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گوتارێکــی  خــوارەوە  ئەمــەی 

یەکــەم  بــۆ  کــە  ئارێنتــە،  هانــا 

لــە  و  ئەڵەمانــی  دەکرێتــە  جــارە 

تایبەتــدا،  ژمارەیەکــی  چوارچێــوەی 

بــۆ بوونگەرایــی،  تەرخانکــراوە  کــە 

ــاری  ــە گۆڤ ــەری 2017دا ل ــە نۆڤەمب ل

)Philosphie(دا باڵوبۆتــەوە. جگــە لــە 

دەقــە ئەڵەمانییەکــە، دەقــە ئەســڵییە 

و  لەبەرچاوگیــراوە  ئینگلیزییەکــەش 

ــۆ  ــەوە. ب ــەراورد کراوەت لەگەڵیەکــدا ب

یەکەمجــار ئــەم دەقــە لەژێــر نــاوی 

“ئیگزستانســیالیزمی فەرەنســی”دا لــە 

گۆڤــاری هەفتانــەی )The Nation(دا 

باڵوبۆتــەوە.

کۆڕێــک لەســەر فەلســەفە شــەڕ و فەرتەنــە 

خۆیــان  کــەس  ســەدان  بــە  دەنێتــەوە. 

دەترنجێننــە ژوورەوە و بە هەزاران دەکرێنە 

دەرەوە. کتێبگەلێــک، کــە نــە چەکی غوفران 

دەبەخشــنەوە،  دەردان  دەرمانــی  نــە  و 

ــۆزن  ــدە ئاڵ ــەوە ئەوەن ــە پێچەوان ــو ب بەڵک

بــە ڕاســتی بیرلێکردنەوەیــان دەوێ، وەک 

چیرۆکــی پۆلیســی بــە لێشــاو دەفرۆرشێــن. 

بــە  ڕووداوەکانیــان  کــە  شــانۆییگەلێک، 

ــە  ــەک ب ــوە، ن ــن بەڕێ ــەی ڕووت دەچ قس

ــوان  ــان لەنێ ــردار، و گفتوگۆکانی ــە و ک جووڵ

لێکدانــەوە و ئەفــکاردان، بە چەنــدان مانگ 

منایــش دەکرێــن و لەبــەر تەماشــاچییانی 

بەشــەوق بەرناکــەون. لێکدانەوەگەلێــک بــۆ 

حاڵــی ئینســان لــە دنیــادا، بــۆ بنچینەکانــی 

و  بــوون  بــۆ  مرۆیییــەکان،  پەیوەندییــە 

ــی  ــا جوواڵنەوەیەک ــە تەنی ــوون، هــەر ب نەب

ــە  ــو جگ ــەن، بەڵک ــوێ دەرناخ ــی ن ئەدەبی

مومکیــن  ڕێنیشــاندەرێکی  وەک  لــەوە 

بــۆ قیبلەمنایەکــی سیاســیی تــازە خۆیــان 

ــە  ــەن. فەیلەســووفان دەبن بەرجەســتە دەک

ڕۆژنامەدەرکــەر، شــانۆنووس و ڕۆماننــووس. 

ــۆ  ــی زانک ــە کۆلێژەکان ــە هیچــکام ل ســەر ب

نیــن؛ بەڵکــو “النەواز”ێکــن لــە ئوتێلەکانــدا 

قاوەخانەکانــدا  لــە  ڕۆژ  و  دەژیــن 

و  ناشەخســی  ژیانێکــی  بەســەردەبەن. 

گشــتی، تــا ئەنــدازەی دەســتهەڵگرتن لــە 

تایبــەت، دەگوزەرێنــن. تەنانــەت  ژیانــی 

دەچــێ،  پــێ  وەک  مۆفەقبوونیــش، 

ناتوانــێ وەریانبگێڕێــت بــۆ خەڵکانێکــی 

تاقەتخەوێــن. ڕێزلێگیــراوی 

ئەمەیــە ئــەوەی ئێســتا، بــە گوێــرەی هەموو 

ڕاپۆرتــەکان، لــە پاریــس دەگــوزەرێ. ئەگــەر 

ــە  ــەکان(  شۆڕش ــە نازیی ــتی )دژ ب بەرهەڵس

ئــەوا  نەهێنابێتــەدی،  ئەوروپییەکــەی 

ــا،  ــە فەرەنس ــێ ل ــچ نەب ــێ، هی ــەوە دەچ ل

ڕۆشــنبیرانی  ڕاســتینەی  یاخیبوونێکــی 

ئەمانــە  دەســتەمۆییی  کــە  نابێتــەوە، 

کۆمەڵگــەی  بــە  ســەبارەت  )جــاران( 

لــە خەمناکریــن  بــوو  یەکێــک  مۆدێــرن 

الیەنەکانــی ئــەو دیمەنــە خەمناکــە کــە 

ئەوروپــای نێــوان جەنگەکان دەیخســتەڕوو. 

