێری رۆمانی داگیربووهکانی
دۆستۆیهڤسکیی ک ه ئهندامی گروپێکی نهێنییه ،بانگهشهی ئهوه دهکات
که سێ مانگ ل ه ئهمریکا بووه .لهو ماوهیهدا بیرێکی سهیر و سهمهرهی
گهاڵڵه کردووه :بۆ بوون ب ه خودا دهبێ خۆت بکووژی .کیریللۆڤ
بهڵێن دهدات به ئهندامانی گرووپهکهی که ههر کاتێک پێویست بێت
خۆی دهکووژێت .بهم واتای ه ک ه ئهگهر گرووپهکه بیههوێت کهسێک
بکووژێت ئهو ب ه گولله خۆی سارد دهکاتهوه و گرووپهکهش به قهتڵ
ناودێری دهکات .بههۆی ئهم کارهکتهرهوهیه که دۆستۆیهڤسکی یهکێک
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ل ه واتا فهلسهفییهکانی خۆی دێنێتهئاراوه( .بڕوانه :رمان تسخیرشدگان،
دۆستۆیهڤسکی ،مرتجم علی اصغر خربهزاده ،انتشارات نگاه ،تهران).
 :Fyodor Dostoyevsky . 32دۆستۆیهڤسکی رۆماننوسی
روسیی ( )1881-1821له مۆسکڤا لهدایک بوو .له پاش کووژرانی
باوکی بهدهستی جووتیارهکان ،تووشی نهخۆشیی فێگرتوویی بوو.
دۆستۆیهڤسکی ماوهیهکی زۆر به ههژاریی ژیا .پاش کۆتایی خوێندن
له بواری ئهندازیاریدا ،بۆ بهدهستهێنانی بژیو دهستی کرد به وهرگێڕان
و بهرههمهکانی ئیوژنی گراندهی بهلزاک و دۆن کارلۆسی شیللهری
وهرگێڕاوه .ساڵی  1846یهکهم چیرۆکی خۆی بهناوی “خهڵکی ههژار”
نوسی و چاپی کرد .چهند چیرۆکێکی ناسهرکهوتووی دیکهی نوسی و
پاشان تێکهاڵوی گرووپی گهنجانی ئازادیخواز بوو که دهیانههویست
یاسای کۆیالیهتیی ههڵوهشێتهوه .له ئاپریلی  1849به تاوانی
بهشداریکردن له چاالکییهکانی دژ به تێزار ،بۆ ماوهی چوارساڵ له
بهندیخانهدا توندیان کرد.
پاش مردنی ئهلێکساندری یهکهم ،دۆستۆیهڤسکی چهند جار داوای
لێبووردنی له جێگرهکهی ،ئهلێکساندری دووههم کرد و ساڵی  1859ئازاد
بوو .به نوسینی کتێبی بیرهوهریی مردووهکان له ساڵی 1861دا جارێکی
دیکه ناوبانگی دهرکردهوه .ئهم کتێبه باسی بیرهوهرییهکانی خۆیهتی
له زیندانی سیبیری .کتێبهکه ههڵگری شێوازێکی ئهدهبیی تایبهته
و چهندین چیرۆکی زنجیرهیی وهخۆدهگریت .ساڵی  1864چیرۆکی
“نوسینه نهێنییهکان”ی باڵوکردهوه .ئهم بهرههمه له کاتی ژیانی نوسهردا
زۆر سهرکهوتوو نهبوو ،کهچی له سهدهی بیستهمدا رهخنهگران خستیانه
ریزی باشرتین بهرههمهکانی دۆستۆیهڤسکییهوه .کارهکتێرهکانی چیرۆکی
نوسینه نهێنییهکان ،له توێژی کارمهندانێکن لهژێر دهسهاڵتی نیکۆالی
یهکهمدا تێکقرماون .ههرکام له پاڵهوانهکانی چیرۆکهکه بهچهشنێک
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رهنگدانهوهی کهسایهتیی نوسهرن و چرکهیهک له ژیانی دهروونی ئهو
دهردهخهن .ساڵی  1865چیرۆکی نارساوی “تاوان و سزا”ی نوسی و ئهوی
بهدهرهوهی رووسیا ناساند.
ساڵی  1966چیرۆکی “قومارچی”ی باڵوکردهوه1968 .
چیرۆکی”گهمژه“ی باڵوکردهوه .ساڵی  ،1870باشرتین بهرههمی تهنزی
دۆستۆیهڤسکی بهناوی “داگیربووهکان” باڵودهکرێتهوه که ههوێنهکهی
پیالنێکی سیاسییه .ساڵی  1879شاکار و یهکێک له قووڵرتین بهرههمه
ئهدهبییهکانی ئهوروپای نیوهی دووههمی سهدهی نۆزدهههم ،بهناوی
“برایانی کارامازۆڤ” باڵودهکاتهوه .دواجار له ساڵی  1881بۆ ههتاههتایه
چاوهکانی وێکنا( .بڕوانه کتێبی :فرهنگ ادبیات جهان  /تالیف زهرای
خانلری ،تهران  :رشکت سهامی انتشارات خوارزمی).1375 ،
“ :The Possessed . 33داگیربووهکان” چیرۆکێکی دۆستۆیهڤسکییه
که ساڵی  1870دهینووسێ .بۆ ناساندنی کتێبهکه وهرگێڕانی کورتهی
خوێندنهوهیهکی جۆیس کهرۆل ئووتسی ئهمریکایی به پێویست د هزانم
(ئ .ئیسامعیل زاده) .ئووتس سهبارهت به چیرۆکی داگیربووهکان
ئاوا دهنووسێت :داگیربووهکان ئاڵۆزترین و لهههمانکاتدا ههڵگری
توندوتیژترین چیرۆکی دۆستۆیهڤسکییه ،ههروهها به سهرکهوتووترین
بهرههمی تراژیکیی ئهویش دادهنرێت .ئهم بهرههمه له ساڵی 1871دا
و ماوهیهک پێش بهرههمی “گهمژە“ و چهند ساڵ پاش کتێبی “تاوان
و سزا” باڵودهبێتهوه .ل ه ههموو رۆمان ه نارساوهکانی دۆستۆیهڤسکیدا
پهیوهندییهکانی بنهماڵه وێنادهکرێن .رهنگه سهرچاوهی بشێویی
شهیتانیی چیرۆکی داگیربووهکان بگهڕێتهوه بۆ ئهو نههاتییهی که
راسکۆلینۆڤ ،پاڵهوانی “تاوان و سزا” که له بهندیخانهی سیبیریدا خهونی
پێوه دیت .ئاسیا تووشی نههاتییهکی نوێ دهبوو و زۆربهی ههرهزۆری
مرۆڤهکان دهچن ه ریزی شهیتانهکانهوه .ههموو بۆ ئهم نههاتییه
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یهکرتییان تاوانباردهکرد و یهکرتیان دهکوشت .لهم نێوهندهدا تهنیا
تاقمێکی تایبهت لهم کارهساته رزگار دهبوون .خهڵکانێکی بێگهرد که
دهبوو بهرهی نوێ و نیژادێکی بێگهرد بهدیبێنن و عهرد له خراپه داماڵن،
بهاڵم کهس ئهم پیاوانهی نهدیتبوو و تهنانهت دهنگی ئهوانیشیان گوێ
لێنهببوو .له داگیربووهکاندا ،شێتیی بابهتێک ه گشتیی .کۆمهڵگە تووشی
قهیران دهبێت ،ههموو شوێنێک ل ه ئاگردا دهسووتێت( .بڕوانه :روزنامهی
اعتامد ،دوشنبه 30 ،ارديبهشت  - 1387شامره ).1680
 :The Brothers Karamazov . 34برایانی کارامازۆڤ له
بهناوبانگرتین بهرههمهکانی دۆستۆیهڤسکییه که ساڵی  ،1879دوو ساڵ
پێش مردنی باڵوی کردهوه .چیرۆکی کتێبهکه بهسهرهاتی بنهماڵهیهکی
سهیر و سهمهرهیه و باسی جۆری پهیوهندییهکه ،که له نێوان فیۆدۆر
کارامازۆڤ ،پیرمێردێکی بێئهخالق لهگهڵ سێ کوڕەکانی به ناوهکانی
میتیا ،ئیڤان و ئالیوشا و کوڕە ناشهرعییهکهی بهناوی سمهردیاکۆڤ.
