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له بری پێشه کیی

رشۆڤه ی  کتێبی  ئاماده کردنی  و  وه رگێڕان  چۆنییه تیی 

ئه فسانه ی سیزیف:

»ئه فسانه ی  سه ره کییدا  زمانی  له   کتێبه   ئه م  ناوی   .1

سیزیف«ە  له  نوسینی ده  یڤید ئیگێن، بۆئه وه ی خوێنه ر له گه ڵ 

ده قی »ئه فسانه ی سیزیف«ی ئالبێرت کامۆ لێی تێکنه چێت، 

» رشۆڤەی  بە  بگۆڕم  کتێبه که   ناوی  زانی  باشم  به   بۆیە 

ئه فسانه ی سیزیف«.

فه لسه فیی  و  هزری  ئاستی  به   سه رنجدان  به    .2

کۆمه ڵگەی کوردستان و به  ئاوڕدانه وه  له  کتێبخانه ی کوردی 

زانی،   بۆ  پێویستیامن  به   که م پیتبوونی،  له   ئاگاداربوون  و 

زۆربه ی واتا و زاراوه  و ناوه کان، په ڕاوێز بنوسین هه تا ببێته  

رێخۆشکه ر و یاریده ده رێک بۆ تێگه ییشتنی خێراتری خوێنه ر. 

په ڕاوێزه کان  سه رچاوه ی  هه وڵدراوه  بووە ،  بووار  ئەوەندەی 
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ده ستی  کوردییدا  زمانی  له   خوێنه ر  که   بن،  سه رچاوانه   ئه و 

په راوێزه کانیش  له   کام  هه ر  و  سه رچاوه ی  پێیانده گات 

په یوه ندیداردا  بواری  له   خوێنه ر  هه تا  ده ستنیشانکراون، 

گرێبداته وه  به  ژێده ری زیاترەوە. 

هاوتایه ک  هه ر  پێشنیارکردنی  ئه گه ری  له   هه روه ها 

وشه   سه ره کی،  زمانی  کتێبی  نێو  واتای  یان  زاراوه،   بۆ 

ئینگلیزییه که شی دانراوه،  بۆئه وه ی خوێنه ر سه ریلێنه شێوێت.  

     

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده 

ئۆسلۆ/ 28.10.2014  



9شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

له باره ی ئه  فسانه ی سیزیفه وه 
به  رایی

ئالبێرت كامۆ1 )1960 – 1913( رۆماننوسێكه،   ده یه وێت 

فه یلسوف  به اڵم  بنووسێت ،  فه لسه فییانه   تامه زرۆییه وه    به   

نییه  . ناوبانگی زیاتر ده  گه  ڕێته وه   بۆ ئه  و رۆمانانه ی، كه   پشت 

»تاعون3«  و  »نامۆ2«  له  وانه   ده  به  سنت،  بیركردنه وه  كانی  به   

كه   شوێنی روودانی هه  ردووكیان جه  زائیر، نیشتامنی وشك و 

برنگی نوسه  ره  .

خوێند.  فه لسه  فه ی  جەزائیردا  زانکۆی  له    كامۆ 

فه لسه  فه ی  گرنگی  لقی  دوو  له    خوێندنه وه  كانی، 

ئەنگزیسته  نسیالیزم4  واته    نزیككرده وه،  بیسته  م  سه  ده  ی 

شوێنه وه    له  و  ئەگزیسته نسیالیزم  دیارده  ناسی5.  و 

ده  ستپێده  كات، كه   واتاكان یان رێکوپێکی ئاماده کراو له   دنیادا 

رێکوپێکییه ی  ئه  و  و  واتا  بۆ دۆزینه وه  ی  ئێمه   و  نییه    بوونی 



ده  یڤید ئیگێن 10

كه   بڕیاره   به   ژیانی خۆمانی بده  ین، ده  بێت ئه  رك بگرینەخۆ. 

ئایینییه  كانی  ئەگزیسته  نسیالیسته    هۆگری  تایبه  تی  به    كامۆ 

بۆ  ناوزه دکردنه   ئه م  )ئه  گه  رچی  بوو،  كیركەگۆر6  وه کو 

كیركەگۆر ناتوانێت پڕ بەپێستی بێت(، فه یلەسوفانێكی دیكه   

هیچ   مرۆڤیدا  ئه  زموونی  له    ده  گه  یشنت،  ده  رئه  نجامه   به  م 

به  ره  وئیامن  بازدان  بابه  ته  ،  ئه  م  هه  ر  و  به  دیناكرێت  واتایه  ك 

پێویست ده  كات، كه   ئیامنێكه   كوێر و پشت  به   هیچ بینیینێكی  

ئه  زموونی نابه  ستێت.

ئێدمۆند هۆسێرل7 به   به  رگریكردن له   دیارده  ناسی خود، 

تایبه  تی ده  كات به   بینین و رشۆڤه  ی ئه  قڵی خۆمانەوە، به   بێ 

ئه وه ی له    په  یوه  ندی و نیشانه كان ده  رئه  نجامێك وه  ربگرێت. 

كامۆی  رووه وه   له  و  ئێگزیسته نسیالیزم  وه کو  دیارده  ناسییش 

خسته  ژێر كاریگه  ریی خۆیه وه،  كه   هه  وڵیده  دا له   جیهانبیینی 

خۆیدا ئه وه  به  ئه نجام نه زانێت، که  زه ینی مرۆڤ ده توانێت 

درك بە چه شنێك پێكهاته  ی لۆژیكیی خوڵقاوه  كان بكات.

ئه  م بڕوایه  -  كه   خوڵقێندراوه  كان پێكهاته  یه  كی لۆژیكییان 

هه  یه   به   چه شنێک كه   زه  ینی مرۆڤ ده  توانێت دركیانپێبكات  

ئه  وروپایی،  فه لسه  فه ی  كۆنرتی  مه یلی  تایبه  مته ندیی   -

ده  گه  ڕێته وه   ئاوه زخوازیی  سه  رچاوه  ی  ئاوه زخوازییه8  . 

زیاتری  مۆدێرن.  فه لسه  فه ی  له  دایكبوونی  و  دیكارت9  بۆ 

راسته  وخۆ  دژەكرده وه یه كی  بیسته  م  سه  ده  ی  فه لسه  فه ی 

بووه،   له  بەرا  مبه  ر ئه  م نه ریته  دێرین تره  . هه  وڵێكی به  ره  وپاش 

خوڵقێندراوه  كان  كه    ده  رفه ته    ئه  م  ئه  گه  ری  دۆزینه وه  ی  بۆ 

پێكهاته  یه  كی لۆژیكییان نییه  ، بۆیه  زه  ین د  ركیان ناکات.
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یه  كه  م  له  گه  ڵ  هاوكات  سیزیف«ی  »ئه  فسانه ی  كامۆ 

دووه می  شه  ڕی  سه  ره  تاكانی  له    »نامۆ«  واته   رۆمانه كه  ی، 

جیهانیدا نوسی. 

جه  زائیر  واته    نیشتامنه كه  ی  له    كامۆ  له  وسه  رده  مه دا 

چاالكی  فه رە نسا  دا  خۆڕاگری  ته  ڤگه  ری  له    دووربوو، 

به    بۆچوونه كانی  و  را  به  ستنه وه  ی  ئه  گه  رچی  ئەنجامدەدا. 

ناسینی  به اڵم  نییه  ،  ژیرانه   چه شنێک  هیچ  به    ژیاننامه كه  ی 

»ئه  فسانه ی  نوسینی  سه  رده  می  كۆمه اڵیه  تی  بارودۆخی 

كه  شوهه  وای  بابه ته  كه    باشرت  كه    یارمه تیامنده  كات  سیزیف« 

هەستپێبکەین . خوازه  ی هه  ڵبژاردنی نامۆیی یان شاربه  ده  ریی، 

كه   كامۆ بۆ رشۆڤه  ی گێره  وكێشه  ی مرۆڤ به  كاریده  هێنێت و 

ئه  م هه  سته   كه   ژیان پوچ و ملمالنێیه  كی بێئه  نجامه ، هه  ستی 

دژی    لە  خه بات  و  دووره    نیشتامنه كه  ی  له    كه    پیاوێكه   

حكومه تێكی به   رواڵه  ت به  هێز و به  شێوه  یه  كی گه  مژانه  دڕنده   

ده  كات.

كورته  

كامۆ  كه    شتێكه    سیزیف،  ئه  فسانه ی  سه  ره  كی  سه  رقاڵی 

كه    ده  كات،  ئه وه   بانگه  شه  ی  كامۆ  »پوچی10«.  پێیده  ڵێت  

واتا  )چ  ده  وێت  خوڵقێندراوه  كامنان  له    شته  ی  ئه  و  له  نێوان 

بێت، چ هۆ( و ئه  و شته  ی له   خوڵقێندراوه  كاندا ده  یدۆزینه وه   

ئه  و  ئێمه   هه  یه  .  بنه ڕە  تی  ناکۆکییه کی  شێواو(،  )قه  یرانێكی 

چ  ده  گه  ڕێین .  به  دوایدا  كه    نادۆزینه وه،    ژیاندا  له ناو  واتایه  
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كه    خێوێك،  به    پشتبه  سنت  به    و  له  ناكاو  ئیامنێكی  رێگه  ی  له   

ئه وه ی  ژیان بدۆزینه وه  ، چ  واتای  ئه  م جیهانه وه  یه     له  وپه  ڕی 

نامیلكه  كه  ی  كامۆ  پوچه  .  ژیان  كه    بگه  ین،  ده  رئه  نجامه   به  م 

دووهه  مه وه   ده  رئه  نجامی  به    سه  باره  ت  پرسیارێك  به    خۆی 

به  ره  و  تاك  ناچارییه وه   له  ڕووی  ئاخۆ  ده  ستپێده  كات، 

واتایه  یه،   كه    به  م  بێت  پوچ  ژیان  ئه  گه  ر  خۆکوژیی ده  چێت؟ 

ژیان بایه  خی ژیانكردنی نییه  ؟ كامۆ ده  ڵێت   گه  ر وابێت، ئێمه  

یان ده  بێت ئیامنێكی له  ناكاو بدۆزینه وه،   یان خۆمان بکوژین. 

دنیایه  كی  ده  توانین  سێیه  مه وه یه :  ده  رفه تێكی  به  دوای  كامۆ 

داماڵدراو له   واتا، یان مه به  ست قبووڵبكه  ین و تێیدابژین.

هه  موو  بیسازێنین،  ناتوانرێت  دژوازییه  كه  و  پوچی 

بۆ  هه  وڵێكه    ته  نیا  دژوازییه،    ئه  م  سازاندنی  بۆ  هه  وڵه  كان 

به  ربه  ره  كانیكردنه   پوچی،  بە  به ره وڕووبوونه وه   لێی:  راكردن 

فه یلسوفه   كه    ده  كات،  ئه وه   بانگه  شه  ی  كامۆ  پوچیی.  بە 

و  چێستۆڤ11  كیركەگۆر،  وه کو  ئێگزیسته نسیالیسته  كان 

یاسپێرس12 و  دیارده  ناسێكی وه کو هورسێلیش به ره وڕوو ی 

دژوازیی پوچیی بوونه وه ،  به اڵم دواتر هه  وڵیاندا لێی رابكه  ن. 

نه زمێكیان  و  واتا  هیچ  بووندا  له    ئێگزیسته نسیالیسته  كان 

زاڵبوون  چه شنێك  بێواتاییه دا،  له  م  هه  وڵیاندا  و  نه دۆزییه وه  

یان واتا بدۆزنه وه  .

كامۆ ده  ڵێت ژیانكردن له  گه  ڵ پوچیی، به ره وڕووبوونه وه یه  

هه  میشه  ییه    وشیاریی  پاراستنی  و  سه  ره  كییه    دژوازییه  به  م 

به    پوچیی  به  به ره وڕووبوونه وه   ده  رئه  نجامی  له  هه مبه ریدا. 
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ئێمه   به    بواره    ئه  و  پێچه وانه وه    به    به  ڵكو  ناگات،  خۆکوژیی 

ده  دات، كه   به   ته  واویی بژین. كامۆ سێ تایبه  مته ندی بۆ ژیانی 

به  ربه  ره  كانیكردندا  )له    سه رهه ڵدان  ده  ستنیشانده  كات:  پوچ 

ئازادیی  قبووڵبكه  ین(،  سازانێك  یان  به رسڤ  هیچ  نابێت 

كه    به  وشێوه  یه  ی  هه  ر  ئازادیین  شێوه  یه  ك،  هه  موو  به    )ئێمه  

تامه زرۆیی  و  بجووڵێینه وه  (  و  بیربكه  ینه وه    هه  ڵده  بژێرین، 

ئه  زموونی  له    لێوڕێژ  بین  ژیانێكه وه   به  دوای  ده  بێت  )ئێمه  

جۆراوجۆر(.

كامۆ چوار منوونه  بۆ ژیانی پوچ ئاراسته  ده  كات. كه  سێك 

كه    كه  سێك  ئه  كته  ر،  كاتییه وه یه   .  خۆشییه  كی  بەدوای  كه   

سه  رشانۆدا  به رهه مێکی  له    ژیان  سه  دان  مه یلی  و  خۆشی 

كورت و پووخت ده  كاته وه . جیهانگیر یان یاخی، كه  سێكی كه   

خه  باته   سیاسییه  كه  ی پشتئه ستووره   به   وزه  كه  ی و هونه رمه ند 

نایه  وێت  پوچی  هونه ری  ده  خوڵقێنێت.  دنیا  گشت  كه   

دیار  جیهانبینییه  كی  وه  سفكاره .  ته  نیا  ئه  زموون رشۆڤه  بكات، 

ده  ناسێنێت، كه   له  جیاتی ئه وه ی بابه  ته   جیهانییه  كان له  به  رچاو 

بگرێت، ده  په  ڕژێته  سه  ر بابه  ته   تایبه  ته  كان.

سیزیف  ئه  فسانه ی  به    سه  باره  ت  باسێك  به    كتێبه  كه   

یۆنانی،  ئەفسانە  ی  به  پێی  كه    ئه  فسانه یه  ك  پێدێت.  كۆتایی 

سیزیف سزادراوه   كه   بۆ هه  تاهه  تایه  تاشەبه ردێک بباته   سه  ر 

سه  ره  ،  ئه  و  گه  ییشته    كه    له  به  رئه وه ی  ته  نیا  ئه  ویش  كێوێك، 

تاشەبه  رده  كه   خلۆرببێته وه  بۆ خواره وه . كامۆ بانگه  شه  ی ئه وه  

ده  كات، كه   سیزیف پاڵه  وانی ئایدیالی پوچییه   و سزادرانیشی 



ده  یڤید ئیگێن 14

نیشانه ی بارودۆخی مرۆڤه  . سیزیف به  رده  وام به   بێ ئه وه ی 

به  هیوای سه  ركه  وتن بێت، ده  بێت خه  بات بكات. كامۆ ده  ڵێت: 

به   مه رجێك قبووڵیبكات، كه   له   ژیاندا ته  نیا ئه  م خه  باته   پوچه   

بایه  خی هه  یه   ، ئه  وكاته    ده  توانێت به  خته وه ریی له  نێو پوچیدا 

بدۆزێته وه .

كامۆ باسێكی سه  باره  ت به   به  رهه  مه كانی كافكای هاوپێچی 

ئه  م نامیلكه  یه   كردووه   و له   كۆتاییدا به  و ده  رئه  نجامه  ده  گات، 

كیركەگۆر.لەبری  وه کو  ئێگزیسته نسیالیستێكه     كافكا  كه   

ئه وه ی دۆخی پوچی خۆی قبووڵبكات، بازدان به  ره  و ئیامن13 

ئاوا  ده  ربڕینێكی  بۆنه ی  به    كامۆ  شێوە  به م  هه  ڵده  بژێرێت. 

كافكا  له    رێز  مرۆڤایه  تی،  پوچبوونی  گیروداوی  له    ده  گمه ن 

ده  گرێت. 
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بەڵگە هێنانەوەیە كی14  پوچ:
پوچی و خۆکوژی   

و  ئارادایە   لە  فەلسەفی  جدی  ته واو  پرسێكی  »تەنیا 

پرسێكی  گرنگی  لەسەر  بڕیار  ئە گە ر  خۆکوژییە ».  ئە ویش 

دە یبێت  كە   دەرئە نجامانە،  بە و  سەرنجدان  بە   فەلسەفی 

بده ین، بە دڵنیاییه وه  پرسی واتای ژیان لە هە مووان گرنگرتە . 

که كە سێك حوكم دە دات ژیان بایە خی ژیانكردنی نییە ، خۆی 

ژیان  بۆ  واتایە كیان  هە ستدە كە ن  وا  ئە وانەی  و  دەکوژێت 

دۆزیوە تەوە ، دێن بۆ بە رگریكردن لەو واتایە  خۆ لە مردن و 

کوژران دە بووێرن. باقی پرسە فەلسەفییە كانیش به م چه شنه  

کۆتاییان پێنایه ت  .

كامۆ دەڵێت  خۆکوژی یە كسانە لەگەڵ داننان بە وە ی  ژیان 

بایە خی ژیانكردنی نییە . ئە و ئە م دانپێدانانە لەگەڵ »هە ست 

بە  پوچی«ى گرێدە داتەوە . به گشتی ئێمە  بە  تێگە یشتنێك لە 
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كارێك  كە  هە ر  بە وە ،  ئاگاداربوون  بە   مە بە ست،  و  ناوە ڕۆك 

بنەڕە تیی ئە نجامدە دە ین، ژیان ده که ین.  بە  هۆی گونجاو و 

ئە گە رچی جاروبارە  ئە گە ری هە یە  بە مە  بگە ین، كە  كردە وە كان 

و كردە وە ی دووالیە نەی رۆژانەی ئێمە  لە بنەڕە تدا بە  هێزی 

عادە تەوە  دادە سەپێت، خۆمان بە  مرۆڤێكی ئازاد نەزانین و 

بە  ماشێنێكی  وە ك  خۆمان  كە   بڕۆینەپێشەوە،  جێیە   ئە و  تا 

هاڕەهاڕ بزانین. لەم روانگە یە وە  سەرلەبە ری كردە وە  و مە یل 

و هۆكارە كان بە  پوچ و بێواتا دێنەبە رچاو. هە ست بە  پوچی 

ژیان  لەخۆڕابوونی  بە   هە ست  لەگەڵ  نزیك  پە یوە ندییە كی 

هەیە .

هە روە ها كامۆ هە ستی پوچی بە  هە ستی شاربە دە رییە وە  

لە  به ڵکو  نامیلكە یە،   لەم  نەتەنیا  كە   هە وێنێك  گرێدە دات. 

ئە ندامی  وە ك  ئێمە   گرنگه  .  كامۆدا  چیرۆكە كانی  زۆربە ی 

لۆژیكی كۆمەڵگەی مرۆڤی، وا هە ستدە كە ین ژیان چە شنێك 

واتا، یان مە بە ستی تێدا هە یە . كاتێک بە  پێی ئە م گریامنەیە  

نیشتیامنین.  لە  هە ستدە كە ین  ئاسودەین،  دە جوڵێینەوە ، 

داماڵدراو  لەدنیای  بێناوه ڕۆکخواز15  تاكی  لەئە نجامدا 

پوچی،  هە ستی  ده کات.  نامۆبوون  به   هە ست  لەهۆكار 

پڕناوە ڕۆك  بوونی  وه کو  نیشتامن  ئاسودەییە كانی  لە  ئێـمە  

شاربە دە ردە كات.

بیرۆکه ی  بە   هە یە   پە یوە ندی  پوچیی  هە ستی 

لەخۆڕابوونی ژیان و كردە ی خۆکوژیی لەگەڵ بیرۆکه ی ژیان 

بایە خی ژیانكردنی نییە ،،،،،،،،،،،،،،  هە ر بۆیە  پرسیاری خێرای 
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ئە م نامیلكە یە  ئە وە یە   ئاخۆ ئە م بڕوایە  كە  ژیان پوچە،  تەنیا 

ئاخۆ خۆکوژیی  نییە ؟  ژیانكردنی  بایە خی  ژیان  واتایە یە   بە م 

دوو  تەنیا  كە   بابە تە  ئە م  دەڵێت  كامۆ  پوچیه ؟  چارەسەر ی 

بۆ  واتە  خۆکوژی(،  یان  )ژیان  هە یە   ئە گە ری  دەرئە نجام 

بدات.  فریومان  نابێت  هە یە ،  وەاڵم  دوو  تەنیا  پرسیارە   ئە م 

زۆربه ی ئێمە  زیاتر لەبە ر ئە م هۆیە  درێژە  بە  ژیان دە دە ین 

كە  بە  وەاڵمی تەواو بۆ ئە م پرسیارە  نەگە یشتووین. هە روە ها 

زۆر  ناکۆکییه کی  ئە واندا  كردە وە كانی  و  بڕیاردان  لەنێوان 

هە یە . كە سانێك كە  خۆکوژیی دە كە ن رە نگە  لەوە  دڵنیابووبن 

كە   كە سانێكی  رە نگە   هە روە ها  هە یە ،  ناوە رۆكی  ژیان  كە  

هە ستدە كە ن ژیان بایە خی ژیانكردنی نییە ، دیسان درێژە  بە  

ژیان بدە ن.

بە  به ره وڕووبوونه وه   بە  پوچی هە بوون، چ شتێك بەر بە  

خۆکوژیی ئێمە  دە گرێت؟ كامۆ دەڵێت لە ئاستێكی بە رفراواندا 

غە ریزە ی ژیان زۆر به هێزتره  لە هۆكارە كانی خۆکوژیی . »ئێمە  

ژیانەوە  بە   خوو  بگر ین،  بیركردنەوە   بە   خوو  ئە وە ی  پێش 

دە گرین.« ئێمە  لە رێی ئە و شتەی كە  كامۆ پێیدەڵێت »كردە ی 

خۆگێلكردن«، بە شێوە ی غە ریزیی لە به ره وڕووبوونەوە  لەگەڵ 

دەرئە نجامی تەواوی چییە تیی پوچیی ژیان خۆدە بوێرین. ئە م 

كردە یە ی خۆگێلكرنە، لە بە رفرە ترین شێوە دا خۆی بە شێوه ی 

بە هیوای  یان  دیكە ،  ژیانێكی  هیوای  بە   ده رده خات.  هیوا 

بە  به ره وڕووبوونه وه    ژیانەدا،  لەم  هە ر  واتایە ك  دۆزینەوە ی 

دەرئە نجامە كانی بێواتایی ژیان دوادە خە ین.
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كامۆ لەم نامیلكە یە دا هیواخوازە  لەگەڵ دەرئە نجامە كانی 

ئە م  تەواوی  قبووڵكردنی  بە جێی  به ره وڕووبێتەوە .  پوچییدا 

بڕوایە  كە  ژیان پوچە ، ئە و دە یە وێت ئە م بڕوایە  وە ك خاڵی 

چ  لۆژیكییە وە   لەڕووی  ببینێت  هە تا  هەڵبژێرێت،  دە ستپێك 

شتێكی بە دوادا دێت. بە جێی راكردن لە هە ست بە  پوچیی، 

دە یەوێت  ئە و  هیواداریی،  یان  خۆکوژییە وە   رێگە ی  لە  چ 

بە م  دە توانێت  كە سێك  ئاخۆ  بزانێت  و  بژیت  لەگەڵیدا 

هە ستەوە  بژیت.

راڤە

كە   دێنێتەگۆڕێ ،  پرسیارە   ئە م  دە ستپێكدا  خاڵی  لە  كامۆ 

ئاخۆ  ئێمە  مرۆڤی ئازاد و خاوە نی ژیان و بایە خەكانی خۆمانین، 

بێامناوە   بە  رێكوپێکیە كی  تەنیا ماتریالین، ماتریالێك كە   یان  

حاشاهەڵنه گرە ،  روانگە   دوو  ئە م  سازاندنی  دە جوڵێتەوە . 

یە كێكە  لە پڕۆژە كانی ئایین و فەلسەفە.

یە كێكە   بیركردنەوە ،  پاشان   - ئاشكراترین  لە  یە كێك 

مرۆڤ  هە بوونی  بە   سەبارە ت  راستییە كان   - ناڕوونرتین  لە 

ئە وە یە،  كە  ئێمە  بایە خگە لێكامن هە یە . هە بوونی بایە خە كان 

هۆگری  من  ئە گە ر  مە یلەكان،  هە بوونی  لە  زیاتر  شتێكە  

شتێك بم، زۆر بە  ئاسانی دە مە وێت و هە وڵدە دە م به دە ستی 

بە   بە مجۆرە   هۆگرییە كانم.  لە  زیاترن  من  بایە خەكانی  بێنم. 

بایە خدانان بۆ شتێك، تەنیا وانییە  هۆگری بم، به ڵکو تاڕادە یە ك 
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حوكم دە دە م كە  ئە و شتە دە بێت باش بێت. بە  پێی ئە م وتەیە  

دنیا  كە   كردووە   گریامنەم  من  بێت،  باش  دە بێت  شتێك  كە  

دە بێت بە شێوە یە كی تایبە ت بێت، هە روە ها من تەنیا كاتێک 

هە ستدە كە م كە  دنیا دە بێت بە  شێوە یە كی تایبە ت بێت، كە  

ئێستا بە  تەواویی وا نەبێت، ئە گە ر شتگە لێكی وه کو كوشنت 

نابێت خەڵك بكوژن، بۆم بێامنابوو. بە م  بڵێین  نەبووایە،  كە  

دە بێت  دنیا  كە   واتایە ی،ە   بە م  بایە خە كان  هە بوونی  پێیە  

لەگەڵ ئە و شتە جیاوازبێت كە  لە ئێستادا هە یە .

توانستی ئێمە  بۆ دیتنی دنیا بە  هە ردوو شێوە ـ  ئە وە ی كە  

هە یە  و ئە وە ی دە بێت ببێت- ئە و بوارە مان پێدە دات، كە  بە  

دوو روانینی زۆر جیاوا زە وە  سەیری خۆمان بكە ین. ئێمە  زیاتر 

سەیری  ورە   بە   و  ئازاد  مرۆڤگە لێكی  وە ك  شتێك  هە موو  لە 

و  بیربكە نەوە   دە توانن  كە   دە كە ین،  دیکە  ئەوانی  و  خۆمان 

بڕیاربدە ن   باشرتین  لەسەر  دە توانن  كە   كە سانێك  هەڵبژێرن، 

ئێمە  خاوە نی  بگەڕێن.  تایبە تییە كانیاندا  مە بە ستە  بە دوای  و 

بایه خگە لێكین و  كاتێک ئە و بایە خانە واتایان دە بێت، كە  ئێمە   

بتوانین وێنایانبكە ین. ئە گە ر ئێمە  نەتوانین ئە و چۆنایە تییانە 

د ركبكە ین، بایە خدان به   چۆنایە تییە  تایبە تەكان بێامنایە .

كاتێک ئە م روانگە یە  بە  گشتیی هەڵدە بژێرین، هاوكات 

بە م  زانایانە،  ئە ویش روانگە ی  روانگە یە كی دیكە ش هە یە  و 

شێوە یە  كە  زۆر ساکار سەیری دنیا هە ر بە و چە شنەبكە ین  كە  

هە یە . لە روانگە ی زانستییە وە  دنیا بە تاڵە  لە بایە خەكان. تەنیا 
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مێشك  بێ  تەڵەزمى  رە نگە   كە   پێكهاتووە   وزە   و  ماتریال  لە 

كاریگە ریی  یە كرتی  لەسەر  داڕێژراو  لەپێشدا  بە شێوە یە كی 

پێامنوابێت  كە   نییە   هۆیە ك  هیچ  هە بێت.  دووالیە نەیان 

مرۆڤ ناچێتەژێرباری ئە م یاسا زانستییانەوە . تەنیا ئە وە  بە سە 

و  تێكدە ئاڵێن  كە   بكە ین،  مێرولەكان  هەڵسوكە وتی  سەیری 

ئە نجامدە دە ن،  مكانیكی  نەریتی  چە شنێك  بیركردنەوە   بە بێ 

كە  وێنابكە ین،  ئاسامنییە كان  زانا  مرۆڤە  دە توانین  ئە وكات 

دەرئە نجامە   بە م  و  تێكدە ئاڵێین  ئێمە   ئە واندا  لەڕوانگە ی 

مێروالنە  ئە و  هە روە ك  ئێمە   هەڵسوكە وتی  كە   دە گە ن، 

پێشبینیدە كرێت و نەریت تەوە رییە . 

كاتێک به  کرده وه هە ستكردن بە پوچی    دەکەین، دە بێت 

ئە م  ببینین.  روانگە دا  دووه   م  لە  خۆمان  بگە ین  ئاستێك  بە  

كە   بڕوانین  شت  هە موو  لە  هە رجۆرێک  بە  كە   روانگە یە  

جیهانبینییە دا  لەم  بێالیە نانەیە .  تەواو  جیهانبینییە كی  هەیە  ، 

هە بوونی  بێ  بە   پێدە چێت  و  نییە   شوێنێكیان  بایە خە كان 

بایە خە كان، هە موو ئە و كارانەی كە  ئە نجامیان دە دە ین بێواتا  

و بێ  مە بە سنت. ژیان بە  بێ بایە خە كان هیچ مانایە كی نییە   و 

كارێكی  كارە،   ئە م  لەجێی  بۆئە وە ی  نابێت،  مە یلێكامن  هیچ 

دیكە  بكە ین.

لەڕوانگە ی  هە وڵامننەداوە،   هیچكات  ئە مانە  سەرەڕای 

هە ستکردن  بدە ینەوە.   پاساو  هە ستە  ئە م  فەلسەفییە وە  

ژیاندا  قۆناغێكی  چه ند  لە  هە موومان   كە   شتێكە   پوچی  بە  

نادڵنیاییدا  یان  خەمۆكی  كاتی  لە  بووینەتەوە .  به ره وڕووی 
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بە   كارانە  »ئە م  بپرسین  و  هەڵێنین  شامنان  كە   نییە   سەیر 

بە   بنەڕە تدا ئە رێ گوتنە  لە  ئە م پرسیارە   كەڵكی چی دێن؟« 

گشت  تێڕوانینێك  بە   النیكە م  بە وە ی  گوتنێكە   ئە رێ  پوچی، 

كارە كان بێامنان.

كامۆ زۆربە ی جار هە ست بە  پوچی دە گەڕێنێتەوە  سەر 

جیهانبینیی   روانگە ی  راستبوونی  كاتێک  تاراوگە .  خوازە ی 

داماڵدراو لە بایە خەكان و ژیانی بە تاڵ لە مانامان قبووڵكردبێت، 

روانگە یە   ئە م  ناتوانین  ئیرت  روونادات.  گەڕانەوە یە ك 

پوچیی سێبەری خۆی  نەگرین.  لە بە رچاوی  یان  له بیربكە ین، 

تەنانەت  ئە نجامیدە دە ین.  كارانەی  ئە و  هە موو  دە خاتە سەر 

ژیان  دەڵێی  كە   جۆرێك  بە   بكە ین،  ژیان  بڕیاربدە ین  ئە گە ر 

واتادارە ، دەڵێی هۆیە ك هە یە  بۆ ئە نجامدانی كارە كان ، پوچی 

لێناهێنێت.  وازمان  گومان  هە روه کو  بیركردنەوە ماندا  لەنێو 

دوودڵە  كە  نەكا سوودێكی نەبێت.

بۆ  )پوچی(  تاراوگە   که   هە یە،   گومانە  ئە و  گشتی  بە  

نەبێت،  ئە نجامدانی كارێك هۆكارێك  بۆ  ئە گە ر  نابێت.  ژیان 

ئە ی چۆن دە توانین دە ست بۆ كارێك بە رین؟ بۆ راكردن لە 

چنگ هە ستی پوچی دوو رێی سەرە كیی هە یە : خۆکوژی و 

هیواداربوون .

كە سێك كە  خۆی دە کوژێت بە م دەرئە نجامە  گە یشتووە  

كە  ژیان بێامنایە،  بۆیە  بایە خی ژیانكردنی نییە . هیواداریی لە 

رێی بڕوای بێئە مالوال، پوچبوونی ژیان رە تدە كاتەوە .
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هە یە  .  سێیە م  دە رفەتی  دۆزینەوە ی  بۆ  ئارەزوی  كامۆ 

كە   بكە ین  قبووڵ  ئە وە   خۆكووژیی  بێ  بە   دە توانین  ئاخۆ 

بین كە  ژیان  ئاخۆ النیكە م دە توانین هیوادار  بێواتایە ؟  ژیان 

بە   دە توانین  ئاخۆ  واتا یە ؟  هەڵگری  ژیانكردن  مە بە ستی  بە  

قبووڵكردنی ئە مە  كە  بایە خە كان بێامنان، بایە خگە لێكیشامن 

لە  دە توانین  ئاخۆ  دە پرسێت  بنەڕە تدا  لە  كامۆ  هە بێت. 

بە   ئاماژە   سەرە وە   لە  كە   جیهانبینییدا  دووه مین  هه مبه ر 

كورتەیە كی كرا، تاقە ت بێنین؟
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به ڵگه هێنانه وه یه کی بێناوەڕۆك: 
دیوارەكانى بێناوەڕۆكی  

كورتە

نایەن،  هەستە  ئەو  دەربڕینى  دەرەقەىت  وشەكان 

وه کو  ـ  بێناوەڕۆكی  بە  هەست  بێناوەڕۆكییە.  لەگەڵ  كە 

روانینى  جۆرى  ـ  دەستوااڵیى  یان  چاوچنۆىك  بە  هەستكردن 

ئێمە  روانگەى  و  رێكدەخات  دەوروبەرمان  دنیاى  بۆ  ئێمە 

دەستنیشان دەكات. ئەم هەستە تاكجیهانبینییە و بەدەرە لە 

وشەكان. مەحاڵە ئەوە قبووڵبكات كە پێناسەكردىن »هەست 

پێناسەكردن، چەند  نییە. ئەو بەجێى  ئاسان  بێناوەڕۆكی«  بە 

جۆراوجۆرانە  ئەزموونە  ئەو  روونكردنەوەى  بۆ  گەاڵڵەیەك 

چەشنە  ئەم  سەرهەڵداىن  هۆى  دەبنە  كە  ئاراستەدەكات، 

هەستانە.  
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ئانوساتێكدا  لە  نەگۆڕدا،  بێتاقەتی  قوواڵیى  لە  رەنگە 

كە  بپرسین،  لەخۆمان  و  بین  سەرسووڕماو  راپەڕین.  لەخەو 

دەبێتە  پرسیارە  ئەم  زەحمەتەوە،  دەخەینە  خۆمان  بۆچى 

وا  لەناكاو  رەنگە  یان  بێناوەڕۆكی،  بە  هەستكردن  هۆى 

كۆلكەدارێك  وه کو  زەماندا  چۆمى  لە  كە  بكەین،  هەست 

لە  خۆمان  ناتوانین  شێوەیەك  هیچ  بە  سەرئاوکەوتوین: 

ئەو  رەنگە  یان  رزگاربكەین،  زەمان  ناچاریى  پێشكەوتنى 

ئەو  دەبینین  كە  دەكەین،  بێناوەڕۆىك  بە  هەست  كاتە 

شتانەى واتا و مەبەستامن پێبەخشیوون، لە واتا و مەبەست 

ئەو  بێناوەڕۆكییدا  بە  هەستكردن  كاىت  لە  بوونەتەوە.  بەتاڵ 

لە  كەسێك  كاتێک  یان  داماڵدراون.  كە  وادەبینین  »شتانە« 

گەرموگوڕییەوە  بە  كە  دەبینین،  شووشەبەندێكەوە  پشت 

جوڵەى  و  نابێت  شتێ  هیچ  لە  گوێامن  ئێمە  و  قسەدەكات 

بێامنا  و  گەمژانە  پانتۆمایمێىك  لە  دەموچاوى  و  دەست 

یان  دێنێت،  بۆ  شااڵومان  بێناوەڕۆكی  بە  هەست  دەچێت، 

ئەمە  كە  پێدەزانین  و  تەرمێك دەكەوێت  بە  كاتێک چاومان 

ئاكامێىك بێ ئەمالوال و دڵڕەقانە و گەمژانەى ئێمەیە، هەست 

بە بێناوەڕۆكی دەكەین.

بە  هەستكردن  لە  منوونەگەلێكن  سەرەوە  بابەتەكاىن 

بێناوەڕۆكی لە ئاستى ئەزموونییدا. كامۆ ئەوەمان بیردێنێتەوە 

بێناوەڕۆكییدا  بەرامبەر  لە  ئاستى شعوریش  لە  دەتوانین  كە 

راوەستین. پاڵنەرى زەین »توندوتۆڵیى یه کانگیری«یە، مەیلێىك 

بە  بە خوڵقێندراوەكان و چڕی ده کاته وه   واتادان  بۆ  بەگوڕە 
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پرسەكە  نیشانداىن  بۆ  كامۆ  هاوئاهەنگ.  و  تەواو  گشتێکی 

»هەقیقەت«ێىك  لەسەر  پێداگریى  بە  لۆژیكیدا،  لەئاستى 

بەكاردەهێنێت.  ئەریستۆ16  پێناسەكاىن  یەكدەست،  و  تاكانە 

پێناسەبكات،  دنیا  دەتوانێت  تیۆرێك  زانستیدا  ئاستى  لە 

رەنگاوڕەنگە  وا  دنیا  شىبكاتەوە.   ناتوانێت  ئاكامدا  لە  بەاڵم 

كە  هەیە،  جۆاوجۆر  روانگەى  بەڕادەیەك  درككردىن  بۆ  و 

بۆ  راست  شێوەیەىك  رەها،  »هەقیقەت«ێىك  دۆزینەوەى 

ده چێت  لەوه   دنیا،  گشتى  درىك  هاوكات  و  دنیا  سەیركردىن 

بێئاكام و بێسوود بن. ئەو پێكەوەبوونە لۆژیكییەى هیوادارین 

لە  دنیا  چونکە  نییە،  جیهان  خودى  جیهانەوە،  پاڵ  بیخەینە 

بنەڕەتدا نالۆژیكییە.

مرۆڤ  زەینى  و  دنیا  لە  كام  هیچ  كە  پێیوایه   كامۆ 

بێناوەڕۆك نین، به ڵکو بێناوەڕۆكی لە به ره وڕووبوونه وه ی ئەم 

دوانەدا خۆیان نیشاندەدەن. كامۆ لەو شوێنەدا، بێناوەڕۆكی 

ئەم  به ره وڕووی  روونیی  بە  ئێمە  مەیلەكاىن  كە  دەدۆزێتەوە 

دركە دەبێتەوە، كە دنیا نالۆژیكییە.

لەجیاىت  هەوڵیانداوە  هەبوون  بیرمەندانێك  هەمیشە 

ببنەوە،  ئەزموون  نالۆژیكبووىن  به ره وڕووی  رەتكردنەوە، 

كامۆ دەڵێت سەدەى رابردوو رێژەیەىك بەرچاوى لەم چەشنە 

به ره وڕووی  هایدگەر17  كاتێک  هەبووە.  بیرمەندانەدا 

له سه ر  پێ  بەاڵم  دەدوێت،  ترس  لە  دەبێتەوە،  بێناوەڕۆكی 

وشیاردەبین.  لەڕادەبەدەر  ترسەدا  لەو  كە  داده گرێت،  ئه وه  

یاسپێرس پێداگریى لەسەر ئەوە دەكات، که  ئێمە ناتوانین لەو 
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شتانە تێبگەین، كە لە ئەزمووىن راستەوخۆى ئێمەوە بەدەرن 

و كەموكورتی هەموو ئەو سیستمە فەلسەفیانە ئاشكرادەكات، 

لە  چێستۆڤ  دەكەن.  لەوە  جیا  شتێىك  بانگەشەى  كە 

ئەوەیە،  هۆگرى  زیاتر  و  ده کۆڵێته وه   مرۆڤ  نالۆژیكیبووىن 

لە  كیركەگۆر  رێسا.  و  یاسا  نەك  بدۆزێتەوە  ریزپەڕەكان  كە 

بوێرانە خۆى فڕێدەداتە  بێناوەڕۆكیدا دەژیت و  لە  بنەڕە تدا 

هۆگرى  هۆرسێل  مرۆڤەوە.  جۆراوجۆرەكاىن  دژوازییە  نێو 

یەكسان  و  تەواو  زانیاریى  بە  بوار  و  جیهانە  جۆراوجۆریى 

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 که موکورتییه کانی فەلسەفەى 

لە  كە  شیدەكەینەوە،  نائەقاڵنیش  فەلسەفەى  و  ئاوه زخوازی 

زاران.  كەوتەسەر  ئاوه زخوازیی،  فەلسەفەى  وەاڵمدانەوەی 

بڕوایەكە  بەكارىدێنێت،  كامۆ  كە  بەوجۆرەى  ئاوه زخوازیی 

تێیدا ئاوەزى مرۆڤ، واتا بە دنیایەك دەدات كە تێیدا ده ژیت. 

فه یلسوىف ئاوه زخواز هیوادارە كە چەشنێك سیستم بەدیبێنێت 

ئەو  شىبكاتەوە.  ئەزموونەكان  گشت  بتوانێت  بەهۆیەوە  كە 

دەیەوێت ئەو توانستەى هەبێت، هەتا جارێك و بۆ هەمیشە 

بڵێت شتەكان چۆن و بۆچى هەن. ئاسامن شینە لەبەرئەوەى..، 

بەو  چاالكن  جۆره   بەم  بوونەوەران  چونكە..،  هەم  من 
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هەبێت،  واتاى  دنیا  دەیەوێت  ئاوه زخواز  كەسێىك  هۆیەى..، 

كە  بەوەی،  پشتئەستوورە  ئاوه زخوازیی  رووننب.  شتەكان 

توانستى بەڵگەداركردىن چییەتیى هه بووىن شتەكان، هیوایەىك 

نالۆژیكیى نییە.

لەوەناچێت  بەاڵم  رەتدەكاتەوە،  ئاوه زخوازیی  كامۆ 

بەشەدا  لەم  ئاراستەكردبێت.  دژى  بە  فەلسەفی  هۆى  كە 

بێجگە  ناكات  كارێك  كە  بانگەشەدەكات  زۆرجاران  ئەو 

لەپێداچوونەوە بە باىس ئەو بڕوایانه ی بۆ هەمووان ئاشنایە. 

هەوڵنادات ئێمە رازیى بكات، كە لە ئاوه زخوازییدا که موکورتی 

ناتەواوبوونەكەى  لەسەر  ئێمە  دادەنێت  واى  چونكە  هەیە، 

هاوڕاین. ئەو راست ئاماژە بەو هۆیانە دەكات، كە بۆچى بە 

ـ ناسەركەوتووبوومنان بۆ  نییە  راى ئێمە ئاوه زخوازیی خۆش 

یەكدەستكردىن ئەزموونە جۆراوجۆرەكان و شتى لەم چەشنە 

بكەن.  ئاسودەمان  بتوانن  زەحمەتە  هۆیانە  ئەم  به اڵم  ـ، 

بابەتانەن  ئاماژەكاىن كامۆ مشتومڕ نییە، به ڵکو منوونەى ئەو 

ده ریده خه ن که  بەرگریى له  جیهانبینیى ئاوه زخوازیی ناكرێت.

جەیمز ود دەڵێت نامیلكەى كامۆ پشتئەستوورە بە ئیامن، 

که   دڵنیایه   لەوە  كامۆ  نه رێنییه .  ئیامنه   ئه م جۆره   ئه گه رچی 

بڕوای به  خودا نییە و ژیان بێامنایە و ئەم دڵنیابوونەى زیاترە 

لە دڵنیابووىن له سه ر به ڵگه هێنانه وه  بۆ ئه و بێامناییە. هەوڵى 

ئەو زیاتر دۆزینەوەى ره وشێکی روونە بۆ روانین لە دنیا، نەك 

پێناسەكردىن سیستمێىك فەلسەىف. كامۆ وادیارە نایەوێت به ڵگه  

بۆ ئه وه  بهێنێته وه،  كە »به  بێناوه ڕۆکبینینی دنیا، شێوەى راستى 
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سەیركردىن دنیایە«، به ڵکو بەر لە هەموو شتێک، ئەو گوماىن 

دنیا«  سەیركردىن  راستى  شێوەى  »تەنانەت  كە  هەیە  له وه  

هەبێت. دووەم دەڵێت زۆرجاران بە »بێناوەڕۆكبینینی دنیا« 

بنەڕەتدا  لە  كردن،  بێناوەڕۆكی  بە  هەست  حاشاهەڵنەگرە. 