ــێ  ــازر، پێدەچ ــی ح ــا حاڵ ــی فەرەنس خەڵک

پــێ  فەیلەســووفەکانیانیان  ئارگومێنتــی 

دەمەقاڵێــی  و  قســە  لــە  بــێ  گرنگــر 

ــە  ــت ئەم ــەت دەکرێ سیاســییەکانیان. هەڵب

ــن  ــۆ هەاڵت ــێ ب ــەوەی حەزێــک ب ڕەنگدان

جۆرێــک  بــۆ  سیاســییەوە  جوواڵنــی  لــە 

ــوواڵن  ــە ج ــە ل ــەر قس ــە ه ــۆری، ک ــە تی ل

 .)Aktivismus بــکات؛ واتــە بــۆ )ئەکتیڤیــزم

بــەاڵم ئەمــە دەشــکرێت ئــەوە بگەیەنێــت، 

کــە بــە لەبەرچاوگرتنــی مایەپووچبوونــی 

ڕۆحیــی چەپــەکان و نەزۆکیــی نوخبــە کۆنــە 

شۆڕشــگێڕەکە –کــە بــووە هــۆی ئــەوەی 

ــە  ــە سیاســییەکان بێهیوایان الی هەمــوو پارت

مەیلێکــی بەهێــز دروســتبێت بۆ ســەرلەنوێ 

ــی  ــەکان– خەڵکێک ــە کۆن ــەوەی نیزام گێڕان

زۆرتــر، وەک لــەوەی داماندەنــا، هەســت 

بــەوە بکــەن کــە تەنیــا ئــەو کاتــە دەتوانــن 

بگرنــە  سیاســی  کــرداری  بەرپرســیارێتیی 

ــەوە  ــە ڕووی ئەخاقیی ــەم ل ــە ه ــتۆ، ک ئەس

بناغــەی  سیاســییەوە  ڕووی  لــە  هــەم  و 

نــوێ دابرنێــت؛ دەکرێــت هەســت بــەوەش 

بکــەن کــە نەریتــە کۆنەکــەی فەلســەفە، کــە 

الی تەنانــەت نافەلســەفیرین مرۆڤــەکان 

لەبــەردەم  بێــت  ڕێگــر  چەســپیوە، 

بیرکردنەوەیەکــی سیاســیی نــوێ.

نوێیــە  بزووتنــەوە  ئــەم  نــاوی 

هــەرە  پێشــڕەوە  و  )ئیگزستانسیالیزم(ـــە 

ســارتەر(  پــۆل  )ژان  سەرەکییەکانیشــی 

چەمکەکــە  بــەاڵم  کامــۆ(ن.  )ئەلبێــر  و 

خــراپ  ئەوەنــدە  )ئیگزستانســیالیزم( 

ــێوەیەک  ــەوە، بەش ــتنی زۆری ناوەت تێگەیش

کامــۆ بــە ئاشــکرا ڕایگەیانــد کــە بۆچــی ئــەو 

ــە  ــەم ناولێنان ــە”. ئ ــت نیی “ئیگزستانسیالیس

ئەڵەمانییــەوە  فەلســەفەی مۆدێرنــی  لــە 

ــە  ــتەوخۆ دوای جەنگ ــە ڕاس ــەوە، ک کەوتۆت

جیهانییەکــەی یەکــەم بووژانــەوەی بەخۆوە 

بــە  پریشــە  ســاڵ  دە  مــاوەی  و  بینــی 
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ــەوەی  ــە بیرکردن ــز کاری ل شــێوەیەکی بەهێ

فەرەنســی کــردووە. هەرچەنــدە گــەڕان بــە 

شــوێن ســەرچاوەکانی ئیگزستانســیالیزمدا و 

ــدا  ــە چوارچێوەیەکــی نەتەوەیی ناســاندنی ل

شــتێکی ئەوەنــدە گرنــگ و دروســت نییــە، 

ــۆکارە  ــەو ه ــەر ئ ــت لەب ــچ نەبێ ــەر هی ه

ــە  ــەم فۆڕم ــە ه ــەردووال، وات ــادەیەی ه س

ئەڵەمانییەکــە و هــەم فەڕەنســییەکە، لــە 

هەمــان دەوران و نزیکــەی هەمــان میراتــی 

هەڵقــواڵون.  کولتوورییــەوە 

بــا ئیگزستانسیالیســتە فەڕەنســییەکانیش لــە 

ــوو  ــەاڵم هەم ــن، ب ــک شــتدا ناکــۆک ب گەلێ

ــوون  ــەرەکیی یاخیب ــی س ــەر دوو خەت لەس

ــدی  ــەوەی تون ــان، ڕەتکردن ــن: یەکەمی کۆک

ئــەوەی نــاوی دەنێــن )گیانــی جددییبــوون 

دووەمیشــیان،  L’spirit sèrieux(؛   –

ڕازینەبــوون بــە قبووڵکردنــی دونیــا وەک 

ئــەوەی کــە خــۆی هەیــە، وەک جێگەیەکــی 

ــی  ــۆ ژیان ــراو ب ــتیی پێشــوەخت دان رسووس

ــان.  ئینس

خۆلێگۆڕین و دووڕوویی 
جددییبــوون(  )گیانــی   L’spirit sèrieux

نوێیەکــە  فەلســەفە  گوێــرەی  بــە  –کــە 

گوناهــە بنەڕەتییەکەیــە- دەکرێــت یەکســان 

ــاوی “جــددی”  ــی. پی ــە بەڕێزایەت بکرێــت ب

ئــەو کەســەیە کــە خــۆی وەک ســەرۆکی کار 

ــی  ــت، وەک ئەندام ــی دەبینێ و کۆمپانیاکان

شــەرەف  نیشــانی  هەڵگرانــی  کــۆڕی 

ئەندامــی  وەک   ،)Legion of honor(

ئەکادیمیــا، بــەاڵم هەروەهــا وەک بــاوک،  Hannah Arendt
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ــی  ــەر وەزیفەیەک ــان وەک ه ــرد ی وەک مێ