برایانی کارامازۆڤ رۆمانێکی فهلسهفییه ،که دهپهرژێتهسهر خودا و
ئیختیار و ئهخالق .ههرچوار کوڕەک ه له باوکیان بێزارن.
میتا پلهدارێکی سهربازی و تووڕە و تۆسن ،لهخۆبایی ،ههستیار و
بێمێشکه .ئهو ل ه دڵهو ه پیاوێکی شهڕانیی نییه و خێرا له تووڕەبوونهکهی
خۆی پهژیوان دهبێتهوه و وا ههستدهکات ،ئهگهری ههیه خهڵکی
پێویستییان پێی بێت و دهبێ ههستی هاریکاریکردنی ههبێت .ئیڤان،
پیاوێکی خوێندهواره ،ئهو سارده و خۆی له ههموو شتێک گێل و به
هۆی گومانکردنهوه خۆی بێدهنگ دهکات .ئالیوشا له الی پیرهمێردێکی
دیندار بهناوی زوویزم زۆر دهمارگرژانه پهروهرده دهبێت .سمهردیاکۆڤ
دڵی ل ه ههموو شت پیسه و فێ دهیگرێت و باوکی وهکو نۆکهر له ماڵێدا
رایگرتووه.
Alyosha Fyodorovich Karamazov . 35
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 :Crime and Punishment 36تاوان و سزا ،یهکێک ل ه
بهناوبانگرتین بهرههمه ئهدهبیی  -فهلسهفییهکانی دۆستۆیهڤسکی،
ساڵی  1865نوورسا .به هۆی ئهم رۆمانهوه ناوی دۆستۆیهڤسکی سنووری
واڵتهکهی خۆی بهزاند .پاڵهوانی چیرۆکهکه خوێندکارێکی زانکۆیه به ناوی
راسکۆلنیکۆڤ .ناوی کهسایهتییهکانی دیکهی “تاوان و سزا” بریتین له:
ئالیۆنا ئیڤانۆڤنا ،پیرێژنێکی سوود و سهلهم خۆر که لهگهڵ خوشکهکهیدا
دهژیت و راسکۆلنیکۆڤ به ئهسپێیهکی بێکهڵکی ناو کۆمهڵگای
دهشووبهێنێت .مارمێالدۆڤ ،پێشرت کارمهند بووه و گشت پارهی بنهماڵه
ههژارهکهی داوه به خواردنهوه و کاتێک به هۆی پێکدادانی ترۆمبیل
دهمرێت ،راسکۆلنیکۆڤ بنهماڵهکهی بهخێو دهکات .کاتێرینا ئیڤانۆڤنا،
ژنێکی خوێندهوار و له بنهماڵهیهکی رهسهن ه که پاش مردنی مێردهکهی
لهگهڵ مارمێالدۆڤ زهماوهند دهکات .ئهو نهخۆشیی زهردوویی ههیه و بۆ
بهخێوکردنی بنهماڵ ه شهو و رۆژ کار دهکات .سۆنیا ،کچی مارمێالدۆڤ که
بۆ بهخێوکردنی بنهماڵهکهی لهشی دهفرۆشێت .راسکۆلنیکۆڤ ههست
به بهستهزمانی و داماویی ئهو دهکات .پولچێریا ،دایکی راسکۆلنیکۆڤ،
ژنێکی ب ه ئیامن که ئامادهیه بۆ سهرکهوتنی کوڕهکهی ههموو کارێک
ئهنجام بدات .دۆونیا ،خوشکی راسکۆلنیکۆڤ ،کچێکی لهخۆبوردوو که
دهیهوێ بۆ خۆشژیانی بنهماڵهکهی و بهتایبهتیی براکهی شوبکات به
پیاوێکی دهوڵهمهند و لهخۆبایی .سڤیدریگایلۆڤ ،پیاوێکی گهڵ بهڕەڵال
و گوماناوی ،ئهو ب ه رێکهوت دانپێدانانی راسکۆلنیکۆڤ له الی سۆنیا
دهبیستێت و دهیهوێت بیکاته گووشارێک بۆ گهییشنت به دۆونیا( .ئ.
ئیسامعیل زاده)
 :Raskolnikov . 37بڕوانه پهڕاوێزی ژماره  34-ههر لهم کتێبهدا.
Ivan Fyodorovich Karamazov . 38
 :Meursault . 39میورسۆو کهسایهتیی سهرهکیی کتێبی “نامۆ”یه.
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ئهو تووشی کوشتنێک دهبێت و ل ه زینداندا چاوهڕوانی بهڕێوهچوونی
حوکمی لهسێدارهدرانی دهکات( .بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانه پهڕاوێزی ژماره
 2ههر لهم کتێبهدا).
 :Moby-Dick . 40مۆبی  -دیک یان نهههنگی سپی ،ناوی
رۆمانێکه که ساڵی  1851له الیهن هێرمان مێلڤیل ،نوسهری بهناوبانگی
ئهمریکاییهوه نوورسا .مێلڤیل لهم رۆمانهدا ههوڵی کهشتیوانێک بهناوی
ئاهاب بۆ راوکردنی نهههنگێکی سپی وێنادهکات .نهههنگی سپی له
ترسی راوکرانی ،ههروهها بۆ بهربهرهکانیکردن لهگهڵ ئاهاب القێکی
دهقرتێنێت .ئاهابیش بۆ تۆڵهسهندنهو ه له نهههنگهکه به ئاستی شێتیی
دهگات و نایهوێ وازبهێنێت .ههوێنی سهرهکیی کتێبهکه ملمالنێی
نێوان هێزی مرۆڤ و نهههنگی سپییه ،ههروهها لهخۆباییبوونی مرۆڤ
و نییهتی شاراوه و کاریگهریی ه نهرێنێیهکانی لهسهر ژیانی مرۆڤ و
بوونهو هران ب ه وردی و ههستیارییهوه نیشاندهدرێت .شێوازی نوسینی
رۆمانهکه دهچێته خانه ی قوتابخانهی رۆمانتیکهوه( .بڕوانه :ویکیپێدیای
نۆروێژی ،وهرگێڕانی ،ئ .ئیسامعیل زاده).