هەستێكە كە جاروبارە تووشىدەبین كە ـ چ پێامنخۆش بێت 

یان نا ـ هەستدەكەین دنیا بێامنایە و رووننییە. كامۆ لەسەر 

بە  كردن  بێناوەڕۆكی  بە  هەست  كە  بڵێ  پێداناگرێت  ئەوە 

بووىن  بێناوەڕۆكی  دەڵێت  به ڵکو  »راست«ە،  ئەمالوال  بێ 

هەیە. ئەو كەمرت فه یلسوفە و زیاتر حەكیمە. زیاتر هۆگرى 

ئەو شتەیە كە ژیان تێكەاڵوى ئەم هەستەیە، نەك راستى و 

درووستى ئەم هەستە.

لە  كە  دەكات،  بیرمەندانە  ئەو  نێوى  بە  ئاماژە  كامۆ 

»ئاوه زخوازیی«دا  رەتكردنەوەى  لە  و  بوون«  »نائەقاڵىن 

»نائەقاڵىن«  دەستەواژەى  كامۆ  كە  شوێنەى  لەو  هاوڕان. 

بەكاردێنێت، ئێمە دەتوانین زاراوەى »ئێگزیستەنس« دابنێین. 

گرانه .  »ئێگزیستەنسیالیزم«  دروستى  و  راست  بەكارهێناىن 

راشكاوانە  فه یلسوفان  لە  كەم  رێژەیەىك  كە  هۆیە  بەم  زیاتر 

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 هه موو 

لەالیەن  واتاداركردووە  دنیایان  چییه تییانه ی  و  واتا  ئه و 

پۆل  ژان  بەكارهاتوون.  هەقیقەتە  ئەو  پاش  مرۆڤەوە  زەینى 
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پارێزەرى  كامۆ  دۆستى  جاریواشە  و  هاوسەردەم  سارتەر18 

هەرچەند  بوو.  ئێگزیستەنسیالیزم  تەڤگەڕى  سەرەكیى 

قەرز  بە  یاسپێرس  ئێگزیستەنىس  فەلسەفەى  لە  ناوەكەى 

بەاڵم  هایدگەر،  لە  تەگبیرەكانیىش  و  را  زۆربەى  وەرگرتبوو، 

نەدەوت  بەخۆیان  ئەڵامنییە،  بیرمەندە  دوو  لەو  كام  هیچ 

یان  كیركەگۆر،  بە  جاروبارە  گەرچى  ئێگزیستەنسیالیست. 

هەر  رەسەن«.  »ئێگزیستەنسیالیستى  وتووە  نیچە19یان 

ئەوەى  پێش  و  ژیاون  نۆزدەدا  سەدەى  لە  فه یلسوف  دوو 

سەدەدا  هەمان  لە  هەبێت،  بڕشتى  ئێگزیستەنسیالیزم 

و  كرد  تەڤگەرە  لەو  پشتى  كامۆش  تەنانەت  دواتر  مردوون. 

بەتەنیا  بەڵێندەر  »ئێگزیستەنسیالیست«ێىك  وەك  سارتەرى 

بەجێهێشت. 

ئەو  هه موو  و  كامۆ  بكەین،  بەوە  ئاماژە  دەبێت 

سه ر  ده گه ڕێنه وه   تەواو  سەرچاوە،  بوونەتە  بیرمەندانەى 

نەریتى فەلسەفیى ئه وروپا )بێجگەلە بریتانیا(. ئەو نەریتە بە 

خەستیى لەژێر كاریگەریى هیگڵ20 و نەریتى راسیونالیزمى 

پێشرتى كەسانێىك وه کو دیكارت و ال یبنێست21ە . ئەم نەریتە 

و  ئەقاڵنیى  بەڵگەداركردىن  بە  لەسەر  پێداگریى  توندیى  بە 

توانستى ئێمە دەكات لە رێگەى بەكارهێناىن تیۆرییەوە، لەپیناو 

دۆزینەوەى چارەسەرێك بۆ هەقیقەتە میتافیزیكییەكان.

زۆر  زمانان،  ئینگلیزى  فەلسەفەى  نه ریتی  بەرامبەردا  لە 

لۆك22 و هیوم23 رەچاودەكەن.  ئەزموونخوازیى  رێبازى  زیاتر 

تیۆریانە  بەڵگەى  توانستى  لەسەر  پێداگریى  نه ریته   ئەم 
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الدەبات و لە جێگەیدا له سه ر ئه وه  پێداگرە كە بۆ مەعریفە 

دەستەوداوێنى درىك ئەزموون دەبین.

بێناوەڕۆكییدا  لێكۆڵینەوەی  لە  كامۆ  كە  بارودۆخێك 

راسیونالیزمى  نەریتى  لە  دەتوانێت  تەنیا  تووشیبووه ، 

ناتوانێت  ئێمە  زەینى  كە  ئایدیالە  ئەم  هەبێت.  نابریتانییدا 

گرنگرتە،  زۆر  ئەقڵخواز  بیرمەندێىك  بۆ  تێبگات،  لەئەزموون 

بابەتە  ئەم  هێنانەئاراى  ئەزموونخواز.  فه یلەسوفێىك  هەتا 

ئەو  به ڵکو  نییە،  كامۆ  هەڵوێستى  مەحاڵبووىن  راگەیاندىن 

ده خاته  شوێنى راست و شایاىن خۆى.
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به ڵگه هێنانه وه یه کی بێناوەڕۆك:
خۆکوژیى فەلسەفى 

كورتە

بێناوەڕۆكی دەرئەنجامى بەراوردكردن، یان پێكەوەبووىن 

كە  بڵێت  كەسێك  ئەگەر  منوونە  بۆ  ناكۆكە.  ئەندێشەى  دوو 

لە  حەزى  دزییەوە  بە  و  خواپەرستە  و  بەڕێز  زۆر  پیاوێىك 

دوو  لێرەدا  »بێامنایە«.  دەڵێین  ئێمە  خۆیەىت،  خوشكەكەى 

پیاوێىك خواپەرست  پەناى یەكن، یەكیان  لە  ناكۆك  بیرۆکه ی 

له گه ڵ  ده ستی  هه یه   مەیىل  كە  پیاوێك  ئەویرتیان  و 

هەر  بێناوەڕۆكی  واتاى  تێکه اڵوبکات.  خۆی  مه حره مه کانی 

بەوجۆرەى كە كامۆ لێیدەدوێت، لەپەنا یەكبووىن له وجۆره ش 

بەخۆوەدەگرێت. ئێمە لە سەرێكەوە لەگەڵ پیاوێك به ره وڕوو 

دەبینەوە، كە دەیەوێت لە بوونەوەراندا هۆكار و پێكەوەبوون 

شتێك  بوونەوەرانە  ئەو  دیكەوە  سەرێىك  لە  بدۆزێتەوە. 



ده  یڤید ئیگێن 32

ناكەن.  ئەو  ئاراستەى  بێدەنگەكان  و  بێامنا  دیاردە  بێجگەلە 

ئێمە تەنیا كاتێک تووىش بێناوەڕۆكی دەبین، كە پێویستیى بە 

بە دەستهێناىن وەاڵم و بێدەنگی جیهان لە پەناى یەك دانێین. 

بێناوەڕۆكی  پەیوەندیى  كە  روونىبكەینەوە  ئەوەى  بۆ 

نابێت  دەبێت،  دەرئەنجامێىك  چ  بوونەوەراندا  لەگەڵ  ئێمە 

بێناوەڕۆكی رەتبكەینەوە. ئەگەر هەوڵبدەین دژایەتیى نێوان 

نیاز بە دۆزینەوەى وەاڵم و بێدەنگیى جیهان له گه ڵ یه کرتیدا 

ئاشت بكەینەوە، لەگەڵ بێناوەڕۆكی به ره وڕوونەبووینەتەوە، 

به ڵکو لەبەرى هەاڵتووین. كامۆ نەبووىن هیوا و بەردەوامبووىن 

تایبەمتەندییەكاىن  لە  بوون  نادڵخۆش  بە  هەست  و  دەركران 

به ره وڕووبوونەوە 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 

واتە  ناوێت،  ئەمەىش  و  بژین«  بێناوەڕۆكیدا  بە  هەستكردن 

»ئاخۆ دەتوانین بەسەریدا زاڵبین«.

فه یلسوفاىن  هەموو  دەكات  بەوە  ئاماژە  كامۆ 

بێناوەڕۆكی  لەگەڵ  هەوڵدەدەن  ئێگزیستەنسیال، 

دەكات  ئەوە  بانگەشەى  یاسپێرس  به ره وڕوونەبنەوە. 

لەو  رێک  نالۆژیكی،  تەواو  بازدانێىك  بەهۆى  كە 

كە  دۆزیوەتەوە،  مرۆڤیى  مەعریفەى  ئەوپەڕى  خاڵەدا 

ئێمە  كە  پێیوایە  چێستۆڤ  دەدۆڕێت.  بەڵگەهێنانەوە 
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پێویستیامن  دركنەبوو،  و  مەحاڵ  لە  تێگەییشنت  بۆ  تەنیا 

كە  دەكات،  ئەوە  لەسەر  پێداگریى  بۆیە  هەیە،  خودا  بە 

بێناوەڕۆكی خودایە. کیرکەگۆر بە »بازداىن لەنەكاوى ئیامن« 

خودا  لەگەڵ  نائاقاڵنەبوون  ئەو  بەنێوبانگە.  خودا  ناخى  بۆ 

ئاڵۆزترە،  بابەتەكەى هورسێل  و ئیامن بەیەكسان دەزانێت. 

لەبەرئەوەى دیاردەناسی ئەو تەنیا پەیوەندیى بە ئەزمووىن 

بێناوەڕۆكی  لە  پێشوازیى  پێدەچێت  هەیە،  راستەوخۆوە 

ئەوپەڕى  چییەتی  چەشنێک  دەیەوێت  دواتر  بەاڵم  بكات، 

كە  گرێبداتەوە،  سادانەوە  دیاردە  بەو  مرۆڤى  مەعریفەى 

لێیاندەدوێت.

ئەم  ئەندێشەى  نییە  بەتەما  كە  دەدركێنێت،  ئەوە  كامۆ 

لەبارەى  تەنیا  به ڵکو  شىبكاتەوە،  تەواویى  بە  فه یلسوفانە 

بێناوەڕۆكی دەدوێت. هەركام  بە  ئەوان  به ره وڕووبوونه وه ی 

نێوان  دژوازیى  چەشنێک  بە  هەوڵدەدەن  فەیلسوفانە  لەم 

عەقڵى مرۆڤى و ناعەقاڵىن بووىن بوونەوەران چارەسەربكەن. 

یاسپێرس و چێستۆڤ و کیرکەگۆر بەشێوەیەك ئاوه زی مرۆڤ 

رەتدەكەنەوە و بابەتەكانیان بەتەواویى هەڵگرى بوونەوەراىن 

نائەقاڵنییە، كە پێیانوایە پەیوەندییان بە خوداوە هەیە. هەر 

بێناوەڕۆكی  پێكردووە،  ئاماژەى  پێشرت  كامۆ  چه شنه ی  به و 

بوونەوەرە  و  مرۆڤ  ئاوه زی  نێوان  دژایەتیى  لە  تەنیا 

چوار  ئەم  هەبێت،  بووىن  دەتوانێت  كە  نائەقاڵنییەكاندایە، 

بیرمەندە هەوڵدەدەن بە رەتكردنەوەى یەكێك لەم دژوازییانە 

زیاتر لەسەر ئەم دژوازییە بڕۆن.



ده  یڤید ئیگێن 34

نێو  لە  تێده کۆشن  ئێگزیستەنسیال  فه یلسوفاىن 

كامۆ  بدۆزنەوە.  بااڵدەستیى  چەشنێک  بێناوەڕۆكییدا 

بێناوەڕۆكی پێویستى بەوە هه بێت، كە  هەوڵدەدات لۆژیىك 

هیچ چەشنە سازان یان بااڵدەستییەك نەبێت. ئەم فه یلسوفانە 

ده یانه وێت خۆ لەو لۆژیكە بدزنەوە، كە بێناوەڕۆكی بەسەریدا 

بە مانایەىك وردتر دەستده به ن بۆ »خۆکوژیى  سەپاندوون و 

فەلسەفیى«.

لێكدانەوە

ئەو  لەگەڵ  حەزناكات  و  نییە  فه یلسوف  كامۆ 

بیرمەندانەدا باسوخواسی بیرمەندانە بكات، كە لەسەرەوە 

كە  شوێنەى  لەو  پێشوودا  بەىش  لە  پێكردن.  ئاماژەمان 

نییە  بەتەما  كە  دیتامن  رەتكردەوە،  راسیونالیزمى  كامۆ 

بەالڕێداچووىن  هۆكارى  رەتبكاتەوە.  بیرمەندانە  ئەم 

ئەو  باىس  تەنیا  به ڵکو  رووننابێتەوە،  ئێمە  بۆ  ئەوان  بیرى 

بیرمەندانە  ئەم  بڕواى  قووڵكردىن  كە  دەكات،  هۆكارانە 

مەحاڵە.

كامۆ ئەو پرسە سادە دەكاتەوە كە هۆگرییەىت و دەیكاته  

دوو بابەىت سەرەىك: یەكەم مرۆڤ چاوەڕوانی هەیەو هیوادارە 

واتایەك  هەر  دووەم  بدۆزێتەوە.  لەدنیادا  مانا  كە چەشنێک 

كە جیهان هەیبێت، لەبەرچاوى مرۆڤ شاراوەیە. شایاىن باسە 

كامۆ هه بووىن خودا، یان چەشنێک واتا و مەبەستى زاتی لە 
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بانگەشەى  تەنیا  ئەو  رەتناكاتەوە.  شتەكانەوە  هەموو  پشت 

ئەوە دەكات كە بوارى ئەوەى نییە بزانێت ئاخۆ خودا یان مانا 

یان مەبەست بوونیان هەیە یان نا. لە ئەفسانەى سیزیف دا 

دەیەوێت بزانێت ئاخۆ بوارى ئەوە هەیە لەگەڵ ئەو شتەى 

بابەتە  ئایا دەتوانێت لەگەڵ ئەو دوو  دەیزانێت بژیت، واتە 

هیواى  بە  كە:  هەیە  بەوە  پێویستیى  یان  بژیت،  بنەڕەتییە 

یان  مەبەست(  یان  مانا  یان  )خودا  بێت  بااڵدەست  شتێىك 

خۆکوژیى بكات؟  

بێناوەڕۆكی پردێىك پەیوەندییە لەنێوان ئەم دوو بابەتە 

بوونەوەرانەى  لەو  ماناداربوون  چاوەڕوانیى  سەرەكییەدا. 

كە  لەوسەرەوە  بێامنایە.  بێدەنگن،  تەواویى  بە  كە 

سەرەكییە  بابەتیى  دوو  تەنیا  پەیوەندیى  پردى  بێناوەڕۆكی 

دەڵێت  پێداگرییەوە  بە  كامۆ  دەیانناسین،  دڵنیایىەوە  بە  و 

جیهان.  لەگەڵ  ئێمەیە  بنچینەیى  پەیوەندیى  بێناوەڕۆكی 

بێناوەڕۆكی هەقیقەتێىك بنەڕەتییە و كامۆ بە ئەرىك سەرشاىن 

خۆى دەزانێت كە هه تاسەر بەدواى لۆژیكەكەیدا بچێت.

ئێمە  دژوازییە.  بنەڕەتدا  لە  بێناوەڕۆكی  هەروەها 

پێنادەن.  شتێكامن  بوونەوەران هیچ  بەاڵم  واتاین،  خوازیارى 

هەمانە،  چارەنوسامندا  له هه مبه ر  كە  ناڕەزایەتییەى  ئەو 

بەراییەكە بۆ بێناوەڕۆكی و هه موو هەوڵێك بۆ چارەسەركردىن 

ئەم ناڕەزایەتییە هەوڵدانە بۆ راكردن لە بێناوەڕۆكیی.

بەشەدا  لەم  بیرمەندەى  چوار  لەو  كامۆ  گلەیى 
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خۆى  شێوازى  بە  كەس  هەر  كە  ئەوەیە،  پێكردن  ئاماژەمان 

هەوڵدەدات لە بێناوەڕۆكی رابكات. بۆ ئەم كارەش هەر كام 

سەرەكییە  بابەتە  دوو  لەو  یەكێك  دەبێت  بیرمەندانە  لەم 

هەڵیبژاردوون.  دەستپێك  خاڵى  وەك  كامۆ  كە  رەتبكەنەوە، 

و  لۆژیك  بە  پێویستیى  کیرکەگۆر  و  چێستۆڤ  و  یاسپێرس 

دنیا  كە  قبووڵدەكەن  ئەوە  لەدنیادا رەتدەكەنەوە.  مەبەست 

نالۆژیكییە و لەم بیرۆکه یه دا خودا دەدۆزنەوە. هورسێل ئەم 

و  رەتدەكاتەوە  بدۆزینەوە  واتا  دنیادا  لە  ناتوانین  كە  بڕوایە 

بانگەشەى ئەوە دەكات، كە لە پشتەوەى دیاردە بێدەنگ و 

متەكاىن دنیادا گەوهەرى دۆزیوەتەوە. 

تاوانبار  بیرمەندە  چوار  ئەم  و  نییە  فه یلسوف  كامۆ 

ناكات كە بە هەڵە بەڵگە دێننەوە. ئەو تەنیا بەوە تاوانباریان 

دەكات، كە تێگەیشتنەكەیان رازییانناكات. هەر چوار كەسه که  

حاشاهەڵنەگرەكاىن  و  بنەڕەىت  بابەتە  ئەوالى  دەنێنە  هەنگاو 

زیاتر هەیە،  بڵێن كە شتێىك  بەدڵنیاییەوە  ،هەتا  ئەزموونەوە 

بەهۆى  بێزاریى  شتێىك  و  ئەزموون  ئەوالى  شتێىك  واتە 

لە  فه یلسوفە  چوار  ئەم  چارەسەردەكات.  بێناوەڕۆكییه وه  

هەوڵدانیان بۆ ئەم هەڵوێستە تووىش هەڵە نایەن، به ڵکو لەو 

پرسیارە خۆیان دەدزنەوە، كە بە بۆچووىن كامۆ سەرەكییە: ئایا 

پێویستە پێداگریى لەسەر ئەوە بكەین، كە بۆ ژیانكردن شتێىك 

بوونەوەرە  ئەگەر  گریامنەیە:  كامۆ  پرسەكەى  هەیە؟  زیاتر 

نالۆژیكییەكان شتێكیان زیاتر لە مرۆڤە لۆژیكییەكان نەبێت، 
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ئاخۆ دەتوانین لە بێناوەڕۆكی ئەو بارودۆخەدا بژین؟

بە  هەتا  هەڵدەبژێرێت،  رێگەیەك  كامۆ  رووەوە  لەم 

فەلسەفەوە نەبەسرتێتەوە. واى ده نوێنێت، كە تەنیا دەیەوێت 

بزانێت كە ئایا بابەتێىك وایە، كە لێى بێتاقەت نەبین یان نا، 

نا.  یان  هەیە  هەقیقەىت  بابەتە  ئەو  كە  هێناوە،  لەوە  وازى 

میتافیزیكی خۆى  پێگەى  و  لەسەر شوێن  ئەگەر هەوڵیدەدا 

پێداگریى بكات، ئەگەر هەوڵیدەدا بانگەشەى ئەوە بكات، كە 

بااڵدەستی  سەملاندىن  بەرپرسایەتی  وه هایه ،  ته واو  بابەتەكە 

قورسایی  ئه ودا  شانی  له سه ر  زیاتر  میتافیزیكییەكەى  پێگە 

ده کرد هه تا فه یلسووفانی دیکه . 

وابن،  ئاماژەیانپێكرا  بابەتانەى  ئەو  تەواوى  دەكرێت 

بێناوەڕۆكی  دەڵێت  بەدڵنیاییەوە  كامۆ  كاتێ  چونكە 

پەیوەندی بنەڕەتیى ئێمەیە لەگەڵ جیهان و پێویستیى ئێمە 

بابەىت  دوو  بوونەوەران،  بێدەنگیى  و  هۆكار  دۆزینەوەى  بۆ 

لە  مەترسیدار  چەشنێىك  بە  مرۆڤ،  هەبووىن  بۆ  سەرەكین 

بەرگریى  لەخۆى  رەنگە  كامۆ  دەبێتەوە.  نزیك  میتافیزیك 

لە  ئه رێنی  ناسینى  لەبارەى  پێداگرییانە  ئەم  كە  بكات 

هه مبه ر چییەىت جیهاندا نییە، به اڵم كاتێک هەموو ناسینێىك 

ئه رێنی رەتدەكاتەوە، هەر ئەمەیان دەمێنێتەوە. بێناوەڕۆكی 

لەبەرئەوەى  جیهان،  لەگەڵ  ئێمەیە  بنەڕەتی  پەیوەندیى 

لەوە  زیاتر  جیهان  بە  سەبارەت  كە  ناكات،  ئەوە  بانگەشەى 

دەزانێت كە دنیا بە ئێمەى داوە.
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به ڵگه هێنانه وه یه کی بێناوەڕۆك:
رزگاریی بێناوەڕۆك 

كورتە

تامەزرۆی  شتێك  هەموو  لە  زیاتر  بێناوەڕۆك،  مرۆڤى 

لە شتێك  تەنیا ده توانێت  تێگەیشتووە، كە  لەوە  دڵنیابوونەو 

كە  هەقیقەتێىك  تاکه   بێناوەڕۆكییە.  ئەویش  دڵنیابێت، 

سەبارەت بە خۆى هەروەك خۆى دەمێنێتەوە، مەیلییەىت بۆ 

حەمتی  هەقیقەىت  تەنیا  و  روونبوونەوە  هۆكار،  تاكانەبوون، 

سەبارەت بە دنیا  پێده چێت ئەوەبێت كە له گه ڵ هیچ فۆرم 

واتاى  ژیان  رەنگە  ناگونجێت.  دەستنیشانكراودا  منونەیەىك  و 

واتایە  ئەم  بزانین  كە  نییە،  جێمتامنە  رێیەىك  به اڵم،  هه بێت 

شتەدا  ئەو  له گه ڵ  تەنیا  ده یه وێت  بێناوەڕۆك  مرۆڤى  چییە. 

بژیت كە لێى دڵنیایە.
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مرۆڤ  شعورى  لەنێوان  بێناوەڕۆكی  دژوازییەدا  لەم 

كاتەش  ئەو  هه تا  و  بەدیدێت  لۆژیك  بێ  خوڵقێرناواىن  و 

بە  بەمجۆرە  ئاگادارە.  لێى  وشیاریی  به   كەسێك  كە  هەیە 

بێناوەڕۆك،  مرۆڤى  بێناوەڕۆكی  بە  پشتبەسنت  مەبەستى 

زاڵ  دژوازییەدا  ئەم  بەسەر  هه وڵبدات  ئەوەى  بێ  ده بێت 

بێت، ئاگاداربووىن وشیارانەى لە بێناوەڕۆكی، لە ناخى خۆیدا 

هه ڵبگرێت. كامۆ لە هەوڵدان بۆ ژیان له گه ڵ بێناوەڕۆكیدا، بە 

سێ دەرئەنجام دەگات:

سه ربزێوی، بژاردە و تامەزرۆیى

كامۆ ئەم بۆچوونه  كە »تەواو قبووڵکردنی بێناوەڕۆكی«ى 

و  رەتدەكاتەوە  تەواویى  بە  دوادادێت،  بە  خۆکوژیى 

بەپێچەوانەوە ده ڵێت ته واو ژیانكردن په یوه سته  به  قبووڵکردنی 

پوچیه وه : به  ئاگاییه وه  ئێمە مرۆڤگەلێكین ژیر و شەرمەزار بە 

ژیانكردن، لە ماوەیەىك كورت و لە دنیایەىك بێ لۆژیكدا، پاشان 

ده بێت 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 ده رده که وێت، 

كە لەسەر رێامنە. خۆکوژیى وه کو هیواداربوون، چارەسەرێىك 

بێناوەڕۆكی  دیكە.  و هیچى  دژوازییە  لەم  راكردن  بۆ  دیكەیە 

ژیان لە نەهاتییەك ده چێت، كە لەبەردەم مرۆڤى شەرمەزار بە 

مردنە، شەرمەزار بە مردنێك كە بە هەر هەناسەیەىك، دژ بەوە 

كە ده بێت مبرێت سەربزێویى دەكات.
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ئێمە بەگشتى بە بیرۆکه ی بژاردەوە دەژین، واتە ئازادین 

كە بڕیار بدەین و بارودۆخى خۆمان بە پێى كردەوەكاىن خۆمان 

روونبكەینەوە. لە بیرۆکه ی بژاردەدا ده گه ینە بڕوایه ک: ئێمە 

بەرەو  و  دەستنیشانبكەین  خۆمان  ژیاىن  ئاراستەى  دەتوانین 

مەبەستە دیاریكراوەكان هەنگاوبنێین. بەمجۆرە لەم بژاردەدا 

دیاریكراوەكاندا  مەبەستە  ئاراستەى  لە  ژیانکردن  بە  خۆمان 

رەنگە  دەگرین.  بەئەستۆ  تایبەت  رۆڵێىك  و  سنورداردەكەین 

سەرنجڕاكێش  ساختەچیی  باش،  دایكێىك  بە  ببین  مبانەوێت 

وێنەیە  بەو  ئێمە  كردەوەكاىن  و  چاالك  شارومەندێىك  یان 

بیرۆکه ی  سازكردووە.  لەخۆمامنان  كە  دەستنیشانده کرێت 

دەكات  ئەوە  بانگەشەى  میتافیزیكییە:  ئایدیایەىك  بژاردە 

ده توانێت  كە  جۆرێكە،  بە  مرۆڤ  خودی  و  خوڵقێرناوان  كە 

ئامادەیە  ناوەڕۆك  بێ  مرۆڤى  هه ڵبژێرێت.  خۆى  ئاراستەى 

لێیانتێبگات  نییە  دڵنیا  كە  رەتبكاتەوە،  شتانە  ئەو  هەموو 

ژیان.  واتاى  لە  نییە  حەمتیرت  ئەو  بۆ  میتافیزیكی  بژاردەى  و 

لێى  ده توانێت  بێناوەڕۆك  مرۆڤى  كە  بژاردەیەكە  تەنیا 

تێبگات ئه و بژاردە یه یە، كە بۆخۆى ئەزمووىن بكات: بژاردەى 

بیركردنەوە و كردە بە پێى هەڵبژاردن. مرۆڤى بێناوەڕۆك ئەم 

كارە  بەم  و  هەیە  نواندن  بۆ  رۆڵێىك  كە  وه الده نێت،  باوەڕە 

بژاردەى ژیانكردىن هەر ساتێک لە ژیان كە روودەدات، بە بێ 

پێشگریامنە و پێشبێنیكردن بەدەستدێنێت.

مرۆڤى  وەالبرنێت،  ژیان  واتاداربووىن  بیرۆکه ی  کاتێک 

وه الده نێت.  بایەخیش  بە  پەیوەندیدار  تیۆرەكاىن  بێناوەڕۆك 
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ئەگەر بۆ ئەو شتەى ئەنجامیدەدەین، نە واتایەك هه بێت و 

ئەو  بە جێى ئەم كارە  نابێت، كە  ئیرت هۆیەك  نە مەبەست، 

ناتوانین  ئیرت  بابەتە،  كارەى دیكە بكەین. بە سەرنجدان بەم 

ستانداردێىك چۆنایەتیى بۆ ئەزموونەكامنان دیاریبكەین و تەنیا 

دەتوانین ستانداردێىك چەندایەتیى وەبەرچاو بگرین: هەرچى 

لە هێنانەبەرباىس  كامۆ  باشرت. مەبەستى  زیاتربێت  ئەزموون 

چەندایەتی ئەزموونەكان، ژیاىن درێژخایەن نییە به ڵکو، زیاتر 

پێداگریى  پەیامندا  و  قەرەباڵغ  ژیاىن  بە  تامەزرۆیى  لەسەر 

دەكات. كەسێك كە ئاگادارە لە هەر چركەساتێك كە تێپەڕی 

ده کات، ئەزموونەكەى زیاترە لەو كەسەی هۆشی سەرقاڵە.

لێكدانەوە

كامۆ چه شنێک لە »بەگومان بیركردنەوە« دێنێته گۆڕێ كە 

لە سەردەمى دیكارتەوە لە فەلسەفەى رۆژئاوادا رەگى داكوتاوە، 

به اڵم بە شێوازێىك زۆر تایبەت. ئەو لە هەر بابەتێك كە دڵنیانه بێت 

ئەو،  پێچەوانەى  بە  به اڵم  دەكات،  رەچاو  دیكارت  گومانكردىن 

بوارە  لە  میتافیزیىك  زانستى  جێگیركردنەوەى  بۆ  هەوڵدان  بە 

خۆیدا  بیركردنەوە«ى  »بەگومان  بەدواى  تردا،  حەمتیەكاىن 

ناچێت، به ڵکو ده بینێت كە فه یلسوفان 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، به اڵم خۆىش ئامادەكردووە 

كە لە میتافیزیكدا حەمتى بوونێك دەست نەكەوێت. 
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كە  نییە  پێیخۆش  كامۆ  نافەلسەفییە.  تەواو  بارودۆخەكە 

بە  ئەو مەیىل  بگرێت،  بەخۆیەوە  راستى رووناكبیرى  دۆخى 

چۆن ژیانكردن هەیە. ئەو پێى گرنگ نییە، كە وەاڵمى ته واو 

بەم پرسیارانە بداتەوە، به ڵکو دەیەوێت بزانێت ئایا دەكرێت 

بە دڵنیاییەوە ژیان بكرێت؟

بە  هەوڵنادات  كامۆ  كە  بكەین،  ئەوە  گلەیى  رەنگە 

وەاڵمێىك كورت و پوخت بگات، لەبەرئەوە ناشیدۆزێتەوە. 

لە  خۆى  خۆبواردىن  پاساودانەوەى  بۆ  كامۆ  لەوەدەچێت 

میتافیزیك هەوڵێىك تایبەت نادات. بانگەشەكاىن بەو پێیە 

لە  واتا  یان  لۆژیكی،  رێکوپێکیەکی  هەر  لە  ناتوانین  كە 

وردەكار  لێكۆڵینەوەوە  لەڕووى  دڵنیابین،  خوڵقێندراوان 

ئەو  مەبەستى  حەمتیبووىن  كە  نیشانىبدات،  هەتا  نییە 

وشیارییەوەیە  ئەم  هۆى  بە  بانگەشەكاىن  به ڵکو  مەحاڵە، 

نەیانتوانیوە  رابوردو  هەزارساڵى  دوو  كەڵەبیرمەنداىن  كە 

لەسەر وەاڵمێىك راست و دروست رێكبكەون، لەبەرئەمە 

لەوە ناچێت كە ئێمە بتوانین حەمتى بوونێك بدۆزینەوە. 

نییە،  فەلسەفیىدا  دۆخى  لە  ئەو  بانگەشەیە  ئەم  پێى  بە 

بەشەدا  لەم  كامۆ  داوە.  پراكتیكیى  سەرنجى  زیاتر  به ڵکو 

كە:  بگرێت  بەخۆیدا  دان  رادەیە  ئەم  تا  دەتوانێت  تەنیا 

رزگارىبكات؟  كە  هەیە  واتایەىك  دنیایە  ئەم  نازانم  »من 

بۆم  ئێستادا  لە  و  نازانم  مانایە  بەو  كە  دەزانم  به اڵم 

بەم  رەنگە  »لەئێستادا«یە   ئەم  پێىبزانم.«  كە  نالوێت 
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بزانرێت، بەاڵم نەك  مانایە  بەو  واتایە بێت، كە دەكرێت 

دەبێتە كۆسپ  كە  گران،  فكریى  تەمەنێك هەوڵى  بێ  بە 

دەیەوێت  تەنیا  ئەو  راستەقینەى.  ژیاىن  رێى  لەسەر 

بژییت،  دڵنیاییەوە  بە  دەتوانێت  »لەئێستادا«  ئایا  بزانێت 

هەر ئەوەندە و بەس.

تاكە حەمتیبوونێك هه بێت ئەوەیە، كە حەمتیبوونێك نییە. 

دەگاتە  لەم چەشنە  له گه ڵ حەمتیبوونێىك  ژیانكردن  بۆ  كامۆ 

سێ دەرئەنجام: سەربزێویى من، بژاردەى من، تامەزرۆیى من. 

»سەربزێوی«ى ئەو، ژیانە لە بارودۆخى هەمیشەیى دژوازییدا، 

تاكانەبوون  لەئاواىت  ده بێت  بێناوەڕۆك.  تایبەمتەندیى  واتە 

مه حاڵبووىن  لە  دەبێت  به اڵم  دەستهەڵبگرێت،  نەزم  و 

بە  ئەو،  سەربزێویى  ئاگاداربێت.  رێکوپێکیش  و  تاكانەبوون 

رەنگە  كێشە.  و  گرفت  چارەسەركردىن  بە  هیواداربوونە  بێ 

ئەم بیرۆکه یه  بە رواڵەت كەمێك سەیر بێتە بەرچاو، چونكە 

ـ  دابێت  سەربزێویى  لەبارودۆخى  كەسێك  دەكرێت  چۆن 

چۆن دەتوانێت بەربەرەكانێ بكات ـ هیوایەىك بە سەركەوتن 

نەبێت؟ بابەىت سەربزێویى بەبێ هیواداربوون، زیاتر پێناسەى 

كامۆ  كە  سیزیفە،  ئەفسانەى  وەسفى  و  بێناوەڕۆك  مرۆڤى 

بۆ  كامۆ  )هەوڵى  هەڵیبژاردووە.  بەرهەمەكەى  سەردێڕى  بۆ 

بێناوەڕۆكییە،  پاڵەواىن ئیدەى ئەو  وەسفكردىن سیزیف وه کو 

لە كۆتایى وتارەكەدا دێت(. 

بەڕوونیى  بەكاریدێنێت،  كامۆ  كە  »بژاردە«ێىك  بابەىت 

خودا  كە  ئەوەى  لەبەرچاوگرتنى  بێ  بە  كامۆ  نافەلسەفییە. 
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ئەوەى  لەجیاىت  و  نا  یان  هەبێت،  كردەى  رەنگە  فیزیك  یان 

مەبەستى  بە  مرۆڤ  توانستەكاىن  ده کاته سەر  جەخت 

خودا  )وه کو  ئاسامنییەكان  و  زەمینى  سنوورە  لە  رزگاربوون 

یان یاسا فیزیكییەكان(، دێت سەرنجى خۆى لەسەر بژاردەی 

چەند  تا  دەپرسێت،  كامۆ  چڕدەكاتەوە.  زەمینییدا  پلەى 

یان  ئەنجامبدەین،  زەوى  لەسەر  دڵخوازییەكامنان  دەتوانین 

بژاردە«  »خاوەن  كەىس  دژى  بەمجۆرە  لێبكەینەوە؟  بیرى 

به ڵکو  بەستوویەتەوە،  فیزیكییەكان  یاسا  كە  نییە  كەسێ 

كەسێكە دەوڵەتێىك سەركوتگەر یان ترسنۆك ـ زەمینى و ئەو 

كاریگەریانەى دەكرێت بگۆڕدرێن، سنورداریان كردووە. بەم 

واتایە مرۆڤى بێناوەڕۆك ئازادە، لەبەرئەوەى ئەم بیرۆکه یه ی 

هەسناكات  و  هەبێت  واتاى  یان  بایەخ  ژیان  كە  وەالناوە، 

مەبەستێىك  بەرەو  كە  بەڵێنىداوە،  ژیاندا  هەمبەر  لە  كە 

ئازادانە و بە بێ هیچ چەشنە  پێیە ئەو  تایبەت بڕوات. بەم 

كۆمەڵگە  لەگەڵ  سازان  بۆ  كە  پراكتیىك  و  فكرى  سنورێىك 

چركەساتێىك  هەموو  لەگەڵ  هەیە،  پێیانەوە  پەیوەندیامن 

به ره وڕوودەبێتەوە.

باس وخواستە فەلسەفییەكان سەبارەت بە چییەىت بژاردە، 

فه یلسوفان  زۆربەى  باسیاندەكات.  كامۆ  كە  ئاڵۆزترن  لەوە 

حەمتیبووىن  بەرامبەر  لە  كە  وەالناوە،  بژاردەیان  تیۆرى 

گشتى  بە  ئەوە  لەجیاىت  و  پێناسەدەكرێت  میتافیزیكیدا 

دەپەرژێنەسەر بژاردە وه کو شتێىك پەیوەندیدار بە ژیربووىن 

كە  مەرجەى  بەو  هەیە،  بژاردەم  كردەوەدا  لە  »من  مرۆڤ: 
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كردەى من بە پێى هۆ بێت، نەك كردەوەیەىك هەڕەمەكیانە 

یان مەیلێك بێ بەرەو كردە. من بژاردەم هەیە بەو مەرجەى 

لەسەر  باسكردن  لە  كامۆ  ئەنجامداىن كردە هەڵبژێرم.  بۆ  كە 

رزگاربووىن بێناوەڕۆك، بەشێىك مەزن لە باسە فەلسەفییەكاىن 

بژاردە لەبەرچاو ناگرێت.

ژیاىن  دەرئەنجامى  دوایین  وه کو  كامۆ  كە  »تامەزرۆیى« 

لەو  ئەمێستایە.  ژیاىن  بابەىت  پێدەكات،  ئاماژەى  بێناوەڕۆك 

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:
دۆن ژوانخوازیى24 

كورتە

لە بەىش دووەمى كتێبەكەدا، كامۆ دەیەوێت بەشێوەیەىك 

یەكەم  بەىش  بدات.  خۆى  باسەكەى  بە  درێژە  زانستیرت 

ژیان  دەرئەنجامەكاىن  و  بێناوەڕۆىك  بە  سەبارەت  كورتەیەكە 

لەگەڵى و ئەم بەشە هێندێك منونە لەو ژیانانە ئاراستەدەكات، 

كە پشتگیریى بنەماكاىن كامۆ دەكەن، سەبارەت بە سەربزێوى 

و بژاردە و تامەزرۆیى )بڕوانە بەڵگەهێنانه وه یه کی بێناوەڕۆك: 

رزگاریی بێناوەڕۆك(. كامۆ لە بەىش دووه مى فریودەر )دۆن 

ژوانخوازیى(دا، ئەكتەر و سەركەوتوو دەكات بە منوونە ، پاشان 

ئاگاى لەوە  دەستبەجێ لە نوسەر دەدوێت. كامۆ بە وردیى 

هەیە، كە ئەگەرچى ئەمانە منونەن، به اڵم وانین كە حەمتەن 

ئەمانە  نایەوێت  كامۆ  یەكرتبکه ن.  ركابەریى  واتاکه   هەڵگرى 

وه کو منونەى نایاب بناسێنێت، به ڵکو دەیەوێت ئەم منونانە بۆ 

روونرتكردنەوەى زیاترى لێدوانەكەى خۆى بەكاربێنێت.
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ئاماژە  ئەم سێ منوونەیەدا  لێكدانەوەى  بەرایى  لە  كامۆ 

پشتبەستنى  منونەیە.  سێ  ئەم  هاوبەشییەكاىن  بە  دەكات 

واتە هیواداربوون  بوێریى خۆى،  بە  تەنیا  بێناوەڕۆك  مرۆڤى 

بە شتێك كە زیاترە لەم ژیانە و بەڵگداركردنێكە كە پێىده ڵێت 

دەرئەنجامەكاىن  بە  دەبەسرتێتەوە  ئەو،  كردەوەكاىن  هەموو 

ئەم جیهانە نەك دنیاى میتافیزیکی.

ئەخالق(.  دژە  )نەك  ئەخالقە  بێ  بێناوەڕۆك   مرۆڤى 

مرۆڤ،  یان  هاتوون  خوداوە  لەالیەن  یان  ئەخالقییەكان 

 ، تایبەتی  هەڵسوكەوتێىك  پاساودانەوەى  مەبەستى  بە 

بڕواى  ناتوانێت  بێناوەڕۆك  مرۆڤى  سازیكردووە.  لەخۆى 

تەنیا  نییە.  پاساودانەوە  بە  پێویستیى  و  هەبێت  خودا  بە 

بنەما  نییە  پێویست  و  رێنوێنیدەكات  كامڵبوونەكەى 

كە  سەرەوە  لەو  بن.  كامڵبوون  رێنیشاندەرى  ئەخالقییەكان 

باسوخواسێىك وه کو  بە  ئەنجامدا  لە  بە ئەخالقییەكان و  ئەو 

بێناوەڕۆىك بە »بێتاوان«  تاوان نەبەسرتاوەتەوە، كامۆ مرۆڤى 

وەسفكردووە.

فریودەرى  بێناوەڕۆك  مرۆڤى  بۆ  ئەو  منونەى  یەكەم 

ژن  ئەو  الى  بۆ  ژنەوە  ئەم  لەالى  ژوانە.  دۆن  بەناوبانگ 

فریودەدات.  تاكتیك  هەمان  بە  یەك  لەدواى  یەك  دەڕوات. 

قه ت بۆ ماوەیەىك درێژخایەن له گه ڵ ژنێكدا نامێنێتەوە و خێرا 

ده چێت 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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بێ  لەوپەڕى  كارەكاىن  یان  شەیدایە،  كەسێىك  بۆخۆى  یان 

خۆویستە،  دڵڕەقى  لەوپەڕى  یان  دووبارەکردنەوەیە،  مەیلی 

پێدەچێت  چارەڕەش.  پیرەمێردێىك  دەبێتە  لەئاكامدا  یان 

تەواوى ئەم تاوانانە بە هۆی ئه م گریامنانەیە كە دۆن ژوان 

دۆزینەوەى  بە  هیوا  بگات.  مەزنایەتیى  هیوای  به   لەئاكامدا 

شتێك كە ئەو بانرتبكات لە فریوداىن رۆژانەى كە دۆن ژوان بە 

هیچ شێوەیەك ناتوانێت مەزنایەىت بدۆزێتەوە.

پیاوێك  وەك  ژوان،  دۆن  كامۆ  تاوانانەدا  لەو  لەجیاىت 

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، 

ئەو  ده وێت.  دڵڕفێنەكاىن  بەردەوامى  دووپاتبوونەوەى  تەنیا 

ئەو  یان  زیاترە،  شتێىك  هیواى  بە  پێامنوابێت  كە  نییە  شەیدا 

بیزانێت. ئەو لە فریودانیدا بێمەیلی  نازانێت كە دەبێت  شتە 

نەك  دەكاتەوە،  لە چەندایەتیی  بیر  ئەو  نییە،  دووبارەکراوەی 

و  هەبێت  یەكسان  ته كنیكێىك  ئەگەر  پێیە  بەم  چۆنایەتیی. 

هیچ  بگەیەنێت،  دڵخوازى  دەرئەنجامى  هەمان  بە  هەمیشە 

هۆیەك نابینێت كە بیگۆڕێت. ئەو لەوپەڕى دڵڕەقیدا خۆویست 

بەدواى  به اڵم  بێت،  خۆویست  خۆى  بەشێوەى  رەنگە  نییە، 

كە  نییە،  ئەو كەسانەوە  یان كۆنرتۆڵكردىن  دەستبەسەرداگرتن، 

ئازارنابینێت،  كردەوەكانیدا  دەرئەنجامى  لە  دەدات.  فریویان 

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

ئاسانكردنەوەى  بە  تەنیا  كە  دیتامن  یەكەمدا  بەىش  لە 

»فەلسەفە«:  بڵێین  كامۆ  لێدوانەكاىن  بە  دەتوانین  زۆرەوە 

پێدەچێت زۆرى پێخۆش نه بێت ،كە مشتومڕ لەسەر بیروڕاكاىن 

نا.  یان  راستە  پێداگرییەكەى  كە  نادات  بەوە  سەرنج  بكات. 

یەكەمدا  لە سەرلەبەرى بەىش  ژیانكردنە و  هۆگرى هونەرى 

لێكۆڵینەوەكاىن بەردەوام بەدواى شێوازێكەوەن بۆ ژیانكردن 

هه تا پشت نەبەستێت بە بیروڕاى میتافیزیكییەوە و بەدواى 

هەقیقەتیشەوە نییە. مەیىل سەرەكیى ئەو بۆ چۆن ژیانكردنە 

شیكردنەوە  بەرەو  ئێستادا  بەشەى  لەم  که   رسووشتییە  و 

بەكردەوەییەكاىن ژیاىن بێناوەڕۆك ده چێت.