دیکــەی نیوە رسوشــتی و نیــوە کۆمەاڵیەتی. 

ڕازی  ئیــدی  دەکات،  ئەمــە  کــە  کاتێــک 

دەبێــت بــەوەی خــۆی بــە وەزیفەیــەک 

پێنــاس بــکات، کــە کەیفەخۆیییــە  و لەالیەن 

کۆمەڵــگاوە دانــراوە. گیانــی جدديیبــوون 

چونکــە  ئــازادی،  لــە  نەهیکردنــە  ڕێــک 

مــرۆڤ ڕادەکێشــێ بــۆ ئــەوەی قبووڵــی 

داشــێواندنەی  بــەو  بێــت  ڕازی  و  بێــت 

ــت  ــدا تێپەڕێ ــارە پێی ــێک ناچ ــوو کەس هەم

ــگاوە.  ــاو کۆمەڵ ــە ن ــەوەی بگونجێرنێت ــۆ ئ ب

ئەمجــا لەبەرئەوەشــی هەمــوو یەکێــک لــە 

ــێ  ــاش دەزان ــۆی ب ــی خ ــدا بەش ــی خۆی دڵ

ــە  ــە وەزیفەکــەی، بۆی ــە ب ــە یەکســان نیی ک

ــەوە نیازێکــی  ــە پشــت گیانــی جدديیبوون ل

خــراپ هەیــە بــە مانــای دووڕوویــی. کافــکا 

چەنــدە  داوە  پێشــانی  “ئەمریــکا”دا  لــە 

ــکۆ  ــەو ش ــییە ئ ــن و مەترس ــەی پێکەنی مای

ــک  ــەرهەڵدەدا کاتێ ــوە س ــە لەوێ ــە، ک بەتاڵ

گوێــرەی  بــە  خــۆی  پێناســی  مــرۆڤ 

وەزیفەکــەی دیاریــدەکات. لــەو کتێبــەدا 

ــە  ــە، ک ــاو ئوتێلەک ــی ن ــن کەس پایەبەرزتری

ــی  ــان و ژیان ــە و ن ــەرۆکی خزمەتکارەکان س

لەســەر  چیرۆکەکــە  پاڵەوانــی  کابــرای 

ــی  ــە عەقڵییەت ــەو وەســتاوە، ب قســەیەکی ئ

مومکینــی  بــە  “جددی ”یەکــە،  پیــاوە 

نازانێــت هەڵــەی لــێ بوەشــێتەوە: “ئەمجــا 

ئەگــەر مــن کەســێکم لەگــەڵ کەســێکی 

چــۆن  ئیــدی  تێکبچێــت،  لــێ  دیکــەدا 

دەرگاوانــان  ســەرۆکی  وەک  دەتوانــم 

مبێنمــەوە”.

ــە لەپێشــدا  بابەتــی ئــەم گیانــی جدديیبوون

“هێڵنــج”دا،  ســارتەر،  ڕۆمانەکــەی  لــە 

دەســتی بــۆ بــراوە، ئــەوەش لــە وەســفێکی 

ــی  ــە پۆرترێت ــدا، ک کەیفبەخشــی گەلەرییەک

ــە  ــت، ک ــالوەکان Salauds” لەخۆدەگرێ “س

شــارەکەن.  ڕێزلێگیراوەکانــی  خانەدانــە 

پاشــان ئەمــە بــووە مــژاری ســێنراڵ لــە 

پاڵەوانــی  کامــۆدا.  “نامــۆ”ی  ڕۆمانــی 

و  ئاســایی  پیاوێکــی  نامۆکــە،  کتێبەکــە، 

تێکڕایییــە کــە ســووک و ســادە ئامــادە نییــە 

ــگاوە  ــی کۆمەڵ ــاری جدديیەت ــر ب ــە ژێ بچێت

و لــە قاوغــی ئــەو وەزیفەیانــەدا بژیــێ کــە 

ــدا وەک  ــە پرســەکەی دایکی ــڕراوە. ل ــی ب پێ

ــری؛ وەک  ــاکات –ناگ ــوکەوت ن ــوڕ هەڵس ک

تەنانــەت  نــاکات-  هەڵســوکەوت  مێــرد 

لــە ســاتی دەزگیرانگرتنەکەشــیدا ئامــادە 

جــددی  بــە  هاوســەرگیرییەکە  نییــە 

ــاکا،  ــی ن ــەوەی دووڕووی ــەر ئ ــت. لەب بگرێ

ــاگات  ــەس تێین ــە ک ــە، ک ــە نامۆیەکەی کەس

ئــەم  لەســەر  هــەر  ژیانــی  ئاخریــش  و 

دادەنێــت.  کۆمەڵــگا  لــە  ڕێزنەگرتنــەی 

ــاری  ــەوان ی ــەی ئ ــەو یاریی ــەوەی ئ لەبەرئ

دەوروبــەری  ئینســانەکانی  لــە  نــاکات، 

دادەبڕێــت تــا ئاســتی ســەرلێدەرنەکردن، 

ئاســتی  تــا  دادەبڕێــت  خۆیشــی  لــە 

دوایەمیــن  لــە  تەنیــا  قســەبۆنەکران. 