 :Herman Melville . 41هێرمان مێلڤیل ،نوسهر ،شاعیر
ئهمریکایی ( ،)1891 - 1819ل ه بنهماڵهیهکی دهستڕۆییشتوو لهدایک
بوو بهاڵم پاش ماوهیهک و ههر له تهمهنی گهنجیدا باوکی مایهپووچ
بوو و ههژاریی بوو بهشی ژیانی .بۆ بژیوی ژیان وازی له خوێندن هێنا
و بوو به مامۆستای مندااڵنی کوێرهدێیهک ،پاشان چوو ئهندازیاریی
خوێند و بوو به چاوهدێری بیناسازکردن .دواتر حهزی له مهلهوانیی کرد
و ل ه پاپۆڕێکی گهورهی بازرگانیدا وهکو کرێکار دامهزرا .بهشی ههره
زۆری ههوێنی بهرههمهکانی دهگهڕێتهو ه بۆ ئهزموونهکانی سهردهمای
گهنجێتیی خۆی .بهشێک ل ه گرنگرتین بهرهههمهکانی مێلڤیڵ بریتین له:
تایپی ( ،)Typee- 1846به هۆی نوسینی ئهم کتێبهوه ،تاوانی خهیانهت
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به ئایینزایی بهسهردا سهپا .ئهم کتێب ه باسی مرۆڤخۆرهکان دهکات .کتێبی
ئۆمۆ ( ،)Omoo - 1847ژیانی نوسهر ه له دوڕگهی تاهیتی .موبی  -دیک
یان نهههنگی سپی ( .)1851رێدبورن :یهکهم سهفهر ،باسی سهفهری
نوسهره بۆ لیڤێرپوول .پیاوی جێمتامنه .ئهفسانهکانی پیازا .ههروهها
چهند بهرههمه شێعرێکیشی لهپاش بهجێام( .بڕوانه :ویکیپێدیای
نۆروێژی ،وهرگێڕانی ،ئ .ئیسامعیل زاده).
 :Aesthetics . 42ئیستهتیك ،جوانیناسیی له زمانی یۆنانیدا:
 aistetikeبه واتای ههست ـ بوونه .ئهم واتایه بهش یان لقێك له
فهلسهفهیه كه دهپهرژێتهسهر رێفلێكسۆنی درككردنه ههستییهكان ،واته
بهشێوه ی نهریتیی خۆی به جوان ی و بابهتی جوان له رسووشت و هونهردا
خهریك دهكات .یهكهم لێكۆڵینهوه ئیستهتیكییهكان له رۆژئاوادا له الیهن
پالتۆنهو ه ئهنجامدرا .پیساگۆراس بهر ل ه پالتۆن و ئهرستۆ پێی وابوو كه
هارمۆنیی یاسای بنهڕتی جوانییه .ل ه سهردهماكانی رێنێسانسیشدا سهرنج
به ئیستهتیك درا .دهروونزانیی ئیستهتیكیی له سهدهی حهڤدهیهم و
ههژدهیهم له بریتانیادا سهریههڵدا.
تاقمێك له فهیلسوفان پێیانوایه جوانیناسیی لێكدانهو هی ئهو
واتایانهی ه كه رهخنهگران بهكاریدێنن ،واته كاتێ ئهوان حوكم و رایهک
سهبارهت ب ه هونهرهكان دهردهبڕن و ئاراستهی دهكهن.
جوانیناسیی یهكێكه له پێنج لقی كالسیكی ی فهلسهفی (له
پهنای تیۆر ی مهعریفه ،لۆژیک ،ئهخالق و میتافیزیك) .جوانیناسیی
به واتاگشتگیرهكهی تیۆری جوانییه له دوو سۆنگهوه ،واته جوانیی
رسووشتی و جوانی هونهری و ب ه واتا دیاریكراوهكهشیدا تیۆری هونهره.
جوانیناسی ی كه جوانیناسی ی زهینه سهبارهت ب ه بارودۆخی كرده و بڕیاره
بایهخ ی و سهلیقهییهكانی جوانیناسانه (جوانیناسیی فۆڕمی) ،كاریگهریی
جوانیی و رهوت ی داهێنان ی هونهریی دهخاتهبهر لێكۆڵینهوه ،جوانیناسیی
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له خودی پرسهكانی پهیوهندیدار به جوانیی دهكۆڵێتهوه.
هیگل به تایبهتكردن ی شوێنێك بۆ جوانیناسیی له سیستمێكی
فهلسهفییدا ناوهرۆكه ئایدیالیستییهكهی ب ه پوختهیی گهیاند.
پاش قۆناغهكانی گهشهی جوانیناسیی ئایدیالیستی ،بههێزترین
ورووژێنهرهكان له جۆرێك جوانیناسی ی ماتریالیستی یان به واتایهكی
دیکه جوانیناسی ی كۆمهاڵیهتی ـ رهخنهییەوه سهرچاوهدهگرێ .بهرههمه
هونهرییهكان ههر وهكو باقی دهسكهوته كولتورییهكان بهواتای
خۆنواندنی دینامیكیی پوختهبوونی میتافیزیك ی رۆح نا ،بهڵكو وهك
دیارده سهرخانییهكان لهبهرچاودهگیرێن كه له هاوڕێژەیی دیاریكراویان
لهگه ڵ ژێرخان ی كۆمهاڵیهتییدا ههیه .به پێی بۆچوونی ماركس بهرههمه
سهرخانییهكان (وهكو ماف ی هونهر ی ئایین و فهلسهفه) به گشتی
تایبهمتهندیی ئایدیالۆژیكییان ههیه ،واته بهرژهوهندییهكانی چینی
زاڵ وهك بهرژەوهندییه گشتیهكان نیشاندهدهن .ئهگهرچی زۆرب هی
هونهرمهندان له روو ی ئابورییهوه چاو له دهستی چینی زاڵن ،بهاڵم
بهرههم ه هونهرییهكان وهك بهرههم ی كاری ئازاد و لهخۆنامۆنهبوو
وانین ك ه حهمتهن ئایدیالۆژیك بن .به بۆچوونی ماركس له مێژوودا
“سهردهم ی گهشهی هونهر” هاتۆته ئاراوه ،بهاڵم به هیچ شێوهیهك
لهگه ڵ ئاست ی گشتیی كۆمهڵگادا ناگونجێ.
فهلسهفهی پۆزهتیڤیستی كه ئایدیال ه زانستییهك هی هاوتهریب بوو
لهگهڵ زانسته رسوشتییهكان ،لهكاتی رهخنهی بناغهیی له میتافیزیك
بهرهوڕووی ئهو چهشنه جوانیناسییه بۆوه ،كه به جۆرێك پشت به
ههقیقهتی بهرههم ه هونهرییهكان دهبهست ێ و ل ه رووی ئهزموونی و به
شێوهی راستهوخۆ تاقی ناكرێتهوه.