بوونەوەراىن  باقى  و  بێناوەڕۆك  مرۆڤى  نێوان  جیاوازیى 

نییە،  ئەو  دەرەكیى  كردەى  بە  وایان  پەیوەندییەىك  مرۆڤی، 

ئەو،  ناخی  تێگەییشتنی  بە شێوازى  پەیوەندیى هەیە  به ڵکو 

كە بۆ كردەى دەرەكیى هەڵیدەبژێرێت. پێدەچێت جیاوازیى 

لە هەڵسوكەوتیاندا  ئاسایى،  فریودەرێىك  و  ژوان  نێوان دۆن 

لە  تێگەییشنت  شێوازى  لە  جیاوازییە  زیاتر  به ڵکو  نییە، 

بە  ئاسایى  فریودەرێىك  رەنگە  كەسێك  هەڵسوكەوتەكانیان. 

دەكات،  بەرگریى  ژوان  دۆن  لە  كە  تاوانانەوه   ئەو  هەموو 

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 



51شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

ژوان لەم رووەوە كە بە بێناوەڕۆكی ژیان دەزانێت و دەزانێت 

مرۆڤێكە  دەرئەنجامەكاىن،  لە  نین  گرنگرت  ئەو  كردەكاىن  كە 

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 

سەرەتاى  تاواىن  مۆرى  لەدایكدەبین،  تاوانباریى  بە  هەموومان 

لە  بەردەوام  کریستیانێک  تەوێڵامنەوەیە.  بە  حەوا  و  ئادەم 

وشیاریى هەڵە و تاواندا دەژى و گەلێ  كار ئەنجامدەدات، هەتا 

کریستیانی  ژیاىن  پێیە  بەم  بەهەشتەوە.  بچێتە  و  ببەخرشێت 

ئێمە  خودی  خراپەى  نێوان  لە  جیهانییە  بەربەرەكانێى  رووەو 

مرۆڤى  بێتاوانیى  ئەوەشدا  لەگەڵ  چاكە.  بۆ  توانستەكامنان  و 

بێناوەڕۆك هەموو چەشنە وشیارییەك لە بەرامبەر تاوان و هەڵە 

خەباىت  بە  هەست  یان  خودا،  حوكمى  لە  ترس  رەتدەكاتەوە. 

جیهانی نێوان چاكە و خراپە، كردە و بڕیارەكاىن ئەو ناخاتەژێر 

ئەنجامداىن  لە  بەرگرتن  بۆ  دەروونیى  له مپه ری  كاریگەرییەوە. 

بێتاوانیى  رووەوە  لەم  نییە.  لەئارادا  بیكات  دەیەوێت  هەرچى 

ئەو  كامڵبوونە.  چەشنێک  بە  پێویستى  بێناوەڕۆك  مرۆڤى 

دەتوانێت بە جۆرێک بژیت كە لەگەڵ مەیل و هۆگرییەكانیدا 

و هەرچیم  چاكە  ئەوە  پێخۆشە  »هەرچیم  لە  بانرت  بگونجێت. 

پێخۆش نەبێت خراپە« بنەمایەكی ئەخالقی دیكە بەدیناكرێت.

كە  نییە،  شتێک  هیچ  نەبن،  ئەخالقییەكان  بنەما  كاتێک 

ببێتە لەمپەر لەسەر رێى ئەو كەسانەى كارەسات دەخوڵقێنن، 

یان هەڵسوكەوىت زیانباریان هەیە، كامۆ پێدەچێت ئەم شتانە 
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بە هێند دانانێت، به اڵم رەنگە وا باشرتبوو گرنگییان پێ بدات. 

چەقبەستنى كامۆ لەسەر هەڵسوكەوت و شێوازى تێگەییشتنى 

دەروونی مرۆڤى بێناوەڕۆكە، كە بە كردە دەگات، نەك ئەوەى 

كامۆ مرۆڤە  ئاكامدا چى دەبێت.  لە  ئەو دوایین كردەیە  كە 

لە  كارە  بەم  و  نیشاندەدات  منوونە  رێى  لە  بێناوەڕۆكەكەى 

به ره وڕووبوونه وه  به پرسیارى چۆن ژیانێىك بێناوەڕۆك درك بە 

خۆى دەكات، خۆى دەبوێرێت. ئاخۆ بکوژ هه میشه  ژیانێىك 

دۆن  چەشنەى  بەو  هەر  دەكرێت  ئاخۆ  هەیە؟  بێناوەڕۆىك 

و  ئەخالقى  كەڵكەڵەى  ئەوەى  بێ  بە  بێت،  فریوده ر  ژوان 

هەست بە تاوانكردن لەئارادا بێت، مرۆڤ بکوژرێت؟ ئەگەر 

دەبێت  كامۆ  بێناوەڕۆكی  فەلسەفەى  بە  سەبارەت  ئەرێنییە 

چ مەرجێك دابرنێت؟ لەوە دەچێت كامۆ پێیوایە كە مرۆڤى 

بێناوەڕۆك زیانبارتر لە مرۆڤێىك ئاسایى نییە، به اڵم هیچ كات 

ئاماژە بە هۆیەىك گونجاو بۆ بانگەشەكەى ناكات.

خۆى  لە  ئەخالقییەكاىن  بنەما  كە  ژیانێىك  ئاڕمانجى 

داماڵیبێت، تاڕادەیەىك زۆر دەگەڕێتەوە بۆ نیچە، كە ئایدیالی 

ژیاىن »بانرت لە چاكە و خراپە«، ژیاىن بەدەر لە هەر چەشنە 

رووى  لە  كامۆ  ئەگەرچى  هێنایەئاراوە.  ئەخالقى  بنەمایەىك 

زەینییەكان  كەڵكەڵە  جیاوازتره ،  نیچه   لە  زۆر  شێوازەوە 

بیركردنەوەى،  ئاراستەى  و  وەرگرتنەكان  دوادەرئەنجام  و 

بێناوەڕۆىك  بابەىت  نیچه ن.  له گه ڵ  جیاوازبووىن  نیشاندەرى 

كامۆ بەتەواویى لە تایبەمتەندییەكاىن نیهلیزمى نیچه  دەچێت 

هاوشێوەى  شێوەى جۆراوجۆر،  بە  ئەو  بێناوەڕۆىك  مرۆڤى  و 

واتاى تاىك نانه ریتیی نیچه یه .
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مرۆڤی بێناوه ڕۆک:
دراما 

کورته 

به  ته با یه   ژیانی  له   کامۆ  منوونه ی  دووه م  ئه کته ر، 

)شانۆ(  نواندن  به ره و  مرۆڤه کان  خۆی.  پوچی  بنه ماکانی 

بواری  و  ده رفه ت  چیرۆکدا  له   له به رئه وه ی  پەلکێشده کرێن، 

ته نیا  ئه کته ر  وه کو  بێناوه ڕۆک  جیاواز مسۆگه رده بن. مرۆڤی 

ژیانکردنانه   ئه و  وێنای  و  ببینێت  که   نابێت،  رازیی  به وه  

بکات که  له گه ڵ ژیانی خۆیدا جیاوازن ، ئه و پێداگریی له سه ر 

له ماوه ی  ئه کته رێک  بژیت.  ژیانانه   ئه و  که   ده کات  ئه وه  

زۆر  ژیانگه لێکی  جۆراوجۆریی  و  وزه   خۆیدا  پیشه یی  ژیانی 

کۆده کاته وه .
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هه م ژیانی ئه کته ر و هه م ژیانی ئه و کاره کته رانه ی که  رۆڵیان 

ده گێڕێت، کورتخایه نن . ته مه نی ناوبانگی ئه کته ر کورتخایه نرته  

له  ته مه نی گشت هونه رمه ندانی دی. لێره دا کامۆ سه باره ت به  

هونه رمه ندانی  به  پێچه وانه ی  که   ده دوێت،  شانۆ  ئه کته رانی 

سینه ما، به  فیلمه کانیان نەمر نابن: به دڵنیاییه وه  له  سه رده مانی 

پێشوو،  شانۆگێڕیی  تۆمارکردنی  ئه مڕۆکه ش  ته نانه ت  کامۆدا، 

سه رکه وتنی ئه کته ره کان گرفتی له سه ر رێ بووه . له  ئه نجامدا 

کرده وه ی  هۆی  به   ئه کته رانه   ئه م  شانازییه کانی  و  ناوبانگ 

بینه ران به رته سک ده بێته وه . رۆماننووسێک ره نگه  هیواداربێت 

پاش مردنی خۆی به  ناوبانگ بێت، به اڵم ئه کته رێک ده زانێت که  

ناوبانگه که ی به سرتاوه ته وه  به  سه رده مانی رۆڵگێڕانی، هه روه ها 

به ده سته وه یه   سه عاتیان  سێ  ته نیا  شانۆیه کی  کاره کته ره کانی 

هه تا به وپه ڕی توانستی خۆیانه وه  خۆبنوێنن.

پێنج  هه تا  که   نییه   دوور  مه زن  نوسه رێکی  ناوبانگی 

ناوبانگی  که چی  هه بێت،  درێژە ی  مردنیشی  پاش  سەدساڵ 

ئاگاداربوونی  به اڵم  ده مرێت،  مردنی  به   مه زن  ئه کته رێکی 

داهاتوو  به ره کانی  گرنگی  زه مان،  مه زنایه تیی  له   بێناوه ڕۆک 

ره تده کاته وه . کامۆ ده ڵێت ده  هه زار ساڵه  هیچ که س نازانێت 

که  »گۆته 25« کێ بووه  و هیچ کام له  به رهه مه کانی نامێننه وه . 

به  نەمربوونی نێوی که سێک ره نگه  ئه رخه یانبوونێکی بچووک 

له   به اڵم  ده ربکه وێت،  بیرکردنه وه ی  به شێوه ی  سه باره ت 

ئاستێکی به رفره دا ناتوانین هیواداربین که  پاش مردمنان هیچ 

ژیامنان  به   ئه وپه ڕئه زموونی  واتای  یان  نەمرییه ک،  چه شنه  
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ببه خشن. ئه کته ره کان به  بێ خه یاڵپاڵوکردن ده ژین. بیر له وه  

ناکه نه وه ، که  له  داهاتوو یان پاش مردندا، رێزی ده سکه وت 

ئاگاداربوونه   به م  ئه کته ره کان  ده گرن.  سه رکه وتنه کانیان  و 

خودی  بێجگه له   شتێک  هیچ  که   ده ژین،  بێناوه ڕۆکه وه  

رۆڵگێڕان گرنگ نیییه.  ئه وان زیاتر له  هه ر هونه رمه ندێک بۆ 

ئه مێستا ده ژین.

تایبه تی  دنیای  به   نین  سه رقاڵ  هێنده   ئه کته ره کان 

ناخی  حاڵه تی  که   ئه مه یه   کاره که یان  خۆیانه وه .  ناخی  و 

بکرێن.  درک  که   بنوێنن،  وا  دیکە  ئەوانی  بۆ  کاره کته ره کان 

نییه ،  بایه خی  تایبه تیی  کاروباری  و  لێزانی  ئه وان خودی  بۆ 

هه میشه  له  هه وڵی ئه وه دان، که  خۆیان بنوێنن و وا لێبکه ن 

که  درک بکرێن. ته نیا ئامرازێک که  ئه کته ره کان بۆ ده ربڕینی 

ده نگیانه .  و  جه سته   هه یانه ،  خۆیان  ناخییه کانی  حاڵه ته  

کاری  قۆناغی  ماوه ی  له   ده نگ  هه مان  و  جه سته   هه مان 

پیشه ییدا کاره کته رگه لێکی زۆر ده نوێنن، هه ربۆیه  ئامرازێکی 

یه کسان بۆ نواندنی حاڵه ته  ناخییه  جیاواز و جۆراوجۆره کان 

شتێک  هه موو  ئه کته ر  که   له وسه ره وه   به کارده هێندرێت. 

به هۆی  ناخییه کان  حاڵه ته   له به رئه وه ی  و  نیشانده دات 

و  و جه سته   زه ین  نێوان  جیاوازیی  ده نوێندرێت،  جه سته وه  

له مپه ری نێوان ناو و ده ره وه  ده ڕووخێت.

که نیسه  له  زاتیدا دژی ئه کته ره،  له به رئه وه ی ئه کته ره کان 

ژیانانه   ئه و  و  داده گرن  ژیان  گه لێ  له سه ر  پێ  ژیانکردن  بۆ 

له سه رده می ئه مێستادا ده ژین، که چی که نیسه  له سه ر »ژیان 
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داهاتوو،  بۆ  ژیانکردن  گرنگیی  و  ته نیا  و  تاک  رۆح«ێکی   /

چه ندایه تی  هۆگری  ئه کته ره کان  پێداگریده کات.  مردن  پاش 

ئه زموونه  جۆراوجۆره کانن، هۆگری بایه خی ژیانی درێژخایه نن 

نه ک ژیانی تاهه تایی.

لێکدانه وه 

کامۆ له گه ڵ شانۆنامە نییه . پێش شه ڕی دووه می جیهانی، 

گروپی  و  رۆژنامه نوسی  به سه ر  دابه شکردبوو  کاته کانی خۆی 

شانۆی پێشه نگ که  بۆخۆی دامه زرێنه ری بوو. یه که م شانۆیی 

ئه و “کالیگۆال26« له  ساڵی 1939دا چووه سه ر شانۆ. له  شانۆیی 

کالیگوالدا کامۆ په رژاوه ته  سه ر باسی پوچی ئه م نامیلکه یه .

بێناوه ڕۆکی  مرۆڤی  ته وه ریی  تیۆری  ئه کته ری،  رۆڵی 

ئایدیالی کامۆیه . به م پێیه  سه یر نییه  که  یه کێک له  منونه کانی 

هه یه   له وه   ئاگای  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  بێت.  ئه کته ر  کامۆ 

تا  )النیکه م  ده یکات  که   شتێکی  هه ر  و  بێامنایه   ژیانی  که  

ئه م  نییه .  جیهانیی  واتای  بێت(،  دڵنیا  لێی  که   ئاسته ی  ئه و 

ده بێت  شتێک  هه موو  که   به وه   مه یلی  له گه ڵ  ئاگاداربوونه  

ده خاته به ر  بواره   ئه م  و  کۆده بێته وه   بێت،  دیکه   جۆرێکی 

بێناوه ڕۆکه وه  که  زۆر خۆی به  جدی دانه نێت.  دمی مرۆڤی 

بۆ چاالکییه ک  به ته واویی خۆی  ناتوانێت  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

ته رخان بکات، هه میشه  ده بێت ئاگای له وه  بێت که  کاره کانی 

له  ئه نجامدا بێئاکامه . بۆ منوونه  که سێکی بێناوه ڕۆک ناتوانێت 

نووقمی ئه ڤین بێت.
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ئه و هه میشه  ئاگای له وه  یه  که  خۆی و ئه ڤینداره که ی 

سێکسییه کانیانه وه ن  مه یله   به دوای  که   ئاسایین  ئاژه ڵی 

ئه و  کۆنرتۆڵبکه ن.  غه ریزانه یان  ئه م  ده توانن  که مرت  و 

به اڵم  دابنێت،  بەجدی  زۆر  ئه ڤیندارانه   هه ستی  ناتوانێت 

بۆ پاراستنی هه موو چه شنه  په یوه ندییه کی مرۆڤیی ده بێت 

به  جۆرێک هه ڵسوکه وت بکات، که  »وا ده ربکه وێت« که  

روویه که وه   له   بێناوه ڕۆک  )مرۆڤی  ده زانێت.  جدی  به  

له   ئاگاشی  به اڵم  ده دات،  شتێک  هه موو  به   گرنگیی 

بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  هه یه (،  عاتیفییه کانیشی  دوابایه خه  

به اڵم  دڵسۆز،  و  میهره بان  بێت  مرۆڤێک  ده توانێت 

خودی  به   وشیار  بارودۆخێکی  له   خۆی  ده بێت  هه میشه  

بشێوێنێت.  عاتیفه ی  ناهێڵێت  که   رابگرێت،  گاڵته جاڕانه دا 

ئه م  به رده وام  ده بێت  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  که   سه ره وه   له و 

بۆئه وه ی  رابگرێت،  گه وره دا  ئاستێکی  له   ئاگاداربوونه  

کاتێک هه ستگه لێکی  نه بێت،  نووقم  رووداوه کاندا  له   زۆر 

بژیت،  ته واویی  به   ئه وه ی  جێی  به   نیشانده داژ  تایبه ت 

تاڕاده یه ک رۆڵ ده گێڕێت.

له م رووه وه  ئه کته ر به  ته واویی هه ر وه کو سیفه ته کانی 

رۆڵی  به رده وام  ئه کته ره کان  وایه .  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

حاڵه   به م  ده نوێنن،  کۆتا  به   هه تا  ژیان  و  ده گێڕن  نوێ 

بنه ڕە تدا  له   که   نییه ،  ئه وان  ژیانی  ئه مه   ئه وه ن،  ئاگاداری 

ئه ڤینه   له   که   ده زانن  ئه کته ره کان  ده ینوێنن.  و  هه یانه  
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درۆزنانه   و  ناڕاسته قینه   شتێکی  ]ئه کته ریی[  گه وره که یاندا 

یان هه ر  نیشانیده داژ،  کارئه کته ر  که   ره نجێکی  هه یه . هه ر 

کاتژمێریی  سێ  کورتی  ماوه یه کی  پاش  خۆی،  ئه زموونێکی 

هیچ  ئیدی  و  ته واوده بێت  نوێندراوه ،  چاره نووسه که ی  که  

نییه . گرنگییه کی 

»جه یمز ود27« ده ڵێت له  خودی ئه فسانه ی سیزیف دا 

هیچ  کامۆ  ئاخۆ  ده پرسێت  ئه و  قورسه .  خوازه   به کارهاتنی 

کات کارێکی کردوە ، بۆئه وه ی شێوه یه ک بۆ ژیان وه سفبکات، 

بێناوه ڕۆک  ژیانی  پێده چێت   نواندن؟   له   بێت  بانرت  که  

کامۆ  وشیارانه یه .  ئه کته ریکردنی  بابه تی،  زۆر  تاڕاده یه کی 

بێناوه ڕۆک،  ژیانی  ژیانکردنی  که   رازیامنبکات  ده یه وێت 

زۆرجاران  ژیانه   ئه م  به اڵم  ژیانکردنه ،  راسته قینه ی  تاکه ڕێی 

و  ژیان  الساییکردنه وه ی  دیکه .  هیچی  و  نواندنه   ته نیا 

له  کامۆ  لێکدانه وه ی  پێی  به   که   مرۆڤانه یه   ئه و  گه شبوونی 

 راستیدا ناژین. 

ژیانی  تایبه مته ندیی  کامۆ  که   نه چێت  له بیرمان 

پێناسه   تامه زرۆیی  و  بژاردە  سه ربزێوی ،  به   بێناوه ڕۆکی 

به ڵگانه   ئه م  سه رله به ری  ئه کته ردا  ژیانی  له   کردووه . 

“تاکانه بوون  بۆ  ئێمه   مه یلی  نێوان  دژوازیی  ده بینین. 

له   ئافرێندراوه کان  بێامنایی  و  الیه ک  له   ئاشکرایی”  و 

له   خه بات  و  بێناوه ڕۆکه   پێناسه ی  دیکه وه   الیه که ی 

مرۆڤی  سه ربزێویی  پێناسه ی  ده بێته   دژوازییه   ئه م  دژی 
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بێناوه ڕۆک . شتێکی که  مرۆڤی بێناوه ڕۆک زیاتر له  هه موو 

بۆ  خه بات  و  ئاشکراییه   و  تاکانه بوون  ده یخوازێت  شتێک 

ده زانێت  ئه گه رچی  ته نانه ت  ده کات،  به ده ستهێنانیشی 

له الیه که وه  مرۆڤی  خه باته که ی کرده یه کی مه حکومکراوه . 

بێناوه ڕۆک ده زانێت، که  هه ر رۆڵێکی بیگێڕێت به  راده ی 

به اڵم  بنه مایه ،  بێ  و  به رته سک  دیکه   رۆڵه کانی  هه موو 

ده گێڕێت  جۆراوجۆرانه   رۆڵه   ئه م  هه ر  دیکه وه   له الیه کی 

بۆ گه ڕانی جدیانه  بەدوای واتا و ئاشکراییدا. ئه و ده یه وێت 

و  بژیت  زۆر  ژیانگه لێکی  ده توانێت  جێیه ی  ئه و  هه تا 

له به رئه وه ی مه یلی بۆ دۆزینه وه ی ژیان هه یه ، ده خوازێت 

هه میشه   پێیده ڵێت  که   بژیت،  رۆژگار  یاریی  له   جیا 

رۆڵگێڕانه . خه ریکی 

کرده ی  و  بیرکردنه وه   بژاردەی  له   ئاگای  ئه کته ریش 

ژیانیدا  ماوه ی  له   ئه کته رێک  که   سه ره وه   له و  هه یه .  خۆی 

چاالکییه کانی  نییه   تایبه ت  رۆڵێکی  هیچ  رۆڵده گێڕێت،  زۆر 

ته نیا  ژیامناندا  ماوه ی  له   ئێمه   زۆربه ی  ده ستنیشانبکات. 

رۆڵێک ده گێڕین - خۆمان - و به  بێ ئه وه ی مبانه وێت کارێک 

به کرده وه کردنی  ئاراسته ی  به   چاالکییه کامنان  که   ده که ین 

وێنه یه ک ببه ین که  له خۆمامنان وێناکردووه . ئه کته رێک ئازاده  

رۆڵی جۆراوجۆرو جیاواز بگێڕێت و زیاتر له  زۆربه ی ئێمه  له  

شێوه یه ک ئاگاداره  که  وێنه یه ک له  خۆ و بڕیار و کرده وه کان 

رێکده خات.
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مه یلی مرۆڤی بێناوه ڕۆک بابه تی ژیانکردنه  له  هه نووکه دا 

مه یلی  ئه کته رێک  ئه زموون.  بوونی  جدی  له   رێزگرتنه   و 

به مجۆره   ئا  و  ده گێڕێت  جۆراوجۆر  رۆحی  سه دان  خه ستی 

ئه زموونه کان  له   مه زن  خه زێنه یه کی  کورتدا  ماوه یه کی  له  

کۆده کاته وه . 
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مرۆڤی بێناوه ڕۆک:
سه رکه وتن 

کورته 

ژیانێکی  بەدوای  و  هه نوکه   له   ژیانکردن  لەنێوان  کامۆ 

نەمرە کان  ئایدیاله   به   بیه وێت  که   ژیانێک  بیرمه ندانه دا، 

بگات، جیاوازیی ورد داده نێت. له  جۆره کانی ژیانی دووه  مدا 

له  ئایینییه ، به اڵم به وه وه  سنوردارناکرێت. ژیانێک که   ژیانی 

و  هه یه   که مرتی  سه رقاڵییه کی  دنیادا  رووداوه کانی  هه مبه ر 

دنیای  له گه ڵ  خه ڵکه   په یوه ندیدانی  بۆ  زیاتر  سه رنجه که ی 

به   یه که مه ،  چه شنی  له   سه رکه وتوو  ژیانی  خودادا.  و  دیکه  

که   ده ژیت،  دنیایه   ئه و  بۆ  تایبه تیی  به   پێی هەڵبژاردنه که ی 

تێیدایه . باسوخواسه  سیاسییه کان بۆ ئه و له ڕاده به ده ر گرنگن 
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و به  گه رمی تێکه اڵوی خه باتی سیاسی ده بێت. سه یر ئه وه یه  

که  ئه م مرۆڤه  بێناوه ڕۆکه  ده بێت ئاگای له  بێ ئه نجامبوونی 

خه باته کانی بێت و چاوه ڕوانی ئه وه  نه بێت بتوانێت دنیا، یان 

چییه تی مرۆڤ بگۆڕێت. له  ئه نجامدا تاکه  سه رکه وتنێکی که  

ده کات، سه رکه وتنی هه تاهه تاییه ،  رازیی  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

بێناوه ڕۆک  بۆ هه میشه  ده گۆڕێت و مرۆڤی  دنیا  ئه وه ی که  

ده زانێت که  ئه م چه شنه  هه ڵکشانه  مه حاڵه .

سه رکه وتن  و  سه ربزێوی  به ره و  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

راده کێرشێت، له به رئه وه ی ئه م دوانه  کامڵرتین ده رفه ت و 

بواره کانی مرۆڤیی ئاراسته  ده که ن. ئه وانه ی وا سه رقاڵن به  

شۆڕشی سیاسییه وه  سه رنجه کانیان به تایبه تیی ده خه نه سه ر 

و  ئه وان  په یوه ندیی  و  مرۆڤ  ژیانی  شایانبوونی  و  نیاز 

روونی  به   نییه ته کان  و  مه به ست  خه ڵکانه   ئه م  مرۆڤه کان. 

پێناسه ده که ن و به م کاره  به  ته واویی له  خۆ و توانسته کان 

و  له سوکی  مرۆڤه کان  سه ربزێویدا  له   ده بن.  ئاگادار 

مه زنانه ی  کاریگه رییه   له و  ده ستهه ڵده گرن.  خۆبه زلزانین 

له م  ئاگادارده بن،  دابنێن  جیهانی  له سه ر  ده توانن  که  

رووه وه  شۆڕشگێر یان سه رکه وتوو مرۆڤێکی سه رنجڕاکێشه ، 

خۆیدا  ده ره وه ی  رکه به ره کانی  به سه ر  ئه وه ی  له به ر  نه ک 

روویه که وه   له   که   ئه وه یه   له به ر  به ڵکو  سه رده که وێت، 

خۆی  له ناخداهه ڵگره کانی  توانسته   هه موو  د رککردنی  به  

ئه وه   بانگه شه ی  کامۆ  هەڵبەتە  زاڵده بێت.  خۆیدا  به سه ر 
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ده کات، که  که نیسه  هه میشه  دژی ئه مجۆره  سه رکه وتووانه  

بووه ، له به رئه وه ی پرسه  دنیاییه کان ده خه نه  پێش پرسه کانی 

دنیای دی. 

که   ته واوده کات  خاڵه   به م  کتێبه که   له   به شه   ئه م  کامۆ 

بۆ  منوونه گه لێکن  ته نیا  سه رکه وتوو،  و  ئه کته ر  فریوده ر، 

زێده گۆییه .  تاڕاده یه ک  منونانه   ئه م  و  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

بێناوه ڕۆکی ناگه ڕێته وه  بۆ شێوازێکی تایبه ت له  ژیان، به ڵکو 

کارمه ندی  ده خوازێت.  زه ینیی  تایبه تیی  چوارچێوه یه کی 

نوسینگه یه ک یان سیاسه توانێکیش، هه تا ئه وکاته ی ئاگاداریی 

سه رله به ری  پوچی  و  بێئه نجامبوون  به رامبه ر  له   خۆی 

خه باته کانی بپارێزێت و سووربێت له سه ر ئه وه  که  به رده وام 

و راستگۆیانه  هه ر ئه م چرکه ساته  بژی، ده توانێت بێناوه ڕۆک 

بژی. 

لێکدانه وه

کامۆ  و  »سه رکه وتن«ە   به شه   ئه م  سه ردێڕی  ئه گه رچی 

به اڵم   ده کات،  به شه   ئه م  باسی  سه رکه وتوویه ک  وه کو 

وه کو  خۆی  ئه زموونه کانی  له   زۆر  تاڕاده یه کی  پێده چێت، 

شه ڕی  ماوه ی  له   فه رەنسا   خۆڕاگری  ته ڤگه ری  ئه ندامێکی 

شۆڕش  بۆ  سه رنجه که ی  وادیاره   بدوێت.  جیهانیدا  سێیه می 

زیاتر خۆڕاگرییه  هه تا سه رکه وتن به سه ر دنیادا. له  روانگه ی 

و  ئه نجامن  بێ  خه باته کان  هه موو  بێناوه ڕۆکه وه   مرۆڤی 
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هیچ سه رکه وتنێکی هه میشه یی بوونی نییه ، به اڵم هه ر ئه م 

ده چێت  له وه   دیاریده کات.  ژیان  سنوری  به هیوایه   خه باته  

به خۆوە  الوازتر  الیه نی  خه باتی  له کیسچوو،  ئاڕمانجی  کامۆ 

ده گرێت، واته  هه مان شوێن که  خه بات تێیدا به گوڕتره .

ئێگزیسته نسیالیستێک  ریزی  ده خه نه   کامۆ  ئه گه رچی 

دیکه دا  ئێگزیسته نسیالیسته کانی  په نای  له   بڕواکانی  یان 

خۆی  بۆ  وای  نێوێکی  قه ت  بۆخۆی  به اڵم  شیده که نه وه ، 

خۆی  نێوان  مه ودای  دیتامن(،  به وجۆره ی  )هه ر  هه ڵنه بژارد 

زه ینی  سه رقاڵییه   ته نانه ت  پاراست.  ئێگزیسته نسیالیزمی  و 

ئه ندێشه ی  له گه ڵ  به رچاو  به  شێوه یه کی  مه یله کانی  و 

به شی  له   به وجۆره ی  هه ر  جیاوازبوو.  ئێگزیسته نسیالیزمدا 

نیچه   بێگومان  پێکرا،  ئاماژە ی  کورتی  به   ژوانخوازییدا  دۆن 

ئه م  به شه دا  له م  کاریگه ریی سه ره کیی هه بوو،  کامۆ  له سه ر 

به شێک  ته نانه ت  کامۆ  ده بیندرێت.  به  سانایی  کاریگه رییه  

بابه تی  قه رزوه رگرتووه .  به   نیچه   له   زاراوه ناسییه کانی28  له  

»زاڵبوون به سه ر خۆدا« بۆ نیچه  زۆر گرنگه  و کورته لێدوانێک 

ره نگه   زاراوایه ،  له م  نیچه   که ڵكوه رگرتنی  چۆنییه تی  له سه ر 

ده ری بخات که  کامۆ له  کوێوه  هاتووه .

هه موو  ناخی  له   که   ده گات  ده رئه نجامه   به و  نیچە 

یان  خزمه تدابوون،  له   ناخداهه ڵگری  له   بواری  مرۆڤێکدا 

هه یه .  فه رمانبه ربوون  یان  فه رمانده ربوون،  خزمه ت،  چوونه  

هه م  نیچە(،  خودی  )زاراوه ی  ئانوساتێکدا  له   مرۆڤه کان 
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پێداگریی  ئه وه   له سه ر  نیچە  ئافرێندراو.  هه م  و  ئافرێنه رن 

ده خات،  وه جوڵه   ئێمه   سه ره کییه ی  هێزه   ئه و  که   ده کات 

پێداگرییکردن  بۆ  ئیراده   واته   به کارهێنانی »هێز«ە ،  ئیراده ی 

له سه ر سه ربه خۆیی خۆ و زاڵکردنی ئیراده مان به سه ر ئەوانی 

دیکەدا. له  رواڵه تدا ئه م ئیراده ی زاڵکردنی هێزه  خۆی وه کو 

مه یلی ئاژەڵی نیشانده دات، بۆئه وه ی به سه ر ئەوانی دیکەدا 

سیفه تی  ئاژه ڵ  که سێکی  به چۆکیاندابێنێت.  و  بێت  زاڵ 

بن،  ملکه چی  و  بێت  ده سه اڵتدار  ده یه وێت  ته نیا  له مجۆره  

به هێزبوونی  ئاواتی  ره نگه   لێوه شاوه تر  و  وریاتر  که سی 

خۆی به ره و خۆی وه رسووڕێنێت، به  جۆرێک که  هه وڵبدات 

ببێته  ئاغای خۆی نه ک ئەوانی دیکە. ئه م که سه  فێر ده بێت 

بۆئه وه ی  زاڵبێت،  خۆیدا  ئاژەڵییه کەی  غه ریزه   به سه ر  که  

سه ربه خۆیانه  بیربکاته وه  و هه ڵسوڕێت. له  حاڵه تێکی ئاوادا 

جێبه جێ  پێ  ده سه اڵتی  هه میش  و  ده سه اڵتداره   هه م  ئه و 

به م  نیچە  ئافرێندراو.  هه میش  و  ئافرێنه ره   هه م  ده که ن. 

به پیتکردنی  و  ده روونی  ژیانی  قوواڵیی  نێو  چوونه   ره وتی 

ده ڵێت »زاڵبوون به سه ر خۆدا«.

بۆیه  به  رێکه وت نییه  که  کامۆ ده ڵێت؛ گرنگیی خه باتی 

دیکەدا،  ئەوانی  به سه ر  زاڵبێت  که   نییه   ئه وه   شۆڕشگێڕانه  

بۆ  سه رکه وتن  له ئاکامدا  خۆدا.  به سه ر  زاڵبوونه   به ڵکو 

بۆ  مه رگ  پاش  ناوبانگی  راده ی  به هه مان  سه رکه وتووان 

ده سکه وتێکی  ته نیا  هه ریەکیان  بۆ  بێناوه ڕۆکه .  ئه کته ر 
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به   که   شتێک  میتافیزیکییه .  ده سکه وتی  چه شنێک  گرنگ، 

پێی جۆرێکی ستاندارد تاڕاده یه ک واتا به  ژیان و کاره کانیان 

و  شۆڕشگێڕ   - ئه مانه   هه ردووکی  حاڵه   به م  ببه خشێت. 

ئه کته ر - ئاگایان له  بارودۆخی پوچی خۆیان هه یه  و له وه  

تێده گه ن که  له م ژیانه دا هیچ ناوه رۆکێک، یان سه رکه وتن و 

به شێوه یه کی  که مبایه خه کان  سه رکه وتنه   نییه .  هه ڵكشانێک 

به و  سه ربزێو  ناگۆڕن.  هه نووکه یی  بارودۆخی  مه زن 

به سه ر  بێناوه ڕۆکه وه  ده زانێت، که  سه رکه وتنێک  بارودۆخه  

پێیه   به م  نادات.  ژیان  به   واتا  زاڵمدا،  فه رمانده رێکی 

بۆ  له ئاکامدا  خه باته کانی  له   ئه و  دۆڕانی  یان  سه رکه وتن، 

خه بات  خودی  ئه مانه   سه ره ڕای  نامێنێت.  گرنگی  داهاتوو 

که   چڕده کاته وه،   ئاراسته یه کدا  له   بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  وزه ی 

تێکه اڵوی  زیاتر خۆی  دنیای ده ورووبه ریدا داهێنه رتر و  له  

نه بنه   ره نگه   ئه و  خه باته کانی  هه رچه ند  ده کات.  ملمالنێ 

نه یاریانه ،  سیاسیانه ی  هێزه   ئه و  به سه ر  زاڵبوون  هۆی 

جوڵه ی  به   و  زاڵبێت  خۆیدا  به سه ر  که   فێریده کات  به اڵم 

ژیان  توندوتیژیی  و  بێناوه ڕۆکی  له گه ڵ  به ره وپێشه وه ی 

به ره وڕووبێته وه . 

چوارچێوه ی  له   کامۆ،  خودی  ژیانی  ده توانین  ئه گه رچی 

به اڵم  بخوێنینه وه ،  ئه کته ردا  و  فریوده ر  منوونه کانی 

سه رکه وتنی به  ئاشکرا ئه وتۆبیوگرافییه . ئه و کاتێک ئه فسانه ی 

بۆ  جیهانیدا  دووه می  شه ڕی  ماوه ی  له   که   نوسی  سیزیفی 

لێدوانیدا  له   ده کرد.  خەباتی  فه رەنسا   خۆڕاگریی  ته ڤگه ری 
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سه باره ت به  سه رکه وتوویی، وێنه ی پیاوێک ده بینین که  به و 

به ڵکو  هه ڵنه بژاردووه،   سیاسیی  خه باتی  ملمالنێی  راده یه  

ئه خالقیی  سووکایه تییه کی  هیچ  داڕماوه .  به سه ریدا  خه بات  

له  به رامبه ر فه رمانده ره  زاڵمه که ی هه ست پێناکرێت، به ڵکو 

ئه وه ی  هۆی  بۆته   سه رکوتگه ر،  حاکمی  که   هه ستده که ین 

ژیان.  ئه رخه یانبه خشیی  شێوه ی  تاکه   ببێته   سه ربزێویی 

نازییه کاندایه   داگیرکاریی  رژێمی  ده سه اڵتی  له ژێر  ئه مه ش 

کردبۆوه .  به رته سک  فه رانسه ییه کانی  ئازادیی  به ته واویی  که  

بۆ  ده ربازبوون  رێی  ته نیا   - ده ربڕین  را  ئازادیی  به تایبه تیی 

بارودۆخی خۆی  له   ئاگاداربوون  بارودۆخی خۆ و  ده ربڕینی 

- خۆڕاگریی بوو.

له  کۆتاییدا ئیزن بده ن سه رکه وتوو به  سێ تایبه مته ندیی 

و  بژاردە  سه ربزێوی،  بده ینه وه :  گرێ  بێناوه ڕۆکه وه   مرۆڤی 

تامه زرۆیی. سه رکه وتوو به  واتای راسته قینه ی وشه  به ئاشکرا 

هه مبه ر  له   ناڕە زایه تییه که ی  به اڵم  ده کات،  سه ربزێویی 

ئه م  دژی  ده کات.  خه بات  دژیان  له  که   سیاسیه کانه   هێزه  

راسته قینه یه شه  )که  ناتوانێت خۆی لێ البدات(،  خه باته که ی 

رێک  بژاردە که ی  ناگۆڕێت.  هه نوکه   گشتییه که ی  بارودۆخه  

په یوه ندی هه یه  به  ملمالنێ سیاسییه که ی. مرۆڤی بێناوه ڕۆک 

له  سه ربزێویدا، ئه و پره نسیپ و یاسا و رێسایانه  قبووڵناکات 

که  ئەوانی دیکە به سه ریدا ده سه پێنن و له  پێناو ئازادییه که یدا 

و  بجوڵێت  ده یه وێت  بۆخۆی  به وجۆره ی  هه تا  شه ڕده کات 
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پێده کات،  ئاماژە ی  کامۆ  شێوه یه ی  به و  هه ر  بیربکاته وه . 

زه مانی  له سه ر  وزه که ی  خه باتدا  له   بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

ئه مێستا، له سه ر خۆی و خه ڵکانی ده وروبه ریدا چڕده کاته وه ، 

کامۆیه   مه به ستی  هه مان  رێک  راسته وخۆیه   هه سته   ئه و 

له باره ی تامه زرۆییه وه .
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خوڵقانی بێناوه ڕۆک:
فه لسه فه  و چیرۆک

کورته 

هه وێنی  وه کو  کامۆ  نامیلکه که دا،  به شی  سێیه م  له  

چیرۆکنوسی  به  تایبه تی  هونه ری،  ئافراندنی  له   ژیان 

ده کۆڵێته وه .

ژیانی مرۆڤی بێناوه ڕۆک، هه ر به و چه شنه ی که  دیتامن، 

چه شنێکه  له  پانتۆمیم. مرۆڤی بێناوه ڕۆک، له به رئه وه ی ئاگاداره  

که  کرداره کانی بێناوه ڕۆک و بێواتایه ، ناتوانێت کاره کانی خۆی 

ته واو  به  جیدیی بزانێت. به جێی ئه وه ی له  ژیانیدا به  ته واویی 

به   بێت،  به رامبه ری  کرداری  و  خۆی  کرداره کانی  سه رقاڵی 

چه شنێک پانتۆمیم ژیانی خۆی کایه  ده کات.
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پانتۆمیمه ،  پێشکه شکردنی  بێناوه ڕۆک  ژیانی  ئه گه ر 

کرده ی خوڵقاندن گه وره ترینی پانتۆمیمه کانه . هونه رمه ندێک، 

هه موو دنیا داده هێنێت، که  له  دنیای ئێمه  ده چێت. مرۆڤی 

به ڵکو  نییه ،  ژیان  روونکردنه وه ی  به   هیوایه کی  بێناوه ڕۆک 

ته نیا هیواداره  که  راڤه یبکات: هونه ری الیه نه کان یان دیمه نه  

ناتوانێت  به اڵم  نیشانده دات،  ژیان  جۆراوجۆره کانی  دووره  

هیچ شتێکی پێ زیادبکات. له  هونه ردا وه کو خودی ژیان، واتا 

یان گه شه کردن نادۆزرێته وه ، به اڵم کرده ی داهێنه رانه ی تاک 

بۆ پێداگریی له سه ر روانگه ی تایبه ت به  خۆی، سه باره ت به  

دنیا، سه ربزێوی و بژاردە و تامه زرۆیی مرۆڤی بێناوه ڕۆک به 

گونجاوترین شێوه  ده رده خات.

سه ره کی  دژوازیی  به ره وڕووی  ژیامناندا  له   کاتێک  ئێمه  

بۆ  تامه زرۆییامن  و  ده بین  نیگه ران   ، ده بینەوە  بێناوه ڕۆک 

بیرکردنه وه  و ئافراندن هه ر به هۆی ئه م نیگه رانییه وه یه . هه ر 

به و جۆره ی که  له به شی یه که مدا دیتامن، به  گشتی بیرمه ندان 

هه وڵده ده ن به  بازدان به ره و ئیامن و هیوا، خۆ له م دژوازییه  

به   سه باره ت  ئه مه   هه ر  ئاخۆ  که   ده پرسێت  کامۆ  ببوێرن. 

که   هه وڵبده ن  ناچارن  که سه کان  ئایا  هه روایه :  داهێنه ریش 

به  هۆی هونه ره وه   له  بێناوه ڕۆکی رابکه ن؟ یان ئاخۆ شتێک 

به ناوی هونه ری بێناوه ڕۆک هه یه ؟

کامۆ ده بێژێت که  به  گشتیی هه وڵدان بۆ جیاکردنه وه ی 

هونه ر و فه لسه فه  ناڕوون و نه گونجاوه  و بۆخۆی به تایبه تی 

ناخی  له   فه یلسوف  کاتێک  که   پرسه   ئه م  ده په رژێته سه ر 



71شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

ده ره وه دا  له   هونه رمه ندیش  و  کارده کات  خۆیدا  سیستمی 

روانگه ی  فه یلسوف  هه م  و  هونه رمه ند  هه م  ده خوڵقێنێت، 

له و  خۆیان  ده بێت  و  کۆپیده که ن  دنیا  له   خۆیان  تایبه تی 

روانگه یه دا جێگیربکه ن، هه تا داهێنه ربن. 

هونه ری بێناوه ڕۆک، ده بێت قه ناعه ت بکات به  راڤه کردن 

و له  روونکردنه وه  خۆی ببوێرێت. ئه م هونه ره  بۆ نیشاندانی 

ببێته   له  ژیاندا  یان شتێک که   شتێکی مه زنرت، چه شنێک واتا 

بێناوه ڕۆک،  مرۆڤی  وه کو  راست  هه وڵنادات.  ئارامیی  هۆی 

هونه ری  هه بێت،  پێشه ڤچوون  به   هیوایه کی  ناتوانێت  که  

بێناوه ڕۆکیش ناتوانێت به ڵێنیی پێشه ڤچوون بدات. هونه ری 

بارودۆخی  له   پێشکه شکردنی هونه رێکی جیهانیی  بۆ  خراپ 

ده پڵیشێنێته وه ،  ناڕاستگۆیانه   ئاکاری  له ژێر  به رده ست، خۆی 

هونه ری چاک قبووڵی ده کات که  ته نیا ده توانێت روانگه یه کی 

هه موو  وێنابکات.  ئه زموون  له   تایبه ت  گرته یه کی  تایبه ت، 

شتێک له م هونه ره دا چ بابه تی ره هابێت، یان گشتیی ده چێته  

له   چاک  هونه رمه ندێکی  ناڕاسته وخۆه وه .  ده ربڕینی  ئاستی 

پڕله که فوکوڵی  چییه تیی  له به رامبه ر  چاکه :  هه ر  ژیانیشیدا 

راشکاوانه   و  روون  به شێوه یه کی  و  هه ستیاره   ئه زموونه کاندا 

ده توانێت له گه ڵ ئەوانی دیکەدا بیخاته  به رباس.

ئه زموونیی  به شێوه ی  مۆسیقا  و  دیدارییه کان  هونه ره  

هونه رانه   ئه م  بۆ  پێیه   به م  له سه رداده نێن.  کاریگه ریامن 

له   به دوور  راڤه ی  بێناوه ڕۆکی  ئاڕمانجی  بگه نه   نییه   گران 

و  گونجاو  روونکردنه وه   بۆ  زمان  به محاڵه   روونکردنه وه . 
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چۆن  رۆمان  که   سه یره ،  پێی  کامۆ  و  خۆیدایه   له جێگەی 

فه یلسوفێک گشت  نوسه ری چاک وه کو  بێناوه ڕۆک ده بێت. 