مردنــی،  لــە  بــەر  ڕاســتەوخۆ  دیمەنــدا، 

ــە ڕوونکردنــەوە، کــە  دەکەوێتــە جۆرێــک ل

ئــەو هەســتە دەگەیەنێــت، کــە الی ئــەو 

بــەو هەمــوو  ژیــان خــۆی مەتەڵێکــە و 

ترســناکییەی خۆیشــییەوە هێشــتا ئەوەنــدە 

ناوی ئەم 
بزووتنەوە نوێیە 

ئیگزستانسیالیزمە 
و پێشڕەوە هەرە 

سەرەکییەکانیشی 
)ژان پۆل سارتەر( 

و )ئەلبێر کامۆ(
ن. بەاڵم چەمکەکە 
)ئیگزستانسیالیزم( 

ئەوەندە خراپ 
تێگەیشتنی 

زۆری ناوەتەوە، 
بەشێوەیەک کامۆ 

بە ئاشکرا ڕایگەیاند 
کە بۆچی ئەو 

“ئیگزستانسیالیست 
نییە”
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خۆشــە پێویســت بــەوە نــاکات بــە تــرش و 

خوێــی هەڵویســتی جــوان و خۆنواندنــی 

بەتــاڵ “باشــری بکەیــت”.

“کۆمەڵــگای  ســارتەر،  نایابەکــەی  درامــا 

ــە.  ــەو ژانرەی ــان ئ ــە هەم ــەر ب ــراو”، س داخ

ــتپێدەکات،  ــدا دەس ــە دۆزەخ ــانۆیییەکە ل ش

کــە بــە شــێوەیەکی گونجــاو لەســەر ســتایلی 

ئیمپراتۆریــای دووەم ناومــاڵ کــراوە. ئــەو 

ســێ کەســەی لــە ژوورەکــەدا کۆبوونەتــەوە 

ــی  ــەن”– عەزاب ــی دیک ــە ئەوان –”دۆزەخەک

دۆزەخ دەخەنــە گــەڕ، بــەوەی دەســتدەکەن 

خۆوادەرخســن(.  )یــان  خۆلێگۆڕیــن  بــە 

ــان داخــراوە  ــی( ژیانی ــەالم چونکــە )دوکان ب

و “تــۆش هــەر ژیانــی خۆتیــت و هیچــی 

ــن  ــە یەکــر گۆڕی ــازە خــۆ ل ــە ت دیکــە”، بۆی

لەپشــت  دەبینیــن،  ئیــدي  ســەرناگرێت؛ 

دەرگا داخراوەکانــەوە دەکرێــت چی بەســەر 

خەڵکــدا بێــت ئەگــەر بێــت و ڕووتبکرێنەوە 

ــان، کــە  ــە بەرگــی قەڵغانانــەی وەزیفەکانی ل

ــیون. ــی بەخش ــگا پێ کۆمەڵ

هــەم دراماکــەی ســارتەر و هــەم ڕۆمانەکەی 

ــەر  ــی ه ــە ئیمکان ــەن ل ــی دەک ــۆ نکۆڵ کام

لەنێــوان  ڕاســتینە  گرێدرانێکــی  جــۆرە 

ــە  ــەک، ک ــۆرە پەیوەندیی ــەر ج ــەردا، ه بەش

ڕاســتەوخۆ و بێخەتــا بێــت؛ کــە خاڵیــی 

خۆشەویســتی  دووڕوویــی.  لــە  بێــت 

بــۆ  ویســتە  ســارتەر  فەلســەفەی  الی 

بااڵتریــن  بــۆ  تینوێتییــە  خۆشویســران، 

پشتڕاســتکردنەوەی وجوودیــی خــود. الی 

نەزۆکــی  کامــۆ خۆشەویســتی هەوڵێکــی 

ــاک. ــی ت ــکاندنی دابڕان ــۆ ش ــە ب بێهیوایانەی

ــوون  ــی و جدديیب ــە دووڕووی ــوون ل ڕزگارب

بــەوە دێتــەدی مــرۆڤ ئــەوە بنوێنێــت کــە 

بــە ڕاســتی خۆیەتــی. دیســان کافکایــە، 

“ئەمەریــکا”دا  بەشــی  دوا  لــە  کــە 

بــۆ  دەخاتــەڕوو  نــوێ  ئیمکانییەتێکــی 

بەســەربردنی ژیانێکــی ڕەســەن و ڕاســتینە. 