ئیستهتیك له سهردهم ی ئێستادا زیاتر ل ه چوارچێوهی فهلسهف هی
بایهخدا لێكۆڵینهوه ی لهسهر دهكرێ .دوابهدوای بهرهوڕووبوونهوهی زۆر
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لهگهڵ بیروڕاكان ی هیگل دا ،تیۆری جۆراوجۆر سهبارهت به ئیستهتیك
هاتوونهته ئاراوه :ئیستهتیكی مادی له الیهن لۆكاچ ،فهلسهفهی مۆسیقای
نو ێ له الیهن ئادۆرنۆ ،ئیستهتیكی فۆرما ڵ ل ه پێكهاتهخوازیی فهرەنسایی
و فۆرمالیزم ی روسیدا ،لێكۆڵینهوهی ئیستهتیكیی بنهچینهی شینگێڕیی
ئهڵامنی له الیهن بێنیامینهوه ( .)1928ئیستهتیكی ئهنفۆرماتیكی (كه
تهنیا بهشێك ی لهسهر دهرونزانیی داڕێژراوه) ههوڵدهدا به پێی ئامار و
تیۆریك له كاره هونهرییهكان به دوور ل ه ههر چهشنه دیاریكردنی راد هی
بایهخ بدوێ.
هابرماس له كتێب ی “تیۆر ی كرده كۆمهاڵیهتییهكان  ”1981لهحاڵێكدا
بهدوا ی گۆڕان ی پارادایمهوه له فهلسهفهی مهعریفه و فهلسهفهی زهین
بهرهو فهلسهفه ی زمانه ،بهكارهاتن ی زمان ب ه بنچینهی جێمتامن هی
نێو زهینهكانی بهرههمه هونهرییهكان لهقهڵهمدهدا .فهلسهف هی
پۆزهتیڤیستی ك ه ئایدیاله زانستییهكه ی هاوتهریب بوو لهگه ڵ زانسته
رسووشتیهكان ،له كاتی رهخنهی بناغهی ی له میتافیزیك لهگهڵ ئهو
چهشنه جوانیناسیی ه بهرهوڕوو بۆوه ك ه ب ه جۆرێك پاڵدهداتهوه به
ههقیقهتی بهرههمه هونهرییهكان ،ك ه لهروو ی ئهزمونی و راستهوخۆ
تاقی ناكرێتهوه( .بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفه ،ئ .ئیسامعیل زاده،
ماڵپهڕی )www.Rojhalat.de
 :Immanuel Kant . 43ئیامنوێل کانت ساڵی  1724له کونیگسبهرگی
ئهڵامن لهدایک بوو .له کاتی ههڵبژاردنی کۆلێژهکهی بۆ خوێندن ،واته
له نێوان خواناسی و ماف و پزیشکی و فهلسهفهدا فهلسهفهی ههڵبژارد
و لهو ێ ب ه هۆی مامۆستاکهی واته مارتین کۆنوتسنت ()51-1714ەوه،
لهگهڵ بنهماکانی بیرکاریی فهلسهفهی رسووشتیی ئایزاک نیوتۆن ئاشنا
بوو .ئهو لهم زانینگهیهدا فهلسهفه ،بیرکاری ،خواناسی و فیزیکی خوێند
و له ساڵی 1755دا دکتۆرای وهرگرت ،بهاڵم له زانینگهدا پۆستی فهرمیان
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بۆ وانه گووتنهو ه پێ نهدا و بۆ دابینکردنی بژیو بوو به مامۆستای
تایبهتی و بهشێوهی سهعاتکار وانهی دهوتهوه.
یهکهم بهرههمهکانی کانت ( )1770-1764سهبارهت به بابهتهکانی
فهلسهفهی رسووشتیی بوون .لهم نێوهدا دهتوانین ئاماژەبکهین
بهتێڕامانێک له تیۆرهکانی هێزهکانی گیان ( ،)1747مێژووی رسووشتی
گشتی و تیۆری ئاسامنهکان ( )1755و نامیلکهی بهرایی سهبارهت به
فۆرم و دنیای ههستپێکراو و ئاوهزمهند ( .)1770کانت لهم دوایین
نامیلکهیهیدا میتافیزیکی به زانستی بهرتهسکییهکانی ئاوهزی مرۆڤیی
ناودێرکرد و پێیوابوو که شوێن و کات له مهرجهکانی ئهزموونن،
ههر لهم نامیلکهیهدا بوو که لێکدانهوهیهکی گرنگی سهبارهت به
پهیوهندیی نێوان داڕشتنی بابهت و بارگاویبوونی رستهکان ئاراسته
کرد .به باڵوکردنهوهی ئهم نامیلکهیه قۆناغی یهکهمی هزریی کانت
به نێوی (پێش رهخنهیی) تهواودهبێ .بۆ کانتیش ههر وهکو زۆربهی
فهیلسوف ه گهور ه رۆژئاواییهکانی دیکه دهتوانین دوو قۆناغی هزریی وێنا
بکهین ،بهم جیاوازیی ه ک ه ناوبانگی کانت تهنیا دهگهڕێتهوهسهر قۆناغی
دووههمی هزریی ئهو .بهچهشنێ که ئهگهر ئهم فهیلسوفه ههر وهکو
دێکارت یان ڤیتگنشتاین له دهیهی پێنجهمی ژیانیدا دهمرد نهدهنارسا
و گرنگرت لهوهش مرۆڤ یهکێک له گهورهترین دهستکهوتهکانی هزریی
خۆی لهکیس دهدا .کانت ل ه ساڵی 1770هوه بۆ ماوهی دهیهیهک بێدهنگ
بوو و کهوته بیرکردنهوه .هۆکاری ئهم بێدهنگبوونه وهخهبهرهاتنی بوو
له خهوی ههمیشهیی ،ئهویش بههۆی خوێندنهوهی کتێبی “لێکۆڵینهوه
له رسووشتی مرۆڤ” بهرههمی دهیڤید هیوم ( )1762-1711بوو.
کانت زانستی سهردهمی خۆی ب ه باشیی دهناسی و نهیدهتوانی ئهوه
قبووڵبکات که بنهمای فیزیکیی نیوتۆن لهسهر گومانه .بهم هۆیه
دهتوانین کانت ب ه فهیلسوفێکی زانستیی بهڵێندهر بزانین که بهدوای
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ههلومهرجهکانی راستبوونی یاسا زانستییهکاندا دهگهڕێ .لهم رووهو ه
له 3ی ئۆکتۆبری  1979نامهیهکی بۆ فرتاک باڵوکهرهوهی کتێبهکهی
نوسی که :نابێ هیچ کام له بهرههمهکانی پێش ساڵی  1770له کۆی
بهرههمهکامندا باڵوبکرێنهوه“.
“ههڵسهنگاندنی ئاوهزی نایاب ،بنهمای فهلسهفهی کانت و لوتکهی
ههوڵی هزریی مۆدێرنیت ه وهک داڕشتنی بکهری ناسێنهر ،له ناوهندی
بووندا بوو .له مێژووی فهلسهفهدا شۆڕشی یهکهم به رێنێ دێکارت
( )1650-1594و “بیردهکهمهوه ،بهمجۆر ه ههم”ی ئهو دهستیپێکرد.
دێکارت به ئاوهژووکردنهوهی بیچمی فهیلسوفه کۆنهکان هات “من”ی
هاویشت ه ناوندی فهلسهفهو ه و ههوڵیدا بهشێوهیهکی ههندهسیی
دهرهنجام له باقی بهشهکانی بوون وهربگرێ.