به م  خۆشده کات.  جێ  له وێدا  هه روه ها  ده خوڵقێنێت،  دنیا 

حاڵه  راگه یاندنی ئه و له  رێگه ی واتا و وێنه کانه،  نه ک به ڵگه  

له   به ر  بابه ته کان،  بۆ روونکردنه وه ی  له به رئه وه ی  هێنانه وه ، 

که ڵکوه رده گرێت .  راشکاوانه   ده ربڕینی  له   شتێک  هه موو 

ده بێت  مبێنێته وه ،  به ڕاستیی  بۆئه وه ی  بیناوه ڕۆک  نوسه ری 

ئاگاداربێت:  کاره که ی  بێناوه ڕۆکبوونی  له   هه میشه  

بۆ  به ره وپێشچوون  یان  روونبوون،  کات  هیچ  به رهه مه که ی 

ئه و، یان ئەوانی دیکە به  دیاریی ناهێنێت.

لێکدانه وه 

که   تاکێکه،  جووڵه ی  هانده ری  زێده خوازیی  و  هیوا 

نییه .  پوچی  له سه ر  زانیارییه کی  هیچ  و  ئاساییه   ژیانی 

به پێی هه ستپێکردن شتگه لێک له  ژیاندا هه ن، که  »بایه خی 

ئه نجامدان«یان هه یه . کامۆ ناشاره زایانه ، زۆربه ی جاران ئه و 

ئه وه یان  بایه خی  ژیان  کاره کانی  ده ڵێت  که   باوه،   بۆچوونه  

ژیان  که   بۆچوونه   به م  گرێده داته وه   ئه نجامبدرێن،  هه یه  

ده بێت واتای هه بێت. په یوه ندییه کی له مجۆره  که مێک جێی 

گومانه،  به اڵم پێداگریی سه ره تا، واته  ئه م گریامنه  له سه ر پێیه ی 

زۆربه ی خه ڵک راسته  که  پێیانوایه  »ژیان بایه خی ژیانکردنی 

به م  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  ئه وه دا،  له گه ڵ  به راورد  له   هه یه ». 

وشیارییه ه وه  ده ژیت، که  هه رچی ئه نجامی بدات بێبایه خه  .
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مرۆڤی بێناوه ڕۆک له  بنه ڕە تدا به  بێ خه یاڵکردن ده ژیت. 

به  بڕوای ئه و له  ئاکامدا هه موو پێویستی، دڵخۆشی و بیر و 

بۆچوونه کانی که مبایه خن. له  هه مانکاتدا بێجگه له  درێژە دان 

باقی  که   ده  بینێت  نییه .  دیکه ی  رێگەیه کی  هیچ  ژیان  به  

خه ڵکانی دیکه  نه ستکردانه  ده وری خۆیان ده گێڕن و به  پێی 

بژاردەی خۆی له گه ڵ ئه وان رۆڵده بینێت. له و سه ره وه  که  ئه و 

ئاگاداری پوچی دنیایه ، له  ده ورگێڕانی خۆشی ئاگاداره ، که چی 

که سێکی ئاسایی، شاد و به  که یف و گێل ده مێنێته وه .

شکسپیر  وته یه ی  ئه و  کامۆ  زۆره   زۆر  ئه گه ری 

پشتڕاستده کاته وه  که  : »هه موو دنیا دیمه نی شانۆن و هه موو 

وته یه   به م  کامۆ  دیکه ».  هیچی  و  ده ورگێڕن  ژنان  و  پیاوان 

که  مرۆڤی بێناوه ڕۆک ده زانێت ته نیا، ته نیا ئه کته ره،  مرۆڤی 

مرۆڤی  بانرته ،  ئه کته ر  له   شتێک  پێیوایه   فریودراو  و  ئاسایی 

بێناوه ڕۆک له  که سی ئاسایی جیاده کاته وه .

له  هه مان سه رده می ئه رستۆ )و ته نانه ت پێش ئه ویش(، 

ده کاته وه .  ژیان  السایی  هونه ر  که   بوو  باو  بۆچوونه   ئه م 

الساییه که   که   شانۆیی  هونه ری  وه سفکردنی  بۆ  یۆنانییه کان 

چاوگه که ی  که   به کارده هێنا،  یان   mimesis وشه ی  ژیان،  له  

له  وشه ی mime -ی  ئینگلیزییه . کاتێک کامۆ باسی مرۆڤی 

ده شڵێت  و  ده دوێت  پانتۆمیمییه که ی  ژیانه   و  بێناوه ڕۆک 

 ، داهێنه رانه ن،  کرده یه کی  پانتۆمیمه کان  گه وره ترین  که  

تاڕاده یه کی زۆر وێنایه کی یۆنایی له  مێشک دایه .
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ژیانی  السایی  له به رئه وه ی  الساییکه رانه یه ،  هونه ر 

راسته قینه  ده کاته وه . کامۆ ده ڵێت  ژیانیش السایی ده کرێته وه  

نه ستکردانه   و  شانۆ  له سه ر  ئه کته رگه لێکین  ئه نجامدا  له   و 

ده وره کانی خۆمان ده گێڕین، به اڵم »ژیانی راسته قینه » چییه  

له ژێر  ئێمه   ده ڵێت  کامۆ  لێده کاته وه ؟  ژیانی  ئه م السایی  که  

واتای  ژیان  که   به مجۆره   ده که ین،  ژیان  خه یاڵدا  کاریگه ریی 

هه یه  و رۆحی مرۆڤ له ناو ده چێت. ئێمه  ده وره کانی خۆمان 

بێناوه ڕۆکیش  ده نوێنین. مرۆڤی  واتادار  ژیانێکی  و  ده گێڕین 

ئاکارێکی هاوشێوه ی له م جۆره ی هه یه،  به اڵم وشیاره  که  ته نیا 

که   له وه ده چێت  به مجۆره   نواندنه یه .  چه شنه   ئه م  خه ریکی 

وشیاریی چه ند قاتبووی مرۆڤی بێناوه ڕۆک شتێکی زیاتر له  و 

وشیارییه ی پێنادات، که  ژیانه که ی شانۆنامه یه که .

بۆ نوسه ران  بێناوه ڕۆک  له  شیکردنه وه ی هونه ری  کامۆ 

جیهانه وه   وه سفکردنی  به   خۆیان  که   پێشنیارده کات 

روونکردنه وه   روونیبکه نه وه .  هه وڵنه ده ن  و  بکه ن  خه ریک 

ئه زموونه کان ،  به سه ر  رێکوپێکی  داسه پاندنی  بۆ  هه وڵێکه  

تێگه ییشتنه  له  دنیا و به م بۆنه وه  هه وڵدانه  بۆ چوون به ره و 

ئه وپه ڕی قبووڵکردن و ته نیا ئاگاداربوونه  له  نائه قاڵنیبوونی 

ئه وه ی  له جیاتی  بێناوه ڕۆک  هونه رمه ندی  بوونه وه ران. 

هه وڵبدات دۆخی دنیا روونبکاته وه ، ته نیا ده بێت به وجۆره  

هونه رمه ند  ده ڵێت  کامۆ  ده یبینێت.  که   وه سفبکات،  دنیا 

له   دنیابینییه که ی  )بۆشایییه کانی(  پڕکردنه وه ی  بۆ  ده بێت 

پڕن  کامۆ  خودی  چیرۆکه کانی  که ڵکوه ربگرێت.  وێنه کان 
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به ناوبانگرتین  رووداوه کانی  به پیته کان:  وێنه سازییه   له  

و  وشک  واڵتی  له   له بیرنه کراو  شێوه یه کی  به   رۆمانه که ی 

له   پڕە   ئه فسانه ی سیزیفیش  رووده ده ن.  کاتۆری جه زائیر دا 

وێنه کان. کامۆ ناڵێت ده بێت هونه ر به وپه ڕی وه فادارییه وه  

به ڵکو  بکاته وه ،  کۆپی  هه یه   که   به وجۆره ی  هه ر  دنیا 

هونه ره که یان  چه شنێک  به   ده بێت  هونه رمه ندان  ده ڵێت  

دنیادا  به سه ر  خۆیان  نایابی  تێڕوانینی  که   به کاربهێنن، 

ئه وه یه »  »ژیان  وتنی  بۆ  هه وڵێک  هه موو  باڵوبکه نه وه . 

متامنه وه   به   ده بێت  هونه رمه ندان  و  دۆڕان  به   شه رمه زاره  

بڵێن که  »له  روانگه ی ئه وانه وه ، دنیا واته  ئه وه ».

 پێده چێت کامۆ ئه و بنه مایانه  ده خاته ژێرپێ که  بۆخۆی 

له م نامیلکه یه دا دایناوه . شێوازه که ی رێک هه مانشێوازه ، که  

بۆ نوسینی چیرۆک رایده سپێرێت، به اڵم ئه فسانه ی سیزیف 

ئه ندێشه کان  سیزیف  ئه فسانه ی  ئه گه رچی  نییه .  چیرۆک 

هه وڵێکه   به اڵم  ده رده بڕێت،  هونه رمه ندانه   چه شنێکی  به  

له   یه کێک  ره نگه   ئه وه یه ».  »ژیان   روونکردنه وه ی  بۆ 

ئه فسانه ی  که   بێت  خاڵه   ئه م  به رگریکردن  بۆ  شێوازه کان 

بۆخۆی  که   پێشێلبکات،  بنه مایانه   ئه و  بنه ڕە تدا  له   سیزیف 

کامۆ  ئه گه ر  پێویسته .  پێشلکردنێکی  ئه مه   به اڵم  دایناون، 

روونبکاته وه ،  خۆی  پوچی  فه لسفه ی  نه ده دا  هه وڵی 

شیکردنه وه یه  ئه م  که   تێنه ده گه یشتین  له وه   ئێمه  

 Troctatus Logico –( له   ویتگنشتاین29  بوو.  نابه جێ 

به ڵگه هێنانه وه یه   به م  پشت  هه ر   )Philosophicus30
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ده کات  پێداگریی  کۆتاییدا  له   که   به چه شنێک  ده به ستێت، 

ته نیا  ئێمه   به اڵم  خۆی،  رسته کانی  قۆڕیاتبوونی  له سه ر  

رسته کان  که   ده گه ین  به وه   رسته کانی  خوێندنه وه ی  به  

کامۆ  حاڵه   به م  ده بینین”.  دنیا  دروستیی  به    “ و  قۆڕیاتن 

به  پێچه وانه ی ویتگنشتاین به وه  نازانێت، که  به رهه مه که ی 

هه وڵنادات  و  خۆی  له گه ڵ  بێت  ناکۆک  جۆره   به م  ره نگه  

خۆی له م تووشبوونه  رزگاربکات.
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خوڵقانی پوچی:
کیریللۆڤ31  

کورته 

به رهه مه کانی  له   بابه تییانه   به شێوه یه کی  کامۆ 

نیگایه کی  گۆشه   تایبه تی  به   ده کۆڵێته وه .  دایستۆ ڤسکی32 

کامۆ،  وته ی  پێی  به   )Demons(ە .  داگیربووه  کان33  له  

بێناوه ڕۆکه وه   به ڵگه هێنانه وه ی  له   دایستۆ ڤسکی 

ئه وه .  سه رقاڵی  به ڵگه هێنانه وه یه   ئه م  و  ده ستپێده کات 

مردن  پاش  ژیانی  و  خودا  یان  دایستۆ ڤسکیدا  روانگه ی  له 

هه موو  و  بێواتایه   ژیان  یان  هه یه ،  واتای  ژیان  و  هه یه  

له   بێجگه   نییه ،  شتێک  ژیان  و  بێناوه ڕۆکن   کرده کامنان 

مۆدێرنه   نوسه رێکی  دایستۆیه ڤسکی  بێبه زه ییانه .  گاڵته یه کی 

هۆگری  پێشدا  له   له به رئه وه ی  هه یه،   پوچی  که ڵکه ڵه ی  که  

و  هونه رمه نده   چونکه   به اڵم  ژیانه ،  واتای  و  میتافیزیک 
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له   به ڵکو  سه ڵته کان،  پرسه   ناپه رژێته سه ر  نییه   فه یلسوف 

تاکه کان  ژیانی  له سه ر  گرفتانه   ئه م  کاریگه ریی  چۆنیه تیی 

ده کۆڵێته وه .

کاره کته رێکه    کیریللۆڤ  داگیربووه کاندا،  کتێبی  له  

»خۆکوژیی  ده ڵێت  کرده یه   به م  بۆخۆی  و  ده کوژێت  خۆی 

بۆی  که   بێت  ئه وه ی  بایه خی  ژیان  ئه وه ی  بۆ  لۆژیکیی«. 

بژیت، خودا پێویسته  هه بێت، به محاڵه  کیریللۆڤ به وه  رازیی 

بووه،   که  خودا ناتوانێت هه بێت. خۆکوژیی ئه و له  بنه ڕە تدا 

ئه و  رووه وه   له م  نییه .  که   خودایه ی  به و  دژ  سه ربزێوییه  

سه ربزێوییه   کرده که ی  پاڵنه ری  که   بێناوه ڕۆک  کارئه کته رێکه  

و  ئه نجامده دات  هه ڵبژاردنه وه   رووی  له   کرده یه   ئه و  و 

خۆی ده کوژێت. به محاڵه  کامۆ ده ڵێت که  ئه م خۆکوژییه  له  

بێهیواییه وه  نییه،  به ڵکو داهێنه رانه یه  و کیریللۆڤ به م کرده یه  

به  چه شنێک هیواداره  ببێته »خودا«.

نائاساییه وه   پێداگرییه کی  به   کامۆ  به ڵگه هێنانه وه ی 

ده ستپێده کات که  خودا نه بێت، به مجۆره  کیریللۆڤ خودایه . 

به   په یوه سته   شتێک  هه موو  کریستیانییدا  دنیابینیی  له  

خودادایه .  خزمه تی  له   ده که ین  هه رچی  و  خودا  ئیراده ی 

ئه گه ر خودا نه بێت هه موو کاره کان به  پێی ئیراده ی ئازادی 

خۆمان ده یکه ین و کرده ی خۆمان له  خزمه تی خۆماندایه . له  

دنیای بێخودادا ئێمه  خۆمان ئه و جێگایه  ده گرینه وه  که  خودا 

ده بێت هه یبێت.
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له دنیای  ته نانه ت  که   ئه وه یه،   گرفته که   حاڵه   به م 

بێخودادا، زۆربه ی خه ڵک هه روا به  هیواوه  ده ژین و ناتوانن 

ئه مڕۆدا  دنیای  له   خۆیان.  بژاردەی  میراتی  هه ڵگری  ببنه  

رووی  له   بتوانن  خه ڵک  ئه وه ی  بۆ  نییه   ده روویه ک  هیچ 

کیریللۆڤ  به وجۆره ی   هه ر  که چی  بژین.  هه ڵبژاردنه وه  

خۆیان  ویستی  به   هه یه   ئه گه ری  بدات،  نیشانی  ده یه وێت 

مبرن. خۆکوژیی ئه و به  گشتیی هه وڵدانێکه  بۆ قوربانیکردنی 

هه موومان  ئازادیی  که   نیشانبدات  دنیای  به   هه تا  خۆی 

ره نگه   ئه ون  ده می  له   چاو  ئه وانه ی  پێیه   به م  بێناوه ڕۆکه ، 

بتوانن به  ئازادییه کی زیاتره وه  بژین.

دایستۆ ڤسکی له  به شی کیریللۆڤ و ئه و پرسانه ی که  به  

پێشکه ش  بێناوه ڕۆکامن  دنیابینیی  ئاراوه ،  ده یهێنێته   گشتیی 

ئه نجامه   له   ئاکامدا  له   دایستۆ ڤسکی  که چی  ده کات. 

بێناوه ڕۆکه کان راده کات و به ره و بڕوا هه نگاوده نێت. دوایین 

پشتڕاستکردنه وه ی  به   کارامازۆڤ34،  برایانی  رۆمانه که ی، 

ئالیوشا35 ته واو ده بێت که  ژیانی پاش مردن هه یه . ئه گه رچی 

دایستۆ ڤسکی له گه ڵ واتای بێناوه ڕۆک ده سته ویه خه یه ، به اڵم 

له  ئاکامدا هیواداره  به  خودا.

لێکدانه وه 

زۆربه ی  نیچە،  و  کیرکەگۆر  له گه ڵ  دایستۆ ڤسکی 

ئیلهامی  سه رچاوه کانی  مه زنرتین  له   یه کێک  به   جاران 

داده نرێن.  نۆزه ده یه م  سه ده ی  ئێگزیستانسیالیزمی  بزاڤی 
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که ڵکه ڵه ی  به   رۆماننوسێکه   کامۆ  وه کو  دایستۆ ڤسکی 

نییه   وایان  له وه ده چێت هه ریەکیان مه یلێکی  فه لسه فییه وه . 

هه تا ئیمتیازی رێژە یی بارودۆخه  جۆراوجۆره  فه لسه فییه کان 

جۆراوجۆره   بارودۆخه   له   ده خوازن  زیاتر  بناسن، 

فه لسه فییه کاندا تێبگه ن. که ڵکه ڵه ی مه زنی کامۆ له  به رهه مه  

چۆن،  ده ستنیشانیبکات  که   ئه وه یه   رێک  سه ره تایییه کانیدا 

بژیت.  پوچی  له   ته واو  ئاگاداریی  به   ده توانێت  تاک  ئایا 

دایستۆ ڤسکی به رده وام ده په رژێته سه ر  پرسی بڕوا و ته واوی 

ئاگادارن  به یه که وه   هه ریەکیان  بێخودا.  دنیای  ناو  واتاکانی 

پوچی،  بۆچوونی  عه قاڵنیدا  ئاستی  له   خه ڵکی  زۆرینه ی  که  

یان نه بوونی خودا پشتڕاست ده که نه وه ، به اڵم له  راستیدا له  

دیکه   بابه تێکی  ژیانکردندا  پشتڕاستکردنه وه ی  ئه و  ئه نجامی 

هه یه .

نێوان دایستۆ ڤسکی و کامۆدا  له   جیاوازییه ک که  ره نگه  

هه بێت ئه وه یه،  که  دایستۆ ڤسکی له  ئاکامدا به و ده رئه نجامه  

ده گات که  به  بێ بڕوا ناتوانین ژیان بکه ین، به اڵم کامۆ بڕوایوایه  

که  ده توانین. له »تاوان و سزا36«دا راسکۆلنیکۆڤ37 پاڵه وانی 

ئازادییه که ی،  راده ی  تاقیکردنه وه ی  به مه به ستی  رۆمانه که،  

ده کوژێت. له  ئاکامدا تووشی ئازاری ویژدان ده بێت و دانی 

پێداده نێت و له  کۆتایی رۆمانه که دا ئیامن دێنێت. له  برایانی 

کارامازۆڤ38  ئیوان  ئاکامدا  له   نه ناسیی  خۆدا  کارامازۆڤ دا 

به   که   ئالیوشا  واته   گه نجرته که ی،  برا  به اڵم  ده کات،  شێت 

خۆشحاڵییه وه  ده یه وێت بڕوا بهێنێت، باشرت ده رده که وێت.
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کیریللۆڤ  و  کارامازوڤ  ئیوان  راسکۆلنیکۆڤ،  جیاوازیی 

له گه ڵ زۆربه ی خودانه ناساندا ئه وه یه  که  ئه وان ده یانه وێت 

هه میشه  به  پێی بنه ماکانی خۆیان بژین. بۆ ئه وان هه ر ئه وه  

به س نییه،  که  سووربن له سه ر بژاردەی خۆیان  و پێداگربن 

روون  خۆیانی  له   وردیی  به   ده بێت  بژین.  پێشوویان  وه کو 

ده بێت  جیاواز  چه نده   خودا  بێ  به   ژیانی  که   بکه نه وه  

بۆ  رێگایه   ئه م  بژین.  رێسایه   ئه و  پێی  به   هه وڵده ده ن  و 

راسکۆلنیکۆڤ به  کوشنت ده گات، بۆ ئیوان ده بێته  شێتبوون و 

بۆ کیریللۆڤ ده بێته  خۆکوژی. به هه مانشێوه  کامۆ ده یه وێت 

که   بژین  فه لسه فه یه   ئه و  هه ر  پێی  به   کارئه کته ره کانی 

دوو  ئه و  کالیگۆال  و  میورسۆ39  کردووه .  په روه رده ی  خۆی 

خوڵقاندنی،  سیزیفدا  نوسینی  کاتی  له   کامۆ  کارئه کته ره ی 

قبووڵناکه ن،  ئه قاڵنیدا  ئاستی  له   خۆیان  ژیانی  ئاسانی  به  

هه تا  وه رده گرێت،  که ڵک  کارئه کته رانه   له م  کامۆ  هه روه ها 

به و ده رئه نجامه  بگات، که  ژیانی بێناوه ڕۆکی خاوه ن بنه ما به  

چ جیاوازییه کی له گه ڵ ژیانی پێوه ردا هه یه  .

نێوان کامۆ و دایستۆ ڤسکی ئه گه رچی  ناکۆکی  زۆرینه ی 

کولتوریی  و  مێژوویی  مه ودای  ساڵ  حه فتا  بۆ  شه ست 

جیاوازیان هه یه ، به اڵم شایانی باسکردنن. هیچ پێویستییه ک 

دایستۆ ڤسکی  له  روسیای  بن.  یه ک  ئه م دوانه  دژی  نییه  که  

که چی  بێت  مه حاڵ  خودا  له   داماڵدراو  ژیانی  وێده چوو  دا 

پێویست  خودا  بێ  ژیانی  رواڵه ت  به   کامۆدا  فه ره نسا ی  له  

بوو. به  دڵنیاییه وه  له  باسی داگیربووه کانی کامۆدا، پێده چێت 
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کامۆ له و سه رده مدا ئەوەی قبووڵکردبوو که  خۆکوژیی تاکه  

جێگره وه ی بڕوا به  خودایه . 

بۆئه وه ی  کردووه،   ئاوا  کتێبه که دا  له   به شه ی  ئه م  کامۆ 

نهیلیزمی  بنه ماکانی  که   نوسه رێکی  ئاخۆ  بیزانێت 

مبێنێت.  وه فادار  بنه مایانه   به و  ده بێت  قبووڵکردووه ، 

به رواڵه ت دایستۆ ڤسکی به م ده رئه نجامه  ده گات، که  ئه گه ری 

بنه ماکانی،  پێی  به   به اڵم  بناسێته وه ،  پوچی  نوسه رێک  هه یه  

کامۆ  سیزیف دا  ئه فسانه ی  یه که می  به شی  له   نه کات.  ژیان 

وه کو  ئێگزیستانسیالیسته کان  فه یلسوفه   که   نیشانیده دات 

نیهیلیزمیان  بنه ماکانی  چێستۆڤ  و  کیرکەگۆر  یاسپێرس، 

قبووڵبکه ن،  بنه ماکانی  ئه وه ی  جێی  به   دواتر  به اڵم  ناسیوه ، 

که   ده ریده خات،  کامۆ  به شه دا  له م  باڵیانگرتووه .  بڕوا  به ره و 

ئه وشته ی له  رووی فه لسه فییه وه  بۆ ئه و چه شنه  بیرمه ندانه  

پێگه ی  له   دایستۆ ڤسکیش  به   سه باره ت   ڕاستده گه ڕێت، 

واتای  به   ته نیا  هه ر  پوچی  ناسینی  هه ستی  راسته .  نوسه ردا 

خوڵقاندنی چیرۆکی بێناوه ڕۆک نییه .
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خوڵقاندنی بێناوه ڕۆک:
خوڵقاندنی کورتخایه ن 

کورته 

به رده وام  که   ده ریده خات،  دایستۆ ڤسکی  منوونه که ی 

دژواره .  بێناوه ڕۆکیدا  دژوازیی  له گه ڵ  ده سته ویه خه بوون 

محه کدانی  له   تامه زرۆیی  به   دایستۆ ڤسکی  ئه گه رچی 

قبووڵیده کات،  ئاکامدا  له   به اڵم  ده ستپێده کات،  پوچیه وه  

ته نیا  کامۆ  باسه که وه .  ناو  بێته   دیکه   ژیانێکی  به   هیوا  که  

ته واو  ئه ویش  ئه و  بۆچوونی  به   که   ده کات،  رۆمانێک  باسی 

بێناوه ڕۆکه، »مۆبی دیک40«ی مێلڤیل41. کامۆ ده بێژێت که  

نه بوونی رۆمانی بێناوه ڕۆک به  هه مان راده ی زۆربوونه که ی 

که   هونه رییانه ی  به رهه مه   به و  سه رنجدان  به   هه یه .  نرخی 

به  ئامانجی پوچی نه گه یشتوون، زۆر شت سه باره ت به وه ی 

تێده گه ین  فێرده بین.  پێکیهێناوه   بێناوه ڕۆک  هونه ری  که  
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چه نده   دیسیپلین  و  تاکانه بوون  خواستنی  هیواداربوون،  که  

به رده وام  له م گرنگه  ده گه ین،  که   به  درککردنیشی  و  ئاسانه  

وشیاریی خۆمان له باره ی پوچی ته واوی هیواکان بپارێزین. 

به رده وام  ده بێت  پوچی  هونه رمه ندی  ده ڵێت  کامۆ 

به تاڵ  ئه وه   بێجگه  له   ژیانێکی  به   هیوا  له   خۆی  زه ینی 

پوچی  هونه رمه ندی  نه بێت.  چاوه ڕوانی  و  بکاته وه  

نه رێنییه دا  روانگه   له م  رێک  خۆی  ئیلهامی  سه رچاوه ی 

به رهه مه که شی،  بێناوه ڕۆکبوونی  زانینی  به   و  ده دۆزێته وه  

دیسان هه ر کار ده کات. ئه م هونه رمه نده  ده بێت فاتیحای 

وێنای ژیان، یان دنیایه کی گه وره تر له و شته ی که  ده یبینێت 

زیاترین  ژیانه   له م  هه ر  له هه مانکاتدا  به اڵم  بخوێنێت، 

زه ینیی،  راشکاویی  و  سیستامتیکبوون  سوودوه ربگرێت. 

تا  هاوکاریده کات  پێویسته   هونه رمه ند  داهێنانی  بۆ  که  

تێگه ییشتنی وشیارانه ی له مه ڕ پوچی بپارێزێت. هه رچه نده  

ئه زموونه کانی به پیترتبن، هونه ره که ی وه کو ره نگدانه وه یه ک 

تۆمارکردنی  ئاستی  ده چێته   پوچی،  له   ئه و  تێگه ییشتنی  له  

هه ستکردیدا  گۆڕانکارییه کانی  دوای  به   که   ئوتوبیوگرافیکی 

ده چێت. 

ئه م وته یه  که  هونه رمه ندان ده بێت به رده وام تێگه ییشتنی 

خۆیان له  بنه ما سه ڵته کانی پوچی بپارێزن، به م مانایه  نییه  که  

هونه ره که یان ده بێت بۆچوونی فه لسه فه یی بخاته به رده ست، 

نامه ی  رۆمان  بێناوه ڕۆکه .  به ڵگه هێنانه وه ی  بنه مای  که  

فه لسه فیی نییه  که  جلکی خه یاڵکردن له به ربکات. روانگه یه کی 
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تایبه ت له  دنیا ده رده خات، که  مه به سته که ی راده ربڕینی دیار 

مرۆڤی  بۆ  نییه .  مرۆڤ  چییه تی  به   سه باره ت  یه کده ست  و 

بێناوه ڕۆک شتێک به  ناوی هیوا یان تێزی فه لسه فیی بوونی 

له م  به  هیچکام  ئاماژە  نابێت  بێناوه ڕۆکیش  و هونه ری  نییه  

شتانه    بکات.  

و  ده کاته وه   پووخت  ژیان  جۆراوجۆریی  باسی  کامۆ 

ده ڵێت که  ژیان به  مردن کۆتایی پێدێت، به اڵم هه تا ئه وکات 

به   ئه گه ر  گرێدراوه ته وه  .  خۆمانه وه   به   شتێک  هه موو 

نه به سرتێینه وه   ژیانه   ئه م  پاش  ژیانی  هه بوونی  ئه ندێشه ی 

چاک  که   بااڵده ست  بوونه وه رانی  هه بوونی  سه ره ڕای  یان   -

و خراپ ده ستنیشانده که ن - ئه وکات ئه م ژیانه  به  ته واویی 

ده بێته  هی خۆمان و هه رجۆرێکی که  پێامن باش بێت ده ژین.

لێکدانه وه 

سه ردێڕی ئه م به شه »خوڵقاندنی کورتخایه ن« به  باشیی 

بێناوه ڕۆک  خوڵقاندنی  کۆده کاوه :  کامۆ  ناوه ندیی  خاڵی 

خوڵقاندنێکی کورتخایه نه . هونه رمه ندی بێناوه ڕۆک هیوایه کی 

به  وه اڵمدانه وه ، یان ده ربڕینی بانگه وازێکی گرنگ و هه رمان 

به وجۆره   هه ر  دنیا  هه وڵده دات  ئه وه   به جێی  نه ماوه . 

نیشانبداته وه  که  ده یبینێت، له  هه مان حاڵدا ته واو ده زانێت 

که  و رده  ورده هه م خۆی و هه م هونه ره که ی  ده بنه  بابه تێکی 

دابڕاو، بزر و ده مرن. کامۆ به  پێچه وانه ی زۆربه ی بیرمه ندان 

نائایینی  به ره وپێشه ڤچوونێکی  چه شنه   هونه ر  که   پێیوانییه  
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تایبه ت  له  چیرۆکێکی  تێیدا هونه رمه ند  که   بێت. هونه رێک 

بۆ گه یشنت به  واتا و ناوه ڕۆکێکی تایبه ت که ڵک وه رده گرێت. 

شته   هه مان  ئاکامدا  له   چیرۆک  بێناوه ڕۆک  هونه رمه ندی  بۆ 

که  هه یه : بۆ ئه و ناوهڕۆکی گشتی و مانا بوونی نییه،  هه تا 

سیله ی لێبگرێت.  

که   ده گات،  ده رئه نجامه   به م  رواڵه ت  به   کامۆ 

مه به ستی سه ره کیی هونه ری داهێنه ر ئه وه یه،  که  یارمه تیی 

بژیت  ئه مێستادا  له   هه تا  بدات  بێناوه ڕۆک  هونه رمه ندی 

ئه م  بپارێزێت.  پوچیدا  له مه ڕ  خۆی  وشیاربوونی  به   و 

ده رئه نجام وه رگرتنه  له وه  ده چێت مه به سته که ی به تایبه تیی 

گشتی  مه به ستی  شێوه یه ک  هیچ  به   و  بێت  هونه رمه ند 

بۆ  هه نگاو  جوانیناسی42یدا  لێکدانه وه ی  له   نییه .  خه ڵک 

بایه خی  جاریوایه   که   هه یه ،  سه رنجڕاکێش  پاشی  و  پێش 

روانگه ی  له   جاریواشه   و  هونه رمه ند  روانگه ی  له   هونه ر 

فه یلسوفی  کانت43  به رباس.  ده که وێته   خه ڵکه وه   گشتی 

بابه تانه   چه شنه   له م  شتی  و  شکۆ  شان،  جوانی،  سه ڵت، 

له   به تایبه تیی  به رباس،  ده خاته   حوکمدان«دا  »ره خنه ی  له  

ده ڕوانێت.  هونه ریی  به رهه می  له   که   شه خسیی  روانگه ی 

کامۆ که  بۆخۆی هونه رمه نده  و ره نگه  هه ر  به رامبه ردا،  له  

بۆ  هونه ره   ئه و  بایه خی  له سه ر  به تایبه تیی  هۆیه ش  به م 

هونه رمه ند ده دوێت.

نابێت  کامۆ  بۆ  بۆشاییه کان  پڕکردنه وه ی  ئه مه   سه ره ڕای 
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به   ئه و  سه ره تاکانی  چیرۆکه   ئه گه ر  به تایبه تیی  بێت،  گران 

قۆناغه دا  له و  نوسه رێک  وه کو  ئه و  بیرکردنه وه ی  نوێنه ری 

دابنێین. نوسینی »نامۆ« یاریده ی کامۆی دا هه تا له گه ڵ پوچی 

ئیامنیش  به   سه باره ت  ره نگبێت  به اڵم  بێت،  ده سته ویه خه  

کاریگه ریی  ده یزانین  که   ئه وه ی  بڵێین.  ئه وه   هه ر  بتوانین 

دیکه مان  شتێکی  ئه گه ر  نامۆ  ئێمه .  له سه ر  »نامۆ«یه   رۆمانی 

کامۆ  مه به ستی  سیزیف،  ئه فسانه ی  له   روونرت  زۆر  پێنه دات 

له  مرۆڤی بێناوه ڕۆکامن پێده گه یه نێت. هه روه ها له  »نامۆ«دا 

خۆی،  بناماکانی  به   بێت  وه فادار  پێێخۆشه   کامۆ  که   ده بینین 

نابێت  و  عه ینی  بابه تگه لی  بپه رژێته سه ر  نابێت  رۆمان  که  

فه لسه فه ی  به   سه باره ت  سه رییه وه   له   که   مینبه رێک  ببێته  

و  رووداو  له   ره گی  به  گشتیی  ده ده ن. چیرۆک  سه ڵت خوتبه  

کاره کته ره کاندا هه یه  و زۆربه ی کات مه به سته  فه لسه فییه کان 

ئێمه   که   ئه و شته ی  راسته وخۆ.  ناڕاسته وخۆن هه تا  ده ربڕینی 

بڵێت   که  نییه،   راسته وخۆ  وه رده گرین هه ستێکی  »نامۆ«ی  له  

»مه به ستی کامۆ له  بێناوه ڕۆک ئه وه  بووه« به ڵکو که م تا زۆر 

له   دنیا  که   پێده گات،  کتێبه که مان  له   هه ڵته کێنه ر  وێنه یه کی 

روانگه ی پوچیه وه  چۆن دێته به رچاو. »نامۆ« ئێمه  ناچارده کات، 

بژیت  بێناوه ڕۆکیدا  له   ده توانێت  که سێک  چۆن  ببینین  که  

که   هونه ره ی  ئه و  »النیکه م  بێناوه ڕۆک  هونه ری  به مجۆره   و 

کامۆ پێشکه شیده کات« یارمه تیامنده دات هه تا به  وشیاربوونی 

بێناوه ڕۆک بگه ین و بیپارێزین.
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هونه ر  که   ئه وه،   له سه ر  کامۆ  پێداگریی  به   سه باره ت 

و  ئه و  نێوان  له   ده توانین  بێت،  عه ینیدا  سنوری  له   نابێت 

جیاوازییه کی  سارتر  پۆل  ژان  واته   ئه و  هاوچه رخی  ئه دیبی 

گرنگ بدۆزینه وه . سارتەر سیامی نارساوی ئێگزیستانسیالیزمی 

سیزیف دا  ئه فسانه ی  نوورسانی  سه رده می  له   بوو،  فه ره نسا  

ئه و و کامۆ زۆر لێکنزیک بوون. سارتەر ئه وکات تازه  رۆمانی 

باسی  تێیدا  که   چاپکردبوو،  »رشانه وه 44«ی  خۆی  کالسیکی 

نێوان  جیاوازیی  کردبوو.  خۆی  وجوودی45ی  فه لسه فه ی 

باسی  له   زیاتر  رشانه وه   که   ئه وه یه   »نامۆ«  و  »رشانه وه » 

و  زانکۆییه   که سێکی  کتێبه که   پاڵه وانی  ده چێت.  فه لسه فیی 

پرسه   به   سه باره ت  سه ڵت  دوروودرێژی  باسی  به   سه رقاڵه  

لەوەی   جگه   نامۆ  له به رامبه ردا  فه لسه فییه کان.  جۆراوجۆره  

کۆتاییه که یدا نه بێت، ده نا له  فه لسه فه  دووره  و پاڵه وانه که ی 

کارمه ندێکی گه مژه ی نوسینگه یه .

ئه گه رچی سارتەر له چاو کامۆ فه یلسوفێکی باشرته ، به اڵم 

»نامۆ«دا  له   کامۆ  باشرتبێت.  رۆماننوسێکی  ره نگبێت  کامۆ 

و  پێشکه شده کات  ئه زموونه کامنان  له   ده وڵه مه ند  دنیایه کی 

ده رئه نجام  به   خۆمان  ڕێگەده دات  بابه ته کاندا  زۆربه ی  له  

به دوای  ده کات  ئێمه   له   داوا  داخراوتره ،  رشانه وه   بگه ین. 

هێڵێکی فکریی تایبه تدا بچین. مرۆڤ زۆربه ی جاران له خۆی 

ده پرسێت، که  بۆچی سارتەر خۆی بۆ نوسینی رۆمان ماندوو 

کرد، چونکه  وادیاره  ئه و ته نیا هۆگری باسی فه لسه فییه .
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ئه فسانه ی سیزیف

سیزیف ره نگه  زیاتر بۆ سزاکه ی له  جیهانی مردووه کاندا 

به ناوبانگه ، هه تا به و کارانه ی که  له  ژیانیدا کردبووی. به  پێی 

تاشەبه ردێک  که   شه رمه زاره،   سیزیف  یۆنانیی،  ئه فسانه ی 

هه رکاتێک  که   له به رئه وه   ته نیا  چیا،  سه ر  بۆ  هه ڵگرێت 

بچێته وه   و  خللۆربێته وه   تاشەبه رده که   چیاکه ،  گه یشته سه ر 

له به رئه وه ی  ژیربوون  خوداکان،  ده ڵێت  کامۆ  خۆی.  شوێنی 

تاقه تپڕووکاندن سزایه کی  ته مه نێک  که   درککردبوو،  ئه وه یان 

کاره ساتباره .

ئه و   - ده گێڕدرێته وه   جۆر  چه ند  به   ئه فسانه یه   ئه م 

گێڕانه وه کان  پێی  به    - یه کرتی  له گه ڵ  ناکۆکن  گێڕانه وانه ی 

باسی چۆن چوونی سیزیف بۆ دنیای مردووه کان و سزادرانی  

ده گێڕدرێته وه . 
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به  پێی یه کێک له  گێڕانه وه کان، زیووس46، ئایگینا47 

ده ڕفێنێت.  بوو  ئه سوپووس48  کچی  که   نه مر  ژنێکی 

شاهیدی  کۆرینس49  واته   خۆی  شاره که ی  له   سیزیف 

له سه ر  زانیاریی  بوو  رازی  مه رجه   به و  بوو،  رفاندنه   ئه م 

رفێنه ره که  بدات به  ئه سوپووس هه تا ئاوی کانی بگه یه نێته  

و  رێککه وتنه   ئه م  هۆی  به   سیزیف  کۆرینس.  قه اڵی 

خوداکان،  غه زه بی  که وته  به ر  زیۆس،  بەدژی  شاهیدیدان 

و  سامان  و  سه روه ت  خه ڵکه که ی  و  خۆی  بۆ  هه روه ها 

به ده ستهێنا. به خته وه ریی 

گیڕانه وه یه کی دیکه ش هه یه  که  سه باره ت به وه ی سیزیف 

سه رده می  له   که   به چه شنێک  ده کات،  زنجیر  مه رگ  رۆحی 

که   رسووشتییه   نه مرد.  مرۆڤێک  هیچ  مه رگدا  به ندبوونی 

قوربانییه که ی  یه که م  کرد،  رزگار  مه رگیان  خوداکان  کاتێک 

سیزیف بوو، هه روه ها وتوویانه  که  سیزیف به  ژنه که ی خۆی 

نه بات.  به ڕێوه   بۆ  ناشتنی  نه ریتی  و  داب  مرد،  کاتێک  وت 

برده   گازنده ی  مردووه کانه وه   جیهانی  چووه   سیزیف  کاتێک 

الی هادێس50 و پێیراگه یاند که  ژنه که ی داب و نه ریته که ی 

ئیزنی خواست هه تا بگه ڕێته وه  بۆ سه ر  به ڕیوه  نه بردووه  و 

زه وی و ژنه که ی ناچاربکات، به اڵم کاتێک ژیانی پێدراوه ، له  

ئه وه ی  پێش  و  بوارد  خۆی  مردووه کان  دنیای  بۆ  گه ڕانه وه  

بگه ڕێته وه  دنیای مردووه کان و سزا بدرێت، ته مه نێکی دوورو 

درێژی کرد.

ده ناسێت،  سه ره تا  پوچی  پاڵه وانی  وه کو  سیزیف  کامۆ، 
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له   سزاکه شی  بۆ  و  زه وی  له سه ر  ئاکاره که ی  له به ر  ئه ویش 

دنیای مردووه کاندا. ئه و سوکایه تییه که ی له  هه مبه ر خوداکاندا 

ده رخستووه ، بێزاریی له  مه رگ و مه یلێکی گران به  ژیان. سزاکه ی، 

که   ناڵێت  ئێمه   به   هیوابڕاوانه یه .  هه میشه ییی  ملمالنێیه کی 

سیزیف له دنیای مردووه کاندا چۆن سزادرا: ده بێت وێنایبکه ین. 

ئه وه ی کامۆ بۆالی خۆی راده کێشێت، حاڵه تی رۆحیی سیزیفه  

له  لوتکه ی چیاکه ، رێک پاش خلۆربوونه وه ی تاشەبه رده که  . ئه و، 

کاتێک به ره و داوێنی چیاکه  هه ڵده گه ڕێت، بۆ ماوه یه کی کورت 

باره که ی سووک ده بێت و وشیاره ، به  بێناوه ڕۆکبوونی چاره نوسی 

خۆی ده زانێت. چاره نوسی سیزیف ته نیا له و رووه وه  ده توانێت 

به  دواخرانی  نییه   و هیوایه کی  که  درکی ده کات  بێت  تراژیک 

سزاکه ی، له  هه مانکاتدا ئه و وشیارییه ی به  درککردن به ده ستی 

دێنێت، ده یخاته  بان چاره نوسیه وه  . 

ئه رکه   به م  سیزیف  نییه   سه یر  ته نانه ت  ده ڵێت  کامۆ 

دڵخۆش بێت. کاتێک خه فه ت یان خه مۆکی کاتێک ده گات، 

تێپه ڕی  که   ده کات  دنیایه   ئه و  پشته وه ی،  سه یری  ئه و  که  

کردووه  یان کاتێک به  هیوای به خته وه رییه  و به  ئاواته وه یه  

پێیبگات. کاتێک سیزیف چاره نووسه که ی قبووڵده کات، خه م 

و خه فه تی له مه ڕ چاره نووسه که ی ده ڕه وێته وه . کامۆ ده ڵێت 

و  بێناوه ڕۆکی  وه کو  پووکێنه ره کان«  »راستییه   به   ئه رێوتن 

راستییانه   ئه م  پووکێنه ربوونی  چاره نووسه که ی،  بێئاکامیی 

که   ئۆدیپووس51  سه ر  ده گه ڕێته وه   کامۆ  ده کات.  سووک 

به اڵم  کێشاوه ،  ره نجه ی  هه مووه   ئه و  ئه وه ی  سه ره ڕای 
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ده توانێت »به م ده رئه نجامه  بگات، که  هه موو شت باشه ».  

په یوه ندییه کی  بێناوه ڕۆکی  و  به خته وه ری  ده ڵێت  کامۆ 

نزیکیان له گه ڵ یه کرتیدا هه یه . هه ردووکیان به م دۆزینه وه یه وه  

خۆمانن،  ئێمه  هی  چاره نوسی  و  ئێمه   دنیای  که   گرێدراون، 

لێی  که   ئه ونده یه   ته نیا هه ر  ئێمه   ژیانی  که   نییه ،  هیوایه ک 

به   خواره وه ،  دێته  چیاکه   له   کاته ی  ئه و  سیزیف  تێده گه ین. 

ته واویی به  چاره نوسی خۆی ده زانێت. کامۆ به م ده رئه نجامه  

ده گات: »ده بێت وابزانین که  سیزیف دڵخۆشه ».

لێکدانه وه 

به   ژیان  پوچی،  پاڵه وانی  که   ده ریده خات،  کامۆ 

به ربه ره کانییه کی هه میشه یی و هیوابڕاو ده زانێت. هه ر کارێک بۆ 

ره تکردنه وه،  یان خۆبواردن له  به ربه ره کانی و بێهیوایی که  ژیانی 

ئێمه  پێناسه  ده کات، هه وڵدانه  بۆ راکردن له م ناکۆکییه  بێناوه ڕۆکه  . 

که   ئه وه یه   کامۆ،  بێناوه ڕۆکی  مرۆڤی  پێویستی  مه رجی  تاکه  

ئه و به  ئاگاداربوونی ته واو له  بارودۆخی خۆی ده ژیت. کاتێک 

سیزیف پاڵ ده نێت به  گابه رده که وه  بۆ سه ر چیاکه ، هیچ شتێکی 

به ربه ره کانییه که ی،  و  تاقه تپڕووکاندن  بێجگه له   وه گیرناکه وێت 

به اڵم له و چرکه ساتانه دا ئاگاداره  که  به  بێ بار له  چیاکه وه  دێته  

به ربه ره کانێ  هه تایه   هه تا  بۆ  ده بێت  که   ده زانێت  خواره وه ، 

بکات و ده زانێت که  ئه م به ربه ره کانێیه  هیچ ئاکامێکی نییه . ئه م 

ئاگاداربوونه  هه مان وشیارییه،  که  مرۆڤی بێناوه ڕۆک له م ژیانه یدا 

هه یه تی. له و رووه وه  که  سیزیف وشیاره ، چاره نووسه که ی هیچ 

جیاوازییه کی له گه ڵ چاره نوسی نییه  و خراپرتیش نابێت.   



93شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

کرده وه ی ئێمه  له  هه مبه ر چاره نوسی سیزیف دا ئاوێته ی 

ده بینین.  هیوابڕاوییه که ی  و  بێناوەرۆکی  له به رئه وه ی  ترسه، 

هه ڵبه ت باسی سه ره کی ئه م بابه ته  ئه وه یه  که  ژیان له خۆیدا 

به محاڵه   هیوا.  له   داماڵدراوه   و  بێناوه ڕۆک  به ربه ره کانییه کی 

کامۆ ده شڵێت به  مه رجێک ئه م چاره نووسه  هه ڵته کێنه ره ، که  

بیربکه ینه وه  شتێک  که   مه رجه   به م  ئێمه  هه روا هیواداربین، 

زیاتر هه یه  له م ژیانه و ئه و شته  بایه خی هه یه  ببێته  ئامانج. 

چاره نوسی ئێمه  ته نیا کاتێک سامناک دێته  به رچاو، که  مبانه وێت 

ئه گه ر  سه ره کییه .  بۆمان  که   به راوردیبکه ین  شتێکدا  له گه ڵ 

قبووڵی بکه ین ئامانجێکی سه رتر بوونی نییه ، ئه وکات ده توانین 

به  بێ ترس مل وه به ر چاره نووسامن بنێین. کامۆ ده ڵێت هه ر 

ئه وکاته یه  که  ده توانین سه رله به ری ژیان درکبکه ین، له به رئه وه ی 

به هه موو شێوه یه ک ملکه چی بوویین. به م پێیه  سیزیف رێک 

سزاکه ی  کاتێک  ته نیا  خۆیه وه .  چاره نوسی  بان  ده که وێته،  

هه ڵته کێنه ره  که  بتوانێت هیوا یان خولیایه کی باشرتی هه بێت. 

به ده سته وه   شتێکیان  هیچ  خوداکان  نه بێت،  هیوای  ئه گه ر 

نابێت، که  سیزیفی پێ سزا بده ن. 

له ده ره وه ی  و  ئاڵۆز  و  به رباڵو  بابه تێکه   تراژیدیا  تیۆری 

ئه م راڤه کردنه وه یه  دایه ، به اڵم کورته باسکردنێک له  تێڕوانینی 

به   کامۆ  خوێندنه وه یه .  شایانی  تراژیدیا  به   سه باره ت  کامۆ 

چاره نوسی  به   سیزیف  چرکه ساته ی  له و  که   ده ڵێت  ئێمه  

ئه و  ده بێت.  تراژیک  چاره نووسه که ی  ده زانێت،  خۆی 

گۆشه نیگایه کیشی له  الی ئۆدیپووسه ، که  ته نیا کاتێک سیامی 

بوو به  تراژیک و  زانی باوکی خۆی کوشتووه  و له گه ڵ دایکی 
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خۆی ژیانی پێکه وه ناوه ، هه روه ها کامۆ ئاماژە  به وه  ده کات 

به خته وه رن،  ئاکامدا  له   ئۆدیپووس  که  هه م سیزیف و هه م 

که  هه ردووکیان »به م ده رئه نجامه  ده گه ن که  هه موو شتێک 

باشه ». به رواڵه ت کامۆ ناڕاسته وخۆ ده ڵێت تراژیدیا ره شبینانه  

نییه . به پێچه وانه وه  ده ربڕی مه زنرتین هاتییه  که  ئێمه  وه کو 

و  سیزیف  که   له وسه ره وه   هاتییه ن.  ئه و  شایانی  مرۆڤ 

ئۆدیپووس هیوادارن و خۆیان فریوده ده ن، نابنه  پاڵه وان. به  

قبووڵکردنی بارودۆخی تراژیک ده توانین به  ته واویی دانبنێین 

نۆره ی  دانپێدانان  پاش  و  سنوورداربوومنان  و  چاره نووس  به  

ئه وه  دێت، که  ئێمه  کێین و چ تواناییه کامن هه یه . چاره نوسی 

باشرتدا،  شتێکی  و  هیوا  له گه ڵ  له  به راورد،  ته نیا  تراژیک 

چاره نوسی  قبووڵکردنی  به   ئۆدیپووس  و  سیزیف  سامناکه . 

پێیانوانییه  چاره نوسیان  به م شێوه یه   و   بوون  بێهیوا  خۆیان، 

له ئاکامدا  که   ده بینن،  پێچه وانه وه   به   هه ڵته کێنه ره . 

به خته وه ریی راسته قینه یان دۆزیوه ته وه . 

که   دێنێت،  نامیلکه که ی  به   کۆتایی  باسه   به م  کامۆ 

پێکه وه   توند  زۆر  پوچی  له   ئاگاداربوون  و  به خته وه ریی 

به ڕاستیی  ده توانین  کاتێک  ئێمه   ده ڵێت  ئه و  گرێدراون. 

به خته وه ربین، که  به  ته واویی ژیان و چاره نووسامن به  هی 

ئه وه   هه ر  هه مانه ،  که   شتێکی  تاکه   وه کو  بزانین.  خۆمان 

ده بین بۆ هه تاهه تایه . دوایین رسته ی ئه م نامیلکه یه  ئه مه یه : 

ده بێت  بۆ  به اڵم  بزانین.«،  به خته وه ر  به   سیزیف  »ده بێت 

به خته وه ره ؟ شێوه ی ده ربڕینی کامۆ  پێامنوابێت که  سیزیف 

جۆرێکه ، که واته  چاره یه کی دیکه مان نییه . ئاخۆ هه ڵبژاردنێکی 
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دیکه ش هه یه ؟ سیزیف پاڵه وانی پوچیه ، پیاوێک هێنده  ژیانی 

خۆشویستووه ، که  شه رمه زاریان کردووه  به  کرداری بێناوه ڕۆک 

و هیوابڕاوانه ی هه تاهه تایی. به م حاڵه  ئه و رێک سه رتره  له  

خۆی  چاره نوسی  له   ئاگای  ئه وه ی  له به ر  خۆی،  چاره نوسی 

هه یه . ئه گه ر سیزیف به م ئاگاداربوونه  شادمان نه بێت، ئه گه ر 

نابێت.  به دواوه   به خته وه ریی  پوچی،  له   ئاگاداربوون  وایه  

دواتر درێژە  به وه  ده دا، که  ئه گه ر وابێت، به خته وه ریی کاتێک 

ئه گه ری هه بوونی ده بێت، که  ئێمه  له  ئاگاداربوون له  پوچی 

رابکه ین و بازبده ینه  ناو هیوا یان ئیامنه وه . 

نیشانده ری  ئیامن  یان  هیوا،  به ره و  بازدان  ئه گه ر 

ئه گه ر  و  چاره نووس  راسته قینه ی  له   هه اڵتن  بۆ  هه وڵدانه  

به دیبێت،  ئاوا  بازدانێکی  رێگه ی  له   ته نیا  به خته وه ریی 

به خته وه ریی له  بنه ڕەتدا هه اڵتنه . خودی ژیان خۆی له خۆیدا 

به رهه می  و  ده ستکرد  شتێکی  به خته وه ریی  و  ناخۆشه  

به خته وه ریی  به   بڕوامان  ده مانه وێت  ئه گه ر  حاشالێکردنه . 

سیزیف  که   وێنابکه ین  وای  ده بێت  هه بێت،  راسته قینه  

به خته وه ره . ئه گه رچی ئه مه  دوایین رسته ی ئه م نامیلکه یه یه  ، 

که   دابرنێت  کامۆ  سه ره تای  گریامنه ی  وه کو  ده کرێت  به اڵم 

له   کامۆ  که   له وسه ره وه   داده ڕێژێت.  پێیه   به و  به ڵگه کانی 

بنه ڕە تدا بڕوای به م تیۆره یه  که  ئه زموونی مرۆڤ تاکه  راستییه ، 

ده بێت ده ریبخات که  مرۆڤه کان به  پێی ئه زموونه کانیان، نه ک 

به خته وه ربن.  به ڕاستیی  ده توانن  له وان  حاشاکردن  پێی  به  

هانابردن  بێ  به   بتوانین  ده بێت  راسته ،  به خته وه ریی  ئه گه ر 
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بۆ هیوا، ئیامن یان هه ر شتێکی دیکه  که  بانرته  له  ئه زموونی 

راسته وخۆ، به خته وه ریی بدۆزینه وه . ئه فسانه ی سیزیف خۆی 

له خۆیدا هه وڵێکه  تاقه تپڕوکێن بۆ ئه وه ی نیشانیبدات شتێکی 

کۆتایی  نامیلکه که    سه ره تای  گریامنه ی   به م  و  ده کرێت  ئاوا 

هه بێت،  ده توانێ  راسته قینه    به خته وه ریی  ئه گه ر  پێدێت: 

سیزیفیش ده بێ شاد بێت. 
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به رهه مه کانی فرانز کافکا52

کورته 

بابه تێکی  ده په رژێنه سه ر  کافکا”  فرانز  “به رهه مه کانی 

پێداگریکردنه وه   به م  بابه ته که   کامۆ  سه رنجڕاکێش: 

به رده وام  ده بوو  کافکا  به رهه مه کانی  که   ده ستپێده کات 

جۆر  چه ند  به   ده کرێت  کافکا  کتێبه کانی  بخوێندرێنه وه.  

چییه تیی  به رهه مانه   ئه م  ئه وه یه  که   یه کیان  راڤه بکرێن، 

سیمبولیکیان هه یه .

کتێبه که   ده زانێت.  بێناوه ڕۆک  رۆمانی  به  »دادگایی53« 

تاوانبارده کرێت،  که   ده گێڕێته وه   ک،  جۆزێف  چیرۆکی 

بانگی ده که نه  دادگا و شه رمه زارده کرێت، به  هیچ شێوه یه ک 

که   شه رمه زارده بێت  شه رمه زارده بێت.  چی  به   رووننابێته وه  

هه وڵده دات  به اڵم  ئاساییه که ی،  دۆخه   ده گه ڕێته وه   ژیانی 

له   پێداچوونه وه   داوای  و  تاوانبارکراوه   چی  به   بزانێت 
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به   شیکردنه وه یه ک  هیچ  بێ  به   رۆمانه که   ده کات.  دادگا 

له سێداره درانی جۆزێف  ک. کۆتایی پێدێت.

له  روانگه ی جۆزێف  ک54دا هه موو شتێک رسووشتیی 

دێته  به رچاو، له به رئه وه ی له  دنیایه کدا ده ژیت که  لۆژیکێکی 

قبووڵکردووه .  لۆژیکه ی  ئه م  بۆخۆشی  و  هه یه   تایبه تی 

ئاڵۆزی  سیمبولیزم55ی  به   تایبه ت  به تایبه تیی  لۆژیکی  ئه مه  

و  ئاسامنی  ئاواته   به   ئاسایی  دنیای  گرێدانی  بۆ  که   کافکایه،  

دڵه ڕاوکێ رسووشتییه کانه وه  به کارده هێرنێت. له  »دادگایی«دا 

ئاسامنی  ژیانی  هیواکانی  و  ناڕوونی  دڵه ڕاوکێیەک،  هه ر 

زۆر  راستییه   کێشاوه ته سه ر  باڵی  که   ده بینین،  خۆمان 

»دادگایی«  بۆرۆکراسی56ی.  و  دادگا  سیستمی  ئاشکراکانی 

چوارچێوه ی  له   ئاسامنیی  ژیانی  باسی  که   جێیه ی  ئه و  هه تا 

راسته قینه کانی رۆژانه  و هه ستپێکراو ده کات، به  بێناوه ڕۆک 

داده نرێت.

کامۆ باسی ئه وه  ده کات، که بۆ تراژیدیا و پوچی، خاوه ن 

لۆژیک بوون و ئاساییبوون گرنگه . سامناکییه کی که  له  تراژیدیا 

و بێناوه ڕۆکیدا هه یه  به  هۆی بینینی ئه و ئاکامه  به سامه یه ، که  

وه کو به شێک له  سیستمی رسووشتی و لۆژیکیی رووده دات. 

لۆژیکی بێناوەڕۆکی و به رهه مه کانی کافکا، ئێمه  ناچارده که ن 

له  بێزارده کات  ئێمه   شته ی  ئه و  که   تێبگه ین،  له وه   هه تا 

 هه مانکاتیشدا ئاقاڵنه یه .

له   که   پوچی،  دنیای  له   بانرت  کافکا  »کۆشک57«دا  له  

»دادگایی«دا وه سفیکردبوو، ده چێت راڤه  یان چه شنێک هیوا 



99شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

بدۆزێته وه . »کۆشک« چیرۆکی کاره کته رێکه  به  ناوی ک. که  

کۆشک.  پاککه ره وه ی  کراوه ته   له به رئه وه ی  شارێک،  ده چێته  

به  کورتی، ک. به وه  ده زانێت که  ناتوانێت په یوه ندیی له گه ڵ 

کۆشک بگرێت و گوندییه کان قبووڵی ناکه ن که  ئه و ئیزنێکی 

وه های هه بێت. ئه م چیرۆکه  به  راده ی »دادگایی« تاریک و 

هیواکوژ نییه ، له به ر ئه وه ی هه میشه  هیوایه ک هه یه  و ره نگه  

به شێک  ببێته   هه وڵده دات  ک،  ک.  سه رکه وتنی  هۆی  ببێته  

که   سازده کات،  ژنێک  له گه ڵ  په یوه ندیی  و  کۆمه ڵگایه  له و 

ک.  چیرۆکه که دا،  کۆتایی  له   ده کات.  کۆشک  هاتوچۆی 

و  کۆشک  الیه ن  له   بنه ماڵه که ی  که   به جێده هێڵێت  ژنه   ئه م 

حاشالێکراوترین  ریزی  خراونه ته   گوندییه کانه وه   هه روه ها 

رۆمانی  پێیوایه   کامۆ  خه ڵکه کان.  دوورخراوترینی  و 

بازدانی  چه شنێک  خودائاسایه،  بێناوه ڕۆکێکی  »کۆشک« 

ئێگزیستانسیالیستیی هاوشێوه ی بازدانی کیرکەگۆر. 

»دادگایی« ده ریده خات که  له سه ر زه وی هیچ هیوایه ک 

به م ده رئه نجامه   له  »کۆشک«دا  نادۆزینه وه  و وادیاره  کافکا 

لۆژیکیرت  خودا  به   هیوا  هیوابڕاوییه   ئه م  هه ر  که   ده گات، 

ده کات. ئه و روونبوونه وه یه ی که  به ڵگه هێنانه وه ی بێناوه ڕۆک 

و  ره تیکردۆته وه   کافکا  بۆیه   هه ر  بێئاکامه،  به دیده هێنێت، 

بازی ئێگزیستانسیالیستی ده دات. 

کامۆ ده ڵێت کافکا نوسه رێکی جێی سه رنجه ، له به رئه وه ی 

دیکه دا  دنیای  هیواکانی  له هه مبه ر  ئێمه   که   نۆستالۆژییه ک 

ده ریده بڕێت  بێگرێ  زمانێکی  به   ئه و  پێده که ین،  هه ستی 
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به   ئێمه   وه اڵمدانه وه ی  چۆن  که   ده ڕوات،  رێگەیه دا  به م  و 

به ره و  بازدان  و  ژیان  له   هه اڵتن  هۆی  ده بێته   بێناوه ڕۆکی 

و  ئاینزایی  و  جیهانی  ناوه ڕۆکی  به   سه رقاڵه   کافکا  ئیامن. 

له به رئه وه ی  نییه ،  بێناوه ڕۆک  نوسه رێکی  هۆیه وه   به م  رێک 

شوێنه ی  له و  بابه ته کان.  ورده کاریی  ده په رژێته سه ر  پوچی 

دنیایه ی  ئه و  بێناوه ڕۆک هه وڵده دات هیواکانی  نوسه ری  که  

نیشانی  و  دووربکه وێته وه   ژیانه   ئه م  راستییه کانی  له   ئێمه  

بدات چۆن ده توانین له  ژیانی به تاڵ له  هیوادا، به خته وه ریی 

چۆن  که   بنوێنێت،  ئه وه   هه وڵده دات  کافکا  بدۆزینه وه ، 

ژیانه دا هیواکانی  ئه م  له  راسته ییه کانی هه ر  ده توانین رێک 

ئه و دنیایه ی دیکه  بدۆزینه وه .

لێکدانه وه 

کامۆ به  گشتیی به  هۆی ده ربڕینی روونی دۆخی بنچینه یی 

گران له  به رهه مه کانی کافکادا، به ره و الی ئه و راده کێرشێت، 

بێناوه ڕۆک.  به ڵگه مه ندییه کی  ده بێته   کامۆ  بۆ  که   بابه تێکی 

کامۆ ده ڵێت ئێمه  له  الیه که وه  هیوادارین، که  واتا یان خودا 

یان سیستم یان راڤه یه ک له  خولقێندراوه کاندا بدۆزینه وه  و 

له  الیه کی دیکه وه  به ره وڕووی زێده بوونی هیچ و پووچی ئه و 

شتانه ین که  بۆ وه اڵمدانه وه یه ک خۆیان رێکناخه ن.

تاکی  ده وێت،  خۆشی  کامۆ  خوازانه ی  له و  یه کێک 

به رده وام  چیرۆکه کانیدا  له   که   )خوازه یه ک  شه رمه زاره  

ته مه نی  وه کو  مرۆڤ  دۆخی  کامۆ  و  ده بیندرێت( 
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هیچ  تێیدا  که   وه سفده کات،  مردن  به   شه رمه زاربوون 

حوکمی  هه ڵوه شانه وه ی  یان  پێداچوونه وه،   به   هیوایه ک 

شه رمه زاربوونی هه میشه یی نییه . »دادگایی« رێک هه ر ئه م 

سه رانسه ری  له   ک.  جۆزێف  گه ڕانی  به کارده بات.  خوازه یه  

ئه وی مه حکومکردووه   بزانێت کێ  که   ئه وه یه   رۆمانه دا  ئه م 

کامۆ  که   هه ڵده سوڕێت  به ستێنه دا  له و  کافکا  له به رچی.  و 

به   شه رمه زار  که سێکی  چیرۆکی  کافکا  بینیوه :  بۆ  ته داره کی 

مردن له  دنیایه کی بێواتادا ده گێڕێته وه ، له  دنیایه کدا که  مردن 

هه موو  که   بدۆزێته وه،   واتا  یان  وه اڵم  چه شنێک  ده یه وێت 

بێده نگیی  به ره وڕووی  ته نیا  به اڵم  روونبکاته وه ،  بۆ  شتێکی 

راستییه کانی  به کارهێنانی  کامۆ  ئه وه   بێجگه له   ده بێته وه . 

له الیه ن  مه عنه وییه کان  دڵه ڕاوکێ  ده ربڕینی  بۆ  رۆژانه  

کافکاوه  پشتڕاستده کاته وه .

ملمالنێی  هه یه .  هاوشێوه ی  ناوه ڕۆکێکی  »کۆشک«یش 

له   شوێنێک  دۆزینه وه ی  و  تاک  ژیانی  له   واتا  دۆزینه وه ی 

باسده کرێت:  له  رێگه ی ملمالنێی ک.ە وه   خوڵقێندراوه کاندا، 

ک  پاککه ره وه .  پله ی  له   قبووڵكرانی  بۆ  ک.  به ربه ره کانیی 

پێیوایه  که  ئه م پله یه  شایانییه تی، ئه گه رچی به رده وام نکۆڵی 

ده بێت شوێنێکامن  پێامنوایه   که   ئیمه   وه کو  لێده کات، رێک 

له نێو خوڵقێندراوه کاندا هه بێت و ژیان ده بێت واتای هه بێت، 

له   ده بینه وه .  راستییه   له م  حاشاکردن  به ره وڕووی  ئه گه رچی 

خوێندنه وه ی »داگایی« و »کۆشک«دا پیاوانێک ده بینین، که  

به دوای وه اڵمه وه ن و ئه م دنیایه  وه اڵمیان ناداته وه .
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له م  »دادگایی«،  پێچه وانه ی  به   »کۆشک«  به محاڵه ، 

پوچیه دا هیوا ده دۆزێته وه  و به پێی وته ی کامۆ، ئه م هیوایه  

هه ر ئه وه یه،  که  کافکا ده کاته  ئێگزیستیانسیالیست. به  پێی 

له   چه شنێکه   ئێگزیستیانسیالیستیی  بازدانی  کامۆ،  وته ی 

»خۆکوژیی فه لسه فیی« که  کیرکەگۆر ، چێستۆڤ و یاسپێرس 

ئه نجامیده ده ن. پوچی به  واتای ملمالنێی به رده وامه  له نێوان 

ئێمه   که   بێواتایی  بۆشایی  و  یه کانگیری  به   ئێمه   مه یله کانی 

ئێگزیستانسیالیستی  بازدانی  بووینه ته وه .  به ره وڕووی 

دۆزینه وه ی  و  بۆشایی  به   بڕواکردن  هۆی  به   هه وڵده دات 

کامۆ  چاره سه ربکات.  ملمالنێیه   ئه م  تێیدا،  یه کانگیریی 

پێده کرێت  ئه و جێیه  متامنه مان  ئێمه  هه تا  بڵێت  ده یه وێت 

که  درێژە  به  ملمالنێامن بده ین.

کافکا  دواده رئه نجامه کانی  ره نگه   کامۆ  ئه گه رچی 

ئه و،  راشکاوبوونی  له   ده گرێت  رێز  به اڵم  په سندنه کات، 

پێی  به   بنچینه ییانه  که  )النیکه م  ناکۆکییه   ئه م  له ده رخستنی 

وته ی کامۆ و کافکا( هه مان دۆخی مرۆڤییه . 
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لێکدانه وه ی بۆچوونه  سه ره کییه کان

کامۆ فه یلسوف نییه  و ئه فسانه ی سیزیف، ته نیا هه ڵگری 

هیچ  به   سه رقاڵناکات  خۆ  کامۆ  فه لسه فه یه  .  ره نگدانه وه ی 

باسێکی فه لسه فی به رده وامه وه  و ته نیا ده په رژێته سه ر دۆخه  

له   خۆیه وه   روانگه ی  له   مه به سته   به م  هه ر  و  ناکۆکه کان 

جیاوازییه کان ده دوێت. ئه و بۆ ئه م به رهه مه  پالنێکی مه زنی 

ئه م  ئه گه ر  ده خاته به رباس.  ژیان  خودی  واتای  کامۆ  هه یه : 

کاره ی لێدوانی فه لسه فیی بێت، پرۆژە یه کی ئاوا پێویستی به  

زنجیره  باسێکه  به  هه مان راده  مه زن.

ده دوێت،  له سه ره تاوه   هه ر  کامۆ  که   به وجۆره ی  هه ر 

و  روونکردنه وه   نه ک  راڤه کردنه   نامیلکه یه دا  له م  مه به ستی 

بۆ  ئه و  تێدانییه .  میتافیزیکیی  شتێکی  هیچ  نامیلکه یه   ئه م 

و  سیستم  هیچ  که وندا  له   که   باسه   به م  پوچی  هێنانه ئارای 

ئامانجێک نییه ، ده ستپێناکات، به ڵکو ئاماژە  به و بینینانه  ده کات 
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چه ند  ئه گه رچی  ده که ین.  پوچی  به   هه ست  جاریوایه   که  

هۆیه ک باسده کات، که  بۆچی ده که وینه  ژێر کاریگه ریی ئه م 

هه سته وه، به اڵم هیچ کات باسێکی وا ناهێنێتەگۆڕێ که  پێامن 

بقبووڵێنێت ژیان بێناوه ڕۆکه  و وه اڵمبداته وه . کامۆ هیوایه کی 

پێبێنێت، به اڵم  نییه  که  له  رێگه ی باسوخواسه وه  قه ناعه متان 

ده یه وێت به دوای لێکدانه وه ی ئه و له و دۆخه  زه ینییه  بچین 

که  جاروباره  هه موومان تووشی دێین. 

که ون  له   رووناکبیرانه   وێنه یه کی  نییه   پێیخۆش  کامۆ 

چارەسەرێک  ئێمه   ژیانی  چۆن  بۆ  ده یه وێت  پێکبهێنێت، 

میتافیزیکێکه وه   هیچ  به   خۆی  له  ئه نجامدا  بدۆزێته وه . 

نابه ستێته وه،  به ڵکو خۆی سه رقاڵده کات به  چه شنێکی تایبه ت 

ده کات، هۆگری  ئه وه   بانگه شه ی  ئه و  مه عریفه ناسیی58.  له  

پشتبه سنت  بێ  به   ده توانین  ئایا  بیزانێت  ده یه وێت  پوچیه که  

دڵنیاییه وه   به   میتافیزیک،  هه بوونی  ئه گه ری   یان  ئیامن  به  

بژین و له  پێناسه کردنی ئه م هۆگرییه  خۆی ده به ستێته وه  به  

لێیده زانین.  دڵنیاییه وه   به   که   شته ی  له و  تایبه ت  وێنه یه کی 

دڵنیابین:  دووشت  له   ده توانین  ته نیا  وێنه یه   ئه م  پێی  به  

»نوستالۆژیی یه کانگیری« و نه توانینامن بۆ دۆزینه وه ی وه اڵم 

له  جیهانه دا.

به رامبه ر  کرده وه ی  له   راسته وخۆ  مه عریفه ناسی 

میرات  به   کامۆ  و  دایکبووه   له   ئاوه زخواز  سوننه تی  به  

پێیگه ییشتووه . ئاوه زخوازیی متامنه  به و زانیاریانه  ناکات، که  

ئێمه  له  رێی ئه زموونه وه  به ده ستامن هێناون و سه رنجی خۆی 
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زیاتر له سه ر ده ستنیشانکردنی ئه و وشیاربوونانه  چڕده کاته وه،  

که  لە رووی به ڵگه مه ند کردنێکی سه ڵته وه  به ده ستدێن. وادیاره  

کامۆ مه یلێکی بۆ زانسته  ئه زموونییه کان نییه ، به اڵم له  زانستی 

زاتییش59 به گومانه  و به م ده رئه نجامه  ده گات، که  ئێمه  ته نیا 

دۆزینه وه   یه که میان  ده یانزانین.  که   دڵنیاین  شت  دوو  له  

النیکه م  یان  دڵنیانه بین،  لێیان  ده چێت  له وه   که   زه ینییه کانه  

پێویسته  وردتر پێناسەبکرێن، دووه میان په یوه ندییه کی زۆری 

زانیاریی  بۆ  کامۆ  که   سنوورێکه   زیاتر  و  نییه   زانسته وه   به  

ئێمه ی داده نێت. کامۆ له  بنه ڕە تدا ده پرسێت، ئایا به ڕاستیی 

به  بێ ئه وه ی به  دڵنیایی له  شتێک بزانین ژیان بکه ین، ئه ویش 

کاتێک که  تاکه  دڵنیابوون، ئه وه یه  که  ناتوانین دڵنیابین، ئاخۆ 

ده کرێت درێژە  به  ژیان بدرێت؟   

دڵنیابوونه   به م  ده توانین  که   وه اڵمده داته وه   کامۆ 

نه رێنییه وه  بژین، به و مه رجه ی ئاگاداری ئه وه بین، که  گه ڕان بۆ 

هه رشتێکی دیکه ی جیا له وه  بێئاکامه . ئێمه  ژیان ده که ین، به اڵم 

تێگه ییشتنی  سه رچاوه که ی  که   گاڵته جاڕانه   بێالیه نییه کی  به  

بێبایه خه .  بکه ین  هه رچی  که   له وه ی  تێگه ییشنت  ئێمه یه ، 

هونه رمه ند  سه رکه توو،  ئه کته ر،  هێنانه وه کانی  منوونه   به  

به ته واویی روونده بێته وه  که  مرۆڤی بێناوه ڕۆک ته نیا شانۆیه ک 

ژیان ده کات، ئه و ته نیا به  شێوه ی »له وه  ده چێت، به ڵێنده ره  له  

هه مبه ر ئه و شته ی که  ده یکات« ده ژیت. 

له وه ده چێت  بێت،  راست  بانگه شه یه   ئه م  ئه گه ر 

مرۆڤی  له گه ڵ  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی  نێوان  جیاوازیی  ته نیا 
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ده ڵێت  کامۆ  بێناوه ڕۆکه  .  مرۆڤی  بێالیه نبوونی  ئاسایی، 

ده بینێت،  ژیان  له   سوود  زیاتر  بێناوه ڕۆک  مرۆڤی 

ئاستی  چوونه سه رێی  به هۆی  بێالیه نییه که ی  له به رئه وه ی 

ئه زموون  بۆ  ئاماده ده کات  ئه و  که   وشیاربوونه کانییه تی 

له   نییه   وازهێنان  بێناوه ڕۆک،  دنیابینیی  زیاتر.  وه رگرتنی 

دنیابینییه   ئه م  شیکردنه وه،  به   نییه   رازیبوون  بایه خه کان، 

به دوای روونکردنه وه  یان پاساوهێنانه وه وه  نییه .

 ئه گه ر مرۆڤی بێناوه ڕۆک پێویستیی نییه  به  روونکردنه وه  

بۆچی  ئه ی  خۆی،  ئاکاری  و  ژیان  بۆ  پاساوهێنانه وه   یان 

و  روونکردنه وه   که   بابه تێک  ده نووسێت.  بابه ته   ئه م  کامۆ 

ئه م  ئه گه رچی  بێناوه ڕۆک.  دنیابینیی  بۆ  پاساوهێنانه وه یه  

ئه و  دۆخی  بۆئه وه ی  پێویسته    به اڵم  ناکۆکیی،  له   پڕه   کتێبه  

روونبکاته وه . له م نامیلکه یه دا باسی به ڵگه مه ندبوو سه باره ت 

به  بابه ته  روونه کان که مرته  و زیاتر هه وڵدراوه  به  تێروته سه لی، 

چوارچێوه یه کی رووناکبیرانه  بدات به  شێوه ی ژیانێکی تایبه ت. 

به  خوێندنه وه ی ئه م نامیلکه یه  له و شتانه  دڵنیانابین، که  کامۆ 

هیچکات  ئه وه ی  له به ر  ده دوێت،  تیۆرانه   به م  سه باره ت 

ده رئه نجامه   به م  ره نگه   بۆیه   پێناکات،  روونیان  ئاماژەیه کی 

بگه ین، که  کامۆ هێنده ی که  فه یلسوفی ئایینزاییه ، فه یلسوف 

شه ڕی  ناچێته   فه لسه فییه وه   به ڵگه هێنانه وه ی  به   کامۆ  نییه . 

نه رێنییه وه   ئیامنێکی  چه شنه   به و  به ڵکو  ئایینزایی،  بڕوای 

بۆ  وه اڵمێک  هیچ  ئه وه ی  بۆ  ده بێته وه ،  به ره وڕوو  له گه ڵی 

پرسیاره  سه ره کییه کان نه دۆزێته وه .
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هه وێنی پوچی له  »نامۆ«دا 

نه ک  رۆمانه کانییه تی،  بۆ  کامۆ،  زیاتری  ناوبانگی 

بڕوا  باشرت  و  ژیرانه تر  رۆمانه کانیدا  له   ئه و  نامیلکه کانی. 

کامۆ  نامیلکه کانیدا.  له   نه ک  نیشانده دات  فه لسه فییه کانی 

و  نوسی  سیزیف دا  ئه فسانه ی  سه روبه ندی  له   »نامۆ«ی 

یه کرتیین.  هاوته ریبی  رووه وه   زۆر  له   کتێبه که   دوو  هه ر 

ده توانین ئه فسانه ی سیزیف به  هه وڵێک بۆ روونکردنه وه ی 

دنیابینیی »نامۆ« و نیشاندانی روونی ئه و دنیابینییه  و »نامۆ« 

چیرۆکی  و  بێناوه ڕۆک  پاڵه وانی  بۆ  بزانین  منوونه یه ک  به  

بێناوه ڕۆک که  له  ئه فسانه ی سیزیف دا باسکراون. 

که   »میورسۆو«  ناوی  به   که سێکه   چیرۆکی  »نامۆ« 

چێژی  بۆ  و  بایه خدار  سیستمێکی  له  هه موو چه شنه   به تاڵه  

ئه وه ی  له  جیاتی  »میورسۆو«  ده ژیت.  ئه مێستای  جه سته یی 
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ئه و  هه تا  بجوڵێته وه ،  کۆمه اڵیه تییه کان  باوه   رێسا  پێی  به  

ئه وه ی  بژیت،  راستگۆیانه   هه وڵده دات  ده توانێت  جێیه ی 

که   هاوڕێ  ببێته   که سانه   ئه و  له گه ڵ  و  بیکات  پێیخۆشه  

حه زی لێیانه، هه روه ها به ڕواڵه ت هیچ هه ستێکی ده رناخات، 

ناشتنی  مه راسیمی  له   که   ناکات  ته نگه تاو  خۆی  له به رئه وه  

هێندێک  بکات.  گه رم  شینگێڕییه کی  یان  بگریت،  دایکیدا 

رووداو ده بنه  هۆی ئه وه ی، که  »میورسۆو« له  چرکه ساتێکدا 

و به  بێ بڕیاری پێشوو، پیاوێکی عه ره ب له  به ستێنی ده ریادا 

حوکمه ی  ئه و  ده کات.  شه رمه زار  ئه و  دادگا  دواتر  بکوژێت. 

که  به سه ریدا ده سه پێنن زیاتر له به ر کووشتنه که  نییه ، به ڵکو 

له به ر پێشێلکردنی یاسا نه نوورساوه کانی کۆمه ڵگەیه . 

ده که وێته   رۆمانه که   فه لسه فی  ناوه ڕۆکی  زۆرینه ی 

کۆتایی  و به  تایبه تیی له  مشتومڕی گه رمی نێوان »میورسۆو« 

بڕوا  »میورسۆو«  هه وڵده دات  قه شه که   زینداندا،  قه شه ی  و 

قه شه که   داواکانی  »میورسۆو«  بێنێت.  مه سیح  ئایینی  به  

بۆ خودا و شته کانی  مه یلێکی  که   پێیده ڵێت  و  ره تده کاته وه  

دنیا ی دیکه  نییه . پێیخۆشه  له گه ڵ ئه وشتانه دا بژیت که  لێیان 

که   بێت  مردن  هه مان  دڵنیابوون  ئه گه ر  ته نانه ت  دڵنیایه ، 

چاوه ڕوانییه تی.

»میورسۆو«، چ له  ئاستی شانۆگێڕی و چ له  ئاستی مانای 

»میورسۆو«ی  شانۆگێڕیدا  ئاستی  له   پوچیه .  پاڵه وانی  وشه دا 

بۆ  خوازه یه که   سێداره ،  چاوه ڕوانی  و  مردن  به   شه رمه زار 
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له   منوونه یه که   رێک  »میورسۆو«  هه روه ها  مرۆڤی،  دۆخی 

تایبه مته ندییه کانی سه ربزێوی، بژاردە و تامه زرۆیی که  کامۆ له  

له گه ڵ شته   ئه فسانه ی سیزیف دا دایده ڕێژێت، »میورسۆو« 

باوه کاندا ناسازێت و هه رشتێک به  مێشکی دابێت ده ستبه جێ 

ئه نجامیده دات و به مجۆره  پێداگریی له  سه ر بژاردەی خۆی 

که   دایکیدا  له  شه وی مردنی  بۆ منوونه  »میورسۆو«  ده کات. 

به خه به ر بوو جگه ره ی کێشا و چوو بۆ به ستێنی ده ریا. رۆژی 

دواتر، پاش نێژرانی دایکی له گه ڵ ژنێک ده ست تێکه ڵده کات 

و بۆ هاوڕێکه ی که  ته واو خوێڕییه  ، نامه یه ک ته زویرده کات. 

که ڵکوه رگرتنی ئا ئه مجۆره  له  ئازادیی، ده رخه ری سه ربزێوییه  

دژ به  هه ر هه وڵێک که  سنوور بۆ ژیانی داده نێت. چیرۆکه که  

تامه زرۆیی ئه و به  گه ڕانی جدیانه ی به دوای چێژ و ئه زموونه  

نوێیه کان نیشانده دات. ئه و ئه وینداری زیندووبوونه . 

پاڵه وانی  له   که  به وجۆره   هه ر  رۆمانه که دا  درێژە ی  له  

گاڵته جاڕانه   بێالیه نییه کی  »میورسۆو«  ده وه شێته وه ،  پوچی 

تێکه اڵوبوون،  نه ک  باشرته   پێ  بینه ربوونی  ئه و   ده پارێزێت. 

وه سفی  کتێبه که ،  له بیرنه کراوه کانی  به شه   له   یه کێک 

»میورسۆو« ده کات، که  سه رله به ری رۆژە که  له  هه یوانه که دا 

دانیشتووه  و سه یری رێبوارانی سه ر شه قام ده کات. ته نانه ت 

ده بێت،  رووداوێک  تێکه اڵوی  راسته وخۆ  »میورسۆو«  کاتێک 

»ماری60«ی  کاتێک  بکات.  سه رقاڵ  خۆی  زۆر  ناتوانێ  که  

ئه ڤینداری داوای لێده کات که  له گه ڵی زه ماوه ند بکات، پێی 
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کاریگه رییه کی  هیچ  ئه مه   به اڵم  ناوێت،  خۆشی  که   ده ڵێت 

ته نانه ت  نییه .  ئه ودا  نه کردنی  یان  زه ماوه ندکردن،  له سه ر 

به ڕاستی  که   پێیوایه   که  عه ره به که   ده کوژێت، مرۆڤ  کاتێک 

»میورسۆو« له وێ نییه  و ئه وکاره ی که  کراوه ، له راستیدا ئه و 

نه یکردووه ،  پێده چێت که  ئه و شاهیدی ته قه کردنه  له  پیاوه  

عه ره به که  ، نه ک ئه وه ی خۆی ته قه ی کردبێت.  

له   قینی  و  رق  ته قینه وه ی  دوایین  له   »میورسۆو« 

دنیابینییه   له   زۆر  به شێکی  له   ئه نجام  زیندانه که ،  قه شه ی 

ده کات،  پێداگریی  هێزه وه   به   وه رده گرێت،  بێناوه ڕۆکه که ی 

هه موومان  ئێمه   نییه،   گرنگ  شتێک  هیچ  له ڕاستیدا  که  

ئه وه ی  له  ئه نجامدا  و  ده مرین  هه موومان  و  ده که ین  ژیان 

قه شه ی  ئه وه ی  پاش  بێکه ڵکه .  ئه نجامیده ده ین،  مردن  پێش 

چێژ  رۆشنگه ریی  دوا  له   »میورسۆو«  ده ڕوات،  زیندانه که  

ئاماده م جارێکی دیکه   وه رده گرێت: »و هه ستم کرد دیسان 

بگه ڕێمه وه  و سه رله به ری ژیان بژیەمه وه ، له وه ده چێت ئه و 

رقه  خه سته  منی پاککردبێته وه  و خاوێن بووبێتمه وه ، منی له  

له   پڕ  شه وه   له و  یه که مجار  بۆ  کردبێت.  رزگار  هیوا  چنگی 

دنیا  ره سه نی  خۆگێلکردنی  به ره وپیری  ئه ستێره دا،  و  نیشانه  

به ڕاستی وه کو  له  خۆم ده چێت،  چووم. دنیام دیت که  زۆر 

دیسانه وه   ئه مێستا  و  بووم  به خته وه ر  هه ستمکرد  برایه ک، 

به خته وه ر بوومه ته وه ». »میورسۆو« به تاڵ له  هیوا، خۆی له  

دنیایه کی بێواتا و هیوابڕاودا ده بینێت. له  کۆتایی رۆمانه که دا، 
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دۆخی بێناوه ڕۆکی خۆی له  دنیادا به  ته واویی قبووڵده کات و 

ته نانه ت به م ده رئه نجامه  ده گات که  به خته وه ره .    

بۆ نیشاندانی تایبه مته ندییه کانی پاڵه وانی بێناوه ڕۆک، هه ر 

»میورسۆو« له به رده ستدا نییه ، کامۆ له  »نامۆ«دا هه وڵده دات 

ئه فسانه ی  له   که   به رده ست،  بخاته   منوونه   شته   ئه و  بۆ 

بێناوه ڕۆک  هونه رمه ندی  تایبه مته ندیی  وه کو  سیزیف دا 

ده ستنیشانی کردووه . له  »نامۆ«دا کامۆ به  بێ ئه وه ی سه رقاڵ 

و  ئاساییه کان  رووداوه   فه لسه فیی  بابه تگه لێکی  به   بێت 

جیهانییه کان  ناوه رۆکه   به   ئاماژە   هه وڵبدات  ئه وه ی  بێ  به  

ناکاته وه ،  روونیان  و  رشۆڤه ده کات  بابه تانه   ئه م  بکات، 

به تایبه تیی به شی یه که می رۆمانه که  به  چێژە وه  وه سفی زۆر 

که   ده کات  نائاسایی  کارئه کتەری  و  شه که تهێنه ر  رووداوی 

و  ساالمانۆ61  له گه ڵ  ئێمه   پڕده که نه وه .  »میورسۆو«  ژیانی 

ئه وین  هه ڵته کێنه ری  په یوه ندییه کی  ئاشناده بین.  سه گه که ی 

چێژی  له   ئاگادارده بین  و  ده رده که وێت  بۆ  نه فره ت62مان   -

ئه م  ته واوی  له   به ستێنی ده ریا.  له به ر هه تاوی  خۆهه ڵخسنت 

و  سه رنجڕاکێشی  ژیاندا،  ئه زموونی  هه زاران  له   وه سفانه دا، 

چێژێکی پڕ که فوکوڵ ده بینین. هه ر ناوەڕۆکێکی جیهانی که  له  

رۆمانه که دا هه ڵبکێشین به  هۆی درێژە دادڕی یان سیمبولیزمی 

که   دنیابینییه که   هۆی  به   به ڵکو  به دینه هاتووه ،  له راده به ده ر 

رێکوپێک و سیستامتیک، سه رنجڕاکێش و له به رداڵنه .  

¤¤¤
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)Endnotes(

 1913 نۆڤه مربی   هه شتی   له   كامۆ  ئالبێرت   :Albert Camus  .1

ئه وروپییه   مندااڵنی   له   كامۆ  دایكی   و  باوك  له دایكبووە.  ئه لجه زاییر  له  

روویان  باشرت،  ده رفه تێكی   دۆزینه وه ی   به  هیوای   كه   بوون،  هه ژاره كان 

له   بوو  تێكه اڵوێك  جه زاییر  له   كامۆ  منداڵیی   كردبوو.  ئه لجه زاییر  له  

هه ژارییه كی  گران و چێژە  ئاساییه کان. 

له   یه كێك  ده گێڕا،  كامۆدا  ژیانی   له   سه ره كیی   ده وری   كه سێك 

مامۆستاكانی  قوتابخانه ی  سه ره تایی  ئه و بوو به  نێوی  “لوویی  ژێرمه ن”. 

ئالبێرتی  زانی  و نه نكی  رازیی  كرد ئیزنی  پێبدا  ژێرمه ن به  توانسته كانی  

وانه ی  تایبه تیی  به  نه وه كه ی  بڵێته وه  هه تا له  تاقیكاریی  بۆرسی  خوێندندا 

دۆزییه وه :  دیكه ی   مامۆستایه كی   دواناوه ندیدا  له   كامۆ  به شدارییبكات. 

هه مووه   ئه و  نێو  له   گرێنه ر”.  ژان  به نێوی   زه وقجوان  “مامۆستایه كی  

كتێبه ی  كه  كامۆ له  قۆناخی  قوتابخانه یدا خوێندینه وه ، دوو كتێبی  زیاتر 

“چاره نوسی   و  گرێنێر  ژان  “دوڕگه كان”ی   بوو،  پێخۆش  هه مووان  له  

مرۆڤ”ی  ئاندرێ  مالرۆ. كامۆ له  ساڵی  1952دا نوسی  که  دوڕگه كان به  

وه بیرهێنانه وه ی  “رازه كان.. شتی  پیرۆز.. و رسووشتی  سنوورداری  مرۆڤ” 

 .)LCE,328( قه ره بووبکاته وه   من   ئایینیی   نه ریتیی  په روه رده ی   توانی 

كامۆ هه روه ها له  “دوڕگه كان”ە وه  فێربوو، كه  چۆن به  وه سفكردنی  شت 

و رووداوه  هه ستپێكراوه كان ئه ندێشه ی  فه لسه فیی وه ده ربخات.