لــەوێ  کــە  گــەورە “شــانۆی رسوشــت”، 

دەکــرێ  بەخێرهاتــن  یەکێــک  هەمــوو 

هــەر  دەڕەوێرنێتــەوە،  بێبەختیــی‹  و 

هەمــوو  لــەوێ  نییــە.  شــانۆ  لەخــۆڕا  وا 

ــۆی  ــە خ ــت ک ــت دەکرێ ــێک بانگهێش کەس

ڕۆڵــی خــۆی هەڵبژێرێــت و ئــەوە بنوێنێــت 

کــە خۆیەتــی یــان ئــەوەی پێــی خۆشــە 

ببێــت. ڕۆڵــە هەڵبژێرراوەکــە ڕەواندنــەوەی 

ملمانێیەکــە لەنێــوان وەزیفەگێڕانــی ڕووت 

لەنێــوان  هەروەهــا  و  ڕووتــدا  بوونــی  و 

واقعــی ڕووتــدا. هەڵخواســتنی  ڕووت و 

دەبێتــە  ئــەوەی  چوارچێوەیــەدا  لــەم 

نوێیەکــە  ئایدیاڵــە  یــان  سەرمەشــق 

هــەر  پیشــەکەی  کــە  ئەکتەرەیــە  ئــەو 

ڕۆڵەکانــی  بــەردەوام  و  خۆنواندنــە 

دەگۆڕێــت و بەمــەش هەرگیــز ناتوانێــت 

هیــچ کامێــک لــەو ڕۆاڵنــە بــە جددیــی 

وەربگرێــت. کاتێــک کــە ئینســان ئــەوە 

ــۆی  ــی خ ــی، ئازادی ــە خۆیەت ــت ک دەنوێنێ

ــی  ــە دووڕووی ــت ل ــان دەپارێزێ وەک ئینس

لــەو  تەنیــاش  خــۆی.  وەزیفەگێڕانەکانــی 

حاڵەتــەدا، کــە ئینســان ئــەوە بنوێنێــت 

کــە بــە ڕاســتی خۆیەتــی، دەتوانێــت ئــەوە 

ــە  ــەو قــەت یەکســان نیی بســەملێنێت کــە ئ

بــە خــۆی، بــەو شــێوەیەی شــتێک یەکســانە 

دووەم خاڵی 
هاوبەش لە 
ئیگزستناسیالیزمی 
فەرەنسيدا، کە 
پێداگرییە لەسەر 
ئەوەی ئینسان 
لە بنچینەدا 
بێنیشتیمانە لە 
دنیادا، مژاری 
سەرەکیی 
“ئەفسانەی 
سیزیف”ی کامۆیە
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بــە خــۆی. مەرەکەبدانێــک هەمیشــە هــەر 

مەرەکەبدانــە. بــەاڵم ئینســان ژیانێتــی و 

کردارەکانێتــی، کــە هەرگیــز دواییــان  نایــەت 

ــانیش  ــت. ئینس ــاتەی دەمرێ ــەو س ــا ئ هەت

بوونیەتــی.