کانت بیرمهندێکی کامڵه و سیستم ه فهلسهفییهکهشی ههموو
الیهنهکانی ئهندێشهی وهخۆدهگرت .کتێبهکانی “بنهما سهرهکییهکانی
فهلسهفهی ئهخالق”  1788و “رهخن ه ل ه ئاوهزی پراکتیکی” نیشاندهری
ههوڵی مهزنی فهیلسوفێک بوو بۆ بنیاتنانی ئهخالقی فهلسهفی و مرۆڤ
بنیاتنهر.
هایرنیش هاینه ( )1856-1798پێیوابوو که“ :کانت رهخنهی لهسهر
هێزی پراکتیکی نوسی ههتا لۆمپ  -ی خزمهتکاری شادمانبکا” .کانت
له ئهخالقدا به خهستیی لهژێر کاریگهریی ژان ژاک رۆسۆ ،فهیلسوفی
فهرانسهیی و تیۆری “ئیرادهی گشتی” ئهودا بوو .ناوبراو وهها هۆگری
رۆسۆیه ،که سهرهڕای ئهوهی وێنهی رۆسۆی له ماڵهکهیدا ههڵواسیبوو،
ل ه پ هڕاوێزی نامیلکهی “ههست ب ه بابهتی جوان و بابهتی مهزن” 1764
دا نوسی“ :رۆسۆ منی خستهسهر رێ”.
سێههمین بهشی گرنگی فهلسهفهی کانت جوانیناسییه .ئهگهرچی
“ئهلێکساندێر گوتلیب باومگارتهن” به دامهزرێنهری جوانیناسیی نوێ
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د هزانن ،بهاڵم ل هراستیدا یهکهم کهسێکی ک ه لهم لقه مهعریفهییه نوێیهدا
درهوشاو ه کانت بوو .ناوبراو له سێههمین کتیبی گرنگی خۆیدا به
نێوی “رهخن ه ل ه هێزی حوکم” 1790دا بابهتی جوان و بابهتی مهزن
لێکدهداتهوه.
سهردهمی کانت سهردهمی دهسهاڵتی بۆرژوازی و شۆڕشی
فهرەنسایه .کانت ک ه به خاوهن بهرنامهیهکی ورد له ژیانی رۆژانهیدا
نارساوه ،تهنیا جارێک و ئهویش له کاتی راگهیاندنی سهرکهوتنی
شۆڕشی فهرەنسادا بهرنامهی رۆژانهی تێکدا .رهنگ ه کانت الیەنگری
شۆڕش نهبێت ،بهاڵم بێگومان فهیلسوفی ئازادییه .ئهو ئازادیی به
مهرجی ههموو چهشنه کردهوهیهکی ئهخالقیی دهزانێ و له نامیلکهی
نارساویدا به نێوی “رۆشنگهریی چییه؟” ،ئازادیی به دهربازبوونی مرۆڤ
دهزانێ له کرچوکاڵیی خواسرتاوی خۆی .کانت له دهیهی کۆتایی ژیانیدا
نامیلکهگهلێکی جۆراوجۆری سهبارهت ب ه سیاسهت و ئهخالق باڵوکردهوه
و لهسهر هێندێکیان سهرکۆنهش کرا.
کانت له  12فێڤرییهی ساڵی  1804ی زایینیدا کۆچی دوایی کرد.
(بڕوانه :فهرههنگی فهلسهفه ،ئ .ئیسامعیل زاده ،ماڵپهڕی www.
).Rojhalat.de
“ :Nausea . 44رشانهوه” ناوی یهکێک له گرنگرتین بهرههمهکانی
سارت ر ک ه ساڵی  1938باڵوبۆوه .ئهم رۆمانه بهسهرهاتی پیاوێکی سی
ساڵهیه به ناوی «ئانتۆین ه روکوهننت» ،مێژوونووسێکی خهمۆک و
گۆشهگیره و بهم بڕوایه دهگات که شت ه نامۆ و دۆخه جۆراوجۆرهکان
خهسار ب ه پێناسهکهی لهسهر خۆ و ئازادیی ژیرانه و رۆحیی خۆی
دهگهیهنن و ئهمه تووشی رشانهوهی دهکات“ .رشانهوه“ پێناسهکاری
دنیایهکی مۆتهکهئاسای ه که تێیدا شتهکان له چوارچێوهی رێکخراوهیی
ئێمه تێدهپهڕن( .ئ .ئیسامعیل زاده).
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existential philosophy . 45
 :Zeus . 46زیووس له ئهفسانه یۆناییهکاندا ،پاشای خوداکان و
دهسهاڵتداری ههموو پهرستگاکانی چیای ئولیمپوسه .ئهو بچووکرتین
منداڵی کرۆنووس و ریا له نیژادی تیتانهکان بوو .نێوی زیووس
دهگهڕێتهوه سهر وشهی  diosبه واتای درهوشاوه .زیووس خودای
ئاسامنی درهوشاوه ،ههروهها رهشهبا و چهکهکهشی ههورهبروسکه بوو.
ئهو به درۆ و بهڵێنشکاندن زۆر تووره دهبوو.
زیووس یاسا و عهداڵهتی دهستنیشان کرد .خودای باران و ههورهکان
بوو .هێزی له گشت خوداکان بااڵتر بوو ،ههروهها له ئهفسانهکاندا
ئاماژ ە بهوه دهکهن که زیووس نیشانهی ئهڤینداری و دڵدۆڕان بووه
و دایمه خهیانهتی ب ه ژنهکهی خۆی کردووه .له شهڕی ترۆیدا سوپای
یۆنان سهردهکهوێت و بهڕواڵهت شهڕ تهواو دهبێت ،خواکانی ئولیمپوس
کۆدهبنهو ه و بڕیار لهسهر خوێنی زیاتردهدهن .لهوێدا زیووس دهنگ
دهدات به ئاشتی ،بهاڵم کاتێ ژنهکهی دهبێته نهیاری ئهم بڕیاره ،زیووس
له ترسانه دهنگهکهی خۆی وهردهگرێتهوه و فهرمانی بۆ خاپوورکردنی
ترۆی دهدات( .ویکیپێدیای نۆروێژەی .و :ئ .ئیسامعیل زاده).
Aegina . 47
 :Asopus . 48ئاسۆپووس خودای زێی یۆناییه .ئهو کوڕی
ئۆکیانووس و تهتیس بوو.
 :Corinth . 49ناوی شارێکه له یۆنان و ناو و رابوردووی ئهم شاره
دهگهڕێتهوه بۆ سهردهمای دهوڵهت  -شارهکانی یۆنان.
 :Hades . 50هادێس برای زیووس ،له ئهفسانه یۆنانییهکاندا
خودای مردووهکان و دنیای بن عهرده .ئهو له کاتی تیروپشک لهگهڵ
براکانیدا خراپرتین پشکی وهبهرکهوت ،ئهویش دنیای مردووهکان بوو
بهاڵم خودای مردن نهبوو .ئهو هۆگری ئهو کهسانه بوو که دهبوونه هۆی
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زۆربوونی خهڵکی واڵتهکهی .هادێس بههۆی دهسهاڵتی لهژێر زهوی،
خێوی کانهکانیش بوو و ب ه خوای سهروهت و سامان دادهنرا( .بڕوانه:
ویکیپێدیای نۆروێژی ،و .ئیسامعیل زاده).