نه خۆشیی   زانییان  كه   بوو،   دواناوه ندیدا  یه كه می   ساڵی   له  

دەردەباریکەی هه یه  و ئه م نه خۆشییه  هه تا كۆتایی  ژیانی  ئازاری  دا. كامۆ 

فه لسه فه ی   به كالۆریوسی   و  ئه لجه زایێر  زانینگه ی   بۆ  چوو   1933 ساڵی  

وه رگرت. دواتر له  قۆناغی  دكتۆرادا درێژە ی به  خوێندن دا و بڕوانامه ی  

مامۆستایی  پێدرا . 

و  جوان  جلی   دڵناسكیی ،  و  متامنه به خۆبوون  ئاوێته بوونی  
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خوێنشیرنبوونی ، سه رنجی  ژنانی  بۆ الی  خۆی  راده كێشا. سه ره ڕای  ئه مانه ، 

له خۆبڕاو،  ئاگا  و  سه رسه ری   ژنێكی   له گه ڵ   به  په له   سااڵندا  بیست  له  

به اڵم له به رداڵن به ناوی  “سیمۆن هایه “ هاوسەرگیریكرد. دایكی  سیمۆن 

مێرده ی   و  ژن  ئه و  خه رجی   بوو،  چاو  سه ركه وتووی   پزیشكێكی   كه  

دابینده كرد به و هیوایه ی  كامۆ بتوانێ  سیمۆن له  گیرۆده بوون )به  ماده  

هۆشبه ره كان( رزگاربكات، به اڵم كامۆ نه یتوانی . كامۆ كاتێ  زانیی  سیمۆن 

له بری  وه رگرتنی  ماده ی  هۆشبه ر له گه ڵ  دكتۆرێك ده خه وێ ، لێی جیابۆوه . 

كامۆ بۆ جارێكی  دی  زه ماوه ندی  كرد. ژنی  دووهه می، “فرانسین فه ور” 

به اڵم  جوان،  فرانسینیش  بوو.  ئۆران   خه ڵكی   و  بیركاری   مامۆستای  

له خۆیدا بوو. فرانسین ئه گه رچی  ئه وكات له  كامۆ جیا نه بۆوه،  به اڵم له  

خه یانه ته  هه میشه یی  و ئاشكراكانی  كامۆ بێزاربووبوو.

بۆ  توانست.  له   لێوڕێژبوو  كامۆ  1930دا  ده یه ی   سه ره تاكانی   له  

و  وتار  چه ند  و  رۆمانێك  ده نوسی .  رێپوبلیكن”ی   “ئه لجێر  رۆژنامه ی  

ئه ندامی   به   بوو  و  پێكهێنا  شانۆیی   گروپێكی   نوسی .  شانۆییه کیشی  

حیزبی  كومونیست. ئه ندامبوونی  له  حیزبی  كومونیستدا زۆری  نه خایاند. 

رادیكاڵه كانی   له   پشتیوانیكردنی   له به ر  ئه وی    1937 ساڵی   حیزبه كه ی  

ده ركرد،  مه ده نییه كان،  و  كۆمه اڵیه تی   مافه   به ده ستهێنانی   بۆ  عه ره ب 

به اڵم له  نوسیندا له  سه ره تای  رێدا بوو. یه كه م رۆمانی ، “مه رگێکی خۆش” 

هێنده  رێكوپێك نه بوو، كه  بۆ چاپ بشێت، به اڵم به شێك له  وتاره كانی  

ساڵی  1937 له ژێر سه ردێڕی  »پشت و رووL›envers et l›endroit”  و 

كۆمه ڵێكی  دی  له  1939 به  نێوی  »رابوواردنNoces “ باڵوكرده وه.

به شێك  له  1943  پاشان  “نامۆ”ی  باڵوكرده وه ،  له  1942دا رۆمانی    

په یوه ندییان  كه   چاپكرد،  سیزیف”  “ئه فسانه ی  به نێوی   وتاره كانی   له  

و  نوسی   به هێزی   شانۆیی   دوو   1945-1944 له   رۆمانه وه   هه بوو.  به و 

و   ”The Misunderstanding تێگه یشنت  “خراپ  شانۆ:  بردینه سه ر 
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و  سارتر”  په ول  “ژان  له گه ڵ   سه رده مه دا  له م   .”Caligula “كالیگوال 

“سیمۆن دێ بیۆڤۆیر” و باقیی  ئه ندامانی  گروپی  ئه وان بوو به  هاوڕێ . 

كه سێكی   بۆ  پاریس،  رووناكبیریی   ناوه ندی   له   به شداربوونی   ئه زموونی  

وه كو كامۆ كه  له  هه ژاری  و نه خوێنده وارییدا په روه رده  ببوو سه رخۆشی  

و تاڕاده یه ك سامناك بوو.

له  سه رده می  داگیركارییه كانی  نازییه كاندا، بۆ یه كه مجار نێوی  كامۆ 

به  ئێگزیسته نسیالیزمه وه  گرێدرا. كامۆ هۆگری  پرسه كانی  ئێگزیسته نسیال 

بوو و زۆر له  ژێر كاریگه ریی  ئه و دوو بیرمه نده دا بوو، كه  شوێنه واریان 

“فیۆدۆر  واته   به جێهێشت،  ئێگزیسته نسیالیزمدا  پێكهاتنی   له سه ر 

دۆستۆیه ڤسكی”  و “فرێدریش نیتشه “.

كامۆ له  شانۆیی  “عادیله كان Les Justes“ )1949( و له  نامیلكه ی  

پرسی   په رژایه سه ر  L›Homme révolté“ )1951(دا  سه ربزێو  “مرۆڤی  

سه رهه ڵدان و شۆڕش و سته مكاریی . كامۆ ده یوت مه ترسیی  ماركسیزم 

و یه كێتیی  سۆڤیه ت، جیدیرتن له  مه ترسیی  سه رمایه داریی  رۆژئاوایی  بۆ 

سه ر ئازادی  و شان وشكۆ و به خته وه ریی  مرۆڤ . له م سه رده مه دا سارتر 

راست به  پێچه وانه ی  كامۆ بوو. پاش ئاڵوگۆڕكردنی  چه ند نامه ی  توندی  

كه وتبۆوه .  دوور  پاسكاڵ   له   پیشرت  كامۆ  تێكچوو.  نێوانیان  راشكاوانه ، 

پاسكاڵ   له  “شارڵ  دۆگۆل” و حیزبه   ناتریستییه که ی به رگریده كرد.

 La “رووخان  نێوی   به   خۆی  رۆمانی   سێهه  مین  كامۆ   1956 ساڵی  

Chute” باڵوكرده وه . له  1957دا خه اڵتی  نۆبێل له  ئه ده بیاتی پێدرا. 

داڕشتنه وه   ژیانیدا  سه رانسه ری   له   كامۆ  دڵخۆشییه كانی   له   یه كێك 

هه مان  له   كامۆ  بوو.  دیكه   نوسه رانی   به رهه می   شانۆی   بردنه سه ر  و 

رۆمانی   رووی   له   شانۆییه كی   1936دا  ساڵی   له   و  كار  سه ره تاكانی  

له   شانۆ.  سه ر  بردییه   و  نوسی   گرژیی”   “رۆژە كانی   نێوی   به   ماڵرۆ 

راهیبه  بۆ  “شینگێڕیی   رووی   له   شانۆییه كی   له  1956دا  كۆتاییه كانیشدا 
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له   Requiem pour une nonne “ی  فاكنێر نوسی  و بردییه سه ر شانۆ. 

“ده ستبه سه ركراوان  Les Possédés”ی   به پێی   شانۆییه كی   1959شدا 

دۆستۆیه ڤسكی  نوسی  و بردییه سه ر شانۆ. ئه و له  بیری  ئه وه  دابوو، كه  

به  رۆمانی   زیاترین هیوای   به اڵم  بۆ شانۆ،  ته رخانبكات  ره به ق  ده ساڵی  

ژیانه كه ی  واته  “یه که م مرۆڤ” بوو.

 Le premier یه كه م مرۆڤ  “ به  نوسینی رۆمانی   كامۆ ده ستیکرد 

به   پێشكه شیكرد  و  رۆمانی   باشرتین  ده بێته   ئه مه   پێیوابوو   .“ homme

قه ت  كه   تۆ  به   پێشكه ش  نوسیبوو:  به م جۆره   پێشكه شییه كەی   دایكی . 

ناتوانی  ئه م كتێبه  بخوێنییه وه .

كامۆ  کرد.  دوایی  کۆچی  ترۆمبیل  روداوی   به  كامۆ   1960 له 12/4  

مردنی   له   ناخۆشرت  شتێك  هیچ  ،که   كوتبوو  هاوڕێكانی   به   هه میشه  

و  )ژیان  نییه .  ترۆمبیل  رووداوی   به هۆی   مردن  له   قۆڕتر  و  منداڵێك 

به سه رهاتی کامۆ، ئیسامعیل ئیسامعیل زاده ، هه فته نامه ی نسێ، ژماره  

)58

باڵوکه ره وه ی  له    1942 ساڵی  نامۆ،  رۆمانی   The Stranger :  .2

گالیامر چاپ کرا. ئه م کتێبه  له  سه رده مێکدا نوورسا که  جه زاییر هێشتا 

له  الیه ن فه رە نساوه  داگیر کرابوو. ئه م کتێبه  چیرۆکی پیاوێکی ناخخواز 

زینداندا  له   و  ده کوژێت  که سێک  که   وه سفده کات  میورسۆو  ناوی  به  

به شی  به شه ،  دوو  رۆمانه   ئه م  خۆیه تی.  له سێداره درانی  چاوه ڕوانی 

یه که م دابه شده بێت به  شه ش پۆل و به شی دووهه م ده بێته پێنج پۆل. 

به شی یه که م یازده  رۆژ ده خایه نێت. به  ئاگاداربوونی میورسۆو له  مردنی 

ده ریا  به ستێنی  له   عه ره بێک  کوشتنی  به   و  ده ستپێده کات  دایکییه وه  

به شه ش  ئه م  ده خایه نێت.  مانگ  یازده   دووهه م  به شی  ته واوده بێت. 

به   و  ده ستپێده کات  پۆلیسه وه   بنکه ی  له   میورسۆو  له   لێپرسینه وه   به  

بیرکردنه وه  له  بێناوه ڕۆکی رێک له و کاته ی که  له  زینداندایه  و چاوه ڕێیه  
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آلرب  بیگانه/  رۆمانی:  )بڕوانه   پێدێت.  کۆتایی  نا،  یان  بدرێت  له سێداره  

کامو/ ترجمه ی امیر جالل الدین علم/ انتشارات نیلوفر.( 

The Plague  . 3: رۆمانی تاعون ساڵی 1947 چاپکرا. رووداوه کانی 

ئاخێوه ر  ده ده ن.  روو  ئۆران  ناوی  به   ئه لجه زاییر  شارێکی  له   “تاعون” 

که سێکه  به ناوی دکتۆر “ریۆ” که  که سایه تیی سه ره کی رۆمانه که شه . ئه م 

کتێبه  به  باسێک له  خه ڵک و شاره که وه  ده ستپێده کات، پاشان له   رێژە ی 

مشکه کان له  شاره که دا و مردنیان ده دوێت. ئاخێوه ر یان هه مان دکتۆر 

ریۆ، پێیوایه  که  له  دنیا ماندوو بووه  و بڕوای به  هیچ خودایه ک نییه  و 

و  لێزانه   پزیشکێکی  ئه و  مرۆڤ.  بۆته   که   بووه،   خۆی  خواستی  ده ڵێت 

له  ریزی یه که م که سه کاندا بوو که  هۆکاری مردنی مشک و خه ڵکی به  

رۆمانه که   دیکه ی  که سایه تییه کانی  له قه ڵه مدا.  نه خۆشیی  سه رهه ڵدانی 

کارمه ندێکی  گراند”،  “یوزێف  گه شتیاره .  که   تارۆو”  “ژان  له   بریتین 

بۆ  که   رۆژنامه وانێکه   رامبێرت”،  “ره یمۆند  شاره وانییه .  به سااڵچووی 

ئه و  ئاران. کۆتارد، دراوسێی گرانده،  که  راپۆرت ده چێته  شاری  نوسینی 

نه یهێشت خۆی بکووژێت. دکتۆر “کاستێل”، هاوکاری به ته مه نی دکتۆر 

دانا.  نه خۆشییه که   له سه ر  تاعونی  ناوی  که   بوو  که سێک  یه که م  و  ریۆ 

“باوکه  پانێلۆو”، قه شه ی شاره که یه  و تاعون به  نه هاتییه کی ئاسامنیی بۆ 

خه ڵکی ده زانێت. به ڕێز ئۆسۆن، حاکمی دادگای شاره  و له گه ڵ ژن و دوو 

ره سووڵ سوڵتانی،  وه رگێڕانی  “تاعون”،  رۆمانی  )بڕوانه :  منداڵه که یه تی. 

ده زگای موکریانی، 2013(

واتای  به    )Existence( ئێگزیسته نس   :Existencialism  .  4

ئه م  دامنارکیی  فه یلسوفی  کیركەگۆرد،  سورێن  یه که مجار  هه بوون ە . 

هه بوونی  به کارهێنا.  مرۆڤ  راسته قینه ی  هه بوونی  واتای  به   وشه یه ی 

مرۆڤ وه ک بوونه وه رێکی هه ستکرد، واته  بوونه وه رێک که  به  شێوه ی  

یان  ئێگزیسته نسیالیزم  رێبازی  ئاگاداره .  خۆی  له   راسته وخۆ  و  روون 
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فه لسه فییه کان،  رێبازه   له   یه کێکه   که   هه بوون،  ره سه نایه تیی  رێبازی 

مرۆڤێکی ئاوا به  ده ستپێکی فه لسه فه  ده زانێ. 

فه یلسوفانی  به رای  که   به مجۆره یه   رێبازه   ئه م  هاتنه ئارای 

چییه تی  له   بانرته   و  سه رتر  شتێک  هه موو  هه بوونی  ئێگزیسته نس، 

و  سه رقاڵین  شته کانه وه   هه بوونی  به   راستیدا  له   هه موومان  شته .  ئه و 

ئه گه ر به  وردیی بڕوانین خۆمان نوقمی هه بوونی دنیا و بوونه وه ره کانی 

دێت.  هه بوون  له گه ڵ  ره سه نایه تیی  پێیه   به م  ده بینین.  دنیایه   ئه و  نێو 

)ئێگزیسته نسیالیزم واته  رێبازی ره سه نایه تیی هه بوون(.

هاوچه رخدا  ئاوه زی  و  هزری  ژیانی  له   ئێگزیسته نس  فه لسه فه ی 

شه ڕی  پاش  ئه ورووپا  داڕمانی  و  لێکرتازان  داناوه .  زۆری  کاریگه ریی 

بایه خه   و  هزر  که   ئاراوه ،  هێنا  هه موواندا  له   بڕوایه ی  ئه م  جیهانیی 

له  دنیایه کدا،  بزانن و به م ده ره نجامه  بگه ن که   بێناوه ڕۆک  به   باوه کان 

که  تێیدا ده ژیین ئاوه ز و لۆژیک نه ته نیا زاڵ نییه،  به ڵکو بێکه ڵکیشه .

هه بوون  ره سه نایه تیی  فه لسه فه ی  یان  ئێگزیسته نس  فه لسه فه ی 

فه یلسوفی  مه زنی  به رهه می  له   لووتکه ی  و  قووڵه   فه لسه فه یه کی 

ئه ڵامنی، مارتین هایدگێردا به  نێوی هه بوون - زه مان بدۆزینه وه .

نه یتوانی  به رگریی  ته ڤگه ڕی  فه رە نسایی:  ئێگزیسته نسیالیزمی 

سه رله به ری ئه وروپا بگرێته وه،  به اڵم ئه م شۆڕشه  له  فه رە نسادا سه ر یهه ڵدا. 

شۆڕشی راسته قینه ی رووناکبیران له  نێوان شه ڕە کانی ئه ورووپادا روویدا. 

وێده چێ له و دۆخه دا خه ڵکی فه رە نسا فه یلسوفه کانیان له  سیاسته وانان 

و  چه پ  حیزبی  ناکارامه بوونی  له به رامبه ر  ئه مه   بووه .  گرنگرت  پێ 

نه زۆکبوونی نوخبه ی شۆڕشگێڕی کۆندا سه ریهه ڵدا. ئه م ته ڤگه ڕە  نوێیه  

واته  ئێگزیسته نسیالیزم له  الیه ن دوو که سایه تیی سه ره کیی، »ژان په ول 

سارتر« و ئه لبێرت کامۆوه  به رگریی لێده کرا. ئه م زاراوه یه  له  فه لسه فه ی 

نوێی ئه ڵامنه وه  وه رگیراوه،  که  پاش شه ڕی یه که می جیهانیی، ده ستبه جێ 
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ئه ندێشه ی  له سه ر   گرانی  کاریگه ریی  ده یه یه ک  له   زیاتر  و  هاته ئاراوه  

زاده ،  ئیسامعیل  فه لسه فە.ئ.  فه رهه نگی  )بڕوانه :  دانا.  فه رە نسایی 

.)www. Rojhalat.de ماڵپه ڕی

له   فه لسه فییه   ته ڤگه ڕی  دیارده ناسیی   :Phenomenology  .  5

به و  سه رنجده دات  که  ئه وه یه   تایبه ته مه ندییه که ی  بیسته مدا.  سه ده ی 

وه سفانه ی که  له  ئه زموون ده کرێت، واته  له م ته ڤگه ڕە دا مانای شته کان بۆ 

مرۆڤ له  پێشرته  له  راڤه ی تیۆریک. دیارده ناسیی کاریگه رییه کی مه زنی 

له سه ر ره خنه ی ئه ده بی و کولتوریدا داناوه . یه که مجار ئه م زاراوه یه  له  

دیارده ناسیی  کانت دا  روانگه ی  له   هاته ئاراوه .  هه ژده هه مدا   سه ده ی 

لێکۆڵینه وه  له  دیارده کان بوو. له  روانگه ی هیگل دا لێکۆڵینه وه  بوو له و 

شێوه  جۆراوجۆرانه ی که  مێژوو بۆ گه ییشنت به  وشیاریی ره ها سه باره ت 

به  خۆی له به ری ده کردن. به  به رهه مه کانی هوسێرل فه یلسوفی ئه ڵامنی 

فه لسه فیی  الیه نگرییه کی  ناوی  به   بوو  زاراوه یه   ئه م  هاوکاره کانی  و 

فه رهه نگ  )بڕوانه :  بیسته مدا.   سه ده ی  سه ره تای  ده یه کانی  له   جیاواز 

انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته ، مرتجم: پیام یزدانجو،  اندیشه های 

چاپ دوم -1383 الپه ڕە  179(.   

Søren Aabye Kierkegaard . 6: کیركەگۆرد، فه یلسوفی دامنارکی 

ئێگزیسته نسیالیزم  باوکی  به   بوو.  له دایک  کۆپنهاگن  له    )1855-1813(

کۆپنهاگن  زانینگه ی  له   فه لسه فه   و  خواناسی  کیركەگۆرد  کراوه .  ناودێڕ 

نه یاری  ئه و  بوو.  هیگل  فه لسه فه ی  الیه نگری  ماوه یه ک  بۆ  فێربوو. 

به شێک له  نه ریته  فه لسه فییه کان بوو، که  له  سه رده مه که یدا باو بوون، 

چونکه  پێیوابوو که  ئه م فه لسه فانه  چ راست بن یان درۆ په یوه ندییه کیان 

به ره وڕوویان  ژیاندا  له   به کرده وه   مرۆڤ  که   نییه   پرسانه دا  ئه و  له گه ڵ 

له :  بریتین  فه لسه فییه کان  راسته قینه   پرسه   ئه وه   به جێی  ده بێته وه . 

واتایه که ؟  چ  به   مرۆڤ  بوونی  چییه ؟  مرۆڤ  ژیانی  سه ره کی  مه به ستی 
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و  دڵته نگ  که   مرۆڤێکی  مرۆڤییه کان،  رووداوه   مه به ستی  و  ئامانج 

بێناوه ڕۆک و بێواتایه ، چییه ؟

ئاوه ز  چونکه   ده زانێ،   بێناوه ڕۆک  به   پرسیاره ی  ئه م  ئاوه ز  به اڵم 

گه یشت:  ده ره نجامه   به و  کیركەگۆرد  بدۆزێته وه .  واتاکه ی  ناتوانێ 

پرسیار سه باره ت به  چییه تی مرۆڤایه تی، ژیان و جیهان، له و پرسیارانه ن 

سووننه تی  فه لسه فه ی  و  ئاوه ز  به اڵم  گالون،  تێوه ی  هه مووان  که  

کیركەگۆرد  ئێگزیسته نسیالیزمی  بداته وه .  پێ  وه اڵمێکیان  ناتوانێت هیچ 

به   بڕوا  له   مرۆڤی  رزگاریی  رێی  واته   بوو،  ئایینی  ئێگزیسته نسیالیزمی 

زاده ،  ئیسامعیل  ئ.  فه لسه فه ،  فه رهه نگی  )بڕوانه :  ده بینی.  خودادا 

.)www. Rojhalat.de ماڵپه ڕی

هوسێرل  ئێدمۆند   :Edmund Gustav Albrecht Husserl  .7

فه یلسوفی ئه ڵامنی، دامه زرێنه ری دیارده ناسیی، شوێنی به رچاوی له سه ر 

ژان  پۆنتی،  مێرلیۆو-  موریس  گادامێر،  گیۆرگ  هایدێگێر، هانس  مارتین 

په ول سارتر و په ول ریکۆور دانا. ئه و ساڵی 1859 له  مۆراڤیا که  ئه وکات 

ساڵیدا  ده   ته مه نی  له   له دایکبوو.  نه مسا،  ئیمپراتۆریی  له   بوو  به شێک 

 1876 ساڵی  ڤیه ننا.  بۆ  چوو  ئه ڵامنیی  خوێندنی  بۆ   1869 ساڵی  واته  

ده ستی  له وێ  له یبزیگ.  بۆ  چوو  زانینگه   له   خوێندن  به   درێژە دان  بۆ 

به   بوو  فه لسه فه . ساڵی 1901  و  فیزیا  و  بیرکاری  به  خوێندنه وه ی  کرد 

پۆلینبه ندیی  دیارده ناسیی  له وێ  هه ر  گوتینگێن.  زانینگه ی  مامۆستای 

هوسێرل  کرد.  ژیان  له   ماڵئاوایی  یه کجاریی  به    1938 ساڵی  کرد. 

نوسه رێکی پڕ به رهه مبوو و به رهه مه کانی له  چه ند به رگ کتێبدا به  ناوی 

هوسێرلیانا باڵوبوونه وه . گرنگرتین به رهه مه کانی بریتین له  1. لێکۆڵینه وه  

 .2  )1900( سه ڵت  لۆژیکی  بۆ  به راییه ک  یه که م،  به شی  لۆژیکییه کان، 

لێکۆڵینه وه  لۆژیکییه کان، به شی دووهه م، لێکۆڵینه وه  له سه ر دیارده ناسی 

وشیاریی  کاتی  دیارده ناسیی   .3  )1901( زانست  لۆژیکی  تیۆری  و 



121شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

ده روونی، پێداچوونه وه ی هایدێگێر 4. تێڕامانه  دێکارتییه کان. 

پێیوایه   که   فه لسه فییه   ره وتێکی  ئاوه زخوازیی   :Rationalism  .  8

پێده دات.  تایبه تی  گرنگییه کی  و  هه یه   یه کالییکه ره وه ی  رۆڵێکی   ئاوه ز 

ته واو  تێگه ییشتنی  به مپێیه   کراوه  ،  پێناسه   جۆراوجۆر  شێوه ی  به   ئاوه ز 

خواناسیدا  و  ئایین  له   ئارادان.  له   ئاوه زخوازییه وه   له باره ی  جیاواز 

دابنێین.  سۆفیگه ریی  و  رسوش  به رامبه ر  له   ئاوه زخوازیی  ده توانین 

خواناسه  ئاوه زخوازه کان له سه ر ئه م رایه ن، که  پێگه ی ئاوه ز له  رسووشی 

به دیهێنه ری  خۆیدا  خوایی  یان  مرۆڤی  فۆڕمی  له   و  بااڵتره   ئاسامنیی 

له   ئه زموون.  له   سه ربه خۆیه   و  ماتریاله   دنیای  له وپه ڕی  و  داهێنه ر 

وروژاندا  و  له  هه مبه ر هه ست   ئاوه زخوازیی  مرۆڤناسییه کاندا  نڤیساره  

هاتووه .

چه مکی﴿ هاوکێشی  به   ئاوه زخوازیی  ئه خالق  فه لسه فه ی 

intellectualism﴾ زانیوه  و پێیوایه  زانست و وشیاریی  بااڵترن له  هه ست 

و ورووژان . له  تیۆری مه عریفه دا، ئاوه زخوازیی له  به رامبه ر هه ستباوه ڕی 

و ئه زموونباوه ڕیدا خۆی نیشانده دا  و ئاماژە  به وه  ده کات، که  سه رچاوه ی 

زانست و زاناییش له  نێو ئاوه ز )نه ک هه ست( دایه. سه ده کانی حه ڤده  

فه لسه فه ی  گه شه ونه شه ی  سه رده می  ئه وروپا،  له   زایینی  هه ژده ی  و 

راسیونالیستییه  له  چوارچێوه ی سیستمه  هزرییه کانی دێکارت و سپینۆزا 

ده توانین  نارساوه .  راسیونالیزم  سه رده مای  به   که   له یبنیزدا،  و  وۆڵف  و 

تایبه مته ندییه کانی ئه م سه رده مانه  به م شێوه یه  ده ستنیشان بکه ین: بڕوا 

مه یل  و  ئاراسته   ،﴾a priori﴿ ئه زموون  له   سه ربه خۆ  مه عریفه ی  به  

به ره و بیرکاریی بۆ شیکردنه وه  و لێکۆڵینه وه  له  دیارده کان و به تایبه تی 

که ڵکوه رگرتن له  شێوازه  هه نده سییه کان، بنه ماخواز و پێوه رانه .

کانت به  تێڕوانینه  تاکڕە هه ندییه کانی ئه زموونباوه ڕی و راسیونالیزمدا 

و  ئه زموونباوه ڕی  مشتومڕە   درێژە ی  هه ڵیانده سه نگێنێ.  و  رۆده چێ 
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راسیونالیستییه کانی سه رده مای ئێمه  خۆی له  نێو تیۆری راسیونالیستیی 

گه یشنت به  زمان له  الیه ن نوام چۆمسکییه وه  ده رده خات، که  که وتۆته به ر  

ئ.  فه لسه فه ،  فه رهه نگی  )بڕوانه :  ئه زمونباوه ڕە کان.  توندی  ره خنه ی 

.)www.Rojhalat.de ئیسامعیل زاده ، ماڵپه ڕی

فه رە نسا  لە   1596 ساڵى  دێکارت،  رێنێ   :René Descartes  .  9

دایه نێکه وه   له الیه ن  باوکییه وه،   و  دایک  مردنی  هۆی  به   بوو.  لەدایک 

به خێوده کرێت و دێکارت هه تا کۆتایى تەمەىن دایەىن خۆى لەبیرناکات 

و موچەیەکى وەک مانگانە پێدەدا، هەروەها پاش مردنیىش ئه م ئه رکه ی 

خسته سه ر میراتگراىن خۆى.   ساڵى 1616: لە 9وە هەتا 10ى نۆڤەمربى 

هەمان ساڵدا، دێکارت لە زانینگەى پۆیتیه ر بڕوانامه ی فەرمیى لە لقى 

ماف وەردەگرێت.

رێسا  کتێبى  التینیى  دەقى  نوسینى  دێکارت ساڵى 1628 سەرقاڵى 

نوسەردا  ژیاىن  سەردەمى  لە  و  بکات  تەواوى  نه یتوانیبوو  بەاڵم  ببوو 

کە  دەبێت  ئاگادار  دێکارت  1933دا  نوڤەمربى  لە  باڵونەبۆوە.  و  چاپ 

کە  ئەوە  لەبەر  کراوە.  ژووەندا شەرمەزار  مانگى  لە  گالیلە  نوسینەکەى 

چاپکردىن  لە  خۆى  تەواودەکات،  فه رە نسا  زماىن  بە  جیهان”  “نامیلکەى 

دەبوێرێ. ئەم نامیلکەیە و دەقى فه رە نسایى نامیلکەى مرۆڤ لە ساڵى 

1664دا واتە چاردە ساڵ پاش مردىن فەیلسووف چاپ و باڵوبۆتەوە. لە 

ژوىن ساڵی 1637دا نامیلکەى “پەیڤ لە رەوشتدا” بە زماىن فه رە نسایی 

لە شارى لیدن، بە بێ نێوى نوسەر چاپدەکرێت، هەروەها لەگەڵ چەند 

هەندەسە  و  نێزەکیەکان  و  بینین  زانستى  بە  سەبارەت  نامیلکەیەکیش 

هه ر به مجۆره  باڵوده بنه وه .

ساڵى 1641: چاپى دەقى التینیى تێڕامانەکان. 

 لە 17ى مارىس 1642دا، زانینگە ئەو شتە شەرمەزار دەکات کە پێى 

دەڵێ فەلسەفەى نوێ )بە بێ ئاماژەکردن بە نێوى فه یلسوف(. ناکۆکیى 
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هەروا درێژەى دەبێت، هەتا ساڵى 1643 شەرمەزارکردنێکى دیکە تووىش 

دێکارت  نێوبژیوانیى دۆستاىن  بە  دێکارت دەکەن. هەڵبەت  فەلسەفەى 

ساڵى  لە  کەمرتدەبنەوە.  هەڕەشەکان  هۆڵەند،  لە  فه رە نسا  باڵیۆزى  و 

هەتا  دەستپێدەکەنەوە،  زیاترەوە  گرژییەکى  بە  مشتومڕەکان  1645دا 

ئەوەى لە 12ى ژووەندا، زانینگە باڵوکردنەوەى هەموو چەشنە نوسینێکى 

چاک یان خراپ سەبارەت بە بۆچووىن دێکارت یاساغ دەکات. لە مانگى 

لە  به اڵم  بووە،  لە فه رە نسا  نۆڤامربى ساڵى 1644دا دێکارت  مەى هەتا 

ئامێستێردام، لە غیاىب ئه ودا، کتێبى بنەماکاىن فەلسەفە بە زماىن التینیى 

پێشکەىش  کتێبەکە  و  ژووئیەیە  ده یه مى  چاپ،  رێکەوىت  باڵوده بێتەوە. 

خواستى  بە  دێکارت   ،1646 و   1645 ساڵى  کراوە.  خاتوون  شازادە 

نامیلکەى  نوسینى  بۆ  زستاىن  وەرزى  تەواوى  ئێلیزابێت  شازادەخاتوون 

ئاڵوگۆڕە ناخییەکان تەرخانکردووە.

دێکارت لە 11 فێڤریەى 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 

به سه رهاتی دێکارت، و. ئیسامعیل ئیمساعیل زاده ، وه رگیراوه  له  کتێبی: 

  ،1382 اول:  چاپ  مجتهدى،  کریم  دکرت  تالیف:  او،  فلسفەى  و  دکارت 

انتشارات امیرکبیر.(

Absurdity . 10

Leon Chestov . 11

پزیشکی  خوێندنی  که    )1969-1883( یاسپێرس   :Jaspers  .  12

جیهانیدا  یه که می  شه ڕی  ماوه ی  له   ته واوکردبوو،  ده روونناسیی  و 

بناغه ی  داڕێژە رانی  له   یه کێک  به   بوو  و  فه لسه فه وه   بواری  ناو  چووه  

فه یلسوفانه دایه،   یه که م  ئه و  ریزی  له   و  ئێگزیسته نسیالیزمی هاوچه رخ 

که  زاراوه ی ئێگزیسته نسیالیستی به کارهێنا. ئه و له  ساڵی 1883 له  ئه ڵامن 
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له دایکبوو و سااڵی 1948 کۆچی دوایی کرد. له  به رهه مه کانی ده توانین 

نیتشه    .2  )1935( به رگدا  سێ  له   فه لسه فه   کتێبی   .1 به   بکه ین  ئاماژە  

مێژوو  کۆتایی  و  ده سپێک   .4  )1947( فه لسه فیی  لۆژیکی   .3  )1936(

)1950( 5. فه یلسوفه  مه زنه کان )1957(.

Leap of Faith . 13 بازدان به  ره  و ئیامن، بازدانی ئیامنی. کیركەگۆرد 

و  ده  گێڕێته وه   حه  وا  و  ئاده  م  چیرۆكی  ده  سته  واژە  یه ،   ئه  م  پێناسه  ی  بۆ 

به    ئاده  م  بازدانی  تاوان.  به  ره  و  ئاده  م  ناكاوی  له    بازدانی  به  تایبه  تیی 

له    واته    دیكه  ،  چۆنایه  تییه  كی  بۆ  چونایه  تییه  كه وه   له    گۆڕانه   واتای 

چۆنایه  تییه  كه وه  كه   هیچ تاوانێكی هه  ڵنه گرتبوو به  ره  و چۆنایه  تییه  ك كه   

ناچار كرا تاوان بكات. کیركەگۆرد ده  ڵێ تێپه  ڕین له   چۆنایه  تییه  كه وه  بۆ 

رووبدا  تێپه  ڕین  كاتێ  و  ده  كرێت  بازدان  به    ته  نیا  دیكه    چۆنایه  تییه  كی 

مرۆڤ راسته  خۆ له   دۆخێكه وه  بۆ دۆخێكی دیكه   ده  چێت و قه  ت نابێته   

خاوه  نی هه  ردوو دۆخه  كه  . کیركەگۆرد ئه  م بازدانه  بۆ مه سیحی بوون به   

پێویست ده  زانێ چونكه   ئایینی کریستیانی هه  ڵگری دژوازییه   . )نوسه ر(.

Raison . 14

مانا  بێ  ژیانی  به   بڕوای  که   که سێکه   نیهیلیست   :Nihilist  .  15

له   و  رووسیا  19ی  سه ده ی  له   نیهیلیزم  یه که مجار  هه یه .  بێناوه ڕۆک  و 

هاته ئاراوه .  دووهه م  ئه لێکساندری  حکومه تی  سه رده مای  سه ره تاکانی 

و  “باوکان  به ناوبانگی  رۆمانی  له   که   بوو،  تورگێنێڤ  ئیڤان  له پێشدا 

کوڕه کان”دا ئه م وشه یه ی له  رێگه ی که سایه تییه که وه  به ناوی بازارۆفی 

نیهیلیست خسته سه ر زاران. ئه م تێفکرینه  له  ئه نجامی وێرانیی پاش دوو 

شه ڕی جیهانیی ئه وروپادا ته شه نه یکرد.

بێناوه ڕۆکخوازیی  بێناوه ڕۆکخواز،  ره وته کانی  گرنگرتین  له   یه کێک 

ئێگزیسته نسه ، ئه گه رچی زۆربه ی ئێگزیسته نسیالیسته کان خۆیان به ده ر 

له  بێناوه ڕۆکخوازیی ده زانن. بێناوه ڕۆکخوازیی ده ربڕی فۆڕمێکی ناکامڵه  
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کۆمه اڵیه تی  سیستمی  به   دژ  شۆڕشێک  ماتریالیزم،  و  پۆزێتیڤیزم  له  

و  که نیسه   و  حکومه ت  که   ده سه اڵت  سه رچاوه کانی  ته واوی  نه یاری  و 

بنه ماڵه  په ره ی پێده ده ن. ئه و فه یلسوفانه ی به  نیهیلیست ناودێر کراون 

بریتین له  نیتشه ، دیڤید هیوم، کافکا و کامۆ. )ئ. ئیسامعیل زاده .(

Aristotle . 16: ئه رستۆ له  ساڵی 384ی پێش زایین له  مه کدونییه  

له دایک بوو. ئه رستۆ له  گه نجیدا بۆ خوێندن له  ئاکادیمیی پالتۆن چوو 

بۆ ئه سینا. له وێ له  الیه ن پالتۆنه وه  به  ئاوه زی وێناکراوی ئاکادیمییه که  

ناودێر کرا. پاش مردنی پالتۆن ئاکادیمیا که ی به جێهێشت. پاش ماوه یه ک 

واته   کوڕە که ی  په روه رده کردنی  بۆ  ئه رستۆی  مه کدونییه،   پاشای  فلیپی 

به   ده ستیکرد  ئه رستۆ  کاتێ  کرد.  کۆشکه که ی  بانگهێشتی  ئه سکه نده ر 

بارهێنانی ئه سکه نده ر، ئه سکه نده ر ته مه نی 13 سااڵن بوو و ماوه ی 12 

ساڵ سه رقاڵی ئه م کاره  بوو.

دواتر چوو بۆ ئه سینا و قوتابخانه ی خۆی به  ناوی لوکیون دامه زراند. 

ده گوترێ له و سه رده مدا ناوبراو پشتگریی گشت الیه نه ی ئه سکه نده ری 

له  پشت بوو و یه که م باخچه ی ئاژە اڵنیش ئاوا کرد.

پاش مردنی ئه سکه نده ر له  ساڵی 323 به رله  زاییندا، ئه سیناییه کان 

به  دژی ده سه اڵتی مه کدونی راده په ڕن. ئه رستۆش که وته به ر ئه و شه پۆله . 

له   دژی ئه رستۆ شکات  ئه سینا  ئایینییه کانی  له   یه کێک  له و سه رده مه دا 

قوربانیکردن  و  سه ده قه   کاریگه ریی  ئه و  که   بیانوویه ی   به و  ده کات، 

ره تده کاته وه . به مجۆره  ئه رستۆ ناچار ده بێت له  ئه سینا رابکات و ساڵیک 

دوای ئه م رووداوه  له  ته مه نی 63 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

به جێامون  خۆیه وه   پاش  له   که   ئه رستۆ،  به رهه مه کانی  زۆربه ی 

که   وانه یین،  نامیلکه ی  زیاتر  به ڵکو  نه نوورسان،  کتێب  وه ک  هیچیان 

به پێچه وانه ی  ئه و  نوسینی  شێوازی  کرده وه .  گردوکۆیان  خوێندکاره کانی 

پالتۆن، له  جوانکاریی نوسینی ئه ده بیی به دووره . به رهه مه کانی ئه رستۆ 
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له   به شێک  بیرکاریی وه خۆده گرێت.  بێجگه له   یۆنان  زانسته کانی  گشت 

لقه کانی زانست که  ئه رستۆ پێیانه وه  سه رقاڵ بوو، له  مێژووی مرۆڤایه تیدا 

سیستامتیک  و  جیدی  شێوه یه کی  به   که سێک  که   بوو  که ڕەت  یه که م 

لێکۆڵینه وه ی له سه ر کردبێنت.

ئه رستۆ به  پێچه وانه ی مامۆستاکه ی هه وڵنادا پشت به  زه ین ببه ستێ 

و ده یهه وێ به  جۆرێک ریالیزمی باش بڕوانێت و دواتر روانینه کانی به  

داهێنانی یاساگه لێکی ورد بخاته به ر لێکۆڵینه وه . ئه و به  بوێرییه وه  ته واوی 

ئه م چه شنه  روانین و راڤه ی روانینه کانی به پێی یاسا دیاریکراوه کانییه وه  

کاتی  له   پێیه   به م  ده کات.  گشتگیر  زانستییه کاندا  لقه   گشت  به سه ر 

خوێندنه وه ی ئه رستۆدا له گه ڵ ئه ستیره ناسیی ئه رستۆ، بایۆلۆژیی ئه رستۆ، 

ده رونزانیی ئه رستۆ و سیاسه تی ئه رستۆ به ره وڕوو ده بینه وه . ئه و هاوڕێ 

له گه ڵ لێکۆڵینه وه  له م زانستانه ، زانسته کانیش پۆلینبه ندیی ده کات.

بلیمه ته   ئه م  خوێندنه وه ی  کاتی  له   که   باسێکی  گرنگرتین  ره نگه  

مه زنه  له گه ڵی به ره وڕوو ده بینه وه  شێوه ی راڤه  و ده ره نجام وه رگرتنێکه  

که  ئه و بۆ ئه م روانینانه  و به گشتیی بۆ بیرکردنه وه  ئاراسته ی کردوون. له  

راستیدا بابه تێکی که  له  نێو ئه و بابه تانه ی ئه رستۆ ئاراسته ی کردوون و 

که مرت له  سه رده مه  جۆراوجۆره کاندا ده ستکاریکراوه ، لۆژیکی ئه رستۆیه  

له سه ر  لۆژیک  داڕێژە ری  وه ک  ئه رستۆ  ئه وه   هۆی  بۆته   ئه مه   هه ر  که  

 )organon( زمانان بێت. گرنگرتین به رهه می ئه و له  لۆژیکدا ئه رگه نۆن

و   )On Interpretation( و   )Categoriws( به شی  پێنج  له   بریتییه  

.)Analytics(

ئه رستۆ پێیوایه  که  ته واوی زانسته کان له  جه غزی فه لسه فه دا جێگیرن. 

ئه و زانستی مرۆڤیی به  سێ به شی سه ره کیی دابه شده کات: فه لسه فه ی 

تیۆری، فه لسه فه ی پراکتیکی و فه لسه فه ی ئه ده بی. فه لسه فه ی ئه ده بی: 

بۆمنونه  وه کو شیعر و ئه ده بیات و شتی له م بابه ته . فه لسه فه ی پراکتیکی: 
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بۆ منونه  وه کو ئه خالق ، سیاسه ت و ئابوری. فه لسه فه ی تیۆریش به  سێ 

و  فیزیک  وه کو  زانسته  رسوشتییه کان   .1 ده کا:  دابه ش  به شی سه ره کی 

بایۆلۆژی. 2. بیرکاریی. 3. فه لسه فه ی میتافیزیک و خواناسیی.

هه ڵه   رسوشتییه کاندا  زانسته   له   ئه رستۆ  کاره کانی  نارساوترین 

زانستییه کانی ئه ون. به شی دووهه می فه لسه فه ی تیۆریی ئه و بیرکارییه  

له   خۆی  زۆر  نییه   بیرکاریی  بۆ  هۆگرییه کی  هیچ  ئه وه ی  به هۆی  که  

فه لسه فه ی  ئه رستۆ  تیۆریی  فه لسه فه ی  سێهه می  به شی  نادات.  قه ره  

زاده ،  ئیسامعیل  ئ.  فه لسه فه ،  فه رهه نگی  )بڕوانه :  ئه وه.  میتافیزیکیی 

.)www. Rojhalat.de ماڵپه ڕی

له    )1889-1976( هایدێگێر  مارتین   :Martin Heidegger  .  17

خوێندکارانی هۆسێرل و جێگره وه ی ئه و له  زانینگه ی فره یبورگ که  له گه ڵ 

ویتگێنشتاین به  شوێندانه رترین فه یلسوفی سه ده ی بیسته م داده نرێت. 

زۆربه ی بزووتنه وه کانی ئێستا له  ناو هزری ئه وروپاییدا، له ژێر کاریگه ریی 

خه ستی فکری هایدگەردا بوون. وه کو ئێگزیسته نسیالیزم، هێرمۆنۆتیک 

هه وڵه   ده توانرێ   .)Post-structuralism( پێکهاته خوازیی  پاش  و 

هزرییه کانی هایدگەر له  سێ پرسی به یه که وه  گرێدراوادا ببیندرێت که  له  

سه رله به ری نڤیساره کانی دا ره نگیان داوه ته وه .  یه که م، پرسی سه ره کیی 

تاکانه یی ئه زموونی مرۆڤی واته   فه لسه فه  پرسیاری هه بوونه . دووهه م، 

دازاین Dazein ە . سێهه م پرس ئه وه یه  که  ئه زموونی مرۆڤیی النیکه م له  

سه رده مای مۆدێرنیته دا له گه ڵ چیه تییه  راسته قینه که ی خۆی ناگونجێت. 

زه مانی  هایدگەر  دیارده خوازانه یه .  ئێگزیسته نسیالیزمی  ئه و  میتافزیکی 

زه مانی  و  رسووشتی  زه مانی  رۆژانه ،  زمانی  به شه وه :  سێ  به   کردووه  

رۆمانتیزمی  سه ر  ده چێته وه  هایدگەر  فه لسه فه ی  هه روه ها  جیهانیی. 

به   سه باره ت  ئه و   )Deconstruction( پێکهاته هه ڵوه شێنیی  ئه ڵامنی. 