 بێ نیشتیمان لە دنیادا
لــە  هاوبــەش  خاڵــی  دووەم 

کــە  فەرەنســيدا،  ئیگزستناســیالیزمی 

لــە  ئینســان  ئــەوەی  لەســەر  پێداگرییــە 

ــژاری  ــادا، م ــە دنی ــتیامنە ل ــەدا بێنیش بنچین

ســیزیف”ی  “ئەفســانەی  ســەرەکیی 

ــی”  ــەروو “پووچ ــە س ــە ل ــە، هەوڵێک کامۆی

و “هێڵنج”ـــەکەی ســارتەرەوە. الی کامــۆ 

نامۆیــە،  بنەڕەتــدا  لــە  هــەر  ئینســان 

ــانیش وەک  ــتی و ئینس ــا بەگش ــە دنی چونک

ــەوەی کــە  ــن. ئ ئینســان بۆیەکــدی ناگونجێ

ــە وجــووددا  ــدا ل ــەڵ یەک ــان لەگ هەردووکی

بــە  ئینســانبوون دەکات  هــەن، حاڵەتــی 

ســەخافەت. ئینســان تاکــە “شت”ـــە لــە 

دنیــادا کــە پێدەچێــت ســەر بــە ئــەوێ 

نەبێــت، چونکــە بــە ســادەیی ئــەو وەک 

ئینســاناندا  لەنــاو  نییــە  بوونــی  ئینســان 

هەیــە  بوونــی  ئــاژەڵ  شــێوەیەی  بــەو 

لەنــاو ئاژەاڵنــدا و دار بوونــی هەیــە لەنــاو 

ــە  ــەک ب ــوو وەک ی ــە هەم ــدا – ئەوان داران

ــەن.  ــۆ(دا ه ــە )ک ــت، ل ــاری، وەک بڵێی ناچ

ئینســان، بــە پێچەوانــەوە، لــە بنەڕەتــدا 

ــە  ــدا، ل ــە “یاخیبوون”ی ــە ل ــە؛ تەنیای تەنیای

“پێشــبینی”یدا؛ واتــە لــە بیرکردنەوەیــدا، کــە 

کردوویەتــی بــە قەشــمەر؛ چونکــە بەهــرەی 

ــە  ــراوە، ک ــدا پێبەخ ــە دنیایەک ــی ل عەقڵی

“هەمــوو شــتێک دانــراوە و هیــچ شــتێکیش 

ناکرێــت”. تەفســیر  قــەت 

بۆچوونــی ســارتەر لەســەر ســەخافەت و 

ــە هیــچ شــوێنێکدا  لەخۆڕابوونــی وجــوود ل

بەشــەی  لــەو  ڕووننابێتــەوە،  باشــر 

ــەم  ــارەی ئ ــە ژم ــە ل ــت، ک ــج”دا نەبێ “هێڵن

جــارەی )Partisan Review(دا لەژێــر نــاوی 

باڵوکراوەتــەوە.  دارگوێــز”دا  “ڕەگەکانــی 

هەرچــی هەیە، ئەوەنــدەی ئێمــە دەیبینین، 

ــوون.  ــۆ هەب ــە ب ــۆکاری نیی ــن ه بچووکری

ــت  ــە و دەس ــاو بێن ــە و ئ ــووی زیادەی هەم

ــتییەی،  ــەو ڕاس ــدا ئ ــە خۆی ــۆی ل ــۆ. خ بش

کــە مــن دنیایەکــم پــێ نایەتــە بەرچــاو، کــە 

ــە،  ــەو هەمــوو شــتە زۆر و زیادەی ــری ئ لەب

دەردەخــا،  ئــەوە  نەبێــت،  تێــدا  هیچــی 

چ تووشــبوونێکی بێهیوایانــە و بێامنایانــە 

ــووە. ــوود ب ــی وج ــان تووش ئینس

Hannah Arendt
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لەنێوان سەخافەت و مرۆڤگەرییدا
لێــرەدا ڕێی ســارتەر و کامــۆ لێکجیادەبنەوە، 

لەبــەر  ئێمــە  ئەوەنــدەی  هەڵبــەت 

کەمانــەدا  بەرهەمــە  ئــەو  ڕۆشــناییی 

حوکمــامن پــێ بدرێــت، کــە لێــرە لــە واڵت 

وجــوود  ســەخافەتی  لەبەردەســتامندان. 

ــوون”  ــی ب ــی جددی ــەوەی “گیان و ڕەتکردن

ــی دەســتپێکن.  ــا خاڵ ــان تەنی الی هەردووکی

لێــرەوە کامــو پێدەچــێ بــەرەو فەلســەفەی 

وەهــا  لەکاتێکــدا  ڕۆیشــتبێت،  پووچــی 

دەردەکەوێــت ســارتەر کار بــکات بــەرەو 

ــوێ  ــتی ن ــەفەیەکی پۆزەتیڤیس ــۆرە فەلس ج

ــوێ. ــی ن ــەرەو مرۆڤگەرییەک ــەت ب و تەنان

دژ  بۆیــە  کامــو  دەچێــت  لــەوە 

بگوترێــت  پێــی  وەســتابێتەوە  بــەوە 

ئــەو  الی  چونکــە  ئیگزستانسیالیســت، 

پووچــی لــە ئینســاندا نییــە وەک خــۆی 

بەڵکــو  خــۆی،  وەک  دنیــادا  لــە  یاخــۆ 

لەوەدایــە کــە ئینســان و دنیــا پێکــەوە 

کــە  ئینســان،  ژیانــی  مــادام  فڕێــدراون. 

ــان  ــت ژی ــە، دەبێ ــاوە، پووچ ــە دنی کەوتۆت

وەک پووچــی ئەزمــوون بکرێــت – واتــە لــە 

ــەدا؛  ــاریی بەخۆوەنازیوان ــە الس ــک ل جۆرێ

الســارییەک، کــە پێدادەگــرێ لەســەر عەقڵ، 

ــەوە،  ــۆی تاقیدەبێت ــەردەوام ب ــی ب ئەگەرچ

ڕوون  پــێ  شــتێکی  هیــچ  عەقــڵ  کــە 

لەســەر  پێدادەگرێــت  کــە  ناکرێتــەوە؛ 

نائومێــدی، چونکــە شــانازی ڕێ بــە ئینســان 

نــادات، هیــوا لەســەر مانایــەک هەڵبچنێت، 

کــە لــە ڕێــی عەقڵــەوە بەدەســتنەهێرنابێت؛ 

پێدادەگرێــت  دواجــار  کــە  الســارییەک، 

کەرامەتــی  و  عەقــڵ  ئــەوەی  لەســەر 

وەک  بێامناییــان،  ســەرەڕای  ئینســان، 

بەرزتریــن بەهــا دەمێننــەوە. ژیانــی پــووچ، 

بەردەوامــی  بــە  لەوەدایــە،  پێیــە  بــەو 

دژ بــە هەمــوو هەلومەرجەکانــی یاخــی 

دڵدانــەوە  بەردەوامییــش  بــە  و  بیــت 

باجــی  یاخیبوونــە  “ئــەم  ڕەتبکەیتــەوە. 