 :Oedipus . 51ئۆدیپووس تاکه منداڵی الیوس و یوکاستهیه .له
ئهفسانهکاندا هاتووه ک ه ئهگهر الیوسی باوکی ئۆدیپووس له یوکاسته
منداڵێکی ههبێ ،بهدهستی ههمان منداڵ دهکووژرێت ،بۆیه الیوس ئهوی
به شوانهکان سپارد ههتا له چیا بهڕەڵالی بکهن ،بهاڵم شوانهکان ئهویان
به مروپهی ژنی پولوبوس دا .رۆژێک ئۆدیپووس له کهسێک دهبیستێت
که کوڕی پولوبوس نییه و بۆ دۆزینهوهی راستیی چووه الی وهخشی و
ئهو بهجێی روونکردنهوه به ئۆدیپووس دهڵێت که رۆژێک باوکی خۆی
دهکوژێت و لهگهڵ دایکی خۆی زهماوهند دهکات .ئۆدیپووس بهمه
تێکدهچێت .ناچێتهوه الی پولوبوس و سهری خۆی ههڵدهگرێت .لهرێدا
تووشی الیوس دهبێت و تێکههڵدهچن .لهم کێشهیهدا ئۆدیپووس دهستی
به خوێنی الیوس سووردهبێت و به بێ ناسین لهگهڵ یوکاستهی دایکی
خۆی زهماوهنددهکات .کاتێک به راستییهکهی زانی خۆی کوێر کرد.
یوکاستهش خۆی کووشت .ئۆدیپووس ل ه یوکاسته دوو کوڕی ب ه ناوهکانی
پولونیکوس و ئێتیۆکلێس و دوو کچ بهناوهکانی ئانتیگۆنه و ئیسمێنه بوو.
(ئامادهکراوی ئ .ئیسامعیل زاده).
 :Franz Kafka . 52فرانز کافکا یهکێک ه له نارساوترین و کاریگهرترین
نوس هرانی سهدهی بیستهم ،ساڵی  1883له پراگ لهدایک بوو .ئهو
گهورهترین منداڵی بنهماڵهکهی بوو .کافکا ههر ل ه سهرهتاوه شهرمێون
و گۆشهگیر بوو .یهکهم چیرۆکی خۆی به ناوی وهسفی بهربهرهکانییهک
ل ه ساڵی 1904دا نوسی ،بهاڵم ههتا تهمهنی  29سااڵن بهرههمهکانی
ل ه کۆمهڵێک نوسین و پهخشان و چیرۆک تێپهڕ نهبوون که ئهمانی له
ساڵی 1913دا ب ه ناوی تێڕامان چاپکرد ،بهاڵم له چهند ساڵ پێشرتهوه،
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وات ه ل ه تهمهنی  26ساڵیدا باڵوکردنهوهی بهرههمهکانی له گۆڤارهکاندا
دهستپێکردبوو .ئهگهرچی فرانز کافکا له منداڵییهوه ب ه زمانی چێک
ک ه زمانی دایکی بوو قسهی دهکرد ،بهاڵم چووه قوتابخانهی ئهڵامنی
زمانهکان و ههر لهوکاتهوه به زمانی ئهڵامنی که زمانی دهستهبژێرانی
ئیمپراتۆریی نهمسا  -ههنگاریا بوو ،دهستی به نوسین کرد .له قوتابخانه
له وانهی یۆنانی ،مێژوو و التینیدا بهشداریی کرد .پاشان له زانینگهی
ئهڵامنیزمانی کارڵ فێردیناند له کۆلێژی ماف درێژەی به خوێندن دا .له
قۆناغی خوێندکاریدا لهگهڵ نوسهرێکی جوولهکهی تر بهناوی ماکس
برۆد ئاشنابوو ،که ئهو دواتر ژیاننامهی کافکای نوسیهوه و رۆمانێکی
بهناوی «پاشای ئهفسوونکراوی ئهشق» له بارهی کهسایهتییهکهوه به
ناوی گێرتا نوسی و ههوێنی رۆمانهکهی له ژیانی کافکا وهرگرتبوو .ساڵی
 1906بڕوانامهی دکتۆرا ل ه کۆلێژی ماف وهردهگرێت .کافکا ساڵی 1911
لهگهڵ ماکس برۆد چوو بۆ واڵتانی فهرەنسا ،ئیتالیا و سویرسا و لهگهڵ
شانۆی ییدیش ئاشنا بوو .له 12ی ئوتی  1912له ماڵی هاوڕێکهی لهگهڵ
فلیسه بووێر دیداریکرد ،پاشان دووجار بوونه دهستگیرانی یهکرتی،
بهاڵم هیچکامیان نهبووه هۆی ژیانی هاوسهریی .ئهگهرچی کافکا له
رواڵهتیدا هێدی و هێمن دیاربوو ،بهاڵم ههمیش ه ئاڵۆزیی دهروونی و
سهرئێشهی لهگهڵ بوو و بهشێک ل ه ژیانی له خهستهخانه تێپهڕکرد.
یهکهم نیشانهکانی نهخۆشیی ه چارهسهرنهبووهکهی له 9ی ئوتی 1917
دهرکهوت و شوێنی خستهسهر سااڵنی دواتری تهمهنی .کافکا له ماوهی
ژیانیدا چهند چیرۆکی نوسی .نهیتوانی هیچ کام له رۆمانهکانی تهواو
بکات .ل ه رۆمانهکانی دهکرێ ئاماژە بکرێت به کۆشک ،دادگایی ،ئهمریکا
و مێتامۆرفۆسیس .کافکا له الی ماکس برۆد وهسێتی کردبوو که پاش
مردنی ( )1924بهرههمهکانی لهناوبهرن ،بهاڵم ماکس داواکارییهکهی
کافکای بهجێنههێنا( .بڕوان ه کتێبی :ژیان و کهسایهتیی کافکا ،و.
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ئیسامعیل ئیسامعیل زاده ،چاپی ئاراس ).2007
 :The Trial . 53کافکا نوسینی رۆمانی دادگایی له ئاوگوستی ساڵی
 ،1914وات ه سهرهتای شهڕی یهکهمی جیهانیی دهستپێکرد و ههتا ساڵی
 1915درێژەی کێشا .دادگایش وهکو زۆربهی رۆمانه مۆدێڕنهکان ،کتێبێک
بوو که ل ه دڵی قۆناغ و نهخۆشییهکی تایبهتدا لهدایکبوو .ئهم رۆمانه
مێژوویهکی پڕ ل ه ههڵکشان و داکشانی ههبوو .له راستیدا مێژووهکهی
ئاوێتهی تهنزێکی وهها تاڵ و رهشبوو ه که جێی خۆیهتی ناوی مێژووی
کافکایی لهسهر دابنێین .ل ه کاتی ژیانی کافکادا هیچ کام ل ه سێ
رۆمانهکهی چاپنهکران .ئهو قهت “دادگایی” تهواو یان رێکوپێک نهکرد.