هیومانیزمی  رۆمانتیکیی  ره خنه ی  سوبژە وه ،  به   گرێدراو  میتافیزیکی 
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سه ڵته . له  نێو به رهه مه کانی هایدگەردا ده توانین ئاماژە  بکه ین به  کۆتایی 

فه لسه فه ، سه باره ت به  هیومانیزم، پرسیاری تێکنۆلۆژی، هه بوون و زه مان. 

پسامدرنیته ،  تا  روشنگری  از  انتقادی،  اندیشه های  فه رهه نگ  )بڕوانه : 

مرتجم: پیام یزدانجو، چاپ دوم -1383 الپه ڕە کانی 831، 832 و 833،(.   

Jean-Paul Sartre . 18: ژان پول سارتر )1905-1980( فه یلسوف 

فه لسه فه ی  ئه و،  ناوی  زاری  هاتنه سه ر  به   که   فه رە نسایی  نوسه ری  و 

و  شانۆنامه   هۆی  به   ئه و  هه روه ها  دێته وه بیر،  ئێگزیسته نسیالیزم 

هه یه .  ناوبانگی  فه لسه فییه کانن،  پرسه   هه ڵگری  که   رۆمانه کانییه وه،  

کانت، هیگل،  دێکارت،  کاریگه ریی  که وته ژێر  له  هه مووان  زیاتر  سارتر 

هۆسێرل، یاسپێرس و هایدێگێر. ئه و له  به رهه مه کانیدا زیاترین هه وڵیدا 

هه تا سازانێک له  نێوان ئێگزیسته نسیالیزم و مارکسیزمدا سازبکات. سارتر 

پێیوایه  که  ئێمه  ملکه چی ئازادبوونین. وشیاریی مرۆڤ ئه وه یه،  که  بوونی 

نییه ، ئه و شته  نییه  که  هه یه . ئێمه  به ته نیایی به رپرسی ده ستنیشانکردنی 

ئه م  ناتوانین  خۆمان،  ئازادیی  له   راکردن  بۆ  و  خۆمانین  کرده کانی 

ئه مه ش  به اڵم  ده ره کی،  ئه ستۆی سه رچاوه یه کی  بخه ینه   به رپرسیارێتییه  

چاالکانه ی  ژیانی  بجووڵێنه وه .  ناژیرانه   شێوه ی  به   که   نییه   واتایه   به م 

سارتر دوو به شه ، به شی یه که م پاش نوسینی کتێبی “هه بوون و نه بوون” 

و رۆمانی “رشانه وه “. له م قۆناغه دا بڕوای ته واوی به  ئازادیی بنچینه یی 

سیاسیی  چاالکی  رووناکبیرێکی  وه کو  زیاتر  دووهه م،  به شی  هه بوو. 

ئه ندامی  نابێته   هیچ  و  کۆمۆنیزم  الیه نگری  ده بێته   و  ده رده که وێت 

بیۆڤۆیر،  دێ  سیمۆن  له گه ڵ   1929 ساڵی  کۆمۆنیست.  حیزبی  فه رمیی 

فه یلسوف، نوسه ر و فێمێنیستی فه رە نسایی ئاشنا ده بێت و هه تا کۆتایی 

نۆبێلی  خه اڵتی   1964 ساڵی  سارتر.  که سی  نزیکرتین  ده بێته   ژیانی 

به رهه مه کانی  گرنگرتین  له   بوارد.  وه رگرتنی  له   خۆی  به اڵم  پێده درێت 

هه لسه نگاندنی  رشانه وه ،  رۆمانی  به   بکه ین  ئاماژە   ده توانین  سارتر 
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ترۆی،  ژنانی  ئازادیی،  رێگاکانی  مێشه کان،  دیوار،  دیالێکتیک،  ئاوه زی 

انتقادی،  هه بوون و نه بوون، وشه کان . )بڕوانه : فه رهه نگ اندیشه های 

 1383- دوم  چاپ  یزدانجو،  پیام  مرتجم:  پسامدرنیته ،  تا  روشنگری  از 

الپه ڕە کانی 342 و 343(.   

. Friedrich Nietzsche: فرێدریش نیتشه  )-1844 1900( له    19

له یپزیگ  و  بۆن  زانکۆکانی  له   ده بێت.  له دایک  ئه ڵامن  روکێنی  شاری 

)1964 1965-( لقی فیلۆلۆژیی کالسیکی خوێند. ساڵی 1869 و له ته مه نی 

بازێلی  زانینگه ی  له   کالسیک  فیلۆلۆژیی  مامۆستای  به   بوو  سااڵندا   24

چاک  قه ت  و  تێکچوو  ئه و  ده روونیی  باری   1889 ساڵی  له   سوویسڕا. 

و  فه لسه فه   له سه ر  قووڵی  کاریگه رییه کی  نیتشه   نوسینه کانی  نه بۆوه . 

که سانێکی  داناوه .  خواناسیی  ته نانه ت  و  ره خنه یی  تیۆری  و  ئه ده بیات 

لیوتارد  و  دریدا  ئادۆرنۆ،  لۆکاچ،  مان،  توماس  فرۆید،  سیگمۆند  وه کو 

سه ده ی  له   نیتشه وه .  کاریگه ریی  که وتنه ژێر  چه شنێک  به   هه رکامیان 

ئه و  ناوی  هه بوو.  داکشانی  و  هه ڵکشان  نیتشه   به سه رهاتی  بیسته مدا 

له سه ر زاری ره خنه گره  جۆراوجۆره کانی میلیتاریزمی ئه ڵامنی له  شه ڕی 

شه ڕی  ئه مه ی  بووه .  دووهه مدا  جیهانیی  شه ڕی  و  یه که م  جیهانیی 

تێکه اڵوی  نیتشه   خوشکی  که   بوو  ئه وه   له به ر  زیاتر  دووهه م  جیهانیی 

نازییه کان ببوو، به اڵم له  دنیای ئینگلیزی زماندا به هۆی لێکۆڵینه وه کانی 

والتێر که وفامن، زۆربه ی تێگه ییشتنه  ناڕاسته کانی سه ر نیتشه  که وتنه به ر 

هه ڵبژارد.  خۆی  فکریی  پێشه وای  به   شۆپێنهاوێری  نیتشه   ره خنه وه . 

هه ڵوه شانده وه   هه میشه   بۆ  خۆی  ئه ڵامنی  هاوواڵتیبوونی   1869 ساڵی 

و  ئه ڵامن  له   ئه و  کاتێکدا  له   ژیا.  بێ واڵت  به   ته مه نی  کۆتایی  هه تا  و 

سویسڕا و ئیتالیا سه رگه ردان بوو، گرنگرتین به رهه مه کانی خۆی خوڵقاند. 

بۆ   1900 ساڵی  و  بوو  شێتیی  تووشی  ته مه نی  کۆتایی  ساڵی  ده  نیتشه  

هه میشه  چاوه کانی وێکنا. له  گرنگرتین به رهه مه کانی نیتشه ، ده توانین 
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نێوان دوو هیچدا،  له   ئێستا  ئه خالق،  ره چه ڵه کناسیی  به :  بکه ین  ئاماژە  

فه لسه فه  له  چاخی تراژیکی یۆناندا، وه های وت زه رته شت، ئه والی چاکه  

و خراپه . )بڕوانه : نیتشه  و سه رچاوه ی چه مکی مۆدێرنیزم، و. ئیسامعیل 

اندیشه های  فه رهه نگ  و  ئاراس  ده زگای  یه که م،  چاپی  ئیسامعیل زاده ، 

دوم  چاپ  یزدانجو،  پیام  مرتجم:  پسامدرنیته ،  تا  روشنگری  از  انتقادی، 

-1383 الپه ڕە کانی 801 بۆ 804(.   

ویلهێڵم  گیۆرگ   :Georg Wilhelm Friedrich Hegel  .  20

شتووتگارت  له    1770 ساڵی  ئه ڵامنی،  فه یلسوفی  هیگل،  فرێدریش 

له دایک بوو و ساڵی 1831کۆچی دوایی کرد. تاقمێک له  فه یلسوفه کان 

چه ند  پاوانخواز،  پێیده ڵێن  تاقمێکیش  دواکه وتوو،  بیرمه ندێکی  به   ئه و 

به   ئازادیخوازانیش  ده ناسن.  توندئاژووی  به   دیکه ش  فه یلسوفێکی 

ده که ن.  شه رمه زاری  و  ناودێر  موسولینیی  و  هیتلێر  شوێندانه ری 

که وته ژێر  دواتر  به اڵم  بوو،  ئازادیی  ئه ڤینداری  له سه ره تادا  هیگل 

ته نانه ت  ئه ڵامن.  ده ستدرێژیی  و  فیشته   گۆتلییه ب  یوهان  کاریگه ریی 

هزری  وه دوای  شۆڕشگێڕانه ی  خوێندکارانه   ئه و  هێورکردنه وه ی  بۆ 

له   فه لسه فه   به شی  مامۆستای  به   کرا  که وتبوون،  فه رە نسا  شۆڕشی 

به ناوی  کتێبێکی  که   بوو  فه یلسوفێک  یه که م  هیگل  بێرلین.  زانینگه ی 

نه ریتی  له   دابڕان  بووه هۆی  نوسینه   ئه م  نوسی.  فه لسه فه “  “مێژووی 

فه لسه فیی رۆژئاوا. ئیرت فه لسه فه  گۆڕانی بنه ڕە تیی به سه ردا هات. ئیرت 

شێوه ی مێژووی هیگل باڵی کێشایه سه ر هه موو به شه کانی خواناسی و 

مێژوویی  ره وشتی  له سه ر  پێداگریی  به   ئه و  کۆمه اڵیه تییه وه .  و  سیاسی 

راستیی، بوو به  شوێندانه ری سه ره کی له سه ر ته ڤگه ڕە  مۆدێرنه کانی وه ک 

ئێگزیسته نسیالیزم و پێکهاته هه ڵوه شێنی. 

هیگل له  کاتی ژیانیدا چوار کتێبی به  ناوه کانی دیارده ناسیی رۆح، 

توخمه کانی  فه لسه فییه کان،  زانسته   ئێنسیکلۆپێدیای  لۆژیک،  زانستی 

فه لسه فه ی راست، دیالێکتیکی ئه رباب و کۆیله . به رهه مه کانی دیکه ی 
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فلسفه ، مرتجم:  بزرگان  )بڕوانه :  سپینۆزا.  مێژوودا،  له   ئاوه ز  له    بریتین 

فریدون بدره ای، چاپ پنجم، الپه ڕە  433.(

له یبنیز،  ویلهێلم  گۆتفرێد   :Gottfried Wilhelm Leibniz  .  21

فه یلسوفی ئه ڵامنی، ساڵی 1646 له  له یپزیگ له دایکبوو و ساڵی 1716 

وتاری  یه که م  خوێند.  مافی  و  فه لسه فه   و  بیرکاری  کرد.  دوایی  کۆچی 

فه لسه فه دا هه وڵیدا  له   نوسی.  سااڵندا   17 ته مه نی  له   فه لسه فی خۆی 

فه یلسوفانی  دێکارت،  له گه ڵ  سپینۆزا  دێمۆکریتوس،  له گه ڵ  پالتۆن 

خواناسیی  و  نوێیه کان  زانا  له گه ڵ  ناڤین  سه ده کانی  قوتابخانه ی 

ده یوت  که   گرت  لۆک”  “جۆن  له   ره خنه ی  ئاشتبکاته وه .  ئاوه ز  له گه ڵ 

سه رچاوه ی هه رچی له  هزر دایه  ده گه ڕێته وه  بۆ هه سته کان. سیستمی 

راسته قینه بینانه ی له یبنیز له  سه رده مای خۆیدا چاپنه کران، له به ر ئه وه ی 

ئه و  برینداربوونی  هۆی  ببنه   بۆچوونه کانی  و  بیر  نه کا  که   ده ترسا 

شازادانه ی که  ئه و له الیه ن بوو. له یبنیز نه ته نیا فه یلسوفێکی دوو جۆریی 

 بوو، به ڵكو که سایه تیه که شی هه روا بوو. زه ینێکی مه زن و تروسکه دار، 

دیارترین  له   هزره وه   و  بیر  رووی  له   بوو.  ترسنۆک  و  وره   بێ  به اڵم 

نۆکه رانه   ره وشتی  ئه ڵامندا  کۆشکه کانی  له   به اڵم  بوو،  دنیا  بیرمه ندانی 

پنجم،  چاپ  فلسفه ،  بزرگان  )بڕوانه :  هه بوو.  سینگی  له سه ر  ده ست  و 

الپه ڕە  358.(

داڕێژە ری   ،)1704  -  1632( لۆک  جۆن   :John Locke  .  22

له   له دایکبوو.  بریتانیا  له   دیموکراسی،  حکوومه تی  فه لسه فه ی 

نامیلکه   “دوو  به ناوی  ئه و  به رهه می  یه که م  خوێند.  ده رسی  ئاکسفۆرد 

به مجۆره   لۆک  فه لسه فه ی  ده کرێ  باڵوکرده وه .  حکومه ت”ەوه   له باره ی 

دیموکراسی،  کۆمه ڵگایه کی  له   تاکه کان  سه ربه خۆیی  چڕبکرێته وه : 

پاڵپشتیکردنی یه کرتیی نه ته وه کان له  واڵتان ئه ویش له  دنیایه کی ئازاددا، 

سه قامگیربوونی ئه خالق به  پێی هاوکاریی له  نێو هه موو مرۆڤه کاندا. له  
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به رهه مه کانی دیکه ی جۆن لۆک ده توانین ئاماژە  بکه ین به : نامیلکه یه ک 

به   سه باره ت  نامیلکه یه ک   ،)1687( مرۆڤ  تێگه ییشتنی  به   سه باره ت 

فێرکردن و بارهێنان )1693(. )بڕوانه : بزرگان فلسفه ، الپه ڕە  352 بۆ 357.(  

فه یلسوفی   )1776-1711( هیوم  ده یڤید   :David Hume  .  23

سکۆتالندی، بێجگه له  بواری فه لسه فه  له  سیاسه تیشدا ده ورێکی چاالکی 

هه بوو. له  فکردا کاریگه ریی مه زنی له سه ر کانت، ویلیام جه یمز، بێرتراند 

شوێنه وه   له و  فه لسه فه ی  هیوم  دانا.  ئه ینشته ین  ئالبێرت  و  روسێل 

ده ستپێکرد که  گیۆر بێرکله ی ته واوی کردبوو. ئه و که سێکی ئه زموونخواز 

به هۆی  که   وتی  ئایین  به   سه باره ت  ره تده کرده وه .  میتافیزیکی  و  بوو 

گاڵته جاڕانه   په یامبه ران  مۆجزاتی  یان  نادرێته وه   پاساو  ئایین  ئه وه ی 

بوون، قبووڵ ناکرێت و خۆی لێ ده بوێردرێت، به اڵم ئه مڕۆکه  پێموانییه  

دین  پاساوی  بۆ  گونجاو  هۆیه کی  ته نانه ت  هه بێت  بیرمه ند  که سێکی 

بدۆزێته وه .  

له  به رهه مه کانی ده یڤید هیوم ده توانین ئاماژە  بکه ین به : مێژووی 

بریتانیا، نامیلکه یه ک سه باره ت به  رسووشتی مرۆڤ، لێکۆڵینه وه  له سه ر 

تێگه ییشتنی مرۆڤ، مێژووی رسووشتیی ئایین، سه باره ت به  پێوه ره کانی 

مه یل و تراژێدی. )بڕوانه : بزرگان فلسفه ، الپه ڕە  440.(  

Don Juanism . 24: دۆن ژوان که سایه تیی ئه فسانه یی ئیسپانییه  

خۆی  قوربانییه کانی  بۆ  سێکسیی  توندی  مه یلێکی  ده نواند  وای  که  

هه یه . که سایه تیی ئه م پیاوه  ورده ورده  هاته  ناو خه سارناسیی نه خۆشییه  

پیاوانه  ده کات  ئه و  ره وشتی  به   ئاماژە   ژوانخوازیی  ده روونییه کان. دۆن 

که  وای ده نوێنن مه یلێکی توندی سێکسییان هه یه  و له وپه ڕی دان. به  

ئه م  سێکسییه .  به ره ڵالیی  الیه نگری  ژوانخوازیی  دۆن  دیکه   واتایه کی 

چه شنه  چاالکییه  سێکسییانه  بۆ شاردنه وه ی هه ستی قووڵی خۆکه مبینینه. 

هیچ  ئیرت  گه ییشنت،  خۆیان  مورادی  به   ئه وه ی  پاش  ژوانه کان   دۆن 
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مه یلێکیان بۆ هه مان ژن نامێنێت. )ئ. ئیسامعیل زاده  ( 

ڤۆن  وۆلفگانگ  یوهان   :Johann Wolfgang von Goethe  .  25

و  فه یلسوف  مرۆڤناس،  شێوه کار،  نوسه ر،  شاعیر،   )1832-1749( گۆته  

سیاسه توانی ئه ڵامنیی بوو. ئه و به  یه کێک له  گرێکه ره وه  سه ره کییه کانی 

رۆمانتیسیزم  هه روه ها  وه یامر،  ته ڤگه ڕی  و  ئه ڵامنی  ئه ده بیاتی 

ئه وان  له الی  هه بوو،  تایبه تی  مامۆستای  خوێندن  بۆ  ئه و  داده نرێت. 

جوله که کانی  زمانی  عیربی،  ئینگلیزی،  ئیتالی،  التین،  یۆنانی،  زمانه کانی 

1759دا  ساڵی  له   هه روه ها  خوێند.  مۆسیقای  و  رۆژهه اڵتی  ئه وروپای 

کاتێک سوپای لودڤیکی پازده هه م له  ماوه ی شه ڕه کانی حه وت ساڵه دا 

ساڵی  بوو.  فه رە نساش  زمانی  فێری  کرد،  داگیر  فرانکفۆرتیان  شاری 

له یپزیگ  بۆ  چوو  ماف  خوێندنی  بۆ  باوکی  پێداگریی  هۆی  به    1765

یه که م  هه وێنی  به   بوو  و  گرێدا  ئه ڤینداریی  په یوه ندیی  شاره دا  له و  و 

شیعره کانی. پاش ئه و ئه ڤینه ی زۆر ژنی دیکه ش هاتنه  ژیانییه وه . به  هۆی 

هاندانی یۆهانگوتفرێد ڤۆن هێردێر، ده ستیکرد به  نوسینی دراما و ساڵی 

1774 باڵوی کرده وه  و به م بۆنه وه  ناوی چووه  ریزی ئه دیبه  مه زنه کان. 

له   کالڤیگۆ.  ستێلال،  پرۆمتیوس،  له   بریتین  گۆته   دراماکانی  گرنگرتین 

ماوه ی نوسینی دراماکانیدا به شێک له  شانۆیی به ناوبانگی فاوست-یشی 

نوسی. ساڵی 1772 دڵی به  کچێکی گه نج به ناوی شارۆت بوڤ دۆڕاند، 

به اڵم ئه م کچه  گه نجه  ژنی هاوڕێکه ی بوو و به م هۆیه  هیوایه کی به م 

ئه ڤینه  نه بوو، به اڵم به رهه می ئه م ئه ڤینه  رۆمانی به ناوبانگی “ئازاره کانی 

وێردتێری گه نج” بوو که  ساڵی 1774 باڵوبۆوه. گۆته  له  ماوه ی ساڵه کانی 

1792 و 1793 له  شه ڕه کانی نێوان ئه ڵامن و فه رە نسادا به شداریی کرد 

و بیست ساڵ دواتر بیره وه رییه کانی ئه و شه ڕانه ی نوسیه وه . ساڵی 1794 

له گه ڵ شاعیری مه زنی ئه وکاتی ئه ڵامن به ناوی”فرێدریش شیلله ر” ئاشنا 

باڵوکرده وه . ساڵی 1797   ”Xenien“ ئه و کۆمه ڵه  شیعری له گه ڵ  و  بوو 
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کۆمه ڵه  شیعری “هێرمان و دۆرۆتیا”ی چاپکرد. گۆته  له  ساڵه کانی کۆتایی 

)بڕوانه :  بوو.  فاوست  واته   شاکاره که ی  ته واوکردنی  سه رقاڵی  ته مه نیدا 

بزرگان فلسفه ، الپه ڕە  296 بۆ 311.(   

سێهه م  کالیگوال،  ژیانی  له باره ی  کالیگوال  شانۆیی   :Caligula  .  26

بوو  سااڵندا،  یه ک  و  بیست  ته مه نی  له   که   نوورساوه   رۆم  ئیمپراتۆری 

ده رده خات  ئه وه   شانۆییه که   کوژرا.  زانیینی  ساڵی 41ی  و  ئیمپراتۆر  به  

به ناوی  به  مردنی خوشکه که ی  گه نجی رۆمی،  ئیمپراتۆری  کالیگوال،  که  

دروسیلال که  هاوکاتیش ئه ڤینه که ی بوو، شێت ده بێت. کامۆ شانۆییه که ی 

وا داڕشتووه  که  کالیگوال له ئاکامدا به  ئه نقه ست ده رفه تی کووژرانی خۆی 

ده ره خسێنێت. پاش مردنی دروسیلال، کاتێک کالیگوال به ڕاستیی مردنه که  

نسێی  مردن  ده ستپێده کات.  تۆقاندان  و  ترس  حکوومه تی  ده زانێت، 

ئه مێستاکه   که   کالیگوال  ئیمپراتۆر.  نزیکه کانی  که سه   ده خاته سه ر  خۆی 

ئیسامعیل  )ئ.  ده بێت.  بێناوه ڕۆکیی  تووشی  هه یه ،  ره های  ده سه اڵتی 

زاده .(   

 James Wood . 27

ره وتێک  به   زاراوه ناسیی  یان  تێرمینۆلۆژی   :Terminology.  28

ده وترێ که  ده په رژێته سه ر خوێندنه وه ی زاراوه . ئه م وشه یه  یه که مجار له  

سه ره تاکانی سه ده ی هه ژده هه م له  زمانی ئه ڵامنیدا و له  الیه ن گۆتفره ید 

شوتزه وه  به کارهێرنا. له  فه رهه نگه  جۆراوجۆره کاندا پێناسه ی جۆراوجۆر 

یان  بۆ زاراوه کان  ئه م وشه یه   پێیان وایه   تاقمێک  ئه م وشه یه  کراوه .  بۆ 

ئه و وشه  تایبه تانه ی له  زانست، هونه ر، پیشه  و هتد گونجاوه . تاقمێکی 

دیکه ش پێیانوایه  که  خوێندنه وه  و پێناسه ی سیستامتیکی زاراوه  و وشه  

که   نوێیه   زانستیی  بوارێکی  زاراوه ناسیی  تایبه ته کانه .  لێکدراوه   وشه   و 

خوێندنه وه ی زانستیی ده کات له سه ر زاراوه  و واتاکان، هه روه ها به شێک 

و  زمانناسییه   الوه کیی  لقێکی  تێرمینۆنۆلۆژیی  که   پێیانوایه   پسپۆڕان  له  
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به شێکی دیکه ش له سه ر ئه م رایه ن که  زاراوه ناسیی زانستێکی چه ند لقییه  

زانست و زمانناسیی  فه لسه فه ی  راگه یاندن،  زانستی کۆمپیوته ر و  له   و 

پێکهاتووه . )اختیار، منصور. معنی شناسی. تهران: دانشگاه تهران، 1348.(

یوزێف  لودویگ   :Ludwig Josef Johann Wittgenstein  .  29

یوهان ویتگنشتاین )1889-1951( فه یلسوفی نه مسایی، له  ویه ن له دایک 

بوو. له گه ڵ راسێل و گیۆرگ ئێدوارد موور بۆ خوێندن چوونه  زانینگه ی 

که مربیج. ویتنگنشتاین ساڵی 1929 دکتۆرای وه رگرت. له  به رهه مه کانی 

لێکۆڵینه وه   فه لسه فی،   - لۆژیکی  نامیلکه ی  به :  بکه ین  ئاماژە   ده توانین 

فه لسه فییه کان، کتێبه  شین و قاوه ییه کان. لێکۆڵه ره وان ژیانی بیرمه ندانه ی 

ویتگنشتاین به  دوو به ش ده بینن. به شی یه که م واته  ویتگنشتاینی گه نج 

به ته مه ن  ویتگنشتاینی  و  نامیلکه کانه  و  لۆژیکی  به رهه مه   نوێنه ری 

زمان.   ده په رژێنه سه ر  که   ئه وبه رهه مانه یه   و  لێکۆڵینه وه کان  نوێنه ری 

ویتگنشتاین  له به رئه وه ی  بێ،  لێڵ  هێندێک  دابه شکارییه   ئه م  ره نگبێ 

بۆخۆی ئاماژە ی به  هه ڵه  حاشاهه ڵنه گره کانی خۆی له  کتێبی “نامیلکه ی 

لۆژیکی - فه لسه فییدا کردووه،  به اڵم هیچکات ئه و کتێبه ی ره تنه کرده وه . 

که   بدات  نیشان  ئه وه   ده دات  هه وڵ  نامیلکه که یدا  له   ویتگنشتاین 

ده ڕەخسێنن،  بۆ  واتادارمان  قسه کردنی  ده رفه تی  هه لومه رجانه ی  ئه و 

زمان.  لۆژیکی  به   لۆژیک،  فۆرمییه کانی  پێکهاته   به   به ستووه   پشتیان 

ده رفه تانه ی  ئه و  هه لومه رجه کانی  پرسی  له   “لێکۆڵینه وه کان”دا  له  

هۆگرییه کانی ئێمه  ده سته به ر ده که ن ورد ده بێته وه  و هه وڵده دات بوار و 

هه لومه رجێک بۆ لێکۆڵینه وه ی لۆژیکی و هه ر کارێکی که  مرۆڤ بتوانێت 

به   گرنگیدا  ئه ده بییه وه   له سۆنگه ی  ویتگنشتاین  بڕه خسێنێت.  بیکات، 

نوسینیشی  هه روه ها چۆن  ده گه ڕا،  گونجاو  فۆڕمی  له   و  به رهه مه کانی 

وه به رچاو ده گرت . ئه م که ڵکه ڵه یه  له  “نامیلکه کان”دا له  رێگه ی بابه تی 

به  هۆی  “لێکۆڵینه وه کان”دا  کتێبی  له   ده رده که وێت.  ده رخسنت  و  وتن 
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پێداگریی نوسه ر له سه ر کایه  زمانییه کان به رچاوده بێت. به گشتی ده کرێ 

بڵێین که  گرنگرتین به شی ویتگنشتاین له  فه لسه فه  هه ر وه کو سۆکرات 

له سه ر تێگه ییشتنی ته واو له  وشه کان پێداگری ده کات، چونکه  پێیوایه  که  

ئه مه  مه رجی سه ره کییه  بۆ بیرکردنه وه . به م پێیه  ویتگنشتاین له  رێگه ی 

لێکۆڵینه وه  له  “پێکهاته ی لۆژیکیی زمان”رێگه ی بۆ درککردنی فه لسه فه  

فرهنگ  هه روه ها:   ،420 الپه ڕە ی  فلسه فه ،  بزرگان  )بڕوانه :  کرد.  خۆش 

اندیشه های انتقادی، الپه ڕە  816 بۆ 819.(

 - لۆژیکی  نامیلکه ی   :Tractatus Logico-Philosophicus  .  30

فه لسه فییه ، ئه م کتێبه  تاکه  کتێبێکی ویتگنشتاینه  که  له  له  کاتی ژیانیدا 

چاپ کرا. ئه و ئه م کتێبه ی له  کاتی سه ربازیکردن و دیلبوون له  شه ڕی 

کتێبه   کاریگه رترین  له   یه کێکه   کتێبه   ئه م  نوسی.  جیهانیدا  یه که می 

فه لسه فییه کانی سه ده ی بیسته م. راسێل پێشه کیی بۆ ئه م کتێبه  نوسی. 

ده قی ئه م نامیلکه یه  حه وت سه ردێڕی هه یه  و هه ر کام له  سه ردێڕە کان 

به  چه ند به شی دیکه  دابه شده بن. ویتگنشتاین له م نامیلکه یه دا پێیوایه  

که  دنیا بریتییه  له  هه موو ئه و شتانه ی که  هه ن، واته  کۆیه ک له وانه ی 

که  هه ن و شته کان هه بوونی دنیا ده ستنیشان ده که ن. )بڕوانه : فرهنگ 

اندیشه های انتقادی، الپه ڕە 816 بۆ 819.(

داگیربووه کانی  رۆمانی  کاره کتێری  کیریللۆڤ   :Kirillov  .  31

دۆستۆیه ڤسکیی  که  ئه ندامی گروپێکی نهێنییه،  بانگه شه ی ئه وه  ده کات 

که  سێ مانگ له  ئه مریکا بووه . له و ماوه یه دا بیرێکی سه یر و سه مه ره ی 

کیریللۆڤ  بکووژی.  خۆت  ده بێ  خودا  به   بوون  بۆ  گه اڵڵه  کردووه : 

به ڵێن ده دات به  ئه ندامانی گرووپه که ی که  هه ر کاتێک پێویست بێت 

که سێک  بیهه وێت  گرووپه که   ئه گه ر  که   واتایه   به م  ده کووژێت.  خۆی 

قه تڵ  به   گرووپه که ش  و  ده کاته وه   گولله  خۆی سارد  به   ئه و  بکووژێت 

ناودێری ده کات. به هۆی ئه م کاره کته ره وه یه  که  دۆستۆیه ڤسکی یه کێک 
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له  واتا فه لسه فییه کانی خۆی دێنێته ئاراوه . )بڕوانه: رمان تسخیرشدگان، 

دۆستۆیه ڤسکی، مرتجم علی اصغر خربه زاده ، انتشارات نگاه ، تهران.(

رۆماننوسی  دۆستۆیه ڤسکی   :Fyodor Dostoyevsky  .  32

کووژرانی  پاش  له   بوو.  له دایک  مۆسکڤا  له    )1881-1821( روسیی 

بوو.  فێگرتوویی  نه خۆشیی  تووشی  جووتیاره کان،  به ده ستی  باوکی 

خوێندن  کۆتایی  پاش  ژیا.  هه ژاریی  به   زۆر  ماوه یه کی  دۆستۆیه ڤسکی 

له  بواری ئه ندازیاریدا، بۆ به ده ستهێنانی بژیو ده ستی کرد به  وه رگێڕان 

شیلله ری  کارلۆسی  دۆن  و  به لزاک  گرانده ی  ئیوژنی  به رهه مه کانی  و 

به ناوی “خه ڵکی هه ژار”  یه که م چیرۆکی خۆی  وه رگێڕاوه . ساڵی 1846 

و  نوسی  دیکه ی  ناسه رکه وتووی  چیرۆکێکی  چه ند  کرد.  چاپی  و  نوسی 

ده یانهه ویست  که   بوو  ئازادیخواز  گه نجانی  گرووپی  تێکه اڵوی  پاشان 

تاوانی  به    1849 ئاپریلی  له   هه ڵوه شێته وه .  کۆیالیه تیی  یاسای 

له   چوارساڵ  ماوه ی  بۆ  تێزار،  به   دژ  چاالکییه کانی  له   به شداریکردن 

به ندیخانه دا توندیان کرد.  

پاش مردنی ئه لێکساندری یه که م، دۆستۆیه ڤسکی چه ند جار داوای 

لێبووردنی له  جێگره که ی، ئه لێکساندری دووهه م کرد و ساڵی 1859 ئازاد 

بوو. به  نوسینی کتێبی بیره وه ریی مردووه کان له  ساڵی 1861دا جارێکی 

خۆیه تی  بیره وه رییه کانی  باسی  کتێبه   ئه م  ده رکرده وه .  ناوبانگی  دیکه  

تایبه ته   ئه ده بیی  شێوازێکی  هه ڵگری  کتێبه که   سیبیری.  زیندانی  له  

چیرۆکی   1864 ساڵی  وه خۆده گریت.  زنجیره یی  چیرۆکی  چه ندین  و 

“نوسینه  نهێنییه کان”ی باڵوکرده وه . ئه م به رهه مه  له  کاتی ژیانی نوسه ردا 

زۆر سه رکه وتوو نه بوو، که چی له سه ده ی بیسته مدا ره خنه گران خستیانه  

ریزی باشرتین به رهه مه کانی دۆستۆیه ڤسکییه وه . کاره کتێره کانی چیرۆکی 

نیکۆالی  ده سه اڵتی  له ژێر  کارمه ندانێکن   توێژی  له   نهێنییه کان،  نوسینه  

به چه شنێک  چیرۆکه که   پاڵه وانه کانی  له   هه رکام  تێکقرماون.  یه که مدا 
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ره نگدانه وه ی که سایه تیی نوسه رن و چرکه یه ک له  ژیانی ده روونی ئه و 

ده رده خه ن. ساڵی 1865 چیرۆکی نارساوی “تاوان و سزا”ی نوسی و ئه وی 

به  ده ره وه ی رووسیا ناساند.

 1968 باڵوکرده وه.   “قومارچی”ی  چیرۆکی   1966 ساڵی 

چیرۆکی”گه مژه “ی باڵوکرده وه . ساڵی 1870، باشرتین به رهه می ته نزی 

دۆستۆیه ڤسکی به ناوی “داگیربووه کان” باڵوده کرێته وه  که  هه وێنه که ی 

به رهه مه   قووڵرتین  له   یه کێک  و  پیالنێکی سیاسییه . ساڵی 1879 شاکار 

به ناوی  نۆزده هه م،  سه ده ی  دووهه می  نیوه ی  ئه وروپای  ئه ده بییه کانی 

“برایانی کارامازۆڤ” باڵوده کاته وه . دواجار له  ساڵی 1881 بۆ هه تاهه تایه  

تالیف زهرای   / ادبیات جهان  فرهنگ  کتێبی:  )بڕوانه   وێکنا.  چاوه کانی 

خانلری، تهران : رشکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1375.(

The Possessed . 33: “داگیربووه کان” چیرۆکێکی دۆستۆیه ڤسکییه  

کورته ی  وه رگێڕانی  کتێبه که   ناساندنی  بۆ  ده ینووسێ.   1870 ساڵی  که  

خوێندنه وه یه کی جۆیس که رۆل ئووتسی ئه مریکایی به  پێویست ده زانم 

داگیربووه کان  چیرۆکی  به   سه باره ت  ئووتس  زاده (.  ئیسامعیل  )ئ. 

هه ڵگری  له هه مانکاتدا  و  ئاڵۆزترین  داگیربووه کان  ده نووسێت:  ئاوا 

سه رکه وتووترین  به   هه روه ها  دۆستۆیه ڤسکییه،  چیرۆکی  توندوتیژترین 

به رهه می تراژیکیی ئه ویش داده نرێت. ئه م به رهه مه  له  ساڵی 1871دا 

“تاوان  کتێبی  پاش  ساڵ  چه ند  و  “گه مژە “  به رهه می  پێش  ماوه یه ک  و 

نارساوه کانی دۆستۆیه ڤسکی دا  له  هه موو رۆمانه   باڵوده بێته وه .  و سزا” 

بشێویی  سه رچاوه  ی  ره نگه   وێناده کرێن.  بنه ماڵه   په یوه ندییه کانی 

که   نه هاتییه ی  ئه و  بۆ   بگه ڕێته وه  داگیربووه کان  چیرۆکی  شه یتانیی 

راسکۆلینۆڤ، پاڵه وانی “تاوان و سزا” که  له  به ندیخانه ی سیبیریدا خه ونی 

پێوه  دیت. ئاسیا تووشی نه هاتییه کی نوێ ده بوو و زۆربه ی هه ره زۆری 

نه هاتییه   ئه م  بۆ  هه موو  شه یتانه کانه وه .  ریزی  ده چنه   مرۆڤه کان 
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ته نیا  نێوه نده دا  له م  ده کوشت.  یه کرتیان  و  تاوانبارده کرد  یه کرتییان 

که   بێگه رد  خه ڵکانێکی  ده بوون.  رزگار  کاره ساته   له م  تایبه ت  تاقمێکی 

ده بوو به ره ی نوێ و نیژادێکی بێگه رد به دیبێنن و عه رد له  خراپه  داماڵن،  

به اڵم که س ئه م پیاوانه ی نه دیتبوو و ته نانه ت ده نگی ئه وانیشیان گوێ 

بابه تێکه  گشتیی. کۆمه ڵگە تووشی  لێنه ببوو. له  داگیربووه کاندا، شێتیی 

قه یران ده بێت، هه موو شوێنێک له  ئاگردا ده سووتێت. )بڕوانه : روزنامه ی 

اعتامد، دوشنبه، 30 ارديبهشت 1387 - شامره 1680.(

له   کارامازۆڤ  برایانی   :The Brothers Karamazov  .  34

به ناوبانگرتین به رهه مه کانی دۆستۆیه ڤسکییه  که  ساڵی 1879، دوو ساڵ 

پێش مردنی باڵوی کرده وه . چیرۆکی کتێبه که  به سه رهاتی بنه ماڵه یه کی 

فیۆدۆر  نێوان  له   که   په یوه ندییه که،   باسی جۆری  و  و سه مه ره یه   سه یر 

ناوه کانی  به   کوڕە کانی  سێ  له گه ڵ  بێئه خالق  پیرمێردێکی  کارامازۆڤ، 

سمه ردیاکۆڤ.  به ناوی  ناشه رعییه که ی  کوڕە  و  ئالیوشا  و  ئیڤان  میتیا، 

و  خودا  ده په رژێته سه ر  که   فه لسه فییه،   رۆمانێکی  کارامازۆڤ  برایانی 

ئیختیار و ئه خالق. هه رچوار کوڕە که  له  باوکیان بێزارن. 

میتا پله دارێکی سه ربازی و تووڕە  و تۆسن، له خۆبایی، هه ستیار و 

بێ مێشکه . ئه و له  دڵه وه  پیاوێکی شه ڕانیی نییه  و خێرا له  تووڕە بوونه که ی 

خه ڵکی  هه یه   ئه گه ری  هه ستده کات،  وا  و  ده بێته وه   په ژیوان  خۆی 

ئیڤان،  بێت و ده بێ هه ستی هاریکاریکردنی هه بێت.  پێی  پێویستییان 

به   و  گێل  شتێک  هه موو  له   خۆی  و  سارده   ئه و  خوێنده واره ،  پیاوێکی 

هۆی گومانکردنه وه  خۆی بێده نگ ده کات. ئالیوشا له  الی پیره مێردێکی 

دیندار به ناوی زوویزم زۆر ده مارگرژانه  په روه رده  ده بێت. سمه ردیاکۆڤ 

دڵی له  هه موو شت پیسه  و فێ ده یگرێت و باوکی وه کو نۆکه ر له  ماڵێدا 

رایگرتووه . 

Alyosha Fyodorovich Karamazov . 35
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له   یه کێک  سزا،  و  تاوان   :Crime and Punishment  36

دۆستۆیه ڤسکی،  فه لسه فییه کانی   - ئه ده بیی  به رهه مه   به ناوبانگرتین 

ساڵی 1865 نوورسا. به  هۆی ئه م رۆمانه وه  ناوی دۆستۆیه ڤسکی سنووری 

واڵته که ی خۆی به زاند. پاڵه وانی چیرۆکه که  خوێندکارێکی زانکۆیه  به  ناوی 

راسکۆلنیکۆڤ. ناوی  که سایه تییه کانی دیکه ی “تاوان و سزا” بریتین له : 

ئالیۆنا ئیڤانۆڤنا، پیرێژنێکی سوود و سه له م خۆر که  له گه ڵ خوشکه که یدا 

کۆمه ڵگای  ناو  بێکه ڵکی  ئه سپێیه کی  به   راسکۆلنیکۆڤ  و  ده ژیت 

ده شووبهێنێت. مارمێالدۆڤ، پێشرت کارمه ند بووه  و گشت پاره ی بنه ماڵه  

ترۆمبیل  پێکدادانی  به  هۆی  کاتێک  و  به  خواردنه وه   داوه   هه ژاره که ی 

ئیڤانۆڤنا،  بنه ماڵه که ی به خێو ده کات. کاتێرینا  ده مرێت، راسکۆلنیکۆڤ 

ژنێکی خوێنده وار و له  بنه ماڵه یه کی ره سه نه  که  پاش مردنی مێرده که ی 

له گه ڵ مارمێالدۆڤ زه ماوه ند ده کات. ئه و نه خۆشیی زه ردوویی هه یه  و بۆ 

به خێوکردنی بنه ماڵه  شه و و رۆژ کار ده کات. سۆنیا، کچی مارمێالدۆڤ که  

بنه ماڵه که ی له شی ده فرۆشێت. راسکۆلنیکۆڤ هه ست  بۆ به خێوکردنی 

به  به سته زمانی و داماویی ئه و ده کات. پولچێریا، دایکی راسکۆلنیکۆڤ، 

ئاماده یه  بۆ سه رکه وتنی کوڕه که ی هه موو کارێک  به  ئیامن که   ژنێکی 

ئه نجام بدات. دۆونیا، خوشکی راسکۆلنیکۆڤ، کچێکی له خۆبوردوو که  

به   براکه ی شوبکات  به تایبه تیی  و  بنه ماڵه که ی  بۆ خۆش ژیانی  ده یه وێ 

پیاوێکی ده وڵه مه ند و له خۆبایی. سڤیدریگایلۆڤ، پیاوێکی گه ڵ به ڕە ڵال 

سۆنیا  الی  له   راسکۆلنیکۆڤ  دانپێدانانی  رێکه وت  به   ئه و  گوماناوی،  و 

به  دۆونیا. )ئ.  بۆ گه ییشنت  بیکاته  گووشارێک  ده بیستێت و ده یه وێت 

ئیسامعیل زاده (

Raskolnikov . 37: بڕوانه  په ڕاوێزی ژماره  -34 هه ر له م کتێبه دا.

Ivan Fyodorovich Karamazov . 38

Meursault . 39: میورسۆو که سایه تیی سه ره کیی کتێبی “نامۆ”یه . 
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به ڕێوه چوونی  زینداندا چاوه ڕوانی  له   ئه و تووشی کوشتنێک ده بێت و 

حوکمی له سێداره درانی ده کات. )بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانه  په ڕاوێزی ژماره  

2 هه ر له م کتێبه دا.(

ناوی  سپی،  نه هه نگی  یان  دیک   - مۆبی   :Moby-Dick  .  40

رۆمانێکه  که  ساڵی 1851 له  الیه ن هێرمان مێلڤیل، نوسه ری به ناوبانگی 

ئه مریکاییه وه  نوورسا. مێلڤیل له م رۆمانه دا هه وڵی که شتیوانێک به ناوی 

له  سپی  نه هه نگی  وێناده کات.  سپی  نه هه نگێکی  راوکردنی  بۆ  ئاهاب 

القێکی  ئاهاب  له گه ڵ  به ربه ره کانیکردن  بۆ  هه روه ها  راوکرانی،  ترسی 

ده قرتێنێت. ئاهابیش بۆ تۆڵه سه ندنه وه  له  نه هه نگه که  به  ئاستی شێتیی 

ملمالنێی  کتێبه که   سه ره کیی  هه وێنی  وازبهێنێت.  نایه وێ  و  ده گات 

نێوان هێزی مرۆڤ و نه هه نگی سپییه ، هه روه ها له خۆباییبوونی مرۆڤ 

و  مرۆڤ  ژیانی  له سه ر  نه رێنێیه کانی  کاریگه رییه   و  شاراوه   نییه تی  و 

نوسینی  نیشانده درێت. شێوازی  به  وردی و هه ستیارییه وه   بوونه وه ران 

رۆمانه که ده چێته  خانه ی  قوتابخانه ی رۆمانتیکه وه . )بڕوانه : ویکیپێدیای 

نۆروێژی، وه رگێڕانی، ئ. ئیسامعیل زاده .(

شاعیر  نوسه ر،  مێلڤیل،  هێرمان   :Herman Melville  .  41

له دایک  ده ستڕۆییشتوو  بنه ماڵه یه کی  له    ،)1891  -  1819( ئه مریکایی 

مایه پووچ  باوکی  گه نجیدا  ته مه نی  له   هه ر  و  ماوه یه ک  پاش  به اڵم  بوو 

بوو و هه ژاریی بوو به شی ژیانی. بۆ بژیوی ژیان وازی له  خوێندن هێنا 

ئه ندازیاریی  چوو  پاشان  کوێره دێیه ک،  مندااڵنی  مامۆستای  به   بوو  و 

خوێند و بوو به  چاوه دێری بیناسازکردن. دواتر حه زی له  مه له وانیی کرد 

هه ره   به شی  دامه زرا.  کرێکار  وه کو  بازرگانیدا  گه وره ی  پاپۆڕێکی  له   و 

زۆری هه وێنی به رهه مه کانی ده گه ڕێته وه  بۆ ئه زموونه کانی سه رده مای 

گه نجێتیی خۆی. به شێک له  گرنگرتین به ره هه مه کانی مێلڤیڵ بریتین له : 

تایپی )Typee- 1846(، به  هۆی نوسینی ئه م کتێبه وه ، تاوانی خه یانه ت 
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به  ئایینزایی به سه ردا سه پا. ئه م کتێبه  باسی مرۆڤخۆره کان ده کات. کتێبی 

ئۆمۆ )Omoo - 1847(، ژیانی نوسه ره  له  دوڕگه ی تاهیتی. موبی - دیک 

یان نه هه نگی سپی )1851(.  رێدبورن: یه که م سه فه ر، باسی سه فه ری 

هه روه ها  پیازا.  ئه فسانه کانی  جێمتامنه .  پیاوی  لیڤێرپوول.  بۆ  نوسه ره  

ویکیپێدیای  )بڕوانه :  به جێام.  له پاش  شێعرێکیشی  به رهه مه   چه ند 

نۆروێژی، وه رگێڕانی، ئ. ئیسامعیل زاده .(

یۆنانیدا:  زمانی   له   جوانیناسیی   ئیسته تیك،   :Aesthetics  .  42

له   لقێك  یان  به ش  واتایه   ئه م  بوونه .  ـ  هه ست  واتای   به    aistetike

فه لسه فه یه  كه  ده په رژێته سه ر رێفلێكسۆنی  درككردنه  هه ستییه كان، واته  

به شێوه ی  نه ریتیی خۆی  به  جوانی  و بابه تی  جوان له  رسووشت و هونه ردا 

خه ریك ده كات. یه كه م لێكۆڵینه وه  ئیسته تیكییه كان له  رۆژئاوادا له  الیه ن 

پالتۆنه وه  ئه نجامدرا. پیساگۆراس به ر له  پالتۆن و ئه رستۆ پێی وابوو كه  

هارمۆنیی  یاسای  بنه ڕتی  جوانییه . له  سه رده ماكانی  رێنێسانسیشدا سه رنج 

و  حه ڤده یه م  سه ده ی   له   ئیسته تیكیی   ده روونزانیی   درا.  ئیسته تیك  به  

هه ژده یه م له  بریتانیادا سه ریهه ڵدا.