ژیانــە. کاتێــک تــەواوی مــاوەی وجوودێــک 

ــێت”.  ــی پێدەبەخش ــەوە، عەزەمەت دەگرێت

هەمــوو  دەمێنێتــەوە،  ئــەوەی  هەمــوو 

ــۆ  ــێ”ی ب ــت “بەڵ ــەوەی ئینســان دەتوانێ ئ

ــە(  ــەو ڕێکەوت ــان ئ ــە )ی ــەو بەخت ــێ، ئ بڵ

ــەوە  ــای پێک ــان و دنی ــە ئینس ــی، ک خۆیەت

پێــم  مــن  دەڵێــت  ئۆدیپــۆس  فڕێــداوە. 

ئــەم  باشــە.  شــتێک  هەمــوو  وایــە 

گەردوونــە  لــەو  و  پیــرۆزە  وشــەیەش 

بەریــن و دڵڕەقــەدا دەنگدەداتــەوە، کــە 

ــە  ــوود( ل ــە )وج ــانە... ئەم ــنووری ئینس س

ــەیەک  ــۆ کێش ــت ب ــەوە دەگۆڕێ چارەنووس

ئینســانی، کێشــەیەک کــە هــەر دەبێــت 

لەنێــو ئینســانەکان خۆیانــدا یەکابکرێتەوە. 

بــێ  کامــۆ،  کــە  خاڵەدایــە،  لــەم  ڕێــک 

بــدات،  زۆر  ڕوونکردنەوەیەکــی  ئــەوەی 

مۆدێرنخــوازەکان  گۆشــەنیگا  هەمــوو 

و  بەجێدەهێڵێــت  خۆیــەوە  لەپشــت 

و  ڕاســت  کــە   ، تێبینیگەلێــک  دەگاتــە 

ــەوەی  ــی وەک ئ ــن؛ تێبینی ــەن مۆدێرن ڕەس

ــت،  ــەوە هاتبێ ــاتەوەختی ئ ــە س ــە ڕەنگ ک

ــەک  ــرناو وەک تراژیدیای ــای خوڵقێ ــە “دنی ک

جددیــی  بــە  تەنیــا  بەڵکــو  نەبیرنێــت، 

وەربگیرێــت”.

ئینسان لە بنەڕەتدا 
تەنیایە؛ تەنیایە لە 
“یاخیبوون”یدا، لە 
“پێشبینی”یدا؛ واتە 
لە بیرکردنەوەیدا، 
کە کردوویەتی بە 
قەشمەر؛ چونکە 
بەهرەی عەقڵیی 
لە دنیایەکدا 
پێبەخشراوە، کە 
“هەموو شتێک 
دانراوە و هیچ 
شتێکیش قەت 
تەفسیر ناکرێت”
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الی ســارتەر ســەخافەت هەم لــە جەوهەری 

جەوهــەری  لــە  هــەم  و  شــتەکاندایە 

ســەخیفە،  هەیــە  هەرچــی  ئینســاندایە. 

جیاوازیــی  هەیــە.  لەبەرئــەوەی  هــەر 

ئینســان  و  دنیــادا  لــە  شــتەکان  نێــوان 

ئەوەیــە، شــتەکان بێگومــان خۆیــان لەگــەڵ 

ــدا ئینســان  ــە کاتێک ــەک شــن، ل ــدا ی خۆیان

–لەبەرئــەوەی دەبینێــت و دەزانێــت کــە 

کــە  دەزانێــت  و  بــاوەڕدەکات  دەبینــی 

بــاوەڕدەکات– لــە ئــاگای خۆیــدا نەفییــەک 

ــز  ــا دەکات، هەرگی ــە وەه ــت، ک هەڵدەگرێ

نەتوانێــت لەگــەڵ خۆیــدا یــەک شــت بێــت. 

ــەوە،  ــە ڕووی ئاگایی ــەم ڕووەوە –ل ــا ل تەنی

نەفیکردنــی  گــەرای  خۆیــدا  لەنــاو  کــە 

ــەرە. چونکــە  ــووە– ئینســان خوڵقێن هەڵگرت

و  خۆیەتــی  ئینســان  خۆکــردی  ئەمــە 

دانەنــراوە، وەک ئــەوەی دنیــا و وجــوود 

دانــراون. ئەگــەر ئینســان لــەم ئاگاییــەی 

هەتــا  داهێنــەرە  ئیمکانییەتــە  و  خــۆی 

بڵێیــت زلەکانــی بەئــاگا بێــت و واز لــەو 

تاســەیە بهێنێــت، کــە وەک هــەر “شــتێک” 

بــکات،  یەکســان  خۆیــدا  لەگــەڵ  خــۆی 

ــە  ــتی ب ــە پش ــەوە دەکات، ک ــەوا دەرک ب ئ

ــە  ــم نیی ــچ کەســێک قای ــچ شــتێک و هی هی

خــۆی نەبێــت و ئازادیــی خــۆی لــە دەســتی 

خۆیدایــە و دەتوانێــت خــۆی ســەرداری 

چارەنووســی خــۆی بێــت. پێدەچێــت ئەمــە 

ســارتەر  ڕۆمانەکــەی  ســەرەکیی  پەیامــی 

بێــت. لەوێــدا ئۆرێســتەس،  “مێشــەکان” 

ــە  ــە، ک ــەوەی ئەرکــی کوشــتارە ناچارییەک ب

خەڵکــی شــارەکە ســڵی لــێ دەکەنــەوە، 

شــارەکە  خــۆی،  ئەســتۆی  دەگرێتــە 

ڕزگاردەکات و مێشــەکان لەگــەڵ خۆیــدا 

دەبــات، مێشــەکان “ئەرینیێکانــن”، کــە )بــە 

ــدی(  ــی خواوەن ــای یۆنان ــرەی میتۆلۆژی گوێ

ویژدانــی عەزاببــار و ترســی تۆڵەکردنــەوەن. 

پارێــزراوە،  و  قایــم  خــۆی  ئۆرێســتەس 

چونکــە نــە هەســت بــە خەتــا دەکات و نــە 

لــە هیچیــش پەشــیامنە.

مۆدێرنیزمێکی لێبڕاو
هەڵەیەکــی هەرزانــە وابزانیــن ئــەم ئاڕاســتە 

تەنیــا  ئــەدەب  و  فەلســەفە  لــە  نوێیــە 

ــە  ــە، چونک ــەی کورتخایەن ــی دیک مۆدەیەک

ــودەزگاکان  ــی دام ــڕەوەکانی ڕێزلێگیران پێش

خۆیشــیان  تەنانــەت  و  ڕەتدەکەنــەوە 

جددیــی  ئــەو  بــەدوای  نانوێنــن  وەهــا 

ــتکەوتێک  ــوو دەس ــە هەم ــن ک ــەوە ب بوون

ــی  ــە ژیان ــەرکەوتن ل ــی س ــە پلەپەیژەیەک ب

پیشــەییدا دادەنێــت. ناشــبێت لێگەڕێیــن 

شــاییئامێزەی  ڕۆژنامەوانییــە  هــەرا  ئــەو 

دەڕوات  کارەکانیــان  شــانی  بــە  شــان 

مبانتەکێنێتــەوە. ئــەم ســەرکەوتنە، بــا خــۆی 

لــە خۆیدا قســەش هەڵبگرێــت، دەگەڕێتەوە 

بــۆ کوالیتیــی بەرهەمەکانیــان. بێجگــە لــەوە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ مۆدێرنێتییەکــی لێبڕاوانــەی 

ــەو  ــی داپۆشــینی ئ هەڵوێســتیان، کــە هەوڵ

ــان  ــوان خۆی ــە لەنێ ــادات، ک ــە ن درزە قووڵ

و نەریتــی فەلســەفەی غەربيــدا هەیانــە. 

بوێــرە،  ئەوەنــدە  کامــۆ  تایبەتــی  بــە 

ــدی  ــەوەی پەیوەن ــی دۆزین ــەت هەوڵ تەنان

یــان پێشــەنگانی پێــش خــۆی و شــتی لــەو 

ــان  ــۆ بەوەی ــارتەر و کام ــادات. س ــە ن بابەت

باشــە، وەک دیــارە، بــە تاســەوە ناگەڕێنــەوە 

بــە  بــا  ســەر ڕۆژگارە خۆشــە کۆنــەکان، 

شــێوەیەکی موجەڕەدیــش ڕەنگــە بزانــن، 

ئــەو ڕۆژگارانــە لــەوەی ئێمــە باشــر بــوون. 

باوەڕیــان بــە ســیحری ڕابــوردوو نییــە و 

ــێک  ــچ سازش ــە هی ــتگۆن، ک ــدا ڕاس لەوەش

ــەن. ناک

نەفەســی  ئەگــەر  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 

ــۆی  ــە ه ــەرانە ب ــەم نووس ــگێڕانەی ئ شۆڕش

بــە  ئەگــەر،  نەشــکێت؛  مۆفەقبوونــەوە 

ــل و  ــە ژووری ئوتێ ــە، ل ــی ڕەمزيیان مانایەک

قاوەخانەکانیــان نەچنــە دەرێ، دەکرێــت 

ــکات  ــت ب ــە پێویس ــش، ک ــە پێ ــک بێت کاتێ

بــە شــێوەیەکی “جددیــی” ئــەو الیەنانــەی 

کــە  دەستنیشــانبکرێن  فەلســەفەکەیان 

دەریدەخــەن ئــەوان هێشــتا بــە شــێوەیەکی 

کۆنەکانــەوە  مەفهوومــە  لــە  مەترســیدار 

نهیلیســتییەکان  پێکهێنــەرە  گاون. 

ــەوەی  ــە ســەرەڕای ئ ــەکان(، ک )پووچگەرایی

دژایەتییــان دەکــرێ و الفــی پێچەوانەکانیــان 

لێدەدرێــت، بــەاڵم هێشــتا ئاشــکران )لــە 

ــەکان  ــە نوێی ــە تێبینیی ــەفەکەیاندا(، ل فەلس

نەکەوتوونەتــەوە، بەڵکــو لــە بیرکردنــەوە 

کۆنەکانــەوە. زۆر 

سەرچاوە:

)The Nation( گۆڤاری