کافکا دادگایی له دهرهوهی ههڵچوونێکی قووڵی رۆحییدا نوسیبوو .پاش
شهڕ ،کافکا دهستنوسی کتێبهکهی دا ب ه هاوڕێیهکی لهمێژینهی خۆی
بهناوی ماکس برۆد .دادگایی بۆ یهکهمجار ،ساڵی  1925ل ه ئهڵامن چاپ
کرا( .بڕوانه سهرچاوهی پێشوو).
 :Josef K . 54یوزێف ک ،کهسایهتیی رۆمانی دادگایی و رۆمانهکه
له یهکهم رستهیدا بهناوی ئهوهوه دهستپێدهکات .ئهو کهسایهتییه هیچ
پێشینهیهکی تاوانی نییه .کافکا وا سووک وێنایدهکات ،لهبهرئهوهی تهنیا
ب ه پیتی ک ناوی دێنێت .ک .به بێ ئهوهی ئاگای له تاوانهکهی بێت،
دادگایی دهکرێت و لهئاکامدا لهسێدارهدهدرێت( .بڕوانه :سهرچاوهی
پێشوو).
 :Symbolism . 55سیمبولیزم بهر لهوهی به رێبازێک لهقهڵهمبدرێت
چهمکێک یان فهلسهفهیه .مرۆڤ له سهرهتای پێکهاتنی شارستانییهتهکان
و دهسپێکی شاعیرییهوه بهرهو ئهوه چووه که پهیڤهکهی له فۆرمی
سیمبول و نیشانهکاندا دهرببڕێ و شتهکانی دهوروبهری به وێناکردنی
چهمکگهلێکی قووڵرت لهوهی لهبهرچاون نیشانبدا .سیمبولیزم رێبازێکی
هزریشه .ل ه کۆتاییهکانی سهدهی نۆزدهی زایینیدا شاعیرانی فهرەنسایی
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که له زمانی وشکی نوس هرانی ریالیست وهئامان هاتبوون ،رێبازی
سیمبولیزمیان دامهزراند .ئهم رێبازه له کۆتاییهکانی سهدهی نۆزدهههمدا
سهریههڵدا و شارل بوودلێر دامهزرێنهرهکهی بوو.
له دهرونزانیدا سیگموند فرۆید زیاترین قازانجی له سیمبولیزم
پێگهییشت .ههروهها شاعیرانی سیمبولیست رێیان بۆ مۆسیقای
سیمبولیک خۆشکرد .له مۆسیقای کالسیکدا دێبوسی  Debussiبه باوکی
سیمبولیزم (و ئێکسپێرسیونیزم) دادهنێن.
ل ه رووی هزرییهو ه سیمبولیزم زیاتر لهژێر کاریگهریی فهلسهفهی
ئایدیالیزمدا بوو ک ه ئهمیش بۆخۆی ئیلهامی له میتافیزیک وهردهگرت و
دهوروبهری ساڵی  1880له فهرەنسا سهریهەڵدابۆوه ،رهشبینیی ئارتور
شۆپێنهاوێر فهیلسوفی ئهڵامنییش کاریگهریی زۆری لهسهر شاعیرانی
سیمبولیست دانابوو.
ئهو بهرههمانهی که ئهوان بهدییان هێناون بۆ ههر خوێنهرێک به
رادهی درککردن و دۆخی دهروونیی خۆی مانا دهدا ،واته ههر کهسێک
به جۆرێک لێیان تێدهگات .ئهوان تا ئهو جێیهی بتوانن له راستهقینهی
عهینیی دوور دهکهونهوه و دهپهرژێنهسهر راستهقینهی زهینی.
له روانگهی سیمبولیستهکاندا لهبهرئهوهی مرۆڤ لهژێر کاریگهریی
گهلێ هێزی نهنارساوه که چارهنوسی ئهوان دیاریدهکهن ،بهم پێیه
دهبێ حاڵهتی سامناکیی ئهم هێزانه نیشان بدرێن ،که ئهم کاره له نێوان
چهشنێ ل ه خولیا و ئهفسانهدا دهکرێت.
ئهوان ههوڵدهدهن حاڵهته نائاساییه دهروونی و مهعریفه
چاوهڕواننهکراوهکان که له ناخی مرۆڤدا دهردهکهون له بهرههمهکانی
خۆیاندا دهریببڕن( .فهرههنگی زاراوهکان ،ئیسامعیل ئیسامعیل زاده).
 :Bureaucracy . 56بوروکراسی به سیستمێکی گهور ه و دوور و
درێژی ئیداریی دهوترێ که لهسهر بنهمای دابهشکرانی کار به پێی پسپۆڕی
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و ریزبهندی و تێگهییشتنی مۆدێڕنه .له سهدهی ههژدهههمدا یهکێک ل ه
دهسهاڵتدارانی فهرەنسایی بهکاریهێنا و سهدهیهک دواتر چووه ناو زمانی
ئهڵامنی و هێدی هێدی پهلی هاویشت ه ناو زمانی ئینگلیزییهوه .بهلزاک
رۆماننوسی فهرەنسایی له چیرۆکی “کارمهندهکان”دا به بوروکراسیی
وت هێزێکی دێوهزمهئاسا ک ه له الیهن کورتهبااڵکانهوه بهڕێوهدهچێت.
گهیتانۆ مۆسکا کۆمهڵناسی ئیتالی ،لهبنهڕەتدا دهوڵهتی مۆدێرن به
دهوڵهتی بوروکراتیک دهزانێت که کهمینهیهک بهڕێوهیدهبهن“ .کارڵ
مارکس” بوروکراسیی به هۆکاری لهخۆنامۆبوونی گروپ ه مرۆڤییهکان
له کۆمهڵگای مۆدێرندا دهزانێت ،بهاڵم بنچینهییرتین لێکۆڵینهوه لهسهر
بوریوکراسیی له الیهن ماکس وێبێر ،کۆمهڵناسی ئهڵامنیی ئهنجامدراوه.
وێبێر بوروکراسی به دهرهاویشتهی رێكخستنی ژیرانهی کار له چاخی
مۆدێرندا د هزانێت .ئهو بهم چهشن ه باسی تایبهمتهندییهکانی بوروکراسی
دهکات :ههبوونی سیستمی ئیداریی وهرگرتنی مووچه ،دهور و ئهرکی
دیاریکراو بۆ ههرکام له کارمهندانی سیستمهکهدا ،گرنگی و دهسهاڵتی
پله و پایه بهجێی تاک ،پاراستنی رێکخراوی بهڵگهکان.
ل ه راستیدا بوروکراسی پێکهاتهیهکی ئاڵۆز و دور و درێژە ،که
له دهوری ئاوهزخوازیی ،ئامرازێکی دابهشکار ،مۆدێڕن و رێکخراو
دهسووڕێتهوه و له راستیدا دهسهاڵتی دهوڵهت و حکومهت له
بواری ئیداری و رێکخستنی سیاسی و ئابوری و پالندانانی کولتووریی
دهردهخات .بوروکراسیی ههمان دێوهزمهیه که باڵزاک ئاماژەی
پێدهکات و هێربێرت مارکوزه ،بیرمهندی ئهڵامنیی پێیوایه دهسهاڵتی
توتالیتاریستیی بوروکراسیی مۆدێڕن ،ئازادی و مافه تاکییهکانی به واتا
مرۆڤییهکهی ههڵدهوهشێنێتهوه .بوروکراسیی حکومهت بهسهر تاکدا
دهکات ،لهبهرئهوهی چییهتیی رێکخسنت و پێکهاتهیی ههیه و تێیدا کار
دابهشدهکرێت ،تاکهکان ملکهچی لۆژیک دهکات و دهیانکاته مۆرهیهک
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له کۆیهکی ماشێنییدا .ئهو ئاوهزهی بوروکراسیی بهڕێوهدهبات ،ئاوهزی
ئامرازیی مۆدێڕنه و رۆحێکی ویشک ،ههروهها به پێی سیستمی
ماشێنیی ههیه .مرۆڤ له پێکهاتهی بوروکراسییدا هێدی هێدی
شوناسی مرۆڤیی خۆی لهکیس دهدات و دهبێته ماتریال و ئامراز .به
گشتی ،بوروکراسی کهرهستهیهکه که به هۆیهوه بارودۆخی باشی چینی
خۆشگوزهران و سهرمایهدار لهب هرامبهر چینهکانی خوارهوهی کۆمهڵگادا
دهپارێزێت( .بڕوانه« :بروکراسی چیست؟» مرتجم ،امین قضایی ،نرش
چشمه).1389 ،
 :The Castle . 57رۆمانی کۆشک ،یهکێکه له گرنگرتین
بهرههمهکانی کافکا ک ه مهرگ مهودای پێنهدا بهرههمهکهی بهئاکام
بگهیهنێت .پاڵهوانی چیرۆکهکه کهسێکه به ناوی “ک” و دهچێت بۆ
گوندێک که کۆشکیش ههر لهوێ ههڵکهوتووه .بۆ مانهوه دهچێته
میوانخانهیهک ،بهاڵم لهوێ رایناگرن و بهو بیانوویهی که پێویسته ئیزن
ل ه کۆشک وهربگیرێت“ .ک” ههتا کۆتایی چیرۆکهکه زۆر رێگا تاقیی
دهکاتهو ه که بتوانێت پێ بنێته نێو کۆشکهوه ،بهاڵم سهرکهوتوو نابێت.
( بڕوانه :رۆمانی کۆشک ،وهرگێڕ :عهتا نههایی ،چاپخانهی ئهندێشه،
). 2003
 :Epistemology . 58مهعریفهناسی ،لقێکه له فهلسهفه و
سهبارهت به چییهتی ،سهرچاو ه و رادهی ناسینی مرۆڤه .مهعریفهناسیی
له روی مێژووییهوه یهکێکه لهو بابهتانهی که بهردهوام باسی بابهته
فهلسهفییهکان بووه.
ل ه روانگهی پالتۆندا مهعریفه تهنیا ئاگاداربوونه له بۆچوونه
گشتی و رههاکان .ئهرستۆ سهر هڕای پێداگریی لهسهر شێوه لۆژیکی
و ئهزموونییهکان بۆ گهییشنت به مهعریفه ،پێویستبوونی مهعریفهش
ب ه سهرهکیی د هزانێت .پاش رێنێسانس دوو تێڕوانین سهرنجیان
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پێدرا :ئاوهزخوازیی که مهعریفهی ب ه بهرههمی تێڕامان له رووی
ئاوهزهوه دهزانی ،ئهزموونخوازیی که مهعریفهی دهگهڕاندهوه سهر
ههستهوهرهکان.
فهیلسوف ه ئاوهزخوازهکان له رێی دێکارت ،سپینۆزا ،لهیبنیز و
پاسکالهو ه سهرهڕای بڕوایان ب ه ههموو وێنا ئاوهزییهکان ،بایهخیان بۆ
کاردانهو ه ههستییهکان که ل ه ئهزموونهوهن دادهنا .لهالیهکی دیکهوه
و لهبهرامبهر ئهم ههڵوێستهدا کهسانێکی وهکو جۆن لۆک ،بێرکێلهی
و هیوم و ...ب ه پێی جۆری تێڕوانینی ئهزموونخوازانهی خۆیان ئاوهز و
تیۆرییان رهتدهکردهوه ،بهاڵم کانت له فهلسهفهی رهخنهگرانهی خۆیدا
زۆری ههوڵ دا ک ه ئهم دوو روانگهیه بهیهکهوه گرێبدات ،بهاڵم دواتر ئهم
دوو لهتبوونی نێوان ئاوهز و ههست گاریگهریی زۆری لهسهر ئیدیالیزم و
ماتریالیزم دانا .له سهدهی بیستهمدا کهسانێکی وهکو وایتههێید لهسهر
دهوری سیستمی دهماریی وهکو پردێک له نێوان ئۆبژه و ههستهوهرهکانی
ئهو ئۆبژهی ه پێداگرییان دهکرد .ب ه گشتی ،فهیلسوفانی سهدهی بیستهم
پهرژانهسهر رهخنه و خوێندنهوهی روانگه نهریتییهکانی پهیوهندیدار به
مهعریفه( .بڕوانه)https://snl.no/erkjennelsesteori :
Innate knowledge . 59
“ :Marie . 60ماری کاردۆنا” یهکێکه ل ه کهسایهتییه سهرهکییهکانی
کتێبی “نامۆ”ی کامۆ و پیتچنه له شوێنی کارکردنی میورسۆو .رۆژێک
پاش کۆچی دوایی دایکی میورسۆو ،دهچێت ه کهنار دهریا بۆ بینینی ئهو و
ئهمه دهسپێکی پهیوهندیی ئهوانه .لهوێ له میورسۆو دهپرسێ که ئاخۆ
ئهو ئهویندارییهتی ،یان نا و میورسۆو سارد و سڕ وهاڵمیدهداتهوه ک ه وا
ههستناکات .سهرهڕای ئهمه میورسۆو رازیی دهبێت لهگهڵیدا زهماوهند
بکات ،بهاڵم بههۆی کووژرانی پیاوه عهرهبهکه دهستبهسهردهکرێت.
مارییش ههر وهکو میورسۆو چێژ له سێکسی نێوانیان وهردهگرێت.
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(بڕوانه رۆمانی :بیگانه/آلرب کامو /ترجمه ی امیر جالل الدین علم/
انتشارات نیلوفر).
 : Salamano . 61ساالمانۆ پیرهپیاوێکه و یهکێکه له کهسایهتییهکانی
رۆمانی “نامۆ” .ئهو بهردهوام له سهگهکهی دهدات و بۆ پیاسهکردن
دهیباته دهرهوه .ل ه کۆتاییدا سهگهکهی ون دهبێت (دەتۆپێت) و داوای
یارمهتیی له “میورسۆو” دهکات( .بڕوان ه رۆمانی :بیگانه/آلرب کامو/
ترجمه ی امیر جالل الدین علم /انتشارات نیلوفر).
love-hate . 62
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

2
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

4
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

107

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

114
115
116
117

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135
136

یاداشتەکانیجەنگ
ژنێك لەنێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

2016
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137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

هاوار محهمهد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

رەنجدەرانی کوردستان

164
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دانا شوانی

2016