ئه و  لێكدانه وه ی   جوانیناسیی   پێیانوایه   فه یلسوفان  له   تاقمێك 

واتایانه یه  كه  ره خنه گران به كاریدێنن، واته  كاتێ  ئه وان حوكم و رایه ک 

سه باره ت به  هونه ره كان ده رده بڕن و ئاراسته ی  ده كه ن. 

)له   فه لسه فی   كالسیكیی   لقی   پێنج  له   یه كێكه   جوانیناسیی  

جوانیناسیی   میتافیزیك(.  و  ئه خالق  لۆژیک،  مه عریفه ،  تیۆری   په نای  

جوانیی   واته   سۆنگه وه ،  دوو  له   جوانییه   تیۆری   واتاگشتگیره كه ی   به  

رسووشتی  و جوانی  هونه ری  و به  واتا دیاریكراوه كه شیدا تیۆری  هونه ره . 

جوانیناسیی  كه  جوانیناسیی  زه ینه  سه باره ت به  بارودۆخی  كرده  و بڕیاره  

بایه خی  و سه لیقه ییه كانی  جوانیناسانه  )جوانیناسیی  فۆڕمی (، كاریگه ریی  

جوانیی  و ره وتی  داهێنانی  هونه ریی  ده خاته به ر لێكۆڵینه وه ، جوانیناسیی  
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له  خودی  پرسه كانی  په یوه ندیدار به  جوانیی  ده كۆڵێته وه . 

سیستمێكی   له   جوانیناسیی   بۆ  شوێنێك  تایبه تكردنی   به   هیگل 

فه لسه فییدا ناوه رۆكه  ئایدیالیستییه كه ی  به  پوخته یی  گه یاند. 

به هێزترین  ئایدیالیستی،   جوانیناسیی   گه شه ی   قۆناغه كانی   پاش 

واتایه كی   به   یان  ماتریالیستی   جوانیناسیی   جۆرێك  له   ورووژێنه ره كان 

دیکه  جوانیناسیی  كۆمه اڵیه تی  ـ ره خنه ییەوه  سه رچاوه ده گرێ . به رهه مه  

به واتای   كولتورییه كان  ده سكه وته   باقی   وه كو  هه ر  هونه رییه كان 

وه ك  به ڵكو  نا،  رۆح  میتافیزیكی   پوخته بوونی   دینامیكیی   خۆنواندنی  

دیارده  سه رخانییه كان له به رچاوده گیرێن كه  له  هاوڕێژە یی دیاریكراویان 

له گه ڵ  ژێرخانی  كۆمه اڵیه تییدا هه یه . به  پێی  بۆچوونی  ماركس به رهه مه  

گشتی   به   فه لسه فه (  و  ئایین  هونه ری   مافی   )وه كو  سه رخانییه كان 

چینی   به رژه وه ندییه كانی   واته   هه یه ،  ئایدیالۆژیكییان  تایبه مته ندیی  

زۆربه ی   ئه گه رچی   نیشانده ده ن.  گشتیه كان  به رژە وه ندییه   وه ك  زاڵ  

به اڵم  زاڵن،  چینی   ده ستی   له   چاو  ئابورییه وه   رووی   له   هونه رمه ندان 

له خۆنامۆنه بوو  و  ئازاد  كاری   به رهه می   وه ك  هونه رییه كان  به رهه مه  

مێژوودا  له   ماركس  بۆچوونی   به   بن.  ئایدیالۆژیك  حه مته ن  كه   وانین 

شێوه یه ك  هیچ  به   به اڵم  ئاراوه،   هاتۆته   هونه ر”  گه شه ی   “سه رده می  

له گه ڵ  ئاستی  گشتیی  كۆمه ڵگادا ناگونجێ .

فه لسه فه ی  پۆزه تیڤیستی  كه  ئایدیاله  زانستییه كه ی  هاوته ریب بوو 

میتافیزیك  له   بناغه یی   ره خنه ی   له كاتی   رسوشتییه كان،  زانسته   له گه ڵ  

به   پشت  جۆرێك  به   كه   بۆوه،   جوانیناسییه   چه شنه   ئه و  به ره وڕووی 

هه قیقه تی  به رهه مه  هونه رییه كان ده به ستێ  و له  رووی  ئه زموونی  و به  

شێوه ی  راسته وخۆ تاقی  ناكرێته وه . 

فه لسه فه ی   له  چوارچێوه ی   زیاتر  ئێستادا  له  سه رده می   ئیسته تیك 

بایه خدا لێكۆڵینه وه ی  له سه ر ده كرێ . دوابه دوای  به ره وڕووبوونه وه ی زۆر 
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ئیسته تیك  به   سه باره ت  تیۆری  جۆراوجۆر  دا،  بیروڕاكانی  هیگل  له گه ڵ  

هاتوونه ته  ئاراوه : ئیسته تیكی  مادی  له  الیه ن لۆكاچ، فه لسه فه ی  مۆسیقای  

نوێ  له  الیه ن ئادۆرنۆ، ئیسته تیكی  فۆرماڵ  له  پێكهاته خوازیی  فه رە نسایی  

شینگێڕیی   بنه چینه ی   ئیسته تیكیی   لێكۆڵینه وه ی   روسیدا،  فۆرمالیزمی   و 

)كه   ئه نفۆرماتیكی   ئیسته تیكی    .)1928( بێنیامینه وه   الیه ن  له   ئه ڵامنی  

ته نیا به شێكی  له سه ر ده رونزانیی  داڕێژراوه ( هه وڵده دا به  پێی  ئامار و 

تیۆریك له  كاره  هونه رییه كان به  دوور له  هه ر چه شنه  دیاریكردنی  راده ی  

بایه خ بدوێ .

هابرماس له  كتێبی  “تیۆری  كرده  كۆمه اڵیه تییه كان 1981” له حاڵێكدا 

به دوای  گۆڕانی  پارادایمه وه  له  فه لسه فه ی  مه عریفه  و فه لسه فه ی  زه ین 

جێمتامنه ی   بنچینه ی   به   زمان  به كارهاتنی   زمانه ،  فه لسه فه ی   به ره و 

فه لسه فه ی   له قه ڵه مده دا.  هونه رییه كان  به رهه مه   زه ینه كانی   نێو 

زانسته   له گه ڵ   بوو  هاوته ریب  زانستییه كه ی   ئایدیاله   كه   پۆزه تیڤیستی  

ئه و  له گه ڵ   میتافیزیك  له   بناغه یی   ره خنه ی   كاتی   له   رسووشتیه كان، 

به   پاڵده داته وه   جۆرێك  به   كه   بۆوه   به ره وڕوو  جوانیناسییه   چه شنه  

راسته وخۆ  و  ئه زمونی   له رووی   كه   هونه رییه كان،  به رهه مه   هه قیقه تی  

زاده ،  ئیسامعیل  ئ.  فه لسه فه ،  فه رهه نگی  )بڕوانه :  ناكرێته وه .  تاقی  

)www.Rojhalat.de ماڵپه ڕی

Immanuel Kant . 43: ئیامنوێل کانت ساڵی 1724 له  کونیگسبه رگی 

ئه ڵامن له دایک بوو. له  کاتی هه ڵبژاردنی کۆلێژه که ی بۆ خوێندن، واته  

له  نێوان خواناسی و ماف و پزیشکی و فه لسه فه دا فه لسه فه ی هه ڵبژارد 

)1714-51(ە وه ،  کۆنوتسنت  مارتین  واته   مامۆستاکه ی  هۆی  به   له وێ   و 

ئاشنا  نیوتۆن  ئایزاک  بیرکاریی فه لسه فه ی رسووشتیی  بنه ماکانی  له گه ڵ 

بوو. ئه و له م زانینگه یه دا فه لسه فه ، بیرکاری، خواناسی و فیزیکی خوێند 

و له  ساڵی 1755دا دکتۆرای وه رگرت، به اڵم له  زانینگه دا پۆستی فه رمیان 
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مامۆستای  به   بوو  بژیو  دابینکردنی  بۆ  و  نه دا  پێ  گووتنه وه   وانه   بۆ 

تایبه تی و به شێوه ی سه عاتکار وانه ی ده وته وه . 

یه که م به رهه مه کانی کانت )1764-1770( سه باره ت به  بابه ته کانی 

ئاماژە بکه ین  ده توانین  نێوه دا  له م  بوون.  رسووشتیی  فه لسه فه ی 

مێژووی رسووشتی   ،)1747( گیان  هێزه کانی  تیۆره کانی  له   به تێڕامانێک 

به   سه باره ت  به رایی  نامیلکه ی  و   )1755( ئاسامنه کان  تیۆری  و  گشتی 

دوایین  له م  کانت   .)1770( ئاوه زمه ند  و  هه ستپێکراو  دنیای  و  فۆرم 

مرۆڤیی  ئاوه زی  به رته سکییه کانی  زانستی  به   میتافیزیکی  نامیلکه یه یدا 

ئه زموونن،  مه رجه کانی  له   کات  و  شوێن  که   پێیوابوو  و  ناودێرکرد 

به   سه باره ت  گرنگی  لێکدانه وه یه کی  که   بوو  نامیلکه یه دا  له م  هه ر 

ئاراسته   رسته کان  بارگاویبوونی  و  بابه ت  داڕشتنی  نێوان  په یوه ندیی 

کانت  هزریی  یه که می  قۆناغی  نامیلکه یه    ئه م  باڵوکردنه وه ی  به   کرد. 

زۆربه ی  وه کو  هه ر  کانتیش  بۆ  ته واوده بێ.  ره خنه یی(  )پێش  نێوی  به  

فه یلسوفه  گه وره  رۆژئاواییه کانی دیکه  ده توانین دوو قۆناغی هزریی وێنا 

بکه ین، به م جیاوازییه  که  ناوبانگی کانت ته نیا ده گه ڕێته وه سه ر قۆناغی 

دووهه   می هزریی ئه و. به چه شنێ که  ئه گه ر ئه م فه یلسوفه  هه ر وه کو 

نه ده نارسا  ده مرد  ژیانیدا  پێنجه می  ده یه ی  له   ڤیتگنشتاین  یان  دێکارت 

و گرنگرت له وه ش مرۆڤ یه کێک له  گه وره ترین ده ستکه وته کانی هزریی 

خۆی له کیس ده دا. کانت له  ساڵی 1770ه وه  بۆ ماوه ی ده یه یه ک بێده نگ 

بوو و که وته  بیرکردنه وه . هۆکاری ئه م بێده نگبوونه  وه خه به رهاتنی بوو 

له  خه وی هه میشه یی، ئه ویش به هۆی خوێندنه وه ی کتێبی “لێکۆڵینه وه  

بوو.   )1762-1711( هیوم  ده یڤید  به رهه می  مرۆڤ”  رسووشتی  له  

ئه وه   نه یده توانی  و  ده ناسی  باشیی  به   خۆی  سه رده می  زانستی  کانت 

هۆیه   به م  گومانه .  له سه ر  نیوتۆن  فیزیکیی  بنه مای  که   قبووڵبکات 

به دوای  که   بزانین  به ڵێنده ر  زانستیی  فه یلسوفێکی  به   کانت  ده توانین 
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رووه وه   له م  ده گه ڕێ.  زانستییه کاندا  یاسا  راستبوونی  هه لومه رجه کانی 

کتێبه که ی  باڵوکه ره وه ی  فرتاک  بۆ  نامه یه کی   1979 ئۆکتۆبری  3ی  له  

کۆی  له    1770 ساڵی  پێش  به رهه مه کانی  له   کام  هیچ  نابێ  که :  نوسی 

به رهه مه کامندا باڵوبکرێنه وه “. 

“هه ڵسه نگاندنی ئاوه زی نایاب، بنه مای فه لسه فه ی کانت و لوتکه ی 

ناوه ندی  له   ناسێنه ر،  بکه ری  داڕشتنی  وه ک  مۆدێرنیته   هزریی  هه وڵی 

دێکارت  رێنێ  به   یه که م  شۆڕشی  فه لسه فه دا  مێژووی  له   بوو.  بووندا 

ده ستیپێکرد.  ئه و  هه م”ی  به مجۆره   “بیرده که مه وه ،  و   )1650-1594(

دێکارت به  ئاوه ژووکردنه وه ی بیچمی فه یلسوفه کۆنه کان هات “من”ی 

هه نده سیی  به شێوه یه کی  هه وڵیدا  و  فه لسه فه وه   ناوندی  هاویشته  

ده ره نجام له  باقی به شه کانی بوون وه ربگرێ. 

هه موو  فه لسه فییه که شی  سیستمه   و  کامڵه   بیرمه ندێکی  کانت 

سه ره کییه کانی  “بنه ما  کتێبه کانی  وه خۆده گرت.  ئه ندێشه ی  الیه نه کانی 

فه لسه فه ی ئه خالق” 1788 و “ره خنه  له  ئاوه زی پراکتیکی” نیشانده ری 

هه وڵی مه زنی فه یلسوفێک بوو بۆ بنیاتنانی ئه خالقی فه لسه فی و مرۆڤ 

بنیاتنه ر.

هایرنیش هاینه  )1798-1856( پێیوابوو که : “کانت ره خنه ی له سه ر 

هێزی پراکتیکی نوسی هه تا لۆمپ - ی خزمه تکاری شادمانبکا”. کانت 

فه یلسوفی  ژان ژاک رۆسۆ،  کاریگه ریی  له ژێر  به  خه ستیی  ئه خالقدا  له  

فه رانسه یی و تیۆری “ئیراده ی گشتی” ئه ودا بوو. ناوبراو وه ها هۆگری 

رۆسۆیه،  که  سه ره ڕای ئه وه ی وێنه ی رۆسۆی له  ماڵه که یدا هه ڵواسیبوو، 

له  په ڕاوێزی نامیلکه ی “هه ست به  بابه تی جوان و بابه تی مه زن” 1764 

دا نوسی: “رۆسۆ منی خسته سه ر رێ”.

 سێهه مین به شی گرنگی فه لسه فه ی کانت جوانیناسییه . ئه گه رچی 

نوێ  جوانیناسیی  دامه زرێنه ری  به   باومگارته ن”  گوتلیب  “ئه لێکساندێر 



147شرۆڤەی ئه فسانه ی سیزیف

ده زانن، به اڵم له راستیدا یه که م که سێکی که  له م لقه  مه عریفه ییه  نوێیه دا 

به   خۆیدا  گرنگی  کتیبی  سێهه  مین  له   ناوبراو  بوو.  کانت  دره وشاوه  

مه زن  بابه تی  و  جوان  بابه تی  1790دا  حوکم”  هێزی  له   “ره خنه   نێوی 

لێکده داته وه . 

شۆڕشی  و  بۆرژوازی  ده سه اڵتی  سه رده می  کانت  سه رده می 

رۆژانه یدا  ژیانی  له   ورد  به رنامه یه کی  خاوه ن  به   که   کانت  فه رە نسایه . 

سه رکه وتنی  راگه یاندنی  کاتی  له   ئه ویش  و  جارێک  ته نیا  نارساوه،  

ال یەنگری  کانت  ره نگه   تێکدا.  رۆژانه ی  به رنامه ی  فه رە نسادا  شۆڕشی 

به   ئازادیی  ئه و  ئازادییه .  فه یلسوفی  بێگومان  به اڵم  نه بێت،  شۆڕش 

مه رجی هه موو چه شنه  کرده وه یه کی ئه خالقیی ده زانێ و له  نامیلکه ی 

نارساویدا به  نێوی “رۆشنگه ریی چییه ؟”، ئازادیی به  ده ربازبوونی مرۆڤ 

ده زانێ له  کرچوکاڵیی خواسرتاوی خۆی. کانت له  ده یه ی کۆتایی ژیانیدا 

نامیلکه گه لێکی جۆراوجۆری سه باره ت به  سیاسه ت و ئه خالق باڵوکرده وه  

و له سه ر هێندێکیان سه رکۆنه ش کرا. 

له  12 فێڤرییه ی ساڵی 1804 ی زایینیدا کۆچی دوایی کرد.  کانت 

www. ماڵپه ڕی  زاده ،  ئیسامعیل  ئ.  فه لسه فه ،  فه رهه نگی  )بڕوانه : 

).Rojhalat.de

Nausea . 44: “رشانه وه”  ناوی یه کێک له  گرنگرتین به رهه مه کانی 

سی  پیاوێکی  به سه رهاتی  رۆمانه   ئه م  باڵوبۆوه .   1938 ساڵی  که   سارتر  

و  خه مۆک  مێژوونووسێکی  روکوه ننت«،  »ئانتۆینه   ناوی  به   ساڵه یه  

جۆراوجۆره کان  دۆخه   و  نامۆ  شته   که   ده گات  بڕوایه   به م  و  گۆشه گیره  

خۆی  رۆحیی  و  ژیرانه   ئازادیی  و  خۆ  له سه ر  پێناسه که ی  به   خه سار 

پێناسه کاری  “رشانه وه “  ده کات.  رشانه وه ی  تووشی  ئه مه   و  ده گه یه نن 

رێکخراوه یی  چوارچێوه ی  له   شته کان  تێیدا  که   مۆته که ئاسایه   دنیایه کی 

ئێمه  تێده په ڕن. )ئ. ئیسامعیل زاده .(
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 existential philosophy . 45

و  خوداکان  پاشای  یۆناییه کاندا،  ئه فسانه   له   زیووس   :Zeus  .  46

بچووکرتین  ئه و  ئولیمپوسه .  چیای  په رستگاکانی  هه موو  ده سه اڵتداری 

زیووس  نێوی  بوو.  تیتانه کان  نیژادی  له   ریا  و  کرۆنووس  منداڵی 

خودای  زیووس  دره وشاوه .  واتای  به    dios وشه ی  سه ر  ده گه ڕێته وه  

ئاسامنی دره وشاوه ، هه روه ها ره شه با و چه که که شی هه وره بروسکه  بوو. 

ئه و به  درۆ و به ڵێن شکاندن زۆر تووره  ده بوو.

زیووس یاسا و عه داڵه تی ده ستنیشان کرد. خودای باران و هه وره کان 

ئه فسانه کاندا  له   هه روه ها  بوو،  بااڵتر  خوداکان  گشت  له   هێزی  بوو. 

بووه   دڵدۆڕان  و  ئه ڤینداری  نیشانه ی  زیووس  که   ده که ن  به وه   ئاماژە  

و دایمه  خه یانه تی به  ژنه که ی خۆی کردووه . له  شه ڕی ترۆی دا سوپای 

یۆنان سه رده که وێت و به ڕواڵه ت شه ڕ ته واو ده بێت، خواکانی ئولیمپوس 

ده نگ  زیووس  له وێدا  زیاترده ده ن.  خوێنی  له سه ر  بڕیار  و  کۆده بنه وه  

ده دات به  ئاشتی، به اڵم کاتێ ژنه که ی ده بێته  نه یاری ئه م بڕیاره ، زیووس 

له  ترسانه  ده نگه که ی خۆی وه رده گرێته وه  و فه رمانی بۆ خاپوورکردنی 

ترۆی ده دات. )ویکیپێدیای نۆروێژەی. و: ئ. ئیسامعیل زاده .(

Aegina . 47

کوڕی  ئه و  یۆناییه .  زێی  خودای  ئاسۆپووس   :Asopus  .  48

ئۆکیانووس و ته تیس بوو.

Corinth . 49: ناوی شارێکه  له  یۆنان و ناو و رابوردووی ئه م شاره  

ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده مای ده وڵه ت - شاره کانی یۆنان.

یۆنانییه کاندا  ئه فسانه   له   زیووس،  برای  هادێس   :Hades  .  50

له گه ڵ  تیروپشک  له  کاتی  ئه و  خودای مردووه کان و دنیای بن عه رده . 

بوو  مردووه کان  دنیای  ئه ویش  وه به رکه وت،  پشکی  خراپرتین  براکانیدا 

به اڵم خودای مردن نه بوو. ئه و هۆگری ئه و که سانه  بوو که  ده بوونه  هۆی 
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زه وی،  له ژێر  ده سه اڵتی  به هۆی  هادێس  واڵته که ی.  خه ڵکی  زۆربوونی 

)بڕوانه :  داده نرا.  به  خوای سه روه ت و سامان  بوو و  کانه کانیش  خێوی 

ویکیپێدیای نۆروێژی، و. ئیسامعیل زاده .(

له   یوکاسته یه .  و  الیوس  منداڵی  تاکه   ئۆدیپووس   :Oedipus  .  51

یوکاسته   له   ئۆدیپووس  باوکی  الیوسی  ئه گه ر  که   هاتووه   ئه فسانه کاندا 

منداڵێکی هه بێ، به ده ستی هه مان منداڵ ده کووژرێت، بۆیه  الیوس ئه وی 

به  شوانه کان سپارد هه تا له  چیا به ڕە ڵالی بکه ن، به اڵم شوانه کان ئه ویان 

به  مروپه ی ژنی پولوبوس دا. رۆژێک ئۆدیپووس له  که سێک ده بیستێت 

که  کوڕی پولوبوس نییه  و بۆ دۆزینه وه ی راستیی چووه  الی وه خشی و 

ئه و به جێی روونکردنه وه  به  ئۆدیپووس ده ڵێت که  رۆژێک باوکی خۆی 

به مه   ئۆدیپووس  ده کات.  زه ماوه ند  خۆی  دایکی  له گه ڵ  و  ده کوژێت 

تێکده چێت. ناچێته وه  الی پولوبوس و سه ری خۆی هه ڵده گرێت. له رێدا 

تووشی الیوس ده بێت و تێکهه ڵده چن. له م کێشه یه دا ئۆدیپووس ده ستی 

به  خوێنی الیوس سوورده بێت و به  بێ ناسین له گه ڵ یوکاسته ی دایکی 

کرد.  کوێر  خۆی  زانی  راستییه که ی  به   کاتێک  زه ماوه ندده کات.  خۆی 

یوکاسته ش خۆی کووشت. ئۆدیپووس له  یوکاسته  دوو کوڕی به  ناوه کانی 

پولونیکوس و ئێتیۆکلێس و دوو کچ به ناوه کانی ئانتیگۆنه  و ئیسمێنه  بوو. 

)ئاماده کراوی ئ. ئیسامعیل زاده .(

Franz Kafka . 52: فرانز کافکا یه کێکه  له  نارساوترین و کاریگه رترین 

ئه و  بوو.  له دایک  پراگ  له    1883 ساڵی  بیسته م،  سه ده ی  نوسه رانی 

گه وره ترین منداڵی بنه ماڵه که ی بوو. کافکا هه ر له  سه ره تاوه  شه رمێون 

و گۆشه گیر بوو. یه که م چیرۆکی خۆی به  ناوی وه سفی به ربه ره کانییه ک 

به رهه مه کانی  سااڵن   29 ته مه نی  هه تا  به اڵم  نوسی،  1904دا  ساڵی  له  

له  کۆمه ڵێک نوسین و په خشان و چیرۆک تێپه ڕ نه بوون که  ئه مانی له  

پێشرته وه ،  له  چه ند ساڵ  به اڵم  تێڕامان چاپکرد،  ناوی  به   ساڵی 1913دا 
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واته  له  ته مه نی 26 ساڵیدا باڵوکردنه وه ی به رهه مه کانی له  گۆڤاره کاندا 

چێک  زمانی  به   منداڵییه وه   له   کافکا  فرانز  ئه گه رچی  ده ستپێکردبوو. 

ئه ڵامنی  قوتابخانه ی  چووه   به اڵم  ده کرد،  قسه ی  بوو  دایکی  زمانی  که  

به  زمانی ئه ڵامنی که  زمانی ده سته بژێرانی  له وکاته وه   زمانه کان و هه ر 

ئیمپراتۆریی نه مسا - هه نگاریا بوو، ده ستی به  نوسین کرد. له  قوتابخانه  

زانینگه ی  له   پاشان  کرد.  به شداریی  التینیدا  و  مێژوو  یۆنانی،  وانه ی  له  

ئه ڵامنیزمانی کارڵ فێردیناند له  کۆلێژی ماف درێژە ی به  خوێندن دا. له  

ماکس  به ناوی  تر  جووله که ی  نوسه رێکی  له گه ڵ  خوێندکاریدا  قۆناغی 

رۆمانێکی  و  نوسیه وه   کافکای  ژیاننامه ی  دواتر  ئه و  که   ئاشنابوو،  برۆد 

به   که سایه تییه که وه   باره ی  له   ئه شق«  ئه فسوونکراوی  »پاشای  به ناوی 

ناوی گێرتا نوسی و هه وێنی رۆمانه که ی له  ژیانی کافکا وه رگرتبوو. ساڵی 

1906 بڕوانامه ی دکتۆرا له  کۆلێژی ماف وه رده گرێت. کافکا ساڵی 1911 

له گه ڵ ماکس برۆد چوو بۆ واڵتانی فه رە نسا، ئیتالیا و سویرسا و له گه ڵ 

شانۆی ییدیش ئاشنا بوو. له  12ی ئوتی 1912 له  ماڵی هاوڕێکه ی له گه ڵ 

یه کرتی،  ده ستگیرانی  بوونه   دووجار  پاشان  دیداریکرد،  بووێر  فلیسه  

له   کافکا  ئه گه رچی  هاوسه ریی.  ژیانی  هۆی  نه بووه   هیچکامیان  به اڵم 

و  ئاڵۆزیی ده روونی  به اڵم هه میشه   دیاربوو،  رواڵه تیدا هێدی و هێمن 

تێپه ڕکرد.  خه سته خانه   له   ژیانی  له   به شێک  و  بوو  له گه ڵ  سه رئێشه ی 

 1917 ئوتی  9ی  له   چاره سه رنه بووه که ی  نه خۆشییه   نیشانه کانی  یه که م 

ده رکه وت و شوێنی خسته سه ر سااڵنی دواتری ته مه نی. کافکا له  ماوه ی 

ته واو  رۆمانه کانی  له   کام  نه یتوانی هیچ  نوسی.  ژیانیدا چه ند چیرۆکی 

بکات. له  رۆمانه کانی ده کرێ ئاماژە  بکرێت به  کۆشک، دادگایی، ئه مریکا 

پاش  که   کردبوو  وه سێتی  برۆد  ماکس  الی  له   کافکا  مێتامۆرفۆسیس.  و 

داواکارییه که ی  ماکس  به اڵم  له ناوبه رن،  به رهه مه کانی   )1924( مردنی 

و.  کافکا،  که سایه تیی  و  ژیان  کتێبی:  )بڕوانه   به جێنه هێنا.  کافکای 
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ئیسامعیل ئیسامعیل زاده ، چاپی ئاراس 2007.(

The Trial . 53: کافکا نوسینی رۆمانی دادگایی له  ئاوگوستی ساڵی 

1914، واته  سه ره تای شه ڕی یه که می جیهانیی ده ستپێکرد و هه تا ساڵی 

1915 درێژە ی کێشا. دادگایش وه کو زۆربه ی رۆمانه  مۆدێڕنه کان، کتێبێک 

رۆمانه   ئه م  له دایکبوو.  تایبه تدا  نه خۆشییه کی  و  قۆناغ  دڵی  له   که   بوو 

مێژوویه کی پڕ له  هه ڵکشان و داکشانی هه بوو. له  راستیدا مێژووه که ی 

ئاوێته ی ته نزێکی وه ها تاڵ و ره شبووه  که  جێی خۆیه تی ناوی مێژووی 

سێ  له   کام  هیچ  کافکادا  ژیانی  کاتی  له   دابنێین.  له سه ر  کافکایی 

رۆمانه که ی چاپنه کران. ئه و قه ت “دادگایی” ته واو یان رێکوپێک نه کرد. 

کافکا دادگایی له  ده ره وه ی هه ڵچوونێکی قووڵی رۆحییدا نوسیبوو. پاش 

خۆی  له مێژینه ی  هاوڕێیه کی  به   دا  کتێبه که ی  ده ستنوسی  کافکا  شه ڕ، 

به ناوی ماکس برۆد. دادگایی بۆ یه که مجار، ساڵی 1925 له  ئه ڵامن چاپ 

کرا. )بڕوانه  سه رچاوه ی پێشوو.(

Josef K . 54: یوزێف ک، که سایه تیی رۆمانی دادگایی و رۆمانه که  

له  یه که م رسته یدا به ناوی ئه وه وه  ده ستپێده کات. ئه و که سایه تییه  هیچ 

پێشینه یه کی تاوانی نییه . کافکا وا سووک وێنایده کات، له به رئه وه ی ته نیا 

بێت،  تاوانه که ی  له   ئاگای  ئه وه ی  بێ  به   دێنێت. ک.  ناوی  پیتی ک  به  

سه رچاوه ی  )بڕوانه:   له سێداره ده درێت.  له ئاکامدا  و  ده کرێت  دادگایی 

پێشوو.( 

Symbolism . 55: سیمبولیزم به ر له وه ی به  رێبازێک له قه ڵه مبدرێت 

چه مکێک یان فه لسه فه یه . مرۆڤ له  سه ره تای پێکهاتنی شارستانییه ته کا ن 

فۆرمی  له   په یڤه که ی  که   چووه   ئه وه   به ره و  شاعیرییه وه   ده سپێکی  و 

وێناکردنی  به   نیشانه کاندا ده رببڕێ و شته کانی ده وروبه ری  و  سیمبول 

نیشانبدا. سیمبولیزم رێبازێکی  له به رچاون  له وه ی  چه مکگه لێکی قووڵرت 

هزریشه . له  کۆتاییه کانی سه ده ی نۆزده ی زایینیدا شاعیرانی فه رە نسایی 
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رێبازی  هاتبوون،  وه ئامان  ریالیست  نوسه رانی  وشکی  زمانی  له   که  

سیمبولیزمیان دامه زراند. ئه م رێبازه  له  کۆتاییه کانی سه ده ی نۆزده هه مدا 

سه ریهه ڵدا و شارل بوودلێر دامه زرێنه ره که ی بوو. 

سیمبولیزم  له   قازانجی  زیاترین  فرۆید  سیگموند  ده رونزانیدا  له  

مۆسیقای  بۆ  رێیان  سیمبولیست  شاعیرانی  هه روه ها  پێگه ییشت. 

سیمبولیک خۆشکرد. له  مۆسیقای کالسیکدا دێبوسی Debussi به  باوکی 

سیمبولیزم )و ئێکسپێرسیونیزم( داده نێن. 

له  رووی هزرییه وه  سیمبولیزم زیاتر له ژێر کاریگه ریی فه لسه فه ی 

ئایدیالیزمدا بوو که  ئه میش بۆخۆی ئیلهامی له  میتافیزیک وه رده گرت و 

ئارتور  ره شبینیی  سه ریهەڵدابۆوه ،  فه رە نسا   له    1880 ساڵی  ده وروبه ری 

شاعیرانی  له سه ر  زۆری  کاریگه ریی  ئه ڵامنییش  فه یلسوفی  شۆپێنهاوێر 

سیمبولیست دانابوو.

ئه و به رهه مانه ی که  ئه وان به دییان هێناون بۆ هه ر خوێنه رێک به  

راده ی درککردن و دۆخی ده روونیی خۆی مانا ده دا، واته  هه ر که سێک 

به  جۆرێک لێیان تێده گات. ئه وان تا ئه و جێیه ی بتوانن له  راسته قینه ی 

عه ینیی دوور ده که ونه وه  و ده په رژێنه سه ر راسته قینه ی زه ینی.

له  روانگه ی سیمبولیسته کاندا له به رئه وه ی مرۆڤ له ژێر کاریگه ریی 

پێیه   به م  دیاریده که ن،  ئه وان  چاره نوسی  که   نه نارساوه   هێزی  گه لێ 

ده بێ حاڵه تی سامناکیی ئه م هێزانه  نیشان بدرێن، که  ئه م کاره  له  نێوان 

چه شنێ له  خولیا و ئه فسانه دا ده کرێت.

مه عریفه   و  ده روونی  نائاساییه  حاڵه ته   هه وڵده ده ن  ئه وان 

به رهه مه کانی  له   له  ناخی مرۆڤدا ده رده که ون  چاوه ڕواننه کراوه کان که  

خۆیاندا ده ریببڕن. )فه رهه نگی زاراوه کان، ئیسامعیل ئیسامعیل زاده .(

و دوور و  به  سیستمێکی گه وره   بوروکراسی   :Bureaucracy .  56

درێژی ئیداریی ده وترێ که  له سه ر بنه مای دابه شکرانی کار به  پێی پسپۆڕی 
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و ریزبه ندی و تێگه ییشتنی مۆدێڕنه . له  سه ده ی هه ژده هه مدا یه کێک له  

ده سه اڵتدارانی فه رە نسایی به کاریهێنا و سه ده یه ک دواتر چووه  ناو زمانی 

ئه ڵامنی و هێدی هێدی په لی هاویشته  ناو زمانی ئینگلیزییه وه . به لزاک 

بوروکراسیی  به   “کارمه نده کان”دا  چیرۆکی  له   فه رە نسایی  رۆماننوسی 

وت هێزێکی دێوه زمه ئاسا که  له  الیه ن کورته بااڵکانه وه  به ڕێوه ده چێت. 

به   مۆدێرن  ده وڵه تی  له بنه ڕە تدا  ئیتالی،  کۆمه ڵناسی  مۆسکا  گه یتانۆ 

“کارڵ  به ڕێوه یده به ن.  که مینه یه ک  که   ده زانێت  بوروکراتیک  ده وڵه تی 

مرۆڤییه کان  گروپه   له خۆنامۆبوونی  هۆکاری  به   بوروکراسیی  مارکس” 

له  کۆمه ڵگای مۆدێرندا ده زانێت، به اڵم بنچینه ییرتین لێکۆڵینه وه  له سه ر 

بوریوکراسیی له  الیه ن ماکس وێبێر، کۆمه ڵناسی ئه ڵامنیی ئه نجامدراوه . 

له  چاخی  کار  ژیرانه ی  رێكخستنی  ده رهاویشته ی  به   بوروکراسی  وێبێر 

مۆدێرندا ده زانێت. ئه و به م چه شنه  باسی تایبه مته ندییه کانی بوروکراسی 

ده کات: هه بوونی سیستمی ئیداریی وه رگرتنی مووچه ، ده ور و ئه رکی 

دیاریکراو بۆ هه رکام له  کارمه ندانی سیستمه که دا، گرنگی و ده سه اڵتی 

پله  و پایه  به جێی تاک، پاراستنی رێکخراوی به ڵگه کان.

که   درێژە ،  و  دور  و  ئاڵۆز  پێکهاته یه کی  بوروکراسی  راستیدا  له    

رێکخراو   و  مۆدێڕن  دابه شکار،  ئامرازێکی  ئاوه زخوازیی،  ده وری  له  

له   حکومه ت  و  ده وڵه ت  ده سه اڵتی  راستیدا  له   و  ده سووڕێته وه  

بواری ئیداری و رێکخستنی سیاسی و ئابوری و پالندانانی کولتووریی 

ئاماژە ی  باڵزاک  که   دێوه زمه یه   هه مان  بوروکراسیی  ده رده خات. 

ده سه اڵتی  پێیوایه   ئه ڵامنیی  بیرمه ندی  مارکوزه ،  هێربێرت  و  پێده کات 

توتالیتاریستیی بوروکراسیی مۆدێڕن، ئازادی و مافه  تاکییه کانی به  واتا 

تاکدا  به سه ر  حکومه ت  بوروکراسیی  هه ڵده وه شێنێته وه .  مرۆڤییه که ی 

ده کات، له به رئه وه ی چییه تیی رێکخسنت و پێکهاته یی هه یه  و تێیدا کار 

دابه شده کرێت، تاکه کان ملکه چی لۆژیک ده کات و ده یانکاته  مۆره یه ک 
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له  کۆیه کی ماشێنیی دا. ئه و ئاوه زه ی بوروکراسیی به ڕێوه ده بات، ئاوه زی 

سیستمی  پێی  به   هه روه ها  ویشک،  رۆحێکی  و  مۆدێڕنه   ئامرازیی 

هێدی  هێدی  بوروکراسییدا  پێکهاته ی  له   مرۆڤ  هه یه .  ماشێنیی 

شوناسی مرۆڤیی خۆی له کیس ده دات و ده بێته  ماتریال و ئامراز. به 

 گشتی، بوروکراسی که ره سته یه که  که  به  هۆیه وه  بارودۆخی باشی چینی 

خۆشگوزه ران و سه رمایه دار له به رامبه ر چینه کانی خواره وه ی کۆمه ڵگادا 

قضایی، نرش  امین  »بروکراسی چیست؟« مرتجم،  )بڕوانه :  ده پارێزێت. 

چشمه ، 1389.(

گرنگرتین  له   یه کێکه   کۆشک،  رۆمانی   :The Castle  .  57

به ئاکام  به رهه مه که ی  پێنه دا  مه ودای  مه رگ  که   کافکا  به رهه مه کانی 

بۆ  ده چێت  و  “ک”  ناوی  به   که سێکه   چیرۆکه که   پاڵه وانی  بگه یه نێت. 

ده چێته  مانه وه   بۆ  هه ڵکه وتووه .  له وێ  هه ر  کۆشکیش  که   گوندێک 

میوانخانه یه ک، به اڵم له وێ رایناگرن و به و بیانوویه ی که  پێویسته  ئیزن 

تاقیی  رێگا  چیرۆکه که    زۆر  کۆتایی  هه تا  “ک”  وه ربگیرێت.  کۆشک  له  

ده کاته وه  که  بتوانێت پێ بنێته  نێو کۆشکه وه ، به اڵم سه رکه وتوو نابێت. 

ئه ندێشه ،  چاپخانه ی  نه هایی،  عه تا  وه رگێڕ:  کۆشک،  رۆمانی  بڕوانه :   (

 ). 2003

و  فه لسه فه   له   لقێکه   مه عریفه ناسی،   :Epistemology  .  58

سه باره ت به  چییه تی، سه رچاوه  و راده ی ناسینی مرۆڤه . مه عریفه ناسیی 

بابه ته   باسی  به رده وام  که   بابه تانه ی  له و  یه کێکه   مێژووییه وه   روی  له  

فه لسه فییه کان بووه .  

بۆچوونه   له   ئاگاداربوونه   ته نیا  مه عریفه   پالتۆندا  روانگه ی  له  

لۆژیکی  شێوه   له سه ر  پێداگریی  سه ره ڕای  ئه رستۆ  ره هاکان.  و  گشتی 

مه عریفه ش  پێویستبوونی  مه عریفه ،  به   گه ییشنت  بۆ  ئه زموونییه کان  و 

سه رنجیان  تێڕوانین  دوو  رێنێسانس  پاش  ده زانێت.  سه ره کیی  به  
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رووی  له   تێڕامان  به رهه می  به   مه عریفه ی  که   ئاوه زخوازیی  پێدرا: 

سه ر  ده گه ڕانده وه   مه عریفه ی  که   ئه زموونخوازیی  ده زانی،  ئاوه زه وه  

هه سته وه ره کان.

و  له یبنیز  سپینۆزا،  دێکارت،  رێی  له   ئاوه زخوازه کان  فه یلسوفه  

بۆ  بایه خیان  ئاوه زییه کان،  وێنا  هه موو  به   بڕوایان  سه ره ڕای  پاسکاله وه  

دیکه وه   له الیه کی  داده نا.  ئه زموونه وه ن  له   که   هه ستییه کان  کاردانه وه  

بێرکێله ی  لۆک،  جۆن  وه کو  که سانێکی  هه ڵوێسته دا  ئه م  له به رامبه ر  و 

ئاوه ز و  تێڕوانینی ئه زموونخوازانه ی خۆیان  به  پێی جۆری  و هیوم و... 

تیۆرییان ره تده کرده وه، به اڵم کانت له  فه لسه فه ی ره خنه گرانه ی خۆیدا 

زۆری هه وڵ دا که  ئه م دوو روانگه یه  به یه که وه  گرێبدات، به اڵم دواتر ئه م 

دوو له تبوونی نێوان ئاوه ز و هه ست گاریگه ریی زۆری له سه ر ئیدیالیزم و 

ماتریالیزم دانا. له  سه ده ی بیسته مدا که سانێکی وه کو وایته هێید له سه ر 

ده وری سیستمی ده ماریی وه کو پردێک له  نێوان ئۆبژه  و هه سته وه ره کانی 

 ئه و ئۆبژه یه  پێداگرییان ده کرد. به  گشتی، فه یلسوفانی سه ده ی بیسته م

 په رژانه سه ر ره خنه  و خوێندنه وه ی روانگه  نه ریتییه کانی په یوه ندیدار به  

)https://snl.no/erkjennelsesteori : مه عریفه . )بڕوانه

Innate knowledge . 59

Marie . 60: “ماری کاردۆنا” یه کێکه  له  که سایه تییه  سه ره کییه کانی 

رۆژێک  میورسۆو.  کارکردنی  شوێنی  له   پیتچنه   و  کامۆ  “نامۆ”ی  کتێبی 

پاش کۆچی دوایی دایکی میورسۆو، ده چێته  که نار ده ریا بۆ بینینی ئه و و 

ئه مه  ده سپێکی په یوه ندیی ئه وانه . له وێ له  میورسۆو ده پرسێ که  ئاخۆ 

ئه و ئه ویندارییه تی، یان نا و میورسۆو سارد و سڕ وه اڵمیده داته وه  که  وا 

هه ستناکات. سه ره ڕای ئه مه  میورسۆو رازیی ده بێت له گه ڵیدا زه ماوه ند 

ده ستبه سه رده کرێت.  عه ره به که   پیاوه   کووژرانی  به هۆی  به اڵم  بکات، 

وه رده گرێت.  نێوانیان  سێکسی  له   چێژ  میورسۆو  وه کو  هه ر  ماری یش 
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علم/  الدین  جالل  امیر  ی  ترجمه  کامو/  بیگانه/آلرب  رۆمانی:  )بڕوانه  

انتشارات نیلوفر.( 

 Salamano . 61 : ساالمانۆ پیره پیاوێکه  و یه کێکه  له  که سایه تییه کانی 

پیاسه کردن  بۆ  و  ده دات  سه گه که ی  له   به رده وام  ئه و  “نامۆ”.  رۆمانی 

ده یباته ده ره وه . له  کۆتاییدا سه گه که ی ون ده بێت )دەتۆپێت( و داوای 

کامو/  بیگانه/آلرب  رۆمانی:  )بڕوانه   ده کات.  “میورسۆو”  له   یارمه تیی 

ترجمه ی امیر جالل الدین علم/ انتشارات نیلوفر.(

love-hate . 62
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135

136        ژنێك لەنێو سەردەستەی

             میلیشیاكاندا                 
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر



ده  یڤید ئیگێن 164

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

2016دانا شوانی 141       ماركس و ئازادی            

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز


