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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
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گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
7

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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بیۆگرافیای بوبەر
ئا :الوەند عەلی
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 مارتن بوبەر لە (8ی شوباتی  ،)1878لەڤیەننا هاتۆتە دنیاوە.
 لە ساڵی  1882باوك و دایكی كارڵ بوبەرو ئەلیس نیوری گاست لە یەكتری جیابوونەوە.
 م��ارت��ن 10س���اڵ���ی داه���ات���وی ل��ە گالیسیالی ب��اپ��ی��ری ب��ەڕێ��ك��رد .ل���ەوێ پ��ەی��وەن��دی بە
حەسیدیزمەوە كرد ،رۆڵی بەرچاوی لە گۆڕینی
ئاینی ،فەلسەفی و سیاسی دا بینی.
 بوبەر لە ساڵی  1899لەگەڵ پایۆال وینكلەرینووسەری ناسراوی ئەڵمانی زەواجی كردووە
و بۆتە خاوەنی دوو منداڵ لێی بە ناوەكانی
رەفائێل و ئاوا.
 ساڵی  ،1900بوبەر لەگەڵ پۆال وینكلەریه��اوس��ەری ،ن��ووس��ەر ،پ��اڤ��اری��ی و كاسۆلیك
مەزهەب ،پەیوەندی بە ئاینی جولەكەوە كردووە،
چوون بۆ بەرلین و هاوڕێی نزیكی ،ژۆستاف
الندوار ( )1869 - 1919ئەنارشیست بووە و
هەمان ساڵ بوبەر بە رەزامەندی پوال وینكلەر
و دوو منداڵەكەی بەرلینیان بەجێهێشت و
شارۆچكەی هپن هایمانیان لە نزیكی فرانكفۆرت
بۆ نیشتەجێ بوون هەڵبژارد.
10

 ب��وب��ەر ف��ران��ت��س روزن���زوای���گ (- 1929 )1886دەناسێت و دوای جەنگی یەكەمی
جیهانی ،روزن��زوای��گ ،بوبەر وەك مامۆستا
لە دام���ەزراوەی فێركردنی گ��ەوران��ی جولەكە
دامەزراند ،كە تازە دایمەزراندبوو .قەناعەتی
بە بوبەر كرد لە زانكۆی فرانكفۆرت وانەكانی
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ئاینی و ف��ەل��س��ەف��ەی ئەخالقی
بڵێتەوە.
 لە زانكۆكانی ڤیەننا  ،الیپزیك ،زویریخ وبەرلین خوێندویەتی و ساڵی  1904لە زانكۆی
ڤیەننا دوای تەواوكردنی نامەكەی لەبارەی
نیكۆالس كوزای و یاكوب بومە ،دۆكتۆراكەی
وەرگرتووە.
 بوبەر داكۆكی لە رێنیسانسی نەتەوەخوازیمەعنەوی جولەكە دەكرد و بەرهەمێكی زۆری
ل���ەب���ارەی ج��ول��ەك��ە ب���وون و ناسیۆنالیزمی
جولەكەوە نووسیووە.
 بوبەر لە ساڵی  1923تا  1933لە زانكۆیفرانكفۆرت وان��ەی گوتۆتەوە ،كە الی الوانی
جولەكە بە رابەرێكی مەعنەوی دادەنرێت.
 هەروەها لە ژیاری كولتوری جولەكەدا كارا11

ب��وو .وت��ار و نووسینەكانی سەرچاوەیەكی
ئ��ی��ل��ه��ام��ی م���ەع���ن���ەوی ب����وو ب���ۆ ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی
ستەملێكراوی جولەكە لە ئەڵمانیای نازی.
 تا ساڵی  1937لە فرانكفۆرت ژیا. لە  1938چوو بۆ فەلەستین و لەوێ بووەمامۆستای فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی لە زانكۆی
عیبری ئورشەلیم.
 لە فەلەستین بەشداری چاالكییەكانی ئاشتینێوان عەرەب و جولەكەكانی كرد.
 دوای پێنج س���اڵ ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ف��راوان��یحەسیدیزم ،دوو كتێبی بە ئەڵمانی باڵوكردەوە:
ه��ەق��ای��ەت��ێ��ك ل��ە رەب���ی ن��اخ��م��ەن ( )1906و
چیرۆكەكانی بەعل شەم (.)1908
 پاشان بەرهەمی دیكەی باڵوكردەوە لەوانەلەپێناو بەهەشت دا ( ،)1945چیرۆكەكانی
ح��ەس��ی��دی��زم ( ،)1947س���ەرچ���اوە و م��ان��ای
حەسیدیزم ( ،)1960حەسیدیزم و مرۆڤی
مۆدێرن (( .)1954حەسیدیزم یان جواڵنەوەی
حەسیدی  ،Hasidismراپەڕینێكی تەركە
دنیایانەی جولەكەبوو كە جەختی لە عیرفان،
ن��زاوپ��اڕان��ەوە لە قاپی خ��وا ،غیرەتی ئاینی و
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بەختەوەری دەكردەوە و لە سەدەی هەژدە لە
پۆڵۆنیا لەالیەن بەعل شەمەوە دامەزرا).
 ه��ەم��وو ب��ەره��ەم��ە س��ەرەت��ای��ی و ت���ەواویتوێژینەوەكانی بریتییە لە عیرفان و جولەكە
بوون.
 سەرئەنجام لە 13ی حوزەیرانی  1965لەتەمەنی  78ساڵی ،لە ئورشەلیم گیانی سپارد.
 گرنگترین بەرهەمەكانی بریتین ل��ە :دانێڵ( ،)1913من و تۆ ( ،)1923گێڕانەوەكانی
حەسیدیزم ( ،)1949ژی��ان ل��ە سەربنەمای
گفتوگۆ ( ،)1959رێگەی م��رۆڤ بەگوێرەی
فێركارییەكانی حەسیدیزم ( ،)1960پەیوەندی
م��رۆڤ لەگەڵ م��رۆڤ ( ،)1965مرۆڤخوازی
باوەڕمەند ( ،)1967حیكمەت لە سەردەمی
ئێمەدا ( ،)1969چاوپێكەوتن ( ،)1973خێر و
شەڕ ( ،)1980لەبارەی ئینجیل ( ،)1982واڵتی
دوو میللەت ( ،)1983حەسیدیزم و مرۆڤی
مۆدێرن ( ،)1988مەعریفەتی مرۆڤ (،)1988
س���ەرچ���اوە و م��ان��ای ح��ەس��ی��دی��زم (،)1988
خۆرگیرانی خوا ( ،)1988رووبەڕووبوونەوەی
سیرات (.)1991
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مارتن بوبەر
وەرگێڕانی :ئەرسەالن حەسەن
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پێشەكی
ئامانج لەو لێكۆڵینەوەیە ،ناساندنی مارتن
بوبەرە بەوكەسانەی دەیانەوێت ئەو بناسن .لە
هەموو ناساندنەكاندا پێشبینی خاڵێك نەكراوە
ك��ە :ئایا ئ��ەوك��ەس��ان��ەی ن��اس��ێ��ن��راون ،یەكتری
دەناسنەوە؟ دەبنە هاوڕێ تا بەشداری لە رامان
و پرسیار و بێدەنگی یەكتریدا بكەن؟
بە تایبەت ئەم بابەتە لەبارەی بوبەرەوە،
بابەتێكی ت��ەواو کەسییە .دەكرێت ناویبنێیت
مرۆڤێك ،کە لە دەسەاڵتی كەسی سەردەمەكەمان
دەكۆڵێتەوە ،لەڕاستیدا روونكردنەوەی هەمان
خاڵ ،ئامانجی ئەو لێكۆڵینەوەیە.
دەبێت كەسی ناسێنەر هێندە كاریگەربێت،
بتوانێت شتە سەرسوڕهێنەرەكان بەرەوڕووی
ی��ەك��ت��ری ب��ك��ات��ەوە .ه��ەوڵ��م��داوە ب��ۆ گەیشتن
بەو ئامانجە ،تا بتوانم بۆ بوبەری جێدەهێڵم،
بۆئەوەی خۆی قسەبكات .كاتێك پێیوتم پێیوایە
نابێت هیچ كتێبێك لە  120الپ��ەڕە زیاتربێت.
كەچی پابەندی راس��پ��اردەك��ەی خ��ۆی نەبوو.
هاوكات هەندێك لە بەرهەمەكانی بریتییە لە
وتار و كتێبی گیرفانی .گرنگی ئەو بەرهەمەی
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لە زمانی ئینگلیزیدا ئەوەیە ،خوێنەر بانگهێشت
دەكات بۆئەوەی ،چەندی زووە بەوە بگات ،كە
بوبەر خۆی وتوویەتی.
لێرەدا هەوڵمنەداوە لیستێك لە بەرهەمەكان،
یان بایۆگرافیای ئامادەبكەم ،چونكە پەراوێزەكان
رێنمایی پێویست دەخاتە بەردەست خوێنەر ،تا
بۆ بەرەوڕووبوونەوەی راستەوخۆ بە بوبەر
رێنمایی بكرێت.
دەبێت لێرەدا سوپاسی دۆستایەتی مامۆستا
مۆریس جینسبێرگ ،س��ەرن��وس��ەری گۆڤاری
ج��ول��ەك��ەی سۆسیۆلۆژیا و دك��ت��ۆر مۆریس
فریدمان ،بەڕێوەبەری ناوخۆی ئ��ەو گۆڤارە
بكەم ،كە رێیانپێدام سود لە وتارەكەی خۆم
«رای م��ارت��ن ب��وب��ەر ل���ەب���ارەی م��رۆڤ��ای��ەت��ی
بوون»ەوە وەربگرم ،كە لە ژمارەی حوزەیرانی
1966ی ئەو گۆڤارەدا باڵوكراوەتەوە.
ژیاننامە

مارتن بوبەر لە (8ی شوباتی  1878تا
13ی حوزەیرانی )1965ژیاوە ،لە رۆژگارێكدا
بەڕێكرا ،مێژووی جیهان زۆرترین گۆڕانكاری و
ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتبوو .شەڕی ماڵوێرانكەر،
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وەرچەرخان لە رامان و تەكنەلۆژیای زادەی
ت���رس و ه��اوك��ات ه��ۆک��اری ت��وان��ای��ەك ب��وو،
كە زێدەڕۆییەكی ئەوتۆ لە دەربڕینی تواناو
هێزییاندا نەكراوە.
مارتن بوبەر پشكی لەوماوەیەدا زۆربوو.
ب��ە ن��ەری��ت��ی ج��ول��ەك��ەی��ی ئ���ەوروپ���ای ن��اوەن��د
پەروەردەكراو دوا قۆناغی جیهانی رۆشنگەری
ئەو جۆرەی ئەزموونكرد ،كە دزەی كردبووە
شێوازە باوەكانی ژیان و رامانی جولەكەوە.
لە ئەڵمانیا بەرگەی توندوتیژی رژێمی دژە
مرۆڤایەتی ن��ازی گ��رت و  27ساڵی كۆتایی
تەمەنی ،لە ساڵی  1938تامردنی ،لە فەلەستین
ب��ەڕێ��ك��رد و ل��ە س��اڵ��ی  1948سەریكێشایە
حكومەتە تازەکەی ئیسرائیلەوە.
بوبەر بێ ئەوەی پێشینەی جولەكەیی خۆی
وەالبنێت ،بەوپەڕی پشتیوانی و پشتگیرییەوە،
ب��ووە كەسایەتییەكی ئ��ەوروپ��ی .لە راستیدا
دەكرێت بوبەر بە كەسایەتی جیهانی ناوبێنیت،
چونكە هزرەكانی كاریگەری بەرچاوی بەسەر
زۆربەی قەڵەمڕەوە جیاجیاكانی هزر و كاردا
هەبووە .پێویستە نمونەیەك لەو كاریگەرییە
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فراوانە بیربهێنرێتەوە ،كە سكرتێری گشتی
رێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ،داگ
هامرشۆڵد ،ت��ەن��ان��ەت م��اوەی��ەك ب��ەر ل��ەوەی
ب��ەف��ڕۆك��ە و ل��ە ئ��اس��م��ان��دا گیانی بسپێرێت،
تامەزرۆبوو دەق��ی كتێبی بە ناوبانگی من و
تۆی بوبەر وەربگێڕێتە سەر زمانی سویدی.
ه��ەڵ��ب��ژاردن و ب��ڕی��ارە كەسییەكانی ناو
ژی��ان��ی راستەقینەی خ���ودی م��ارت��ن ب��وب��ەر،
پەیوەندی نزیكییان بە هزرەكانیەوە هەیە،
بۆیە پێویستە ل��ە ب��ارودۆخ��ی گ���ۆڕاوی ئەو
جیهانە بگەین ،كە لەودا دەژیا .پێویستە كاتێك
دەستكەوتی تایبەتی و ماهیەتی كاریگەری
ن��ەگ��ۆڕی هەڵبسەنگێنین و تاسنورێك لەو
ب��ارودۆخ��ە بگەین و ب��ەرج��ەس��ت��ەی بكەین،
چونكە بوبەر هەرگیز لە جیهاندا گۆشەگیر
نەبووە و هزرەكانی لە گۆشەگیری زانكۆدا
دانەهێنرابوو ،بەڵكو بەردەوام خۆی لە بەرامبەر
بەرپرسییەتی جیهان ،بە وەفادار دەزانی .بە
هۆی هەمان جدیەتەوە ،گەنجینەیەك بەرهەمی
هەبوو ،كە ئێمە لێرەدا هەوڵدەدەین تاوتوێیان
بكەین.
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تەمەنی سەرەتایی

مارتن بوبەر لە ڤیەننا لە دایكبووە ،بەاڵم لە
تەمەنی سێ ساڵی بە هۆی لێكجیابوونەوەی
دایك و باوكی ،لە المبێرگی گالیسیا باپیرەی
سەرپەرشتی كردووە .سلێمان بوبەری باپیری
پیاوێكی دیاربوو .بازرگان و خاوەن كێڵگە و
هاوكات لێكۆڵیارێكی رەبەنیك ()Rabbinic
و ب��ەن��اوب��ان��گ ب���وو ،زاراوەی���ەك���ی عیبریە بە
مانای «تاقانە گەورەکەی من» ،ناونیشانێكە
پەیوەندی بە پۆستی ئاینیەوە هەیە و رابەری
جولەكە وای پێدەڵێن–(و .ف) .ن��ەوەی گەنج
ل��ە ماڵی باپیری ،ب��ە رۆح��ی ئ���ازادی بەخشی
رۆش��ن��گ��ەری ،ی��ان هاسكاالی (،)Haskalah
پەیوەندی و هاوئاهەنگی نەریتی جولەكەی
رەس��ەن��ی ئەزموونكرد .بە تایبەت ئاشنابوو
بە كەشێكی تەندروستی تەركەدنیا و فێربوو،
کە چۆن رێزێكی زۆری بۆ فێربوون هەبێت،
دوو كار چوارچێوەی تێكڕای ژیانی پێكدەهێنا.
نەریتی جولەكە ،پەروەردە و خوێندنی جولەكە،
خ��وێ��ن��دن��ەوەی كتێبی پ��ی��رۆز و دەق��ی فەرمی
عیبری ،چ نوسراو و چ بیستراو ،بنەمای نەمری
ل��ە ژی��ان��ی��دا رەخ��س��ان��د .ب��وب��ەر ب��ە ه��اوی��ن��ان لە
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شارۆچكەكانی ساداگۆرا و سزورت كۆف دا
دەژیا و لەوێ ئاشنای كۆمەڵگەكانی حەسیدی
بوو ،بە هۆی باسكردنی هزرەكانی بوبەرەوە،
زیاتر باسی ئەو كۆمەڵگەیە دەكەین .لە تەمەنی
چ��واردە ساڵیدا جارێكی دیكە گ��ەڕای��ەوە الی
باوكی ،ئەوكات باوكی ژنی دووەمی هێنابوو،
لە المبێرگ چووە قوتابخانەی زمانی پۆڵەندی
(خوێندنگەی زمانی التینی و یۆنانی).
بوبەر کە بە منداڵی لە كێڵگەی باپیری بووە،
چیرۆكێك لەوبارەیەوە گێڕدراوەتەوە ،هەرچەند
دوروودرێ��ژو ئاڵۆزبوو ،بەاڵم نەك ناكرێت بە
وێنایەكی ئەو سەردەمەی بزانی ،بەڵكو توانا
دەوڵەمەندەكەی دەردەخ��ات ،كە لە داهاتوودا
گەشەیكرد .بوبەر لە كتێبێكی گیرفانیدا ئەو
چیرۆكە ناودەنێت «ئەسپ» ،بریتی بوو لە چەند
بەشێكی ژیاننامە ،کە بۆخۆی نوسیوویەتی و لە
ساڵی  1961بە زمانی ئەڵمانی باڵوكراوەتەوە.
ل��ێ��رەدا ئ��ەو چ��ی��رۆك��ە ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی خۆم
دەخەمەڕوو ،كە لە نێوان مرۆڤ و مرۆڤێکی
تردا ،بوبەر لە ساڵی  1947باڵوی كردۆتەوە:
كاتێك تەمەنم ی��ازدە سااڵن بوو ،هاوینانم
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ل��ە كێڵگەکەی باپیر و نەنكم دا ب��ەڕێ��دەك��رد.
هەموودەمێك دەمتوانی دوور لە چاوی ئەوانی
دیكە ،بە دزییەوە بچمە تەویلەی واڵخەكان و
لەسەرخۆ و بە خۆشەویستییەوە دەستم بە یاڵی
ئەسپە خۆشەویستەكەمدا دەهێنا ،ئەسپەشێ
و خاڵخااڵوی بوو .ئەو كارە بۆ من شەوق و
تاموچێژێكی سەرپێیی نەبوو ،بەڵكو رووداوێكی
گەورە بوو ،بەدڵنیاییەوە دڵسۆزانە و لە ناخمەوە
دەیورووژاندم .ئەگەر ئێستا بمەوێت باسی ئەو
رووداوە بكەم ،بە یادەوەری دەستپێدەكەم ،كە
هێشتا زۆر نوێیە.
دەبێت بڵێم «ئ��ەوی دی»م لە بەركەوتەی
ئ��ەو ئ��اژەڵ��ە ئەزموونكرد ،گوڕوتینی «ئ��ەوی
دی بوون» «ئەوی دی» ،كە هەرچۆنێك بێت
وەك «ئەوی دی بوون» جوانەگا و بەران نامۆ
نەبوو ،رێی پێدەدام لێی نزیكبمەوە و دەستی
لێ بدەم .كاتێك دەستم بەو یاڵەدا دەهێنا ،لەبن
دەستم هەستم بە ژیان دەكرد ،كە هەندێكجار
بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر شلك و نەرم و
لوس ،جاروبارە بەشێوازێكی حەپەسێنەر زبرو
ئاڵۆزبوو ،وای دەنواند كە گوایە خودی توخمی
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ژی���ان ل��ەب��ن دەس��ت��م��داب��وو ،ك��ە خ���ودی «م��ن»
نەبوو ،بە دڵنیاییەوە هاوشێوەشم نەبوو ،شتێك
بە شێوەیەكی مەلموس «ئ��ەوی دیكە» بوو،
نەك تەنانەت «یەكێكی دیكە» ،بەڵكو خودی
«ئەوی دیكە» بوو ،هاوكات رێی پێدەدام لێی
نزیكبمەوە ،متمانەی پێدەكردم و لە بناغەوە
پەیوەندی «ت��ۆ» و «ت��ۆ»ی لەگەڵ دەبەستم.
ئەو ئەسپە ،تەنانەت پێش ئ��ەوەی جۆ بكەمە
ئاخوڕەكەیەوە ،بەوپەڕی رەسانەیەتی سەرە
زل��ەك��ەی هەڵدەبڕی و دەیپڕماند و گوێكانی
دەلەقاند ،وەك پیالنگێڕێك كە هێمایەك دەدات
و دەیەوێت تەنیا هاودەستەكەی دیاریبكات،
ئاوەها قبووڵی دەكردم.
ب��ووب��ەر پێش ت��ەواوك��ردن��ی قوتابخانەی
دوان���اوەن���دی ،ك��ەوت��ب��ووە ژێركاریگەرییەكی
زۆری كانت و ن��ی��چ��ەوە .ت��ەن��ان��ەت ب��ە زمانی
پۆڵەندی دەستیكردبوو بە وەرگێڕانی (وەهای
وت زەردەش���ت)ی نیچە ،پاشان دەیگێڕایەوە
كە چۆن تیۆری نیچە لەبارەی زمان ،لەجیاتی
«گ�����ەڕان�����ەوەی س�����ەرم�����ەدی» ،ك��اری��گ��ەری
بەسەریەوە هەبووە ،ماوەیەكی زۆر نەیهێشت
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س��ەرن��ج ل��ە ه��ی��چ ت��ی��ۆرێ��ك��ی دی��ك��ەی زم���ان و
سەرمەدی بدات .پێویستە ئەوەی بۆ زیادبكەین،
بێگومان شێوازی نیچە كاریگەری بەسەر كتێبی
من و تۆی بووبەرەوە بەجێهێشت و هەرئەو
شێوازەیە ،كە تاڕادەیەك هۆكاری غوربەت و
هاوكات دڵڕفێنییەكە و زۆرب��ەی خوێنەران لە
یەكەم بەركەوتنیان بە من و ت��ۆ ،ئەزموونی
دەكەن.
سەردەمی خوێندن

كاتێك بوبەر لە پاییزی  1896لە زانكۆی
ڤیەننا ن��اوی خ��ۆی تۆمارکرد ،ڤیەننا جیهانی
مرۆڤە بەشەوق و ئازادەكانی وەك ماڵی خۆی
دۆزییەوە .هەرچەند ڤیەننا سەردەمێك شارێكی
رۆمانتیكی ب���وو ،ب���ەاڵم ئ��ەوك��ات��ە ل��ە كۆتایی
س��ەدەی راب��ردوو داب��وو .بە گوزارشتی هانس
ك��ۆه��ن( :ك��ول��ت��وری ڤیەننا ئەوكاتە میراتگری
فەلسەفەی كامڵ بوو ،زۆر بایەخی پێدەدرا ...ئەو
كولتورە رۆمانتیزمی بوێرو رەندی ئاوێتەبوو
بەتایبەتمەندی نەرمونیان و ژنانە) .پێكهاتەیەكی
نامۆ و دڵڕفێنی بە كەیف و راستەقینەی هەبوو
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كە لەبنەڕەتدا لە گۆرانی و میوزیكدا دەردەبڕدرا،
پێكهاتەیەك كە جیهانی باو پێی نامۆ بوو .ریلكە لە
بەرایی كاری هوگۆ ڤۆن هۆفمان ستاڵ»شاعیر
و ش��ان��ۆن��ام��ەن��وس ،ل��ە ڤیەننا ل��ە دای��ك��ب��ووە و
سەرەتا بە شیعری نوێ  -رۆمانتیكی ،پاشان
بە شانۆنامەكانی سەرنجێكی زۆری بۆخۆی
راكێشا» .الوان نوێنەرانی ئەو رۆمانتیزمەی
كۆتایی سەدەبوون .هەموو ئەوانە بۆ بوبەری
الو لە حوكمی تەرخانكراوی ژیان بۆ ئەدەب،
فەلسەفە ،مێژووی هونەر و شانۆ دابووە .ئەو
كاتە رەگی جولەكەیی خۆی فەرامۆشكردبوو،
ب��ەاڵم درێ��ژەی نەكێشا و بە ئەنقەست رووی
لە تاموچێژەكانی ژیانی ستایشكردن وەرگێڕا.
هەرچەند تێكڕای ژیان و شێوازەكەی بە جۆرێك
سەرسوڕهێنەرتر لەوە ،كاری تێكرابوو.
ساڵەكانی خوێندكاری بەشێوازی لیبڕااڵنەی
رابردوانی و لە شوێنی جیاجیا لەوانە ڤیەننا،
الیپیزك ،بەرلین و زوریخ بەڕێكرد .وردە وردە
جارێكی دیكە سەرلەنوێ ،نەریتی جولەكەیی
خ���ۆی دەرخ���س���ت���ەوە .ه��ەرل��ەو ب���ارودۆخ���ەدا
هاوسەرگیری لەگەڵ پ��اوال وینكلەر ك��رد ،كە
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خوێندكارێكی ئەڵمانی خەڵكی مونیخ و خاوەن
زەوق��ێ��ك��ی ئ��ەدەب��ی زۆرب���وو (پ��اش��ان ب��ەن��اوی
خوازراوی گیۆرگ مونك دەی نووسی) .یەكەم
بەرهەمی بوبەر وتارێك بوو لەبارەی نوسەری
عارفی ئەڵمانی جاكوب بومە .ویلهێلم دیلتای و
گیۆرگ سیمێل لە كارتێكەرترین مامۆستاكانی
بوبەر بوون لە بەرلین ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت
رەگی بوبەر پتەو و تۆكمە بوو.
بوبەری الو و خوێندكار ،یەکەمجار بە هۆی
جواڵنەوەی زایۆنیزم بارودۆخی خۆی وەرگرت.
لە  1901بووە هەڵەچنی گۆڤاری زایۆنیزمی
«جیهان  »Die Welt -لە ڤیەننا ،ب��ەاڵم لەو
ك��ارە ب��ەردەوام نەبوو ،چونكە ناكۆكی تووند
لە نێوان تیۆدۆر ه��رت��زل»»1860 - 1904
راب���ەری زایۆنیست ،لەبوداپست لەدایكبوو،
لەڤیەننا ق��ازی ب��وو پاشان رۆژن��ام��ەن��ووس و
شانۆنامە نووس بوو .یەكەم كۆنگرەی لە بارەی
واڵت��ی دایكی جولەكەكان س��ازك��ردو بۆخۆی
بووە یەكەم سەرۆكی دامەزراوەی زایۆنیست»
سەرۆكی ج��واڵن��ەوەی زایۆنیستی و بوبەری
الودا ه��ەب��وو .دوای كەمتر لەساڵێك بوبەر
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چووە بەرلین .لەوێ بە هاوكاری هەندێك لە
هاوڕێیانی ،دامەزراوەیەكی چاپوباڵوكردنەوەی
جولەكەی بەناوی «سەنتەری باڵوكردنەوەی
ج��ول��ەك��ەی��ی» دام����ەزران����د ،ك��ە ه��ان��س كۆهن
وتوویەتی»جواڵنەوەی نەتەوەیی جولەكە لە
ئەوروپای ناوەند ،بە هۆی باڵوكراوەكانی ئەو
سەنتەرەوە سەریهەڵدا».
كاریگەرییەكان

ب��ەاڵم ئ��ەوەن��دەی پێنەچوو ،ك��ە قۆناغێكی
ج���ی���اوازی دی��ك��ە ل��ە گ��ەش��ەی ه���زری ب��وب��ەر
دەركەوت .بوبەر لە پابەندییە نوێیەكەی چاالكانە
هەوڵیدەدا وەك بناغەی واقیعی جواڵنەوەی
زایۆنیست ،گیان و كولتوری نەتەوەی جولەكە
راڤەبكات و تێیدا قووڵبێتەوە ،بە گشتی دەستی
لە هەموو چاالكیەكانی دەرەوەی خۆی هەڵگرت.
وەك باڵوكەرەوە و گەشەپێدەری هزرەكانی
زایۆنیستی ،لە ژیانی سیاسی دورك��ەوت��ەوە،
ه��ەم��ان ژی��ان ك��ە پێدەچێت رێگاكەی لەوێوە
دەستی پێكردبێت .بۆ ماوەی پێنج ساڵ1904 ،
تا 1909ی بۆ لێكۆڵینەوە لە دەق و نەریتەكانی
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حەسیدیزم تەرخانكرد ،پاشان نووسی»لێرەدا،
لە چیرۆكی حەسیدیزم ،بە تەواوی هزری مرۆڤم
ناسی و هەر لەو ب��ارەدا هەستم بە پێویستی
روونكردنەوەی كرد بۆ جیهان» .كاتێك سەرنج
لە نەریتی حەسیدی و ماناكەی بۆ بوبەر بدەین،
دەبینین ئ��ەو نەریتە كاریگەری بونیاتنەر و
بنچینەیی لەسەر ژیانی بوبەر هەبووە.
ج��ێ��گ��ەی س��ەرن��ج��ە ی��ەك��ەم ك����اری گشتی
بوبەر دوای سااڵنی گۆشەگیری ،تارێك بوو
لەبارەی جولەكە كە بۆ كۆمەڵگەی خوێندكارانی
جولەكەی باركوخبا (سیمۆن باركۆخبا «مردنی
130ی زای��ی��ن��ی» :ن��اوی كریستیانی شیمۆن
باركۆسیڤا ،س��ەرۆك��ی دواش��ۆڕش��ی ،جولەكە
لەبەرامبەر رۆم « .»132 – 135سەرەنجام
باركۆڤا لە 135زایینی كوژرا 1960 .بەشێك
لە نامەكانی لە ئەشكەوتێكی نزیك دەری��ای
م��ردن دۆزرای���ەوە  -و .ف) لە زانكۆی الهای
لە حوزەیرانی  1909نووسی .لەوانە فرانتز
كافكای(« ،»1924 – 1883رۆمان نووس و
لەپراگ لەخێزانێكی ئەڵمانی لەدایكبووە) بەدوای
خۆیدا هێنا .پەیوەندی دەروونی و بەرامبەرێتی
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تووندی نێوان هزرەكانی بوبەر و بەرهەمەكانی
كافكا ،پێویستی بە لێكۆڵینەوەی وردترە.
بوبەر لە  1916تا  ،1924هەڵەچنی گۆڤاری
جولەكە بووە ،كە بۆ بەرەوپێشبردنی راستییە
بابەتی و كولتوریەكان دایمەزراندبوو ،بنەمای
ئیلهامی سیاسی زایۆنیزم ب��وو .لە  1926تا
 1930لەگەڵ جۆزێف ویتیگ و ڤیكتۆر ڤۆن
وایتزكەر هەڵەچنی گۆڤاری «داهێنان Die -
 »Creatureبووە كە تایبەت بوو بە مەسەلە
هاوبەشەكانی نێوان ئاینە جیاجیاكان ،بەاڵم
گرنگترین دی����داری خ���ودی ژی��ان��ی ب��وب��ەر لە
سەرەتای سەدەی بیستەم بوو .دیداری لەگەڵ
فرانز رۆسین وید (Franz Rosinweed):
 ،»(«1929 - 1886وتارخوێنی جولەكە ،لە
ئەڵمانیا لەدایكبووە ،سەرەتا پزیشكی خوێندووە،
پاشان رووی لە مێژوو ،فەلسەفەی نوێ كرد.
سەنگەری لەبەرامبەر ئایدیالیزمی ئەڵمانی گرت
و لێڕوانینی ئەگزیستانسیالیستی خستەڕوو،
ك��ە جەخت ل��ە پ��ەی��وەن��دی و ئەزمونی كەسی
دەكاتەوە .لە ساڵی  1913ئەزمونییە ئاینیەكەی
وای���ک���رد ج��ول��ەك��ەب��وون��ی خ���ۆی ب��خ��ات��ە ژێ��ر
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جەختكردنەوەوە و باقی تەمەنی بە لێكۆڵینەوە
لە جولەكە و كارپێكردنی بەڕێبكات  -و .ف)
ل��ە تشرینی یەكەمی  1920ل��ە فرانكفۆرت،
ل��ە م��ای��ن��س س���ەرۆك���ی خ��وێ��ن��دن��گ��ای ئ����ازادی
جولەكە ب��وو .رۆزن توسوایگ بیرمەندێكی
بەناوبانگ بوو ،جولەكەیەكی لە سەدا سەدو
ه��اوك��ات ب��ان��گ��ەش��ەك��ەری ئ����ەوەی ئ��ەم��ڕۆ بە
ئەگزیستانسیالیست دەزان���رێ���ت .ب��ەره��ەم��ە
گرنگەكەی ئەستێرەی رزگاری لە ساڵی 1921
باڵوكرایەوە .بەشی زۆری ئەو كتێبە لەسەر
كارتی دی��اری نوسرابوو كە لەماوەی جەنگی
یەكەمی جیهانی لە سەنگەرەكانەوە نێردرابوو.
بوبەر لەگەڵ رۆزن توسوایگ ،كتێبی پیرۆزیان
ک��ردووە بە ئەڵمانی و ئەو هاوكارییە تا كاتی
م��ردن��ی ناوەختی رۆزن توسوایگ ل��ە ساڵی
 1924ب��ەردەوام بوو ،پاشان بوبەر بە تەنیا
درێ���ژەی ب��ەم ك��ارەی داو لە كۆتایی تەمەنی
ت��ەواوی ك��رد .لەو ك��ارەدا ب��ەدوای ئامانجێكی
تەواو ئاشكراو روون دەكەوتن ،كە بریتی بوو
لەوەی خوێندكارانی خوێندنگەی ئازادی جولەكە،
نەریتەكەیان بناسێنن کە بە تاكە زمانێكییان
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دەزانی .ئەوە بەشی سەرەكی هاوفكری بوو لە
كاری جێگیر و بەردەوامی پەروەردە و خوێندن،
كە لە رەهەندی جێگەی سەرنجدا گەشەیكرد.
ئەو پ��ەروەردە و خوێندنە كاریگەری بەسەر
جولەكەكانی ئەڵمانیا و لە رێگەیانەوە بەسەر
ش��ێ��وازی حكومەتی زای��ۆن��ی��زم��ی داه��ات��ووی
فەلەستینەوە هەبوو.
چاالكییە زانكۆییەكان

بوبەر لە ساڵی  1923بوو بە مامۆستای
مێژووی ئاین و ئەخالقی جولەكە لە زانكۆی
ف��ران��ك��ف��ۆرت ،ك��ە ئ��ەوك��ات��ە ئ��ەو كورسییە لە
ئەڵمانیا و ل��ە ه��ەم��وو واڵت��ێ��ك ن���اوازە ب��ووە،
پ��اش��ان ئ��ەو وان��ەی��ە درێ���ژەی كێشاو ك��را بە
مێژووی ئاینەكان .ساڵی  1923حزبی نازی
لە پۆستەكەی دووریخستەوە .لەو كاتەوە تا
ساڵی  1938لە ئەڵمانیاو لە كوێرە دێی هیپن
هایمی بیرگ ستراسس ژیاو بەبێ هەرجۆرە
هاوكاری و هاندانێك ،سەرەتایەكی بۆ جولەكە
هاونیشتمانیەکانی ل��ە ئەڵمانیا رەخ��س��ان��د.
سااڵنی گۆشەگیر و ق��ووڵ��ب��وون��ەوەی بوبەر،
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بەرهەمەكەی بەرهەمهێنان :توانی فێریانبكات
وەك جولەكەیەك پتەو و خۆڕاگربن و وەك
راستییەكی مێژوویی بانگهێشتی خۆیان ،ئازار
و مەینەتییەکەیان بناسن.
ل��ەوك��ات��ەدا تەمەنی  60س��اڵ ب��وو .رەنگە
وا پێبچێت ،كە گوایە زەم��ەن دەڕوات و ئەو
كوڕیژگەیە ئێستا دەی��ت��وان��ی ل��ە گۆشەیەكی
زایۆنیزمی نوێ ئاسودەبێت ،كە لە شارۆچكەی
«سالیسیا» گوێی لە چیرۆكەكانی «زەدیكیم»
دەگ��رت ،کە قۆناغی گەورەترین چاالكییەكانی
ب��وب��ەر دەس��ت��پ��ێ��دەك��ات .دی����ارە ب��ە م��ان��ای��ەك،
بەوشێوەیەی كە بۆخۆی دوای شەڕ لە نامەیەكدا
ب��ۆی نووسیم ،تەنیا ئ��ەو شتانەی نوسیووە،
كە لە مێژبوو لە زەینیدا چاوەڕوانییان دەكرد
بنووسرێن .بوبەر بە ئاڕاستەی تۆقاندن و
ترسناكی سەرچاوەگرتوو لەجەنگی دووەمی
جیهانی و راستی تاڵی بەگژداچوونەوەی جەنگی
سێیەمی جیهان  -جەنگی سەربەخۆیی جولەكە لە
ساڵی  - 1948هەڵوەدای رەوتێكی گونجاوبوو،
ب��وب��ەر ب����ەردەوام ه��ەوڵ��ی��دەدا ل��ە هیۆمانیزمی
عیبری راستەقینە بكۆڵێتەوە ،شتێك ك��ە لە
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روانگەیەوە یەكسان نەبوو بە نەتەوەخوازی
گشتی ،بەڵكو چەمكی مامەڵەو هاوكاری نێوان
عەرەب و جولەكەی لە فەلەستین لەخۆگرتبوو،
بۆیە بە سەبر و پشودرێژیەوە هەوڵیدەدا لە
رێنمایی رەوتە زۆر لێكجیاكان بكۆڵێتەوە ،كە
جولەكە پەڕاگەندەكانی بۆ تاكە سەرچاوەی
هاوبەش و راستەقینەی ئەوان دەگێڕایەوە ،واتە
كتێبی پیرۆز.
دەكرێت لەدوا شیكاردا بە دروستی پیشانی
ب��دات ك��ە زۆرت��ری��ن ك��اری��گ��ەری ب��وب��ەر ،چ لە
ئەڵمانیاو چ لە ئسرائیل ،وەك مامۆستای زانكۆ
و تەنانەت بەهۆی خستنەڕووی نوسراوەكانی
هزری بنچینەیی ژیانی مرۆڤ نەبوو .زۆرترین
ك��اری��گ��ەری ل���ەڕووی ئ��ەوج��ۆرە پ����ەروەردە و
خ��وێ��ن��دن��ەوەب��وو ،ك��ە ل��ە قوتابخانە و زان��ك��ۆ،
تەنانەت رێكخراوی پ��ەروەردە و خوێندنی بە
تەمەنەكان تێدەپەڕێنێت و پێیخۆشبوو کە دەچێتە
دەسەاڵتی تاكەوە .بوبەر وەك كیرکەگۆر كە
دەیناسی و خۆشیدەویست و هاوكات رەخنەی
ت��وون��دی ل��ێ��دەگ��رت ،وەك ت��اك لێیكۆڵیەوە و
بیریكردەوە و بابەتی نووسی ،وات��ە بەناوی
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مرۆڤێك كە ئامادەیە لە هەراوزەنای ئاپۆرەدا،
لە رەسانەیەتی بابەتێتی ناسكاری خۆی بەرە و
ژیانی پڕاوپڕ لە باوەڕ بپەڕێتەوە.
(خوا لەهەمووشتێكدا دەبینرێت و دەكرێت
بە هەموو كارێكی بێخەوش پێی بگەی) .بوبەر
وەه��ا رێنماییەكانی م��ەزه��ەب��ی حەسیدیزمی
كورتدەكردەوە .بەو ب��اوەڕە ژیاو بەو باوەڕە
دوای تەمەنێكی دوروودرێژ و پڕشانازی مرد).
بە گێڕانەوەی دوو وتە كۆتایی بە كورتە
لێكۆڵینەوەی ژیانی دەهێنم .یەكەم گێڕانەوەی
وتارێكی بوبەرە ،كە ساڵی  1953لە فرانكفۆرت
بەردانگ بە ئەندامانی ئەنجومەنی سەنتەری
كتێبی ئەڵمانیا بە بۆنەی پێدانی خەاڵتی ئاشتی
ب��ەو ئەنجومەنە خ��وێ��ن��دی��ی��ەوە .ب��وب��ەر باسی
قەیرانی م��رۆڤ  -قەیرانێكی ك��رد ،كە شەڕی
ل��ەس��ەدا س��ەدی ب���ەدوا داب���وو  ،-ش��ەڕێ��ك كە
ترس و تۆقاندنی لەگەڵ بوو ،ملیۆنان كەس لە
نەتەوەكەی كۆمەڵكوژی ك��ران .باسی ئاشتی
ناواقیعی ئێستای ئێمەشی كرد .پێشگریمانەی
بنەڕەتی متمانەی نێوان مرۆڤەكان نەماوە،
بۆیە بوبەر وتی» سەرەڕای هەموو ئەوانە لەو
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باوەڕەدام ،كە نەتەوە و میللەتەكان لەم كاتەدا
دەت��وان��ن پێكەوە گفتوگۆ ،گفتوگۆی پوخت،
تەنانەت كاتێك دژی یەكترن ،وەك «ئ��ەوی
دیکە»یەكی ه��ەب��وو ،پشتگیری دوژم��ن��ەک��ەی
خۆیان دەکەن و پشتڕاستی دەكەنەوە .گەرچی
ناكۆكی و دژایەتی لە جیهان ناچنرێتەوە ،بەاڵم
تەنیا ب��ەم پێیەیە ك��ە دەك��ەوێ��ت��ە ب���ەردەم راو
بۆچوونی مرۆڤ و بەم شێوەیە دەگاتە خاڵێك
كە شكستدەخوات.
دووەم گ��ێ��ڕان��ەوە ل��ە ی��اداش��ت��ەك��ان��ی خۆم
وەرگ��ی��راوە .ئەو یاداشتانەی كە پاش ئەوەی
بەدرێژایی رۆژێكی دوروودرێژ بۆ وەرگێڕانی
وتارێكی بوبەر بۆ ئینگلیزی راوێ��ژم پێکرد و
هاوكاری ب��ووم ،ئەنجامدراوە .بوبەر ت��ازە لە
سەفەری ویالیەتە یەكگرتووەكان گەڕاوەتەوە و
شیتوشەیدای یادەوەریەكانی ئەو سەفەرەبوو.
كورتە چیرۆكێكی بۆ گێڕامەوە ،كە لە تاكسیەكدا
لە نیۆیۆرك رووی داب��وو .بەهۆی زۆربڵێیی
شوفێری تاكسیەكە ،بەم شێوەیە گفتوگۆیەك
لەنێوان ئەو و بوبەر ئەنجامدرابوو:
شوفێر :ل��ە وت��ارێ��ك��دا ك��ە كەسێكی سەیر
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نوسیبووی خوێندمەوە تۆ نابێت توڕەبی ،بەڵكو
دەبێت بە پشوو درێژی و بە ئاشتی ناكۆكیەكانت
لەگەڵ كەسانی دیكە چارەسەربكەی.
بوبەر :ئەشهەدو.
شوفێر :ئ��ەو پیاوێكی سەیر ب��وو ،سەربە
 700ساڵ لە مەوپێش.
بوبەر :ماوەیەكی چەند دوروو درێژە.
شوفێر :بەڵێ ،ناوی فرانسیس بوو.
ب��وب��ەر :منیش دەی ناسم و دەت��وان��م زۆر
چیرۆكت لەبارەیەوە بۆ بگێڕمەوە.
ئ��ەوك��ات��ە ه���ەردووك���ی���ان ب��ەی��ەك��ەوە باسی
فرانسیسیانكرد ،تا سەرئەنجام بوبەر گەیشتە
ئ��ەو كتێب فرۆشیەی مەبەستی ب��وو .كەمێك
دوای رۆیشتنی شوفێرەكە و دووركەوتنەوەی
ت��اك��س��ی��ی��ەك��ە ،ب��وب��ەر ه��ەس��ت��ی��ك��رد ،ك��ە ب��ەرگ��ی
چاویلكەكەی لێ بەجێماوە .پێش ئەوەی بوبەر
لەم بارەیەوە هیچ بكات ،دووب��ارە سەروکەلەی
شوفێری تاكسییەكە دەرک��ەوت��ەوە ،كە بەرگی
چاویلكەكەی ب��ەدەس��ت��ەوە ب��وو .بوبەر وت��ی «
كوڕی باش» ،شوفێرەكە لەبەردەم هەمووان بۆ
ساتێك سەری كردە سەر شانەكانی بوبەر و بەم
شێوەیە باوەشییان پێكداكرد.
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رامان
چاپی كۆ بەرهەمەكانی مارتن بوبەر بە زمانی
ئینگلیزی ،تەنانەت چاپی ئەڵمانی كۆبەرهەمەكانی
نییە ،كە لە ساڵەكانی  1962و  1964لە سێ
بەرگی ئەستوردا باڵوكرایەوە و لە  3500الپەڕە
زیاتربوو .بەتایبەت وەرگێڕانی كتێبی پیرۆز
لە زمانی عیبرییەوە بۆ زمانی ئەڵمانی بەجیا
باڵودەكرایەوە ،كە بوبەر لەگەڵ فرانتز رۆزەن
زوای��گ لە ساڵی  1925دەستیپێكرد و لەدوا
تەمەنی خۆی ت��ەواوی كرد .زۆر باڵوكەرەوە
دەقێكی بوبەریان باڵوكردۆتەوە ،كە لە ماوەی
ئەوسااڵنەدا ،بەتایبەتی دوای  ،1945لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان و بەریتانیا بە زمانی ئینگلیزی
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە .هەندێكجار دەقێكی زیاتر لە
وەرگێڕانێك هەیە و جاروبارەش پەرەگرافێك
لە بەرگی ج��ی��اواز دا ب�ڵاوك��راوەت��ەوە .بوونی
كۆ كتێبناسی بەرهەمەكانی بوبەر زۆرباشە.
كامڵترین كتێبناسی م��ارت��ن ب��وب��ەر ،ژی��ان بە
دیالۆگ ()1955ی مۆریس فریدمانە ،بەاڵم
بەهەمانجۆر ك��ە ب��وب��ەر ب��ۆخ��ۆی ل��ە پێشەكی
یەكەم بەرگی چاپی ئەڵمانی بەرهەمەكانیدا
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دەڵێت ،شوێنەوارێك لە بەرهەمەكانی نییە كە
بتوانی ناوی بنێی كۆبەرهەم ،واتە بەرهەمێك
ك��ە ئ��ام��اژەی ب��ە دەرەوەی خ��ۆی نەكردبێت.
ئەمە وادەگەیەنێت كە رامانی بوبەر پەیوەندی
بە كارەكانییەوە هەیە ،ئ��ەوان شێوەبەندییان
ك��ردووەو روونیدەكاتەوە ،هەروەها مانایوایە
بەرهەمەكانی یەكگرتووییەكی هاوپێوەندییان
هەیە و بەمەش دەك��رێ��ت بەشێكی راڤ��ەک��راو
بدۆزییەوە ،كە هەموویان پێكەوە ببەستێتەوە،
بەاڵم ئەوكارە ئاسان نییە ،چونكە شێوەی لكانی
رامانی بوبەر ،بەجدی لەدەسەاڵتەكانی یەكتری
وەردەگیردرێن .ئەگەر ئەو دەسەاڵتانە تەنیا بە
باسكردنی بەناوبانگترینیان رازیبین ،بریتین
ل��ە :سۆسیۆلۆجیا ،دەروون��ن��اس��ی ،پ���ەروەردە
و خوێندن ،رەخ��ن��ەی كتێبی پیرۆز و ک��ەالم،
س��ەرەڕای ئەوە دروس��ت نییە بوبەر ناوبنێین
سۆسیۆلۆجی ،یان مامۆستا یان دەروونناس،
ت��ەن��ان��ەت ن��اك��رێ��ت ب��ە ك��ۆم��ەڵ��ەی��ەك ل��ە مانەی
ب��زان��ی ،ه��ەروەه��ا پەسندنییە ك��ە ل��ەب��ارەی��ەوە
ه��ەوڵ��ب��دەی��ن و ری��زێ��ك وش���ەی ك��ۆن��ی��ن��ەی لە
ج��ۆری «پێغەمبەر» ،ی��ان «ح��ەك��ی��م»« ،ی��ان
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غەیب بێژ» زیندوبكەینەوە ،چونكە ئەو وشانە
نیشانەی یەكگرتوویی تێگەیشتنێكە ،كە لە نێوان
سیستمە فكریەكان پەسندیدەکەن ،ئەولەویەتەو
بەپێی ه��ەم��ان جیهانی پێكەوەلكاو مامەڵەی
لەگەڵدا دەك��ات ،بوبەر بۆخۆی دەستنیشانی
جیاوازییەكان و قبووڵییان دەكات ،النیكەم بەم
رادەیە كە دروستی سنوردارییان هەڵبسەنگێنێت
و بە ئاماژە و سەرنجدان بە ئەودیووی ئەوان
بەكاریانبهێنێت ،واتە رامان لە بەرامبەر رامانی
ناوەخت ،یان رامانێكە كە تەنیا دژە كۆنینەیە.
بوبەر لە بنچینەدا لە جیهانی نوێدا دەژی و
هەربەو هۆیە لە توانایدایە رێگەكانی دەرەوەی
قەیرانەكانی رامان و كار بناسێنێت.
مرۆڤ بە سەرنجدان بە یەکپارچەییەکەی
دەبێت بە كەمێك گومانەوە بڵێین وەسفی
پڕبەپێستی تێكڕای رۆڵی بوبەر ،رۆڵی مرۆڤ
ناسییە ،چونكە لە مرۆڤ دەكۆڵێتەوە ،لە مرۆڤ
ن��ەك ل��ەڕووی پەیوەندی جیاجیایەوە ،بەڵكو
سەرنجدان بە یەکپارچەییەکەی ،بەسەرنجدان
ب��ە ت��وان��ای یەکپارچەیی ب���وون ،ك��ە ب��ەڕووی
مرۆڤدا كراوەتەوە .لێرەدا پڕۆفیسۆر جۆن مەك
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مورای جیاوازییەك دەكات و رەنگە ئاماژە بە
بەكارهێنانی ئینگلیزی باوی وشەی مرۆڤناسی
بكات ،كە زۆرب��ەی خاڵەكانی رام��ان ،بەزەقی
دەكەونە بەرامبەر راكانی بوبەرەوە .لە بەرگی
دووەم���ی كتێبی كۆمەڵەی وتارخوێنییەكانی
خۆی ،بە شانازی گیفۆرد دەنوسێت:
(...ك����ات����ێ����ك ل�������ەڕووی راس���ت���ی و وەك
بوونەوەرێكی كەسی لە «خود» دەكۆڵینەوە،
ك��ارەك��ەم��ان لێكۆڵینەوە نییە ل��ە مرۆڤناسی.
مرۆڤناسی زانستێكە و لێكۆڵینەوەی زانستی،
تەنیا بابەتییە ،هەر باسێكی بابەتی وەك پێویست
نا كەسییە).
ب���ەوج���ۆرە پ��ڕۆف��ی��س��ۆر م���ەك م����ورای لە
درێژەیدا دەڵێت «هەرتیۆرێكی بوونی كەسی»
م��ەس��ەل��ەی��ەك��ی فەلسەفییە ن��ەك مرۆڤناسی،
ب��ەم��ەش ئ��ەگ��ەر ب��وب��ەر ناوبنێین مرۆڤناسی
ف��ەل��س��ەف��ی ،ل��ەوان��ەی��ە رووب�����ەڕووی رەخ��ن��ەی
مەك م��ورای ببینەوە .هەرچۆنێك بێت بوبەر
بە م��رۆڤ و بە راستی ژیانی كەسی سەرنج
بەوە سەروكاری هەیە ،كە راستی ژیانی كەسی
بریتییە ل��ە پەیوەندیكردن و ئ��ەو پەیوەندی
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ک��ردن��ە گشتگر و ه��ەم��ەگ��ی��رە ،ك��ە بااڵدەستە
بەسەر پەیوەندیەكانی بە رواڵەت دوور لێکتری
دەس��ەاڵت��ە جیاجیاكان ،بێگومان بوبەر وەك
لێكۆڵینەوەیەكی زانستی و بابەتی سەروكاری
لەگەڵ مرۆڤناسی نییە ،بەاڵم لەالیەكەی دیكەوە
نوێنەری هیچ ج��ۆرە ئینتیمایەک ،یان بابەتی
جێگرتوونییە .الی هیچ گروپێك ،كەسایەتییەکی
خ��ۆش��ەوی��س��ت نییە ،ك��ە ب��ەگ��وێ��رەی تیۆرێك
پێشتر لەبارەی خوا ،یان جیهانەوە دەی زانن
و دەسەاڵتی لێكۆڵینەوەیان ،یان دەرهەق بابەتی
جێسەرنجییان دەب��ێ��ت چ��اوەڕێ��ی چ بكەن و
دەبێت چ شتێك ئەنجامبدرێت .هەرگیز بوبەر
ب��ەدوای ئایدۆلۆژیەكەوە نییە ،كە هەوڵبدات
داهاتوو بونیادبنێت .ئەو لەودیوو هەرجۆرە
مەسەلەیەكەوەیە كە پشتڕاستكردنەوەی بابەتی
شایانی دڵنیایی بێت ،بەاڵم بەو بەڵگەیە وەهایە
كە لە خ��وارەوە دەبینێت .لە یەكەم بەرهەمیدا
چیرۆكێكی تایبەتی هاتووە:
دەگێڕنەوە کە خوا ئیلهامی بە كەسێك كرد،
كە لەنەكاو زەویەكی تەڕوتازە بکاتە بیابانێکی
كاكی بە كاكی .لەو واڵتە ئاوارە و سەرگەردان
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ب��وو ،تا گەیشتە دەروازەك��ان��ی رازونهێی .لە
دەرگ���ای داو ل��ە ژوورەوە دەنگێك ه��ات كە
(تۆ لێرە چت دەوێ��ت؟) وتی (ستایشی تۆم لە
گوێی مرۆڤی فانیدا خوێندەوە ،ب��ەاڵم ئەمان
ئامادەنەبوون گ��وێ لە قسەكانم بگرن ،بۆیە
هاتمە الی تۆ ،كە رەنگە تۆ گوێ لە قسەكانم
بگری و وەاڵممبدەیتەوە) .لە ژوورەوە دەنگێك
هات كە (بگەڕێوە ،لێرە گوێیەك نییە گوێ لە
قسەكانت بگرێت .بیستنی خۆم خستۆتە كەڕی
مرۆڤە فانیەكانەوە).
بەردانگی راستەقینە لەالیەن خواوە ،مرۆڤ
بەرەو بارەگای قسەی زیندو رێنمایی دەكات،
ل���ەوێ ك��ە دەن��گ��ی ب���وون���ەوەرەك���ان ،یەكتری
دەدۆزن����ەوە و ل��ە ه��ەم��ان دۆخ���دا یەكتری لە
دەس��ت��دەدەن ،دەت��وان��ن هاوبەشی سەرمەدی
بەدەستبێنن.
ل��ێ��رەدا بوبەر سەرنج ل��ەو خاڵە تایبەتییە
دەدات ،كە تەنیا ل��ەوێ مرۆڤەكان بەیەكەوە
دەدوێ����ن ،ب��ە دەرب��ڕی��ن��ێ��ك��ی وردت���ر ئ���ەوێ كە
م��رۆڤ��ەك��ان ،گ��ەرچ��ی ت���ەواو سەركەوتوونین،
ه���ەوڵ���دەدەن گ���وێ ل��ەق��س��ەی ی��ەك��دی ب��گ��رن،
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دەتوانن بە دروستی قسەی خوا ببیستن .ئەگەر
لەئێستادا واز لە ئاڵۆزی قووڵی رامانی بوبەر
لەبارەی خوا بێنین ،دەتوانین سەرنجبدەین كە
ئەو ب��ەدوای تێگەیشتن و ناسینی مرۆڤەوەیە
ب��ە س��ەرن��ج��دان و ل��ە رێ��گ��ەی چوارچێوەكانی
ئەگزیستانس (بوونی) هەر رۆژێكییەتی .ئەو
چوارچێوەیە وات��ا تەسلیم ب��وون بە س��واوی
و بێبنەمایی ژیانی باو نییە .بە پێچەوانەوە،
بوبەر رایوایە تەنیا لە پێكەوەلكانی بە ئاشكرای
ئەگزیستانس و لە «ئاسایی بوون»یانە ،كە
واقعیەت وەك واقعیەتی زیندو ئاشكرا دەبێت.
ئ���ەوە بەخششێكی ت��ای��ب��ەت��ی و زی��رەك��ی
میراتی حەسیدی ب��وب��ەرە .وتنی ئ��ەو قسەیە
زۆر گ��وم��ڕا نییە ،ك��ە ئەفسانە و رێنماییە
ئاینیەكانی ح��ەس��ی��دی ،گ���ەوه���ەرو ش��ێ��وازی
ت���ەواوی بەرهەمەكانی بوبەر دەڕەخسێنێت.
ب��ە ب��ێ ك��ەم��ێ��ك ئ��اش��ن��اب��وون ب��ەج��واڵن��ەوەی
حەسیدی ،ناشێت هیچ ج��ۆرە تێگەیشتنێكی
تەواومان لە رامانی بوبەر دەستبكەوێت .ئاینی
حەسیدی ناونیشانی ج��واڵن��ەوەی��ەك��ی ئاینیە
كە لە سنوری س��ەدەی ه���ەژدە ،یەهودییەتی
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ئ��ەوروپ��ای خ��ۆره��ەاڵت��ی داگ����رت .پ��ەی��ڕەوان��ی
ئەو ئاینە كەسانێكن س��وورن لەسەر بەڵین و
تەركەدنیاییان .بوبەر لەبارەی ئەو جواڵنەوەیە
دەن���وس���ێ���ت» ل���ەس���ەدەی���ەك���دا ج��ول��ەك��ەك��ان��ی
پێگەیشتووی تێنەگەیشتوی ئۆكراین و هۆڵندا
گەورەترین دی���اردەی رۆحییان هێنایەبوون،
ئەو دیاردەیە كۆمەڵگەیەك بوو ،لەگەڵ باوەڕی
خۆی دەژیا» لەڕاستیدا رابەرانی ئەو كۆمەڵگەیە
ك��ە زەدی��ك��ی��م ،وات���ە م��رۆڤ��ە پ��ی��رۆزەك��ان ،یان
راستگۆ ناودەنران ،كە بەرگەی تاقیكردنەوەیان
گرتووە ،مرۆڤەكانی لە تاقیكردنەوە دەرچوو،
م��ری��دان��ی��ان پەلكێش و كۆمەڵگەی گچكەیان
دامەزراند .كاتێك بوبەر بڕیاریدا ئەو كۆمەڵگەیە
لە گالیسیا (ناوچەیەكە لە باشوری خۆرهەاڵتی
هۆڵنداو باكوری خۆرئاوای ئۆكرایین) بناسێت،
تاڕادەیەك ئەو كۆمەڵگەیە بەرەو داڕماوی بوو.
س���ەرەڕای ،دەیتوانی لە گرنگییان بگات .ئەو
جواڵنەوەیە بەو مانایە عیرفانی نەبوو ،كە لە
جیهانی ئاسایی و هەر رۆژێ��ك داببڕێت ،یان
كولتوری ن��اوەوەخ��وازی ،تەركەدنیا یان پەرە
بە رۆحانیەتی تاكی ب��دات .بە پێچەوانەوە بە
44

لێكدانەوەی ب��وب��ەر( ،روان��گ��ەی ت��ەواو كەسی
باوەڕێك ئەو كۆمەڵگایە پێكدەهێنێت ،كە خودی
ئ��ەو ژی��ان��ە راس��ت��دەك��ات��ەوە) .ئ��ەو كۆمەڵگەیە
سیستمێكی جدی و دابڕاو نییە لە جیهان ،بەڵكو
لە جیهان لەگەڵیدا دەژی .هەرئەو ژیانە لە جیهان
و لەگەڵ جیهان ،ناوەڕۆكی ئاینی حەسیدییە:
(ئەركی م��رۆڤ ،ئەركی ه��ەر مرۆڤێك ،بەپێی
رێنماییەكانی حەسیدی ئەوەیە ،كە لەبەرخاتری
خوا ،جیهان و خۆی پشتڕاست بكاتەوە و هەر
لەو رێگەیەوە هەردووكییان بگۆڕێت).
بەلێكدانەوەیەكی دیكە ،تایبەتمەندی زانراوی
ئەو كۆمەڵگە باوەڕییە بریتییە لە «پیرۆزكردنی
ژی��ان��ی رۆژان����ە» ،چونكە ئ��ەو تایبەتمەندییە
بە شێوەیەكی تایبەتی ،نەك تەنیا بە شێوەی
رێنماییەكی ن��وێ دەخ��رێ��ت��ەڕوو ،بەڵكو وەك
راڤەیەكی زیندو و پێكەوەلكاو بەسەر نەریتی
نەپساوی جولەكەییدا دەردەكەوێت .تاڕادەیەك
ب��وب��ەر ب��ۆخ��ۆی ب��ەدرێ��ژای��ی تەمەنی چیرۆكە
بەمیرات ماوەكانی ئاینی حەسیدی كۆكردەوە،
تەنانەت بەرهەمەكانی وەك دەڵێن فەلسەفی
دیکەی ،وەك من و تۆ ،بە شێوەی خەیاڵی و
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شێوازی جواڵنەوەی حەسیدی داڕێژراوەتەوە.
ئەوە تەواو راستە كە بوبەر بە هاوكاری گیانی
داهێنەرانەی خۆی شێوەو شێوازی ئەو نەریتەی
گۆڕی ،بەاڵم پێموانییە ئەو نەریتەی چەواشە
كردبێت .دوو نمونە لە كارەكانی دەخەمەڕوو:
ی���ەك���ەم ن��م��ون��ە ،ل���ە ك��ۆم��ەڵ��ە گ��رن��گ��ەك��ەی
بەناونیشانی «ئەفسانەكانی حەسیدی»ە .رەبی
جیزچاكی خەڵكی سكویرا ،نەوەی رەبی ناهوم،
ئەم چیرۆكەی خوارەوە دەگێڕێتەوە:
لە شارۆچكەیەكی نزیكی چڕنۆبێل ،دەمەو
ئێوارەی رۆژی شەممە ،هەندێك لە پەیڕەوانی
ئاینی حەسیدی لەگەڵ شاژن دانیشتبوون نانییان
دەخ��وارد .ئەمانە مرۆڤی تەركە دنیاو راستگۆ
بوون و باسی حیسابێكییان دەكرد ،كە دەبێت
گیان بیداتەوە .ئەمان لەكاتی ترسان لە خوا
و خۆ بەكەم زانین ،پێیانوابوو كە بەجۆرێكی
مەخابن تاوانییان كردووە و لەسەر ئەو خاڵە
هاوڕوابوون ،كە هیچ تروسکاییەک شک نابەن
و تاكە سێبوری بەخششییان ئەوەیە ،كە بچنە
پاڵ ئەڵقەی زەدیكی (رابەری ئاینی جێ متمانەی
جولەكەبوونە ،كە لە روانگەیانەوە هۆکاری
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پەیوەندییە بە خواوە) گەورە ،رەبی ناهومەوە.
ئەو پەروەردە و رزگارییان دەكات .سەرباری
ئەوانە هاوبڕوابوون ،كە دەبێت یەكسەر بچنە
الی مامۆستاكەیان ،بۆیە هەستان و چوون بۆ
چڕنۆبێل ،بەاڵم هەمان رۆژی شەممە ،باپیرەم
لە ماڵی خۆی دانیشتبوو بیری لە حیسابێك
دەك���ردەوە ،كە دەبێت گیان بیداتەوە .ئەویش
لەكاتی ترس و خۆبەكەم زانین پێیوابوو ،مەخابن
ت��اوان��ی ك���ردووە و تاكە ه��ی��وای ئ��ەوەب��وو كە
پەیڕەوانی ئاینی حەسیدی بەوجۆرە بە شەوق و
بەكەیفن بۆ خوا ،بچنە پاڵ ئەڵقەكەی و لوتفێكی
گەورەی پێ بكەن .بەرە و ماڵەكەی خۆی رۆیشت
و تەماشای دەرەوەی كرد ،كە پەیڕەوانی لەودا
دەژین و دوای ماوەیەك کە راوەستابوو ئەوانی
بینینی دەهاتن« .لەوکاتەدا»  -رەبی ئیزچاك
بەمچەشنە كۆتایی بە چیرۆكەكەی خۆی هێنا -
«دوو كەوانە بۆ دروستكردنی ئەڵقەیەكی تەواو
چوونە پاڵ یەكەوە».
ئاشكرایە ئ��ەوج��ۆرە چیرۆكە دەگەڕێتەوە
بۆ سەردەمێك ،كە لەسەردەمی ئێمەدا كەمتر
باڵوبوونەتەوە و زیاتر كەسی بوون ،هەروەها
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ئ��ەو چ��ی��رۆك��ە ،ئ��ام��اژەی چیرۆكی ئ��اك��اری و
مەعنەوی هەیە ،كە پێشگریمانەی كۆمەڵگەیەكی
ب��او و گوێڕایەڵ ،هێشتا وەك كۆمەڵگەیەكی
نەپساوەی جولەكەیی سەدەی هەژدە و نۆزدەی
ئ��ەوروپ��ای خۆرهەاڵتە ،ب��ەاڵم راس��ت نییە ،كە
پێمانوابێت ئەو چیرۆكە پەیوەندی بە زمانی
خۆمانەوە نییە.
نمونەی دووەم :پەیوەندی بە خودی بوبەر
خۆیەوە هەیە و لە ئەزموونی خۆی وەرگیراوە.
لە كتێبێكی گیرفانی ( Zwiespracheدوو
وت��ار)دا كە ن��اوم ن��اوە گفتوگۆ ،نوسیوویەتی.
ئ��ەو چیرۆكە ن��اودەن��ێ��ت «دەم��ەت��ەق��ێ��ی��ەك» و
لە پێشەكیەكەیدا سەرنج لەوخاڵە دەدات ،كە
دابەشكردنی ژی��ان بۆ ژیانی ئاینی و ژیانی
رۆژانە لە «ئەو» جیهان ،دابەشكردنی ناڕاستە.
ئ��ەوەی رووی��دا شتێك نەبوو ،جگە لەوەی
نیوەڕۆی رۆژێك ،كە سەرلەبەیانی ئەو رۆژە
نوقمی ئارەزو و جەزمی عیرفانی بووم ،پیاوێكی
گەنجی نەناسیاو سەردانی كردم .بەوگومانەی
ئەویش لەوكەسانەیە ،كە خویان پێوەگرتووە
بەوكاتەی رۆژ بەدوامدا بگەڕێن و گاڵتەم لەگەڵ
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بكەن ،زۆرم گوێپێنەداو هەرچەند بەئاگایی و
كراوەییەوە لەگەڵیدا دوام ،بەاڵم خۆم لە گومانی
ئەو پرسیارانە دزییەوە كە نەی كردن .ئەوەندەی
پێنەچوو كە لەالیەن هاوڕێیەكی  -مردو ،چونكە
لەشەڕ كووژرابوو  -لە ناوەڕۆكی راستەقینەی
ئەو پرسیارە گەیشتم و زانیم كە بە رێكەوت
نەهاتبووە الم ،بەڵكو چارەنوس ،ناردبوویە الم
نەك بۆ گەمەیەكی دۆستانە ،بەڵكو بۆ بڕیاردان
هاتبووە الم .كاتێك لە نائومێدیدا دەچینەالی
كەسێك چاوەڕێی چیین؟ بە دڵنیاییەوە چاوەڕێین
پێمان بوترێت هەرچۆنێك بێت ،مانای هەیە.
ل��ەم��ەودوا دەس��ت ل��ە ئاینێك ه��ەڵ��گ��رم ،كە
جگە لە گۆشەگیری ،خۆشحاڵی و شادی زۆر،
شەوق و جەزم شتێكی دیكە نەبێت ،یان ئەو
دەس��ت��م لێهەڵبگرێت .ئیدی شتێكم نییە جگە
لە ژیانی رۆژان��ە كە لێی ناچمەدەر .نهێنییەك
نەماوە ئاشكرابێت ،ئەو رای��ك��ردووە یان لێرە
نیشتەجێ بووە ،لە شوێنێك كە هەرشتێك چۆن
روودەدات ،وەها روودەدات .من هیچ كەماڵێك
ناناسم ،مەگەر كەماڵی بەڵێن و بەرپرسیەتی
هەریەك لە كاتی تێپەڕبوو.
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دەكرێت لێرەدا ببینین نەریتی حەسیدی لە

جیهانێكدا بەكارهاتووە ،كە كورتكراوەتەوە
و ب��ە زم��ان��ێ��ك��ی دی��ك��ە وەرگ����ێ����ڕدراوە و ل��ەو
ج��ی��ه��ان��ەدا ت����ەواوی ئ��ەوەم��ان پ��ێ��دەدرێ��ت کە

ل���ەڕووی ت��وان��ای دی��ال��ۆگ��ەوە لە ژی��ان��دا هەیە.

لێرەدا بوبەر وێ��ڕای ئەزمونێكی راستەقینەی
خۆی ،دەرب��ارەی بۆچوونی تێكڕایی دەرهەق

ئ��ەرك��ی م���رۆڤ و چ��ارەن��وس��ی ل��ە جیهاندا،
ناعیرفانی ،ئاگایانە و چوونەپاڵ شیدەكاتەوە.

ئ��ەوە قسەی سەرەكییەتی .لەڕاستیدا هەمان
ق��س��ە ل���ە رەخ��ن��ەگ��رت��ن و روون���ك���ردن���ەوەی

سیستمەكانی هزری نوێ زۆر دەڵێتەوە .ئێمە
دەتوانین ئەو قسەیە بە هاتنەدی مرۆڤایەتی

راستەقینەی م��رۆڤ لە رێگەی دروستكردنی
پەیوەندی رەسەنەوە كورت بكەینەوە ،بەاڵم

روانگەی بوبەر ناتوانێت بەئاسانی قەناعەت
بەجیهانی ن��وێ ب��ك��ات و رێ��گ��ەی خ��ۆی تێدا
ببڕێت .ئەو روانگەیە رووب��ەڕووی نەیاریەكی
بەهێز بۆتەوە .بارودۆخی راستەوخۆی ئێمە

لە تیۆرێكی وەك تیۆرەكەی ماكس شیلەردا،
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بە شێوازێكی راشكاوانەترو لەبارتر نەخشەی

كێشراوە .دەنووسێت:
م���رۆڤ ل��ە زان��س��ت��ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی��دا ل��ە هیچ
قۆناغێك هێندەی سەردەمی ئێمە ،بۆخۆی بۆ
مەسەلەیەك نەگۆڕاوە .ئێمە بەشەكانی مرۆڤ
ناسی فەلسەفی ،زانستی و وتاردانمان هەیە ،كە
ئاگایان لەیەك نییە ،بۆیە ئێمە ئیدی بۆچوونی
روون و ت��ەب��ای مرۆڤمان نییە .ژمارەیەكی
زۆروزەوەن����دی زانستی الوەك��ی زیاتر لەوە
بۆتەهۆی ئاڵۆز و دژوارب��وون��ی ،كە سەرقاڵی
لێكۆڵینەوەن لە مرۆڤ و چەمكی مرۆڤ ئاشكرا
دەكات.
روانگەی بوبەر لەو بارودۆخە ئاڵۆسكاوەدا،
شۆڕشگێڕییە .ئ��ەو روان��گ��ەی��ە ،پەیماننامەو
سنورەكانی ئاسایی تێكدەشكێنێت و سنور
و تێفكرینی ن��وێ دی��اری��دەك��ات .ئ��ەو روانگەیە
لە بەرامبەر دەنگی ئاڵۆزی ن��وێ ،ك��اری تازە
سەرهەڵدراو دەناسێنێت .وەرگرتنی ئەوكارە
تازە سەرهەڵدراوە بۆ زۆرێك زەحمەتە و بۆ
ئەوانی دیكە ،تیشكی راستەقینەی هەڵگرتووە،
كە بەردەوام بە تاریك و نوتەكی تێیگەیشتوون.
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هەردوو جۆری كەسەكان لەبارەی كاردانەوەی
خۆیان لە بەرامبەر قسەكانی بوبەر دواندویانم:
كۆمەڵێك دەڵ��ێ��ن راك��ان��ی ب��وب��ەر لێڵ و واق
وڕمێنەرە و كۆمەڵەكەی دیكە دەڵێن» ئەو رایانە
ئیلهام و ئاشكراكردن و دیتنی شتێكە».
من و تۆ

ب��ە تێبینیكردنی ب��ەره��ەم��ی ب��ەن��اوب��ان��گ و
سەرەكی بوبەر ،واتە من و تۆ ،دەكرێت باشتر
رێ بۆ تێگەیشتنی وردی ماهییەتی ئەوكارە
ت��ازە س��ەره��ەڵ��دراوە بدۆزیینەوە .كاریگەری
جێگەی تێبینی ئەو كتێبە گیرفانییە ،كە دزەی
كردۆتە دەسەاڵتی زۆر جیاجیاوە و بۆتە كتێبی
وتەكانی ژی��ان ،ئاماژەی هێمای مەسەلەیەكە،
كە روانگەی تازە سەرهەڵدراوی بوبەری بۆ
سەردەمی ئێمە خستۆتەڕوو .ئەو كتێبە لەساڵی
 1923بە زمانی ئەڵمانی باڵوكراوەتەوە و ساڵی
 1937بۆ ئینگلیزی وەرم گێڕاو باڵوكرایەوە
و ل��ە ئەڵمانیا ك��اری��گ��ەری ب��ن��ەڕەت��ی ه��ەب��ووە،
هەرچەند كاریگەری لە سەردەمی رژێمی نازی
بە ئاڵۆز بزانین .لە لێكۆڵینەوە لە پەیوەندی
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هزرەكانی بوبەر بە مەسیحیەت دەبینین ،كە را
تازەكانی بەشێوەیەكی جێگەی سەرنج قبوڵكراو
و ه���اوك���ات ق��ورب��ان��ی گ����ۆڕان و ئ��اڵ��وگ��ۆڕی
زۆرب��ووە .نەوەیەكی واڵتانی ئینگلیزی زمان
بە شێوازێكی خێرای زۆرووزەوەن����د رێزیان
لە ماهیەتی سەرەكی هزرەكانی ناو ئەو كتێبە
گرتووە .بوبەر لە بارودۆخی گشتی مرۆڤدا ،لەو
جیهانە دەكۆڵێتەوە كە مرۆڤ لەودا دەتوانێت
پەیوەندی جیاجیا ببەستێت .ئەو پەیوەندیانە
ئەوەندە ئاڵۆزن پێویستیان بە روونكردنەوەیە
و ت��ەن��ان��ەت ف���ۆڕم پ��ێ��دان��ی خ���ودی ب��وب��ەر لە
ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی��دا لێیان ب�����ەدوورە .س���ەرەڕای
ئ��ەوەی گوتم كە لە من و ت��ۆدا پێشكەوتنێكی
گەورەی راستەقینە هەیە .تایبەتمەندی سەرەكی
كتێبەكە لەڕووی نەرێنییەوە ئەوەیە كە لەجۆری
ئەبیستمۆلۆژی فەلسەفی بە گومانە و ریشەی
بۆ دیكارت دەگەڕێتەوە و لەڕووی ئەرێنییەوە
كە بە زاراوەگەلی جوان ،شیعری و خەڵەتاوی،
ف��ۆڕم بە ئەبیستمۆلۆژیای ن��وێ دەدات .ئەو
ئەبیستمۆلۆژیایە نوێیە لە سەربنەمای شتێكە،
بوبەر ناویدەنێت «رووب��ەڕووب��وون��ەوە» .ئەو
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رووبەڕووبوونەوەیە تایبەت نابێت بە ژیانی
ن��ێ��وان م���رۆڤ و م��رۆڤ��ەوە ،ك��ە س��ەرچ��اوەی
ژیانی راستەفینەیە .بوبەر دەڵێت سێ دەرگا
ب��ەڕووی ئەو ژیانەدا دەكرێتەوە :یەكەم ژیان
لەگەڵ سروشت ،دووەم ژیان لەگەڵ مرۆڤەكانی
ت��ر و س��ێ��ی��ەم ژی����ان ل��ەگ��ەڵ «ب���وون���ەوەری
رۆح��ان��ی»(م��ەب��ەس��ت��ی ب��وب��ەر ل��ە Geistige
 ،Wesenbeitenبەهەمانجۆر كە لە نامەیەك
بە م��ێ��ژووی 6ی كانونی یەكەمی  1957بۆ
منی نووسی« ،رۆح لە وێنادا دەركەوتە»یە.
ئەو وێنەیە هەمان وێنەی ئەفالتونی نییە ،كە
بوبەر دەربارەیان «لە پاشكۆیەك بەسەر من و
تۆ ،چاپی دووەم لەگەڵ پێداچونەوەی،1958 ،
ل »129دەڵێت :هیچ بە روونی نایان ناسێت)
«ت��ۆ» بە هەریەك ل��ەم سێ رێگەیە دەتوانی
ئامادە بیت و لەو ئامادەبوونەدا ژیانی راستەقینە
شیاودەبێت .ب��وب��ەر ئ��ەو ژی��ان��ە راستەقینەیە
بە پێی پەیوەندی دەردەب��ڕێ��ت( :لە سەرەتای
پەیوەندییەوە) .بە هۆی «تۆ» ،بە هۆی «ئەوی
دیكە»وەیە كە مرۆڤ ،دەبێتە «خ��ودی» واتە
«من» .بوبەر بە گوێرەی ئەو شیكارە بەراییە،
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وەسفی فرەجۆرەكانی پەیوەندی بوون دەكات
 پەیوەندی منداڵ بە دایك ،روبەرووبوونەوەیبەرهەمی ه��ون��ەری ،پەیوەندی بە ئ���اژەاڵن و
بوونەوەری بێگیانی وەك دار ،پەیوەندی بەو
هێزانەی كە لە روانگەی مرۆڤەوە لەسەرووی
ئ����اژەاڵوەن .نابێت نە دۆخ��ی رەزی��ل��ی ئاژەڵی
پەیوەندی و نە دۆخ��ی س��ەروی ئاژەڵیەكەی
بە ئەزمونی هەموو خوایەك بزانی .بوبەر ئەو
وتەیە لە گۆتە وەردەگرێت و وەك دروشمی
كتێبەكە:
كەوایە دان بەخۆتدا بگرە ،لە تۆوە فێری
ئەو ئامانج و مەبەستە بووم :ئامادەیی خوا لە
هەموو بەشێك
باشترین وەسفی ئەو مانایە ،نەك «هەموو
یەكێتی بوون» ،بەڵكو باوەڕ بەوەیە كە هەموو
شتێك لە خوادایە :نەك هەموو شتێك خوایە،
بەڵكو رەنگە خوا لە هەمووشتێكدا هەبێت .نابێت
ئەزمونی پەیوەندی رەزیلی ئاژەڵییش بە باوەڕ
بە بوونی گیاناكان لە شتەكاندا بە یەك بزانی.
بۆنمونە بوبەر لە وەسفکردنی ئ��ەو دۆخ��ەی
پەیوەندی بە دارەوە هەیە ،بەم وشانە كۆتایی بە
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قسەكانی دێنێت( :من نە رووبەڕووی خودی دار
و نە زۆر جوان و رازاوەی دارستان دەبمەوە،
بەڵكو بە خودی دار) ،بەاڵم تەنانەت لەو بەرهەمە
سەرەتایی و یەكالكەرەوە ،دەروازەی سەرەكی
ژیانی پەیوەندی ،دەروازەی ژی��ان بە هەموو
مرۆڤەكانەوە .ئەو رەخنەیەی كە خاتو هۆڵن
ودهوس لە باسی بنەماكانی بیروبۆچوونی من
و تۆ دەیخاتەڕوو ،راستە .دەڵێت ئارەزوم لەو
پێشەكییە بوو كە لە ساڵی  1937بۆ من و تۆ
نوسیوومە و بە ئاسانی جیاوازی بكەم لە نێوان
جیهانی كەسەكان و جیهانی شتەكاندا .هاوكات،
ئەوە راستە كە تەنانەت لە من و تۆدا ،دەروازەی
س���ەرەك���ی ب�����ەڕووی رووب����ەڕووب����وون����ەوە،
دەروازەی ژیانە لە هەموو مرۆڤەكاندا ،بەاڵم
ئەوە ژیان بۆخۆیەتی كە بنچینەیی و خودییە،
نەك رێگەیەك كە بۆ ژیان رێنمایی دەكرێت:
ش��ێ��وەی پ��رس��ی��ارك��ردن��ی ب��ێ��دەن��گ ،قسەی
عاشقانەی مرۆڤ ،دەربڕینی بێدەنگی مرۆڤ،
ه��ەم��ووی��ان ئ���ەو دەرگ���ای���ان���ەن ،ب�����ەرەوڕووی
ئامادەیی ئەو وشەیە رێنماییدەكرێن ،بەاڵم كە
بڕیارە رووبەڕووبوونەوەی تەواو رووب��دات،
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هەموو ئەو دەرگایانە لە تاكە دەروازەی ژیانی
راستەقینەدا ،پەیوەندی بەیەكترەوە دەكەن و تۆ
ئیدی نازانیت لە كام دەرگاوە چویتە ژوورەوە.
کەوایە لێرەدا ئەوكارە تازە سەرهەڵدراوە
دەردەكەوێت یەك ،بوبەر ئاگای لە بارودۆخی
گشتی مرۆڤە و دوو ،لەو رووەوە ئاگای لەو
گشتییەیە ،كە مرۆڤ وەك یەك لەتێكڕا گرفتارە.
ئەو پەیوەندیانەی مرۆڤ بەوشێوەیە شارەزاو
ب��ە دی��ق��ەت��ی وردەوە ش��ی��ك��اری دەك����ات ،ئ��ەو
پەیوەندیانەن ت��ەواو بێنەدی ،مرۆڤ گرفتاری
بوونەوەرگەلێك دەك��ات��ەوە ،كە لە بەردەمنی،
بەاڵم نە تەنیا بەناوی بكەرێكی ناسراوەوە ،نە
تەنیا وەك هۆكارێك كە سود لە بوونەوەرەكان،
ك��ەڵ��ك وەرگ��رت��ن و ئ��ەزم��وون وەرب��گ��رێ��ت و
لە ئەنجامدا نە وەك تاكێكی ج��ی��اب��ووەوە لە
ب���وون���ەوەرەك���ان .ئ��ەزم��ون��ی ب��ك��ەری ن��اس��راو،
ئەزمونی كەسێك كە قازانج خوازە ،یان شایانی
هاشوهوشە ،یان چێژی لە سۆزو هەڵچونەكان
وەردەگرت  -یان ئەزمونی هەر بوونەوەرێكی
مرۆڤایەتی دیكەی  -بەدڵنیاییەوە بنچینەیی لە
بوون بوون (ئەگزیستانس) ،مرۆڤایەتییە ،بەاڵم
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ئ��ەو ئەزمونە ،ئەزمونی جیهان «ئ���ەو»ە ،كە
هەرگیز بەشێوەیەكی تەواو ئامادە نییە ،بەڵكو
جیهانێكە گەرچی شتەكانی ناوی پەیوەندییان
بە یەكەوە هەیە ،بەاڵم بەردەوام ئەو پەیوەندییە
ل��ە س��ەردەم��ی راب����ردو رووی�����داوە ،بێگومان
پێویستە خۆ لەوە بەدووربگرین كە جیاوازی
نێوان جیهانی «من  -تۆ» و جیهانی «من -
ئەو» ،بەدابەشكردنێكی نەگۆڕ و روونی نێوان
دوو جیهانی بزانین كە دەكرێت مرۆڤ تێیاندا
بژی .تاكە جیهانێكە كە دوو رووی هەیە :بەاڵم
بوونی ئەو دوو رووە بەم مانایە نییە كە بۆ
نمونە لە الیەك بیرمەندان لە جیهان «ئەو» و لە
الیەكەی دیكە شاعیر لە جیهان «تۆ»یە ،بەڵكو
ئ��ەو دوو رووەی ب��وون لەتێكڕای جیهان ،لە
هەركەسێك و لە هەر چاالكییەكی مرۆڤایەتیدا
ه��ەی��ە .گ��ەرچ��ی ل��ەم كتێبەدا (ب��ەوش��ێ��وەی��ەی
ناونیشانەكەی دەریدەخات) ،بوبەر لە باغەوە
جەختیكردۆتەوە كە بانگهێشتمان بكات تا بە
ت��ەواوی پێویستییەكانەوە ،لە ماهیەتی كەسی
بوونی مرۆڤایەتی بگەین ،بەاڵم ئەوەش راستە
ك��ە ئ��ەگ��ەر ب��ڕی��ارە م���رۆڤ ل��ە كۆمەڵگەیەكی
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سیستماتیكدا بژیت ،جیهانی «ئەو» پێویستە.
سەرەڕای ئەوە« ،خەمی وردی چارەنوسمان»ە
كە هەر «تۆ» دەبێت ببێت بە «ئەو» .لە كۆتایی
بەشی یەكەمی من و تۆدا ،ئاڵۆزی بارودۆخی
مرۆڤ لە وشەكانی خوارەوەدا كورتدەبێتەوە:
ژی���ان ل���ەب���ەردەم ن���ەگ���ۆڕی ن��ەش��ی��اودای��ە.
ئەگەر وریا نەبین بەخێرایی و بۆ بە تەواوی
ئامادەبوون ،سوك و نەرمی بكەینەوە ،ژیان بە
یەكجاری لە ناودەچێت ،بەاڵم ژیان لە رابردودا
نەگۆڕی شیاوە و لەڕاستیدا تەنیا لە سەردەمی
راب���ردووەوە دەكرێت ژی��ان رێكبخرێت .تەنیا
پێویستە ئێمە هەموو ساتێك بە ئ��ەزم��ون و
قازانجكردن پڕبكەینەوە ،كە ل��ەو كاتەدا ئەو
ساتە ناپووكێتەوە
ب���ەوپ���ەڕی ج���دی راس��ت��ەق��ی��ن��ە ئ���ەو قسەیە
ببیستە :مرۆڤ ناتوانێت بە بێ «ئەو» بژیت،
ب��ەاڵم كەسێك كە تەنیا لەگەڵ «ئ��ەو»دا بژی
مرۆڤ نییە.
پەیوەندی «من  -ت��ۆ» ،كە تێكڕای ژیانی
م��رۆڤ بەو مەرجەیە ،بە شێوازێكی سەیر و
هاوكات هەم گشتگیر (هەمەگیر) و هەم كۆسپ
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(ش��از) دەزان��رێ��ت .ل��ەو رووەوە گشتگیرە كە
جیهان لە كەسە و كەس لە جیهان دادەنێت:
ب��ە دڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە ج��ی��ه��ان وەك ش��ێ��وەی��ەك
ل��ە م��ن��دای��ە .رێ��ك بەهەمانشێوە ك��ە م��ن وەك
شتێك لە جیهاندام .جیهان و من لەبەرامبەردا
یەكتری لەخۆ دەگرن ،یەك لە ئەوی دیكەدایە.
ئ���ەو ل��ێ��ك��دژی��ی��ەی ه����زری ك��ە پ��ەی��وەن��دی بە
بارودۆخی «ئەو»ەوەیە ،لە بارودۆخی «تۆ»دا
چ��ارەس��ەردەب��ێ��ت ،ب��ارودۆخ��ێ��ك كە لە جیهان
ئ��ازادم دەك��ات ،تا لە تەنیایی پەیوەندی بەو،
ب��ەوەوە بم بەستێتەوە ،ب��ەاڵم ئەو پەیوەندییە
كۆسپیشە:
ه����ەر پ���ەی���وەن���دی���ی���ەك���ی راس��ت��ەق��ی��ن��ە بە

بوونەوەرێكەوە ،یان بە ژیانەوە لەجیهاندا ،شاز

(كۆسپ)ە« .تۆ»ی ئەو پەیوەندییە ئازاددەبێت،
دێتەپێش ،ت��اك��ەو رووب����ەڕووی تۆدەبێتەوە.

نەك بەو مانایەی كە شتێك نییە جگە لەوەی
ل��ەن��اوی��دا نییە ،بەڵكو وەک هەرشتێكی دیكە
لەژێركاریگەریدا دەژی.

دەبێت لە وەسفێكدا سەرنج لە خاڵێكی دیكە

بدرێت و ئەو رووبەڕووبوونەوە بە «ئەوی دی»
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رەها« ،تۆ»ی سەرمەدی ،یان خوایە كە بوبەر

لە رووداوی هاتنەدی پەیوەندی بەدەستییەوە
دەدات .ئەو كارە ،هەنگاوی داهاتو نییە ،بەڵكو
شتێكە شاراوەیە كە تەواو لە رووبەڕووبوونەوە
ب��ە «ئ���ەوی دی» ،رووب��ەڕووب��وون��ەوەی��ە بە

هەریەكێكی دیكە .زۆر هەودای جیاجیای من و

تۆ ئەو خاڵە رووندەكاتەوە .لەڕاستیدا ئەوخاڵە
ت��اڕادەی��ەك لە هەموو بەرهەمەكانی بوبەردا

ه��ات��ووە ،چونكە بەهەمانجۆر ك��ە وتویەتی،

ل��ەم بەرهەمەو هەموو بەرهەمەكانیدا باسی
«دواندنی خ��وا»ی ك��ردووە كە نوسیوویەتی،
بۆیە هەر لەو قۆناغەی سەرەتاوە باسی من و

تۆ دەخوێنینەوە:
ئێمە ،لەهەر دەسەاڵتێك و بە رێگەی تایبەتی
خ��ۆی ،بە ه��ۆی ه��ەر پڕۆسەیەكی ب��وون چاو
بۆ «ت��ۆ»ی سەرمەدی دەگێڕین ،كە بۆ ئێمە
ئ��ام��ادەی��ە .ئێمە لە ه��ەر «ت��ۆ»ی��ەك سەبارەت
ب��ە نەسیمێك ل��ە الی���ەن «ت���ۆ»ی س��ەرم��ەدی
ئ��اگ��اداردەب��ی��ن��ەوە ،ئێمە ه��ەر «ت���ۆ»« ،ت��ۆ»ی
سەرمەدی دەكەینە بەردانگ ،بەاڵم نابێت ئەو
«تۆ»ی سەرمەدییە بە كارێكی نائاسایی بزانین،
61

كە چۆتە دەسەاڵتی ئێستای پەیوەندییەکانەوە.
خ��وا خوایەكی بەرزەنشین نییە ،ئ��ەو خ��وای
بەرزەنشینانیش نییە .بەوشێوەیە:
كۆسپ ل��ە پ��ەی��وەن��د ب��ە خ��وا (ش��ازب��وون)
ن��ام��ەرج و گشتگیر (هەمەگیربوون) نامەرج،
ی��ەك��ە .كەسێك ك��ە دەچێتە ناخی پەیوەندی
رەه��اوە لەگەڵ هیچ شتێك ،نە شمەكەكان و
ن��ە ب��وون��ەوەرەك��ان ،ن��ە زەوی و ن��ە ئاسمان،
بەجیا سەروكاری لەگەڵ هەموو شتەكاندا نییە،
بەڵكو هەموو شتەكان لە تاكە پەیوەندییەك
ك��ۆب��وون��ەوە ،ب��ەاڵم گ��ەر یەكێك هەنگاوبنێتە
پەیوەندی نەگۆڕەوە ،چاوی لە هەموو شتەكان
نەپۆشیووە ،بەڵكو هەموو شتێك لە «ت��ۆ»دا
دەبینێت ،چاو لە جیهان ناپۆشێت ،بەڵكو جیهان
بە گوێرەی راستییەکەی بوونیاددەنێت .كەسێك
ناتوانێت بگاتە خوا ،كە چاو لە جیهان بپۆشێت،
یان زەقاوزەق تێوەی رابمێنێت ،بەاڵم كەسێك
لە روویەتی ،كە لە خوادا دەبینێت.
دەكرێت لەم قسانەدا ئاسۆی بابەتێك ببینی،
كە پاشان بوبەر لەو بابەتەدا ،بە توندی رەخنەی
لە رای «كەسی تەنیا»ی كیرکەگور گرت ،كە لە
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بنچینەدا هەوڵێك لە خۆدەگرێت و دەیەوێت بە
هۆی چاوپۆشین لە جیهان بە خوا بگات .دیارە
ئێمە پاشان باسی رای بوبەر لەبارەی بیروڕوای
كریستیانی وەك یەك لە تێكڕا دەكەین.
هەروەها دەكرێت رای بوبەر لە من و تۆ
دا ،بە زمانی پاشكۆیی بەم شێوەیەی خوارەوە
كورتبكەینەوە كە ساڵی  1957بۆی زیاد كراوە:
قسەی خوا بەردانگ بۆ مرۆڤەكان دزە دەكاتە
ناخی ئەوەی لە ژیانی هەریەكەمان روودەدات
و ت��ەواوی ئ��ەوەی لە جیهانی دەورووب��ەرم��ان
روودەدات ،چ كەسی بێت و چ مێژوویی و ئەوە
بۆ من و تۆ دەبێتە رێنمایی ،پەیام و داواکاری.
(س��ەرن��ج��م ه��ەی��ە ك��ە ل��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئاینی
پێشكەوتوو ،لەوانە كڵێسای كاسۆلیكی رۆمی،
سەرئەنجام مەیلێك هەیە بەوەی كە لەكاتی نزا،
دووەم كەسی كۆ  Youواتە بەكاربێنن).
ناتوانی بەوپەڕی توانا جەختبكەیتەوە ،كە
ئەو قسانە بانگهێشتمان ناكات ،تا لە هەموو
بوون و بوونەكاندا پەردەیەكی پیرۆز بەسەر
ئەزمونەكانمان دابدەین .رەنگە تێگەیشتن لەو
خاڵە ،دیارە نەك سەرف زانینی شتێك لەبارەیەوە،
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ب��ەڵ��ك��و ق��ب��ووڵ��ك��ردن��ی ب���وون ب��ەی��ەک��ج��ارەک��ی،
ب��ۆ خ��وێ��ن��ەران��ی ئینگلیزی زم���ان لەوكەسانە
سەختترە ،كە بە زمانی دیكە قسەدەكەن ،ئەو
زمانانەی دووەم كەسی تاك {تۆ} وەك دۆخی
گشتی بەردانگن .لەڕاستیدا بە كەمێك ترس و
گومانەوە ناونیشانی {ئەڵمانی} كتێبەكەم واتە
 I and Thouبۆ  Inch und Dueلە زمانی
ئینگلیزی وەرگێڕدراوە ،بەاڵم هاوكات ئەوكارە
نەگۆڕ دێتەبەرچاو« .تۆ» [ ]Thouب��ەردەوام
وەك وشەیەكی نائاسایی م��اوەت��ەوە ،كە بۆ
پەرستن و خواپەرستی بەكارهێنراوە و لەو
رووەوە مەترسی پیرۆزكردنی زی��ادك��ردووە،
ب��ەاڵم ل��ە س��ەران��س��ەری رام��ان��ی ب��وب��ەردا هیچ
قسەیەك لە گەڕانەوە بۆ ئەودیو سروشت نییە،
كە لە بووندا بە سیستمی دوانەیی رازی بێت،
سیستمی تێژیانەوە و سیستمی بااڵڕۆیی ،كە
لەناویدا ،سیستمی بااڵڕۆیی تاڕادەیەك سەپێنراو
بەسەر سیستمی تێژیانەوەدا بزانرێت .بە گشتی
وتەزای تێژیانەوە و بااڵڕۆیی بۆ تێگەیشتن لە
بۆچونی بوبەر وتەزای فریودەرن ،یان النیكەم
بە ئاڕاستەی پەیوەندی باوی ئەوان ،بە دەگمەن
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دەتوانن بەرگەی قورسی و توندی بگرن كە
بوبەر دەیەوێت لێرەدا دەریبڕێت :یەكگرتنی
جیهان و مرۆڤ و خوا ،یەكگرتنێك كە دیارە
یەكگرتنێكی ع��ی��رف��ان��ی ن��ی��ی��ە ،ب��ەڵ��ك��و س��ەرف
بەشداریكردنە .دەنووسێت:
دیارە خوا تەواو ئەوی دیكەیە ،بەاڵم هاوكات
تەواو لەگەڵ ئێمە یەكە ،تەواو ئامادەیە.
ب��ەاڵم بۆ تێگەیشتن لە ماناكەی هاوكات
«ئ����ەوی دی ب����وون» و «ئ���ام���ادە ب���وون»،
تێبینی و لێكۆڵینەوەی زی��ات��ری پێویستە و
ئ��ەو ب��اب��ەت��ە ل��ە ب���واری راش��ك��اوت��ردا باشتر
خراوەتەڕوو ،كە لە هەندێك لە بەرهەمەكانی
بوبەردا باسكراوە .ئێستا لێرەدا تەنیا دەتوانین
ئەوخاڵە بیرنەهێنینەوە كە ت��ەواو تێگەیشتنی
بوبەرە لە پەیوەندی ،لە دیاریكردنی ئەوخاڵە
كە هەر پەیوەندییەكی «من  -تۆ» ،هاوكات
ئێمە ل��ە «ب��ەرام��ب��ەر ئ��ەو رووخ��س��ارە (روو
یان شێوە)»داین یان بە دەربڕینێك كە باو
و ناسراوترە ،بەاڵم هاوكات هەرگیز روونتر
نییە ،رووبەڕووی خوا ببینەوە.
بێگومان ئ��ەو خ��اڵ��ە زەح��م��ەت و مەتەڵی
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تیۆری بوبەرە و دوا شیكاری بابەتی باوەڕە.
لەبیرمە كاتێك لەبارەی ئەو خاڵە لە بوبەرم
پرسی و گوتم :بەالمەوە ئاشكرا نییە چۆن هەر
رووداوێكی بەدیهێنەری پەیوەندی ،لەخۆگری
«ت���ۆ»ی س��ەرم��ەدە .چ��ۆن دەك��رێ��ت ئەوخاڵە
بسەلمێنی؟ ل���ەوەاڵم���دا وت���ی» پێویستی بە
سەلماندن نییە ،تۆ دەزانیت كە وەهایە « .ئێستا،
زۆر دوای ئەوكاتە ،تێدەگەم لەڕووی متمانەو
ب��اوەڕەوە ،باسی ئەو زانینەی دەكرد .دەكرێت
پشتگیری متمانەی لەمجۆرە بكەی ،بەناوی
گرتنەخۆی مانای كۆتایی ،پشتڕاستی بكەیتەوە،
بەاڵم ناتوانیت بیسەلمێنیت.
لە نێوان مرۆڤ و مرۆڤ

ئاشكرایە سەرچاوەی سەرەكی رامانەكانی
بوبەر رووبەڕووبوونەوەی دوو ،یان زیاتر لە
دوو مرۆڤە ،كە لە زۆرترین كرانەوەیی ،یان
بە دەربڕینی بوبەر لە زۆرترین «دیالۆگی»
رووب����ەڕووی ی��ەك��دی دەب��ن��ەوە .ب��ەم��ەش ئەو
كێشانە گرنگ نییە ،کە پەیوەندییان بە دەربڕینی
ئەو بابەتە تێكڕاییەی باوەڕەوە هەیە و سەرەڕای
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دەك��رێ��ت بیربهێنرێتەوە ب��وب��ەر ب��ۆخ��ۆی بەم
دەربڕینە ،كە (بەشێوازێكی شایستەو راست،
دەتوانی قسە لەگەڵ خوا بكەی ،بەاڵم ناتوانی
باسیبكەی) ،هەرجۆرە توانایەكی شیكردنەوەی
راستەوخۆ لەبابەت خوا رەتدەكاتەوە .بوبەر بۆ
كۆمەڵێك بەرهەمی داهاتوی كە لە كاتی جیاجیا،
ل��ە ساڵەكانی  1925ت��ا  ،1938ن��وس��راوە،
ناونیشانی نێوان م��رۆڤ و مرۆڤی پێشنیاز
كردووە و لە پێشەكییەكەی بۆ چاپی ئینگلیزی
ئەوكتێبە نووسی ،كە تەواوی پێنج بەرهەمەكەی
(لەبارەی كتێبی گیرفانی من و تۆ خراونەتەڕوو،
هاتووە بەسەرنجدان بە تایبەت لە پێویستییەكانی
كاتی ئێمە بكۆڵنەوە و بە كاری بهێنن).
لەڕاستیدا «پێویستییەكانی كاتی ئێمە»
داواكاری سادەكردنە .دەبێت بەرهەمی داهاتوی
ب��وب��ەر ،س���ەب���ارەت ب��ە م��ن و ت��ۆ ب��ەج��ۆرێ��ك
نووسین بزانرێت ،كە لە سەرووی هەڕەمی ئەو
بەرهەمەوەیە ،بەاڵم واباشترە ئەو بەرهەمە بە
ئاوڕدانەوەیەك لە جیهانی هەڕەشە لێكراوی
«من» و «تۆ» وەسفبكرێت ،لەو خاڵەی كە لەوێ
مەسەلەیەكی روونترە و داواكاری ئاوڕدانەوەیە
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لە مەسەلەی مرۆڤ .جیهانی «ئەو»  -جیهانی
ئۆرگانیزەكردن و بابەتییەت و شتەكان ،جیهانی
«تۆ»یەكانی كە «ئەو»ەكان (پیاو یان ژن) و
لەئەنجامدا بۆ «ئەو»ەكان گوازراوەتەوە – بە
دڵنیاییەوە هێشتا بە راستی وەردەگیردرێت،
بەاڵم ئێستا جیهانی «ئەو» ،بە ئارەزوكردن بۆ
هەرچی زیاتر ئەزمونكردن ،ئەوەندە وااڵكەر و
هێندە لە هەڕەشەی ژیانی راستەقینەی مرۆڤ
س��ەرك��ەوت��وو دێتە ب��ەرچ��او ،ك��ە ل���ەودا زیاتر
بەگوێرەی توانای بۆ راوەدوونان و وێرانكردنی
ژیانی واقیعی نێوان مرۆڤەكان قسە دەكرێت.
ئەزموونەكانی ئەو سااڵنە بە پەیوەندیكردن
بەیەكترەوە ،وایكردبوو بوبەر لە ساڵی 1938
بچێتە ئەڵمانیای نازی ،كە بە ئاشكرا دیاریدەكەن،
دەبێت چ ل��ەب��ارەی ئەوكاتەوە بوترێت ،بۆیە
تێدەگەین كە دەس��ەاڵت��ی من و ت��ۆ ،هەرچەند
ل����ەڕووی ت��وان��اوە ورد و ئ��اش��ك��رای ئ��ەودی��و
پەیوەندی بە هەموو مرۆڤەكان باڵودەبێتەوە
(ب��ۆ نمونە دیالۆگی نێوان م��رۆڤ و م��رۆڤ،
ل ،27جێگەیەك كە ئێمە دیسانەوە دەبیستین
كە «هەرگیز پێویست ناكات ئەو ،مرۆڤێك بێت
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دەیناسین .رەنگە ئەو ئاژەڵێك ،یان گژوگیایەك
یان بەردبێت .لە بنچینەدا لە زۆرینەی شتەكاندا،
ك��ە ل��ە رێ��گ��ەی��ان��ەوە ه��ەم��وو س��ات��ێ��ك شتێكم
پێدەوترێت ،هیچ جۆرە دیاردە یان رووداوێك
دەگمەن نابێت .ناكرێت هیچ شتێك بە هەڵگری
ئ��ەو وش��ەی��ە ن��ەزان��ێ��ت .س��ن��ورەك��ان��ی ت��وان��ای
دیالۆگی سنورەكانی ئاگاییە ،)».س��ەرەڕای
ئ����ەوەی س��ەرەت��ا ب��ە دەس���ەاڵت���ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی
دەب��ەس��ت��رێ��ت��ەوە .ل��ەڕاس��ت��ی��دا ئ��ەو پەیوەندییە
هەمیشە لەسەرووترە ،بەاڵم ئێستا جیاوازتر لە
هەموو كاتێك ،بە تایبەت لە دەسەاڵتی سیاسیدا،
لێهاتووانە دەخرێتەڕوو ،كە هەڕەشە لە الیەن
جیهانی «ئ���ەو» دەستبەجێتر و بەرنامە بۆ
رێژراوترە ،تەنانەت بوبەر لەوكاتەوە كە وتاری
«دیالۆگی» نووسی  -كە ل��ەودا لە بنچینەوە
لە ماهیەتی دیالۆگیی و شێوەكانی درۆ ،یان
درۆینەكانی دەكۆڵێتەوە ،كە جگە لە تاك دواندن
شتێكی شاراوە نییە  -باسی «دنیای رۆحەكانی
بێ شێوەی ه��اوڕای��ی» دەك��ات .هاوڕایی پاک
بۆتە دەگمەن.
«گ��ەڕان��ەوە ب��ۆالك��ەی دی��ك��ەی» ،پەیوەندی
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بەرامبەرێك ،كە لە هاوڕایی نەگۆڕ ئەزموون
دەكرێت ،تەنیا چەمكێكی سۆزداری یان زەینی
نییە ،بەڵكو (یەكگرتنێكە پەیوەستە بە بەردەوامی
لێكدا لێكداو غەیرە وجودی ،كە لەو یەكگرتنەدا،
ئەو وشەیە دەبیسترێت و بە وەاڵمی زمانگر،
بە پەلە وەاڵمیدەدرێتەوە) ،هەروەها بوبەر ئەو
یەكگرتنە لەبەرامبەر كۆمەڵەكانی سەردەمی
ئێمە دادەنێت ،كە بریتییە لە بەشداری و بناغەو
سەرچاوەی كۆمەڵی راستەقینە .ئەو كۆمەاڵنەی
كە نمونەیەكی ئاشكرای ،واتە كۆمەڵی ئەڵمانیای
نازی لەپێش چاویەتی:
كۆمەڵ ،دەرئەنجامی پەیوەندیکردنی تاكەكان
نییە بە یەكترەوە ،بەڵكو بەرئەنجامی كۆبوونەوەی
تاكەكانە پێكەوە ،لە كۆمەڵدا تاكەكان پێكەوە
كۆدەبنەوە ،بەشێوەیەكی هاوبەش ئامادەكراوە
و ئارایشت دەک��رێ��ن ،ب��ەاڵم تەنیا ب��ەوڕادەی��ە،
ك��ە ب��ۆ ری��زێ��ك سیستم پێویستە ،مرۆڤەكان
راستەوخۆ پەیوەندییان بەیەکەوە هەیە ،بەاڵم
كۆمەڵ گەشەی كردووە (كە هەمانشتە تائێستا
ناسیومانە) لە زۆربەی كەسەكان پێكهاتووە .كە
نەك بە تەنیشت یەكەوە ،بەڵكو لەگەڵ یەكترین.
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ك��ۆم��ەڵ ،شوێنێكە ك��ە ب��ەش��داردەب��ن .بناغەی
كۆبوونەوە لەسەر لەرزۆكی رێكخراوی بوونی
كەسییە .بناغەی كۆمەڵ لەسەر ئ��ەوەی��ە ،كە
بوونی كەسی لە ژیانی نێوان تاكەكاندا گەشە
بكات و جێگیربێت .مەیلی نوێ بۆ كۆبوونەوە،
راكردنە لە ئەزمون و پیرۆزكردنی كەسە ،كە
تایبەتمەندی كۆبوونەوەیە ،راكردن لە دیالۆگی
راس��ت��ەوخ��ۆی��ە ك��ە خ���وازی���اری تۆكمەكردنی
«خۆیەتی» و لە دڵی جیهاندایە.
ئ��ەوج��ۆرە شیكردنەوەیە ،ب��ە دەربڕینێكی
وردتر ،نەك رەخنەگرتن لە میتۆدی بەشدارییە
سیاسیەكان (ن��ەك بەشداریەكانی تایبەت بە
واڵتانی حكومەتی ستەمكار)ە ،بەڵكو سەرەڕای
ئەوە ،رەخنەگرتن لە الوازی و داماوی گەیشتن
بە پەیوەندی «من  -تۆ» ،لە زۆربەی بەشداریی
و هەنگاوە گرنگەكانی مرۆڤایەتییە .وەك نمونە
تەكنەلۆجیا بە ئاڕاستەی دابەزاندنی مرۆڤ بە
«دەستی» ئەو لەبەردەم ئەو رەخنەیەیە .وەك
پەیوەندی من  -تۆ نییە« ،ئێمە»ی خودیش
نییە ،كە س��ەرچ��اوەی لێدەگرێت .كۆبوونەوە
ب��ە پێچەوانەی ك��ۆم��ەڵ پێویستی ب��ەوەی��ە ،لە
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نێوان ئەندامەكانی رێژەیەكی لە سەربنەمای
بەرپرسیەتی ت��اك��ی ئ��ەن��دام��ەك��ان ب��ۆ یەكتری
هەبێت ،رێ��ژەی��ەك ك��ە ل��ەس��ەر ئ��ەو بنەمایەی
بوبەر ناویدەنێت «الیەنگری ب��وون» ،كارێك
پێشگریمانەی نەگۆڕی پەیوەندی «من  -تۆ»یە،
ك��ە ب��وب��ەر ل��ێ��رەدا ه��ەوڵ��دەدات وەس��ف��ی بكات،
بنەمای دەروونی ئەو كۆمەاڵنەیە ،نەك كاریگەری
دەرەوەی هێزەكان .لە روان��گ��ەی��ەوە وت��ەزای
سۆسیۆلۆجیای باو ناتوانن لەو بوونناسییەی
كۆمەڵگە بگەن ،یان بیخەنەڕوو ،چونكە تێڕوانینی
ئەو وتەزایانە ،روانینی تەماشاگەرانەیە ،هەروەها
دەكرێت بۆی زیادبكرێت كە ئ��ارەزوی بوبەر
بۆ كۆبوونەوەی راستەقینەیە لەگەڵ رەخنەی
قووڵی لە كۆمەڵە ئاینیەكانە .لەوباوەڕەدایە كە لە
ئاینە رێكخراوەكان ،تا ئەوجێیە ژیانی راستەقینە
هەیە كە پەرستنی راستەقینە هەیە( .خاكەڕایی
ئاینەكان بەمانای خاكەڕایی پەرستنی ئاینەكانە).
(خ��وا هاوشێوەی سیماكانی خۆیەتی ،ئەگەر
م��رۆڤ لێی دوورن��ەخ��ات��ەوە) « .هەڕەشەیەكی
«شیكردنەوەی وش��ەی {الله} ب���ەردەوام دژی
كۆمەڵگە ئاینیە فەرمیەكانە»
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ک��ەوای��ە رەخ��ن��ەی ئ��ام��اژەی��ی ل��ە بەرهەمە
سەرەتاییەکانیدا ،بە شێوازی جیاجیا ،بەاڵم
چزوداری ئەو تیۆرانە هەیە ،كە بە گشتی لەبارەی
كۆبوونەوە و كۆمەڵ قبووڵكراوە .بوبەر لە
بەرهەمەكانی داهاتوی بەو ئاڕاستەیە رێدەكات،
كە راشكاوانەتر و لێكۆڵەوەتر بە دامەزراندنی
ئەوە رابگات ،کە بۆ كۆبوونەوەی راستەقینە
شیاو و پێویستە .وتارە فەلسەفیەكەی «مرۆڤ
چییە؟» وتارێكی بەناوبانگە ،باسێكە لەبارەی
دەس��ەاڵت��ی مرۆڤناسی فەلسەفی ب��ە چەمكی
ب��اوی .ئەو وت��ارە لە سەربنەمای زنجیرەیەك
وتارگەلی كرانەوەیی بوبەرە كە وەك مامۆستای
فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی لە زانكۆی عیبری بەیت
ئەلمقەدەس بۆ ساڵی  1938نووسی .ئەو وتارە
ئاوێنەی گۆڕانی شێوازی بوبەرە ،كە بە بەراورد
بە گۆڕانی ئەو چاالكیانەیە كە بوبەر ئەوكاتە
مژولی بووە .لەم لێكۆڵینەوەیەدا ،رەخنە لە دوو
بابەتی تاكخوازی و كۆخوازی دەگرێت و بە
تایبەتیی شییان دەكاتەوە .ئەو دوو روانگەیە
بۆ ب��ارودۆخ��ی بنچینەیی مرۆڤایەتی یەكسان
دەگەڕێنەوە .بوبەر ئاوەها كورتی كردۆتەوە:
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یەكسانی بێ نواو ماڵی جیهانی ،بێ ماڵ و
حاڵی كۆمەاڵیەتی ،ترس لە جیهان و ژیان ،كە
سەرچاوە لە پتەوكردنی بوونی تەنیایی دەگرێت،
بەوجۆرە تەنیایی كە رەنگە هەرگیز پێشتر بەو
رادەی���ە نەبووبێت .كەسێتی مرۆیی خ��ۆی بە
مرۆڤێك دەزانێت كە سروشتی خستۆتە سەر
رێگە  -بەهەمانجۆر كە منداڵێكی نەویستراو
دەخرێتە س��ەر رێگە  -خ��ۆی ل��ەن��او جیهانی
مرۆڤایەتی پڕئاژاوە ،كەسی گۆشەگیر و تەنیا
دەبینێتەوە .یەكەم كاردانەوەی گیان سەبارەت
بەو بارودۆخە و ناسروشتی تاكخوازی نوێیە و
دووەم كاردانەوەی كۆخوازیی نوێیە.
تاكە وەاڵمی بەردەست بە تەنیاو گۆشەگیری
لە روانگەی ب��وب��ەرەوە ،رووب��ەڕووب��وون��ەوەی
مرۆڤە بە بە هاوجۆری خۆی ،كە مرۆڤ لەم
دوو بارودۆخەی ژیاندا بە نۆرە گرفتاری بووە.
كاتێك تاك دەتوانێت تەنیایی خۆی بخاتەالوە،
كە لە ب��ەگ��ژداچ��ون��ەوەی وردو گۆڕانکاریانە،
ئ��ەوی دی لە رووی تەواوكردنی ئ��ەوی دیكە
بوونی وەك خ��ۆی ،وەك م��رۆڤ ،بناسێت و
كۆسپی نێوان خۆی و ئەوی دی تەختبكات.
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ئەوە «سێیەم كەلێنی پەتی»یە لە بەرامبەر
تاكخوازی و كۆخوازیدا .لەم كەلێنەدا بەسەر
ت��ەن��ی��ای��ی خ����ودی م��رۆڤ��ی ن��وێ��دا زاڵ��دەب��ێ��ت،
تەنیاییەك كە لەناویدا پەیوەندی بەخۆوەیەتی
و زۆرجار سارتەر ،لە پەرەگرافێكدا وتوویەتی
«ئ���ەوی دی» دۆزەخ����ە ،ب���ەاڵم ل��ە روان��گ��ەی
ب���وب���ەرەوە (واق��ی��ع��ی��ەت��ی بنچینەیی ب��وون��ی
مرۆڤایەتی ،پەیوەندی مرۆڤە بە م��رۆڤ)ەوە.
بوبەر لە بەرهەمێكی پێشتری خۆی بە رێگەی
جۆراوجۆر ئەو خاڵەی پشتڕاستكردۆتەوە .لە
راستیدا درۆكان ،سۆزدارگەرایی و الدانەكانی
كێ هەیەتی ،وردە وردە كەم دەكاتەوە كە لە
خۆی گرتووە .دەكرێت بە مانایەك بڵێی ئەو
وێنایەی مرۆڤ بریتییە لە یەكگرتنی عیرفانی
و پەیوەندی دەرنەبڕینی بوونی (بەیەكەوە
بەستراوی)یە ،كە لە من و تۆدا رووب��ەڕووی
دەبینەوە .ئێستا بوبەر ه��ەوڵ��دەدات مانا بەم
واقعیەتەی عیرفانی ببەخشێت ك��ە لەوانەیە
بكرێت بە بارودۆخی بوون وەسفی بكەی.
پێناچێت ب��وب��ەر شتێكی خستبێتە س��ەر
قسەكانی پێشتری ،بەڵكو ه��ەم��ان ب��اب��ەت بە
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رێگەیەكی دیكە دەردەب��ڕێ��ت .بە تایبەت ئەو
ك��ارەی لە دوو وت��اردا ئەنجامداوە ،كە دەبێت
ئێستا لێیان بكۆڵینەوە.
لە نێوان مرۆڤ

ئ��ەو دوو وت���ارە بریتین ل��ە «رەه��ەن��د و
نزیكایەتی و پەیوەندی» و «بەشەكانی نێوان
مرۆڤەكان» .بوبەر ل��ەو ن��اوەدا بە راشكاوی
جیاوازی لە نێوان دی��اردە كۆمەاڵیەتیەکان و
دەسەاڵتی مرۆڤ دا دەكات.
پێشتر  -لە راستیدا ت��اڕادەی��ەك پێش 50
س��اڵ ،ك��ە ل��ە بەرلین هەڵەچنی دام����ەزراوەی
چ��اپ��گ��ەری ج��ول��ەك��ە ب���وو  -ب��وب��ەر وش��ەی
 Zwischenmenschlichب��ەم��ان��ای «ل��ە
نێوان م��رۆڤ» ی��ان «ل��ە نێوان مرۆڤایەتی»،
بۆ ئاماژەکردن بە واقیعیەتی نێوان مرۆڤەكان
ساختەی كردبوو ،ئەو كاتە بە مانای بابەتی
كۆمەاڵیەتی  -دەروونناسانە وەری دەگ��رت،
بەاڵم بوبەر لە وتاری «نێوان مرۆڤەكان»دا،
بە راشكاوی دەریدەبڕێت ،كە بڕیاری پێشوی
ناڕاست بووە .ئێستا ئارەزودەكات جیاوازی لە
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نێوان وتەزاكانی سۆسیۆلۆجیا و دەروونناسانە
ل��ە الی���ەك و وت����ەزای «ن��ێ��وان م��رۆڤ��ەك��ان»
لەالیەكەی دیكەوە بكات.
مەبەستی لە وت��ەزای «لەنێوان ب��ون» یان
ئەوەی لە نێوان مرۆڤەكاندا روودەدات چییە؟
ئ��ەو وت��ەزای��ە ،وتەزایەكی تیژ تێپەڕەو بوبەر
پێیوایە كە ئاشنابوونی وای��ك��ردووە زۆرج��ار
سروشتی تایبەتیی لە بیری ئێمەدا تیژتێپەڕێت.
پەیوەندی لە بەشدارییەك ،ی��ان یەكگرتنێكی
ئاسایی نێوان دوو ئەندام ،بوونی نییە .دیسانەوە
دەسەاڵتی كۆمەڵ ،توخمی سەرەكییە .توخمی
كەسی بە گشتی سەركوتكراوە ،بەاڵم هەمان
توخمی كەسی بۆ ژیانی «نێوان مرۆڤەكان»
گرنگە .گرنگە كە بۆ هەردوو كەسەكە« ،ئەوی
دی» ئاگادار بكرێتەوە و بەوشێوەیە بە جۆرێك
پەیوەندی پێوەبكات كە نەك سەربە لۆژیك و
كەڵكوەرگرتنە ،بەڵكو لە رووداوێكی راستەوخۆ
بە هاوبەشی خۆی وەریگرێت ... ،ئەو رووداوە
راستەوخۆیە ،دیتنی «ئ��ەوی دی» و «ئەوی
دیكە»ی بۆ «شت (بەرناس) ئاڵوگۆڕكردن»
نییە ،بەڵكو كۆسپێكە لەبەردەم كارێكی وەها.
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ئەگەر سۆسیۆلۆجیست بەمجۆرە رەخنە
بگرێت كە لە راستیدا بەرهەمەكەی بوبەر لە
پ��ەی��وەن��دی مرۆڤایەتی دەكۆڵێتەوە و بوبەر
هەستی هاوداڵنەی تاك بۆ تاكێكی دیكە لە تێبینی
و لێكۆڵینەوەكانی دوورناخاتەوە ،لە وەاڵم��دا
دەڵێت یەك ،ئەوەی باسیدەكات ،كارێكە لەودیو
هەستی هاودڵی و لە راستیدا هەرگیز ناشێت
بەبێ هیچ جۆرە هەستێكی هاودڵی رووبدات ،دوو
وشەی پەیوەندی و نزیكایەتی ئاڵۆزە .نزیكایەتی
ل��ە روان��گ��ەی ب��وب��ەرەوە مانایەكی سەنگینی
هەیە .نزیكایەتی رووداوێكی دەروونناسانەی
وەك پ��ەی��وەن��دی ه��اوڕێ��ی��ان��ەی ك��رداری��ن ،یان
باسكردنی سەرلێشێواندنی هاوڕێیەك نائامادە
نییە ،بەڵكو «لە نێوان مرۆڤەكان» دەسەاڵتێكە
لەودا تاكێك رووبەڕووی ئەوی دیكە دەبێتەوە
و ل��ەم رووب���ەڕووب���وون���ەوەی���ەدا ،ك��ە هەرگیز
ئەزمونێكی دەرون��ن��اس��ان��ە نییە ،واقیعیەتێك
هەیە كە هەردوالی بەشدار لەو دیالۆگەدا ،لەو
واقیعیەتەدا ،پێكەوە دەژی��ن .خۆڕسكی هێمای
ئەو دەسەاڵتەیە ،هەرجۆرە «وانیشاندانێك»
یان «گردبوونەوە» ،ئەو دەسەاڵتە وێراندەكات.
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دەك��رێ��ت بوترێت ل��ێ��رەدا حەقیقەت هێزێكی
بەرجەستە بەدەستدێنێت ،چونكە (مرۆڤەكان
بەوجۆرەی هەن پەیوەندی بە یەكترەوە دەكەن).
بەم شێوەیە ئەوە دەشێت ،كە بوبەر ناویدەنێت
پەیوەندی راستەوخۆی نێوان مرۆڤەكان .لە
راستیدا هەمان شتە ،كە خوازراوی سەردەمێكی
وەك س��ەردەم��ەك��ەی ئێمەیە و بەگشتی وا
چ��اوەڕوان دەكرێت ،مرۆڤەكان ناتوانن لەگەڵ
كەسێك ،م��ەگ��ەر ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی��ان ،راستەوخۆ
نزیكایەتییان هەبێت ،بۆیە ئەو دیالۆگە پەتییە،
رووبەڕووبوونەوەی رەسەن و تەواو پشتگیری
كراوە ،متمانەی تەواو هەیە كە بەمەش «ئەوی
دی» ئامادەیە .هەرجۆرە دابەزین و گواستنەوەی
ئەو بارودۆخە بۆ بارودۆخێكی سۆسیۆلۆجی،
دەروونناسانە یان وتەزایەكی بابەتی زانستی،
شیاو نییە مافی ئەو بارودۆخە ئەنجام بدات ،كە
نیشانەی ژیانی رەسەنی مرۆڤەكانە.
ب����وب����ەر ب����ە ب���������ەراورد ب����ە ب����ارودۆخ����ی
بانگەشەچییەك ،كە دەیەوێت بیروباوەڕی خۆی
بەسەر ئەوانی دیكەدا بسەپێنێت بە مامۆستایەك
كە لە ك��اری پ���ەروەردە و خوێندن دەیەوێت
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توانای قوتابیەكەی ببوژێنێتەوە ،چۆنیەتی چوونە
ژورەوەی راستەقینە بۆ ناو ژیانی «ئەوی دی»
ئاشكرا دەك��ات .بەمەش بونی حەقیقی مرۆڤ
بریتییە لە رووبەڕووبوونەوە بەبێ سەپاندن.
(هەمان رەفتاری راشكاوانەی نێوان مرۆڤەكان،
وەك «خ��ود»ێ��ك و پشتیگریكراو ه��اوك��اری
گەشەی مرۆڤ دەكات ،كە مرۆڤەكان لە یەكتری
دەك��ات ،تا م��رۆڤ بەگوێرەی بوونی بێتەدی،
كە «لە نێوان مرۆڤ» بۆ خاڵی لوتكەی خۆی
رێنماییدەكات).
كاتێك بوبەر لە گفتوگۆیەكی لەگەڵ كارڵ
رۆگەرس( ،1902 - 87دەروونناس لە زانكۆی
كۆڵۆمبیا ( )1931خوێندویەتی و لەزانكۆی
شیكاگۆ ( )1945 - 57وان���ەی وت��ۆت��ەوە)
دەروونناس وتی (دژی تاك و هاوڕای كەسم)،
ئ��ەو قسەیە دەمانخەڵەتێنێت ك��ە مرۆڤناسی
فەلسەفی بوبەر ناوبنێین «رەسەنێتی كەس»،
بێگومان پشتگیری لە روانگەی بوبەر «وەك
كەسێكی تەنیا رێگایەكە ،كە بەو رێگایە مرۆڤی
راستەقینە شیاو دەبێت .سەرەڕای ،شتێك زیاتر
لە بوونی كۆمەڵێك لە تاكەكان هەیە ،كە یەكتری
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بەناوی كەس پشتگیری و پشتڕاست دەكەنەوە و
ئەو ملدانە بۆ واقعیەتی دەسەاڵتی «نێوان» یان
دەسەاڵتی «نێوان مرۆڤ»ە وەك دەسەاڵتێك
ك��ە م��رۆڤ��ەك��ان تێیدا ب��ەش��دارن .دەك��رێ��ت بە
مانایەك بووترێت كە بوبەر لێرەدا تیۆرێكی
تازەی راستەقینە دەرهەق بااڵڕۆیی دەخاتەڕوو.
لە قۆناغێكدا تیۆری راستەقینە بوونی گیان و
مانایەك دەخاتەڕوو ،كە واقعیەتی رەسەن بە
ژیانی م��رۆڤ دەبەخشێت و لە دەورێ��ك هیچ
جۆرە چەمكێكییان نییە ،یان تەنیا سەرەتاییترین
چەمكییان هەیە ،كە روح ئەو واقیعیەتە رەسەنەی
بۆ ژیانی مرۆڤ هەیەتی.
لە وتاری «رەهەند و نزیكایەتی» پرسیار
لە «بنەمای ژیانی مرۆڤایەتی» دەك���ات ،كە
تاڕادەیەك لە بەرهەمە پێشكەوتوەكانی بوبەرە.
بە مرۆڤ دەستپێدەكات كە «شێوازێكی تایبەتی
ب��وون»ی هەیە و هەر لەو شێوازەی بوونە،
دەتوانین دەستپێشخەری باسكردنی وت��ەزای
تایبەتی بوون بكەین.
تایبەتمەندی ئەو شێوازەی بوونی «جوڵەیەكی
دوو رووی�����ی»ە ،ك��ە ب��وب��ەر رووی یەكەمی
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«لە مەودا دان��ان» و رووی دووەم ناودەنێت
«چ��ون��ە ن��او پ��ەی��وەن��دی��ی��ەوە» .ج��وڵ��ەی یەكەم
پێشگریمانەی جوڵەی دووەم��ە و لەوجوڵەیە
دوو رووەدا ،جیهانی م��رۆڤ دەردەك��ەوێ��ت،
چونكە تەنیا م��رۆڤ دەتوانێت لە نەیاریەكی
سەربەخۆ بگات .تەنیا مرۆڤ دەتوانێت جیهانی
هەبوو هاوكات بە بااڵڕۆیی بزانێت .تەنیا مرۆڤ
دەتوانێت لەوجۆرە یەكبوونە بگات ،كە خۆی
لەخۆیدایە ی��ان خەیاڵ بكاتەوە ،بۆیە مرۆڤ
دەتوانێت بچێتە ن��او پەیوەندی جیهانێكەوە،
كە بۆخۆی هێناویەتەدی .بە ئاڕاستەی هەمان
چونە ژوورەوەی ناو پەیوەندییە ،كە دەكرێت
مرۆڤ وەك وتەزایەك وەسفبكەی كە هاتۆتە
ناو واقیعیەتەوە .هەر لەو بارودۆخەدایە ،كە
مێژووی واقیعی دەستپێدەكات.
ب��وب��ەر ل��ێ��رەدا ه��ەوڵ��دەدات بەدەستگرۆیی
زاراوەكان و لێكدانەوەی فەرمیتر ،بنەمای بوونی
مرۆڤی شیكاربكات و لەو رێگایەوە بارودۆخێك
روونبكاتەوە كە ئێمە لەو بارودۆخەدا نەك تەنیا
دەتوانین لە گیان بگەین ،بەڵكو تەنانەت دەتوانین
لە گیاندا بژین ،كە بۆ سازانی گشتی زەحمەتە.
بەمەش «ئەوی دی بوونی خودی ئەوی دی»
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لە خاڵێكی بەرایی زیاترە و بریتییە لە نەفەسی
پشتڕاستكردنەوەی جیهان ،پشتڕاستكردنەوەی
جیهانی م��رۆڤ ،بەمەش پشتڕاستكردنەوەی
مرۆڤایەتی راستەقینە .لە پەیوەندی مرۆڤ بە
ئەوانی دی ئێمە كارێكی زیاتر لە وتەزایەكمان
هەیە :وتەزایەكمان هەیە كە مێژووە:
مرۆڤەكان پێویستییان پێیەتی و پێویستە
لەسەریان كە لە رێگای رووب��ەڕووب��وون��ەوەی
پەتی ،لە رووی بوونی تاك پشتگیری یەكدی
بكەن ،بەاڵم نیازییانوایە لە حەقیقەتی ئەوانی دیکە
بگەن ،كە برایانن ،راستە نەفس بۆ داواكردنی
هەوڵدەدات ،کە بە رێگای جیاواز ئاشكرا دەبێت
و بەهەمان رێگا پشتگیری دەكرێت.
ئەو پشتگیرییەی ئەوی دی ل��ەوەدا دەگاتە
لوتكەی خۆی ،كە بوبەر ناویدەنێت رووداوی
ئامادەسازی .روودانی ئەو رووداوە زیاتر بە
دەگمەن ئەنجامدەدرێت و تەواو بێ نرخە كە
تێكڕای شیكاری وردو هزراوی بوبەر لە وتەزاو
مێژووی «نێوان مرۆڤەكان» ،نەك دەربارەی
رووداوێكە ،كە زۆرجار تەواو نایەتەدی ،بەڵكو
تەنانەت هەوڵ بۆ دەربڕینی شتێكە كە بۆخۆی
ناشێت بە تەواوی دەرببڕدرێت .بەمەش رێكەوت
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نییە كە بوبەر وتەزای «ئەوەی بۆ هەموومان
ه���اوب���ەش���ە» ،ب��ۆ ن��ام��ەی ح��ەوت��ی ئ��ەف�لات��ون
دەگێڕێتەوە .ل��ەوێ ئەو قسەیە دەبیستین كە
دەربڕینی تیۆری «ئ��ەو بابەتە» (ب��ە رواڵ��ەت
مەبەستی ئەفالتون لێی «ماهیەتی واقعیەتە و
دەبێتە دیتنی عیرفانی »).نەشیاوە .دەربڕینی
خودی ئەفالتون بەم چەشنەیە:
چونكە ئ��ەو بابەتە بەپێچەوانەی هەموو
ب��اب��ەت��ەك��ان ه��ەرگ��ی��ز ش��ای��ان��ی دەرب��ڕی��ن نییە،
بەڵكو بەهۆی كارایی بەردەوامی و پەیوەندی
پێیەوە ،لە نەكاو لە نەفەسدا زیندودەبێتەوە،
وەك رۆشناییەك كە روناكاییەكی تێپەڕ و
نابەردەوام رووناك دەبێتەوە و لەوە بەدواوە
خۆی تێردەكات.
ئەفالتون لەجیاتی باسكردنی ماهیەتی ئەو
بابەتە ،باسی كێشەی دەربڕینی دەكات .پێموایە
بە روون��ی ماهیەتی جیاناكاتەوە و ئەفالتون
بە تیشكێك وەسفیدەكات ،كە رووناكاییەكی
ت��ێ��پ��ەڕی ن���اب���ەردەوام روون��اك��ی ك��ردۆت��ەوە،
ب���ەاڵم دەس��ەاڵت��ی ن��ێ��وان م��رۆڤ��ەك��ان��ی ب��وب��ەر،
جیای دەك��ات��ەوە .پێموایە لەو روانگەیەشەوە
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دیاریكردنی ئەوكارە گرنگە كە  -ماهیەتی دیتنی
نەشیاوی دەربڕینی ئەفالتون هەرچییەك بێت
 مەبەستی تێكڕایی بوبەر ئەوەیە ئاماژە بەراستییەكی ژیانی مرۆڤایەتی بكات ،كە مێژووییە
و بە رووی هەمواندا وااڵیە ،بێ ئەوەی زایەڵەی
عیرفانی هەبێت و لە راستیدا هەرگیز پێویست
ناكات عیرفانی بێت.
دیارە خودی وشەی «عیرفانی» ناجێگیر،
خلیسك و پێناسەی زۆر ه��ەڵ��دەگ��رێ��ت .لەم
ب��ارەی��ەوە ،ب��ە رەزام��ەن��دی��ەوە ه��ەم��ان پێناسە
قبوڵدەكەم كە الالند لە فەرهەنگە فەلسەفییەكەیدا
هێناویەتەوە :عیرفان بریتییە لە (باوەڕ بە توانای
یەكگرتنی ئامادەیی و راستەوخۆی گیانی مرۆڤ
ل��ەگ��ەڵ بنەمای رەس��ەن��ی ب���وون ،ك��ە هاوكات
بریتییە لە شێوازێك لە بوون و لۆژیكی ئاسایی
جیاواز و ل��ەس��ەروت��رە) .بەپێی ئ��ەو پێناسەیە
دەبێت بڵێین ،كە بوبەر نە ل��ەدوا بەرهەمی و
نە لە یەکەم بەرهەمی خۆی ،من و تۆ ،هەرگیز
باسی یەكگرتنی عیرفانی ن��اك��ات ،ه��ەروەه��ا
باسی بوون و لۆژیكێك ناكات ،كە لەسەرووی
ئ��اس��ای��ی��ەوەی��ە ،بەڵكو ب��اس��ی واقیعیەتەكانی
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مێژوویی و تواناكانی ه��ەر مرۆڤێك دەك��ات.
ب��ەم��ەش پ��اوڵ تیلیش ل��ە وت���ارە بەنرخەكەی
دەربارەی بوبەر هەڵەیە ،کە بەگوێرەی عیرفانی
ب��اس��ی ت��ی��ۆرەك��ان��ی ب��وب��ەر دەك����ات .عیرفان
بەوجۆرەی تیلیش پێناسەی دەكات ،بە مانای
«ئامادەیی راستەوخۆ لە بارەگای خوا و رێگای
یەكگرتن لەگەڵی» ئەسڵێكە كە بە دڵنیاییەوە
بوبەر لە رۆژەكانی هەوەڵین بە توندی شەیدای
ب��وو ،ب��ەاڵم كە دەستی بە نووسینی من و تۆ
كرد ،تەواو لە ماهیەتی تەفرەدانی تیۆرەكانی
پەیوەند بە یەكگرتن ،ی��ان جەزمە و هەربەو
ئاستە ئاگای لەو واقعیەتی بنچینەییە بوو ،كە
وشەی كلیلی پەیوەند و لێكدانەوەی ناسراوتری
«نێوان مرۆڤەكان» ،دال لەسەر ئەوەیە.
ئ���ەوەی دەی��ەوێ��ت پیشانیبدات دەس��ەاڵت��ی
واقعیەتە كە تێیدا ،دوو یان زیاتر لە دوو الیەنی
ب��ەش��دارب��وو ل��ە گفتوگۆ (ب��ەه��ۆی ب��ارودۆخ��ی
زیندوی هاوبەش قبوڵدەكرێن) .بەكورتی ئەو
بابەتە لەم قسەیەدا دەردەبڕێت كە «ئەوی دی
لەگەڵ من ،دەبێتە خود» بەو مانایە ئەو قسەیە
وەردەگرم كە «خود» بوون ،بابەتی پەیوەندی
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بەرامبەرە« :خود» تەنیا لە پەیوەند بە ئەوانی
دیكە دێ��ت��ەدی .ك��ە ئەزمونێكی راستەوخۆی
ژیانی ئاساییە( .مرۆڤەكان خ��واردن��ی خۆش
و بەتامی ئاسمانی «خود بوون» بۆ یەكتری
دەگوازنەوە).
جێگەی سەرنجە ،بوبەر هەر لەو بەراییەوە
ئ���ەوەی دی��اری��ك��رد ،ك��ە سروشتی پەیوەندی
بەرامبەر ،هەلومەرجی بنچینەیی هەیە .ئەو
هەلومەرجە لە پاشكۆیەكی گرنگ كورتدەكاتەوە
كە ساڵی  1957بۆ من و تۆی زیادكردووە.
ل��ەوێ بە ئاشكرا دەڵێت (مرۆڤەكان لەژیاندا
پەیوەندی بەرامبەری بە یەكەوە ت��ەواو نییە).
«نابەسی» مرۆڤەكان یەكەم هۆی ئەو كارەیە،
بەاڵم پەیوەندی بەرامبەر چوارچێوەی دیكەی
ه��ەی��ە ،ك��ە خ��ودی ب��ارودۆخ��ی م��رۆڤ��ە .بوبەر
چەند نمونەیەك ل��ەو چ��وارچ��ێ��وەی��ە ئاڕاستە
دەك����ات .ب��ە گشتی گ��ون��ج��او نییە پ��ەی��وەن��دی
قوتابی  -مامۆستا بەرامبەر بێت .بەدڵنیاییەوە
قوتابی لەالیەن مامۆستاوە ،بەشی راستەقینەی
تێكڕای بوونی مامۆستایە ،ب��ەاڵم بۆ قوتابی
گونجاو نییە پەیوەندی هەمەگیر بێت .بوبەر
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لە وتارێكی پێشتری خۆی لەبارەی پەروەردە
و فێركردنەوە وەك «هەمەگیری یەكالیەنە»
باسی ئەو بارودۆخە دەكات« .دەست هەڵبڕین،
روانینی پرسیارانە» ئاماژەی هەستپێكراوی
یەكالیەنە بوونە .پەیوەندی نەخۆش  -دكتۆریش
بە هەمانشێوەیە .لێرەدا چەندین سنور هەیە.
«بنەمایەك لە گونجاوی و سنور هەیە» كە
ناكرێت بیان بەزێنی ،چونكە ل��ەوك��ات��ەدا یان
دەك��ەوێ��ت��ە ه��ون��ەر ن��وان��دن��ەوە ،ی��ان گەشت و
سەیرانەوە ،ی��ان ل��ەوە خراپتر دەكەوێتە ژێر
دسەاڵت و سودوەرگرتنی نەخۆشەوە ،کەوایە
ه��ەم پ��ەی��وەن��دی ق��وت��اب��ی  -مامۆستا و هەم
پەیوەندی نەخۆش  -دكتۆر خوازیاری جۆرێك
پەروەردەی نەفسە لەالیەن الیەنی بەشداربووی
گ��ەورەت��رەوە .پەیوەندی پێشەوای مەعنەوی
ب��ە ه��ەر ئەندامێك ل��ە كۆمەڵی پەیڕەوانیشی
بەهەمانشێوەیە.
تەنانەت س���ەرەڕای پەیوەندی لەمجۆرەی
ب���ەرت���ەس���ك ،ئ������ەوەی ب���وب���ەر ن��اوی��دەن��ێ��ت
«ئ��ەزم��ون��ك��ردن��ی الی��ەن��ی دی��ك��ەی پ��ەی��وەن��دی»
نەگۆڕە .گەمارۆدان ،تەنانەت كاتێك كە وەك
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پێویست ی��ەك�لای��ەن��ەی��ە( ،بەدیهاتنی ت���ەواوی
ك��ەس��ی گ��وێ��ڕای��ەڵ ،ك��ەس��ی خ������وازراو ،وات��ە
كەسی بەشداربووە و ئەو بەدیهاتووە ،نەك
بەشێوەیەكی خەیاڵی ،بەڵكو بە ه��ۆی كاری
بوونەوەیە).
«تۆ»ی سەرمەدی

تائێستا بە رێنماییە سەرەكیەكانی بوبەر،
سەرنجمان لە بەرهەمە بنچینەییەكانی داوە.
ل��ەو لێكۆڵینەوەیەدا ناچاربووین چاوپۆشی
لەتێبینی فرەجۆری زۆر بابەت بكەین ،كە لە
لێكۆڵینەوەیەكی تێروتەسەلدا دەبێت سەرنجی
لێبدەین .بە تایبەت مەبەستم ئەو بەرهەمانەیە كە
پەیوەندی بە كتێبی پیرۆز ،روانگەی زایۆنیزمی
و پەیوەندی بەدەروونناسییەوە دەبێت .هاوكات
پێموایە ت��ی��ۆرەك��ەی ل��ەب��ارەی ن��ێ��وان م��رۆڤ،
تەواوی ئەو هۆگریانەی لەخۆدەگرێت ،چونكە
دەس��ەاڵت��ی «ل��ە نێوان ب���وون» ،دۆخێك یان،
ل��ەوە كەمتر ،س��ەرف��ی بۆچونێك نییە ك��ە لە
تێبینی مرۆڤ لە پەیوەند هەبوون ،وەرگیرابێت،
بەڵكو دەسەاڵتێكە كە لەوكارەدا ،بااڵدەستە و
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بۆخۆی ،سەرچاوە و چاوگی كارە ،چونكە ئێمە
سەرچاوەی جواڵنەكانی مێژوویی مرۆڤ بەرەو
نوێبوونەوە ،بڕیاری نوێ ،بنەمای نوێ ،كاری
مرۆڤانەو ه��ەر پاڵنەرێكی ئاكاری هەڵوەدای
ش��ێ��وە ،ل��ە ك���اری ب��ەرام��ب��ەردا (دووالی���ەن���ە)،
ل����ەوەدا دەی��دۆزی��ن��ەوە ك��ە ب��وب��ەر ناویدەنێت
رووب����ەڕووب����وون����ەوە .ئ��ێ��م��ە ئ���ەو دەس��ەاڵت��ە
ناودەنێین ئاگرکەرەوە و رووناكایی تێپەڕی
نابەردەوام نابێت ببێتە كۆسپی هەوڵدانمان ،بە
هاوكاری نیشانەكانی دیكە نیشانی بدەین .لێرەدا
رۆح ،واتە جەوهەری گشتگیر ،هەمیشە ئامادە،
نەمریی و هاوكات مێژووی بوونی مرۆڤە كە
نیشاندەدرێت .ئەو گیانە هیچ كۆسپێك ناناسێت.
ئەوە هێزێكی بااڵڕۆییە ،كە بەبێ ئامادەبوونی،
ژیانی مرۆڤ تەنیا ژیانێكی رواڵەتی ،واتە تەنیا
ئەزمونی رێكخراوی شتەكان دەبێت .ئەو هێزی
بااڵڕۆییە ئەزمونێكە كە رەهەندی دیكە دەخاتە
سەر ژیان و لەودیو رەهەندی ناساندن  -لكاوی
ن��اس��ان��دن (ن��اس��ك��ار  -ب��ەرن��اس)ە .بەگوێرەی
هەمان بااڵڕۆیی زیندووە كە بوبەر هەم لەزۆر
دەسەاڵتی دیكە رەخنە لەچاالكیەكانی مرۆڤ
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دەگ��رێ��ت و ه��ەم ت��وان��ای ن��وێ ب��ە رووی��ان��دا
دەكاتەوە.
ب���اوەڕب���وون ب��ە رەس��ەن��ای��ەت��ی بنچینەیی
ژی��ان��ەوە (ه��ات��ن��ەخ��وارەوە) ك��ە پێشگریمانەی
كۆمەڵگەكەمانە ،ب��اس��ك��ردن��ی ل��ەس��ەرووت��ری
ك���ردۆت���ە ك��ێ��ش��ەی��ەك��ی گ�����ەورە .ئ���ەو كێشەیە
بەشێوەیەكی بەئازار زۆردەبێت كە تادواخاڵ
پەیڕەوی بوبەر بكەین و خاڵی سەرەتاش بوو،
واتە ئەو خاڵە كە لە هەر رووداوێكی بوونی
پ��ەی��وەن��دی رەس���ەن« ،نەسیمێك ل��ە «ت��ۆ»ی
سەرمەدی هەیە» .لەو رووەوە لە باسكردنی
خوا ،خۆی دەدزێتەوە لەوەی خوا بەرناسێك لە
جیهان وێنابكات ،كە دەكرێت ئەوە ،چ بە ناوی
ئاین و چ بەناوی هەرسیستمێكی جەزمی دیكە،
س��ود ،یان كەڵكی لێوەربگرێت (بەوشێوەیەی
كە جارێك لە چاوپێكەوتنی لەگەڵ هەواڵنێری
بی .بی .سی دا وتی(دەبێت دانیپێدابنێم ،كە زۆر
ح��ەزم لە وش��ەی ئاین نییەو زۆر خۆشحاڵم
كە وشەی ئاین لە كتێبی پیرۆزدا نییە) .رەنگە
ئێستا بكرێت بەم شێوەیە دوا هەڵوێستی بوبەر
كورتبكەیتەوە :روح ،كە لە دەس��ەاڵت��ی نێوان
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مرۆڤ دا هەم وتەزاو هەم مێژووە ،شێوازێكە
بەوشێوەیە خوا هەیە ،ب��ەاڵم راس��ت نییە ئەو
بابەتە لەگەڵ مرۆڤناسی ئاخاوتنەكانی فیورباخ
بەیەك بزانین ،كە بە راشكاوی دەڵێت» بوونی
مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤ ،یەكگرتنی «من» و «تۆ»،
خوایە .بوبەر بە راشكاوی ئەو قسەیەی فیورباخ
رەتدەكاتەوە و ناویدەنێت «عیرفانێكی خراپ» و
بۆی زیاددەكات ،كە باشتربوو ئەو دەستەواژەیە
ئاوەها دەرب��ب��ڕدرێ��ت ،كە یەكگرتنی «م��ن» و
«تۆ» مرۆڤە .لەالیەكەی دیكەوە لە روانگەی
بوبەرەوە لە نێو مرۆڤ بوون لە راستیدا بە
«ت��ۆ»ی سەرمەدی دەگ��ات( :ئەو «تۆ»یی كە
لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ دەكرێتە وەرگر ،هەمان
«تۆ»یە خوا بۆمان دەنێرێتە خ��وارو ئێمە بۆ
خوای دەنێرینەوە) .پێموانییە ناڕاست بێت ،كە
ئەو قسەیە وا راڤە بكەین و مەسەلەی خوا لە
روانگەی بوبەرەوە ناكرێت لە دەرەوەی ژیانی
رۆژان���ەدا بیخەیەڕوو ،ژی��ان كە مرۆڤەكان لە
ناویدا بە وشەی خۆیان «دەست كوت دەست
كوت یەكتری دەدۆزنەوە» .لە هەمان دیالۆگی
ژیانی مرۆڤ دا ،ئەو جۆرەیە كە روح بەدیدێنێت،
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كە توانای دوا رووبەڕووبوونەوە دەردەكەوێت.
ب��وب��ەر ل��ە وت��ارێ��ك��دا ك��ە ه��اوی��ن��ی 1933
نوسیوویەتی ،وەك «دیالۆگی نێوان خوایەتی
و مرۆڤایەتی» باسی مێژوو دوك��ات .ئاوەها
لەسەری بەردەوام دەبێت:
مانای مێژوو رواڵەتی نییە ،كە بتوانم بێالیەن
لە ژیانی كەسی فۆڕمی پێبدەم .تەنیا بە ژیانی
كەسییە ،كە دەكرێت لە مانای مێژوو بگەی،
چونكە مانای مێژوو مانایەكی هاودەنگانەیە.
ئ���ەوە ف���ۆڕم پێدانێكی دی��ك��ەی��ە ل��ە هەمان
واقعیەتی نێوان مرۆڤەكان كە لەناویدا ،رۆح
لەبارودۆخی هاودەنگی ،ت��ەواو بە مێژوویی
دەزان��رێ��ت .ئ��ەگ��ەر ئ��ەم��ڕۆ وش��ەی هۆمانیزم
ئ��ەوەن��دە وەك ك��ۆد ،ی��ان دروشمێكی كۆنینە
لەگفتوگۆدا بەكارنەدەهێنرا ،دەمانتوانی ئەو
واقعیەتە ناوبنێین هۆمانیزم .هەرچۆنێك بێت
بوبەر بۆخۆی بوێرانە هەوڵیداوە ناوەڕۆكێكی
ت��ەواو دەوڵەمەند بداتە وش��ەی هۆمانیزم .لە
وتارێكی دیكەی بەناوی هۆمانیزمی عیبری،
بەمجۆرە وەسفی كتێبی پیرۆز دەكات:
ژی��ان��ی م��رۆی��ی ل��ە ژێ���ر رێ��ن��م��ای��ی خ���وادا
ی��ەك��دەگ��رێ��ت ك��ە دروس���ت���ی ل��ە ن��ادروس��ت��ی
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و راس��ت��ی ل��ە درۆ ج��ی��ادەك��ات��ەوە ،بەهەمان
ن����اوزەدك����ردن ،ك��ە ق��س��ەی خ����وا ،رون��اك��ی
ل��ە تاریكی ج��ی��ادەك��ات��ەوە ....گ��رن��گ ئ��ەوەی��ە
ك��ە ل��ە س��ات��ەك��ان��ی ب���ڕی���اردان ،ئ��اگ��ام��ان لە
بەرپرسیەتیمان بێت و ویژدانمان بانگهێشت
بكەین تا بەشێوەیەكی ورد دیاری بكات كە بە
چ رادەیەك پێویستە كۆمەڵگا بپارێزێت و رێك
هەربەو رادەیەو نەزیاتر ،هەڵە (لەبڕیاردان)
دا قبوڵبكەین ،گرنگ ئ��ەوەی��ە ك��ە پێویستی
ئیرادە بەتوانا وەك پێویستی خ��ودی ژیان
راڤەنەكەین ،دەسەاڵتێكی تایبەتی بخەینەالوە،
كە شایەتی فەرمانی خوا نییە ....كاتێك بڕیار
لەژیانی گشتی دەدەین ،بە پاساو ویژدانمان
ئاسودە نەكەین یان رێنەدەین ئەوانی دیكە
بە پاساو ویژدانمان ئاسوە بكەن ،بەڵكو بە
ترس و لەرزەوە لەگەڵ چارەنوس تێكهەڵچین،
نەكا چ��ارەن��وس گ��ەورەت��ر ل��ەوەی ناچارین
قبوڵی بكەین ،بەسەرماندا بسەپێنێت .هەمان
لەرزانی دەرزی موگناتیسی {قیبلەنوما} كە
ه��اوك��ات ئاڕاستە پیشاندەدات .هومانیزمی
كتێبی پیرۆزە.
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پەیوەندی بە مەسیحیەتەوە

ل��ەو كورتە لێكۆڵینەوە رامانییەی بوبەردا،
هەوڵمداوە كلیلی تێگەیشتن لەم بابەتە ئاڵۆزەی
کە دەیخوێنیتەوە ،بڕەخسێنم .دیارە مەبەستم لە
هەڵبژاردنی تیۆری بوبەر لە بابەتەکانی نێوان مرۆڤ
 تیۆرێك بەگوێرەی دیالۆگ ،روبەڕووبوونەوەو پەیوەندی ،وتەزایەك ئامادە دەكات ،كە بوونی
مرۆڤ وەك كارێكی بە مێژوویی بوو نیشاندەدات
 ئ���ەوە ن��ەب��ووە ك��ە ه��ەم��وو پەیوەندییەكانیرەتبكەینەوە ،بە تایبەت ئ��ەو پەیوەندییەی كە
دەبەسترێنەوە بە تیۆری پەروەردە و فێربوون و
تێبینیەكانی سۆسیۆلۆژیاوە.
بەشەكانی پەیوەندی نێوان چەمكی تەوەری

بوبەر و سیستمە زانستییە بێالیەنەكان  -لەگەڵ

تێكڕای پەیوەندییە مرۆییەكانی ل��ە ج��ۆری
ت��ی��ۆری جوانناسی و ت��ی��ۆری پێشبینییەکان
لەبارەی ژیانەوە  -ئاشكراو روونە و دەكرێت

لێكۆڵینەوە لە بەرهەمەكانی بوبەر بە ئاسانی
دەربخات ،كە لە روانگەیەوە دەتوانین لەژێر

رۆش��ن��ای��ی پ��ەی��وەن��دی ن��ای��اب��ی��ان ،ل��ە ت���ەواوی
چاالكییە مرۆییەكانی ن��ێ��وان م��رۆڤ بگەین،
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بۆیە لەپێناو دەرخستنی ئەو خاڵە ،گشتگیرتر
ل��ە ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی ب��وب��ەر ب��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە ،ب��ەاڵم

بەدیهێنەرانی وتەی نوێ (مەبەستی نووسەر ئەو
كۆمەڵە كتێبانەیە بەناوی خۆیەوە باڵوبوونەوە،

كە ئەوكتێبە یەكێكیانە  -و .ف) پێویستە كەمێك

راشكاوانەتر باسی پەیوەندی بوبەر بكەین ،بە
كریستیانیەتەوە ،کە بابەتێكی قووڵ و ئاڵۆزە و
لەو ب��اوەڕەدام لە رامانی بوبەرەوە پەیوەندی

سۆزداری و تراژیدی نێوان جولەكەو مەسیحی،
رەهەندێك دەدۆزێتەوە ،كە بۆ سەردەمی ئێمە
ن��وێ و هیوابەخشە ،ب���ەاڵم گومانم نییە ،چ

جولەكەو چ مەسیحی ،لە سەنگەربەندی فەرمی
خۆیان ،بە ئاسانی بەدوای ئەوەوە بن كە ئەو

ئومێدە ئاماژەیەك قبووڵ بكات.
وتارخوێنان و فەیلەسوفەكان

دی����ارە ب��اس��ی ك��اری��گ��ەری ب��وب��ەر ب��ەس��ەر
وتاربێژان و فەیلەسوفەكان ئاسانتر و كەمترە،
ب���ەاڵم ب��ە دوو ه��ۆ ئ��ەو میتۆدە هەڵنابژێرم.
هۆی یەكەم ،لیستی ئەو كاریگەرییە ئەوەندە،
كە تاڕادەیەك لە ت��ەواوی وتەكانی (خوایەتی)
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نوێ دەكۆڵێتەوە ،لەوانە هەندێك وتارخوێنانی
كاسۆلیكی رۆم���ی و كۆمەڵێك فەیلەسوفی
وەك گابرێل مارسڵ و ك��ارڵ یاسپێرس ،كە
بەرهەمەكانیان ك��اری��گ��ەری و رەن��گ��دان��ەوەی
گرنگی لەسەر وتەكانی هەبووە.
ه���ۆی دووەم ،ب��ە گشتی ب��ە كارهێنانی
هزرەكانی بوبەرە لەالیەن وتاربێژانەوە ،بە
ئاشكرا دابەزین و گۆڕینی شێوازی بیركردنەوەی
ل��ەخ��ۆگ��رت��ووە .ب��ە ك��ورت��ی دەك��رێ��ت بووترێت
مەبەست لە وەرگرتنی چەمكی پەیوەندی من -
تۆ ،بەدیهێنانی میتۆدی راڤەیی ،النی زۆر وەك
هۆكارێك بۆ دامەزراندنی ئەبستمۆلۆژییەكی
نوێ ب��ووە .مەبەست ل��ەو ،شێوە جیاجیاكانی
رووە و فراوانكردنی تیۆری كەسی ژیان بووە.
كاتێك وادە بە رەسەنێتی كەسی ناودەنێین
داب��ەزی��ن و گۆڕینی ش��ێ��وازی بیركردنەوەی
بوبەر ،مەبەستم ئ��ەوە نییە چەمكی ت��ەوەری
ب��ی��رك��ردن��ەوەی گرنگیی پ��ەی��وەن��دی كەسی بە
شتەكان و مرۆڤ و خواوە نییە .بە هەمانجۆر
كە بوبەر بۆخۆی لە پاشكۆیەكی گرنگ بۆ چاپی
دووەمی من و تۆ دا دەنووسێت:
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وەس���ف���ك���ردن���ی خ����وا وەك ك��ەس��ێ��ك بۆ
هەمووكەسانێك كە ،وەك من ،كاتێك دەڵێن خوا
مەبەستییان باوەڕێك نییە (گەرچی عیرفانییەكانی
وەك ئەكهارت هەندێكات «بوون» لەگەڵ خوا
بەیەك دەزان���ن) ،بۆ هەمووكەسانێك نەگۆڕە
كە ،وەك من ،كاتێك دەڵێن خوا مەبەستییان
نمونەیەك نییە (گ��ەرچ��ی فەیلەسوفانی وەك
ئەفالتون دەیانتوانی خوا بە نمونەیەك بزانن).
بۆ هەمووكەسانێك كە وەك من مەبەستیان
ل��ەخ��وا كەسێكە ه��ەرچ��ی ب��ی��ەوێ��ت ئ��ەوەب��ێ��ت،
مەسەلەكە ئەوەیە لە رێگای كاری خوڵقاندن،
ئیلهام كردن و نەجاتدان ،راستەوخۆ لەگەڵمان
دەچێتە ناو پەیوەندی ب��وون��ەوەری مرۆڤی و
بەم شێوەیە ئەو كارەمان بۆ ئاسان دەكات ،كە
لەگەڵی بچینە ناو پەیوەندی راستەوخۆوە .ئەو
ماناو بنەمایەی بوونمان ب��ەردەوام پەیوەندی
بەرامبەر بەدیدێنێت ،لەوجۆرەی كە تەنیا لە
نێوان كەسەكان دێتەدی .دیارە چەمكی بوونی
كەسی بۆ وەسفی خ��ودی خوا ت��ەواو دام��اوە،
بەاڵم ئەوە رێپێدراو و پێویستە كە بڵێین خوا
كەسیشە.
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لە درێژەی ئەو بابەتەدا ،لەبارەی (وەسفی
ن��اب��اوی خ��وا ب��ۆ كەسی رەه���ا ،وات��ە كەسێك
كە ناتوانرێت سنورداربکرێت) .پێموایە ئێمە
بەوقسانە پەلكێش دەكرێینە جیهانێك لە هزر ،كە
ئاڵۆزتر لە كورتكردنەوەی ئاسایی واقعیەتە بۆ
پەیوەندی كەسێک  -لەگەڵ – كەسێکی تر ،یان
پەیوەندی ناسكار  -لەگەڵ  -ناسكارە .راستە كە
بوبەر بەچەشنێك باسی پەیوەندی بەرامبەری
ژیانی ئادەمیزاد دەك���ات ،كە گوایە لە نێوان
كەسەكاندا هەیە ،بەاڵم بەوچەشنەی كە دیتمان
هەم لەم پاشكۆیە (پاشكۆی كتێبی من و تۆ) و
هەم لە شوێنەكانی دیكە ،ئەو دووالیەنە بوون
لە وەسفی «یەك  -الیەنە بوون» بە جۆرێك
رونیدەكاتەوە ،كە پێموایە باشترە تیۆرەكەی لە
زاراوەی گشتگرتری «پەیوەندی» تێبگەین .ئەو
تیۆرە بەهەمانجۆر كە پێشتر ئاماژەمان پێكرد،
ل��ە روان��گ��ەی ب��وب��ەرەوە پێویستی ب��ەوت��ەزای
رۆحە وەك واقعیەتێكی مێژوویی كە لە نێوان
مرۆڤەكان دای��ە .بە دەربڕینێكی دیكە ،بوبەر
واقعیەتی ژیانی رۆح لەمێژوودا ،بە دیاریكردنی
ت��وان��ای هەموو ئادەمیزادێک دەزان��ێ��ت ،بەاڵم
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بەهۆی كەسانێك النیكەم بێهودە نایەتە بەرچاو،
كە دەیانەوێت بەشێوەیەكی دوروو درێژتر
بەدوای لێكۆڵینەوەی كاریگەری بوبەر بكەون
و ن��اوی هەندێك ل��ە وتارخوێنانی سەرەكی
پەیوەست بێنین .فریدریك گوگارتن شیمانە
دەكرێت یەكەم كەس بێت كە بەرهەمێكی رێك
وتارخوێنی لە سەربنەمای هزرەكانی من و تۆ
بێنێتەدی (دەبێت لێرەدا بووترێت ،كە بەرهەمی
فێردیناند ئیبنەر ،یەشێوەیەكی جێگەی سەرنج
پێشڕەوی هەندێك ل��ە ه��زرە بنچینەییەكانی
م��ن و ت��ۆی��ە .ئ��ەو كتێبە ب��ەگ��وێ��رەی پ��ێ��وەرە
ئاساییەكان ،كتێبێكی ناڕێك و ناباو ،بەاڵم پڕ
لە رام��ان��ی بنچینەیی و داه��ێ��ن��ەرە ،بە تایبەت
ل��ەب��ارەی ماهیەتی زم��ان��ەوە ،ب��وب��ەر بۆخۆی
دەڵێت دوای تەواو بوونی من و تۆ ،ئەو كتێبەی
خوێندۆتەوە .).ئەو كتێبە ناوی ،باوەڕم بە خوای
سێیانەیی ( )1926هەبوو .لەوكاتە ب��ەدواوە
گ��وگ��ارت��ن زۆر كتێبی ن��وس��ی��ووە و دەك��رێ��ت
بەگشتی لەبارەیانەوە بڵێی :گەرچی زیاتر بەرەو
گەاڵڵەی مامۆستایانەی چەمكی مەسیح تەوەر
ل��ە م��ێ��ژوودا دەج��وڵ��ێ��ن .بەرهەمە گ��ەورەک��ەی
ك��ارڵ هایم {( :)1959 - 1874وتارخوێنی
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پڕۆتستانتی ئەڵمانی ،ل��ە 20ی ح��وزەی��ران��ی
 1874لە ئەڵمانیا لە دایكبوو ،وەك مامۆستای
خواوەندی لە هال ( ،)1907 - 14لە مۆنستەر
( )1920 - 1914و لەتوبینگ (لە 1920تاكاتی
مردنی لە 30ی ئابی  )1959خزمەتیكرد .رەگی
رامانی بۆ گۆشەگیری لۆتەری دەگەڕێتەوە و
لەكاتی خوێندنی ،زیاتر هۆگری ژیانی كڵێسا
بوو .لە بابەت فەلسەفە ،وتە ،ئەخالق ،زانست
و مێژووی ئاین ،بابەتی نوسیوە و زۆر لەژێر
ك��اری��گ��ەری م��ارت��ن ب��وب��ەر داب���ووە  -و .ف}،
باوەڕ و رام��ان ،ساڵی  1931بەرگی یەكەمی
ب�ڵاوب��ۆوە ،لە «شۆڕشی كۆپەرنیكی» باسی
ئاخاوتن دەك��ات كە لەگەڵ «دەركەوتنی تۆ»
روویدا .كارڵ بارتیش (وتارخوێنی ئەڵمانی ،لە
10ی ئایاری  1886لە دایكبووە ،لە زانكۆكانی
برن ،بەرلین ،توبینگن و ماربۆرگ خوێندویەتی
 و .ف) ل��ە ب��ەرگ��ی دووەم�����ی كتێبەكەی،تیۆری خوڵقاندن ( )1998ئامادەیە چەمكی
«روبەڕووبوونەوە» وەك رەخسێنەری بوونی
راستەقینە «من» وەرگرێت .بانگەشە دەكات لە
شێوەبەندییەكی مەسیح ناسی ،تائاستی شایستە
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و پێویست بەدوای ئەو چەمكە كەوتووە :ئەوە
مەسیحە كە (بۆ هاوجۆرانی خ��ۆی ،مرۆڤە و
بەمەش شێوەی خ��وای��ە) .لە یەكەم بەرهەمی
دیتریچ بوون هۆفەر (وتارخوێنی ئەڵمانی ،لە
چواری شوباتی  1906لە ئەڵمانیە لە دایكبووە
و لە زانكۆی توبینگن و بەرلین خوێندویەتی.
ل��ە س��اڵ��ی  1927ب��ەك��ال��ۆری��ۆس��ی ل��ە بەشی
زانستی خواناسی وەرگرتووە و لە  1931تا
 1936لە زانكۆی بەرلین وان��ەی وت��ەوە  -و.
ف) ،كار و بون ( )1931كەڵكی جێگەی تێبینی
لە وت��ەزای من  -تۆ دەكرێت كە بە زۆری لە
سەربنەمای ه��زرەك��ان��ی گۆگارتنە .رودۆل��ف
بوڵتمان (وتارخوێنی پڕۆتستانتی ئەڵمانی ،لە
20ی ئابی  1884لە ئەڵمانیا لەدایكبووە .لە
زانكۆی توبینگن ،بەرلین ،ماربۆرگ خوێندویەتی
و لە زان��ك��ۆی م��ارب��ۆرگ وان��ەی وت��ۆت��ەوە .بە
توندی لەژێر كاریگەری هایدگەر دابووەو وەك
وتارخوێنێكی ئەگزیستانسیالیست دەناسرێت
 و .ف) لە سەرانسەری چاالكی وتارخوێنیداهێنەرو دوروودرێ���ژی خ��ۆی ،بۆ پیشاندانی
ماهیەتی پەیوەند بە خ��وا ،س��ود لە تەمسیلی
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ژیانی كەسی نێوان مرۆڤەكان وەردەگ��رێ��ت.
پێدەچێت میتۆدی وت��ەی بوڵتمان ،لە میتۆدی
تەواوی وتارخوێنانی نوێ لەڕوانگەی بوبەرەوە
نزیكترە .ئەو خاڵە جێگەی سەرنجە ،كە بوبەر
ل��ە پێشەكی دوو ج���ۆر ب����اوەڕ ،ب��وڵ��ت��م��ان بە
یەكەم ك��ەس لە چ��وار وتارخوێن ناودەنێت،
كە بە تایبەتی جێگەی رێز و ستایشنی (سێ
وتارخوێنی دیكە بریتین لە ئەلبێرت شوایتزر،
رۆدۆلف ئاتۆ و لیۆنارد رجز)..
قبووڵكردنی شێوەیەك لە هزرەكانی بوبەر
لەجیهانی ئینگلیزی زماندا ،تاڕادەیەك كارێكی
بەڵگە نەویستە .فەلسەفەی من  -تۆ هاوشێوەی
ب���ەرەوه���ەوا چ���وون ب���ووە ك��ە ه��ەن��اس��ەی تێدا
دەدەین .بۆ نمونە لە هزرەكانی ج ،ئێچ ،ئۆڵدهام
(بەتایبەت لە ژیان وادەیە ،)1953 ،لە زۆربەی
بەرهەمەكانی ئێچ ،ئێچ فارمەر (گەرچی دەربارەی
كاریگەری مامۆستاكەی جۆن ئۆمان ،هاوسەنگی
جێگەی سەرنجی پەیوەندی بە رامانی بوبەرەوە
هەیە) و لە بەرهەمی جۆن بایلی (بە تایبەت لە
تێگەیشتن و فاممان لە خوا )1939 ،سودێكی
زۆر لە هزرەكانی بوبەر وەرگیراوە.
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ج��ۆن م��ەك م����ورای ،ب��ە رواڵ����ەت جیا لە

بوبەر ،تیۆری لەبارەی پەیوەندییە كەسیەكان
دان��اوە و ت��اڕادەی��ەك دەربڕینی فەلسەفییە لە
شێوازی بوبەر ،كە زیاتر خوازەیی و شیعرییە.

دووەم بەرگی لێدوانەكانی گیفۆردی ،كەسەكان
ل��ە پ��ەی��وەن��دی ( ،)1961دەك��رێ��ت ب��ە باشی

ب��ۆ خ��وێ��ن��ەران��ی ب��وب��ەر ،روان��گ��ەی هاوبەشی
هەردوكییان ،سەبارەت بە ماهیەتی كۆمەڵی

راستەقینە روونبكاتەوە ،بەاڵم تاكە گەڕانەوەی

راشكاو لە بەرهەمی مەك مورای ،كە بۆ بوبەر
بووە ،لە لێدوانی سوارت مۆری ،گەڕانە بەدوای

راستی لە ئایندا ( .)1965ل��ەوێ دەنووسێت:
(لەم بارەیەوە ،خۆم لە روانگەی پێغەمبەرایەتی

یەكێک لە گەورەترین بیرمەندانی نوێ ،واتە،
مارتن بوبەر زۆر نزیك دۆزییەوە).

س�����ەرەڕای ،دەب��ێ��ت دەرب�����ارەی زۆری��ن��ەی

وت��ارخ��وێ��ن��ان��ێ��ك بەگشتی بڵێین ئ����ەوان ئ��ەو

ه��زران��ەی��ان ل��ە چەمكی س��ەرەك��ی��دا چ��ەواش��ە
ك���ردووە و ل��ە ب���ارەی زۆرب���ەی ئ��ەو ه��زران��ە،

ب��ۆ ب��ی��ن��اك��ردن��ی ش��ارەزای��ان��ە بابەتگەلێكیان
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بەكاربردووە ،بوبەر بۆخۆی نەدەشیا قبووڵییان

بكات ،كە بە شێوەیەكی راشكاو ،یان ناوەوەیی
هزرەكانی بوبەریان بەكارهێناوە.
مەسیح

باش لەبیرمە لەدەرفەتی چاوپێكەوتنم بە
بوبەر ،كە چەند كەسێكی تریشم لەوانە ج .ئێچ.
ئۆڵدهام ،مالڤێل چینینگ پیارس و تی .ئێس.
ئەلیۆت (شاعیر ،شانۆنامەنوس و رەخنەگری
ئینگلیزی ،لە 26ی ئەیلولی  1888لە ئەمەریكا
ل��ە دای��ك��ب��وە و س��اڵ��ی  1914ك��ۆچ��ی ك��رد بۆ
بەریتانیا) ،بانگهێشت كردبوو ،بەم قسەیە دەستم
پێكرد( :ئێمە لێرە كۆبووینەوە شوێنكەوتەی ،یان
النیكەم میراتگری نەریتی مەسیحین ،لەكاتێكدا
بوبەر شوێنكەوتەی نەریتی جولەكەیە .بەمەش
پێموایە ئەو پرسیارەمان لێكراوە كە هزرەكانی
دەربارەی عیسای مەسیح چییە؟).
كاتێك پرسیم ،بە رواڵەت قورساییەكەی كاری
لە ویژدانی هەموومان كردو مێژووی تراژیدی
دەرك��ەوت��ن��ی ئاینی مەسیح ل��ە جیهان ،ه��اوڕا
لەگەڵ سەركەوتنی نائاسایی و كەمتەرخەمییە
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ترسناكەكانی ،بێدەنگی باڵی بەسەردا كێشا.
ب��وب��ەر دوای بێدەنگیەكی زۆر ،وت��ی( :ئ��ەوە
پرسیارێكی ناواقعییە) .ئەوكاتە روونیكردەوە كە:
لە وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارەتان ،كتێبی (دوو
جۆر باوەڕ) نوسراوە و نابێت چاوەڕێ بكەین
ئەوەی لەو كتێبەدا هاتووە لە چەند رستەیەكدا
دەری ببڕین .پاشان بەردەوام بوو :ئەگەر لێت
بپرسم ه��زرەك��ان��ت ل��ەب��ارەی ب��را گ��ەورەك��ەت
چییە ،چ وەاڵمێكم دەدەیەوە؟ پاشان لە درێژەیدا
باسی واقعیەتی جولەكەبوونی عیسای كرد،
كە عیسا توانای هەیە لە قوواڵیی كەسایەتی و
نەریتی خۆی ،لە شوێنێك جولەكەیەك بدوێنێت
كە كەسێك جولەكە نەبێت نایگاتێ و ناكرێت
ل��ەب��ارەی عیساوە هیچ ج��ۆرە لێكدانەوەیەكی
سێیەم كەس بەكار ببرێت( :تۆ ناتوانی واقعیەتی
كەسێك بە تەواوەتی دەربڕی كە لە بناگوێتە).
ل��ە م��ن و ت��ۆ ه����ەودای ن���اس���راوە ک��ە ئ��ەو
گفتوگۆیە راڤ��ەی ئ��ەو ه��ەودای��ەی��ە .بوبەر لەو
هەودایەدا دەنووسێت:
«م�����ن» وت���ن���ی ع��ی��س��ا چ���ەن���د ب���ەت���وان���او
م��ەده��ۆش��ك��ەرە ،چەند ل��ەب��ارو تەنانەت بەڵگە
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نەویستە ،چونكە ئەو «من» پەیوەندی {«من
 ت��ۆ»ی} نامەرجە كە م��رۆڤ تێیدا «ت��ۆ»یخۆی ناودەنێت باوك بە جۆرێك كە بۆخۆی
ك��وڕە و جگە لە كوڕ هیچ شتێكی دیكە نییە.
ه��ەرج��ارێ��ك دەڵ��ێ��ت «م���ن» ،مەبەستی تەنیا
دەتوانێت «م��ن» ئەو وشە پیرۆزە بنچینەییە
بێت ،كە بۆی بۆتە بوونەوەری نامەرج .تەنانەت
ئەگەر توشی جیابوونەوە بێت ،تەنیاییەكەی
زیاترە و لە دەرەوەی ئەو تەنیاییە ،ئەوانی دیكە
دەدوێنێت .تۆ بێهودە بەدوای ئەوەوەی كە ئەو
«من» تایبەت بكەی بەهێزێكی خۆی لەخۆیدا
یان «ت��ۆ» بەشتێك كە لە ئێمەدایە ،یەكسەر
ئەوە بە كارێكی واقعی ،واتە پەیوەندی هەبوو
نا واقعیەت بكەی« .من» و «تۆ» دەمێنێتەوە،
دەكرێت هەر مرۆڤێك «تۆ» بڵێت و ئەوكاتە
ئەو كوڕە ،واقعیەتی كار لەجێی خۆی جێگیرە.
کاتێك بوبەر دەقە ئەڵمانیەكەی ،دوو جۆر
ب���اوەڕی ت��ەواو ك��ردب��وو ،ل��ەو چاوپێكەوتنەدا
ناویهێنا ،لە نامەیەكدا بۆم نووسی لەو كتێبەدا
دەس��ت��ی ب��ۆ ئ���ەوك���ارە ت��رس��ن��اك��ە ب����ردووە كە
بەتەنیشت عیساو روبەڕووی پۆڵس بوەستێت.
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لە راستیدا ئەو كتێبە بە قووڵی لە روب��ەڕوو
ب��وون��ەوەی نێوان مەسیحی ئینجیلی ه��اوڕای
(مەبەست سێ ئینجیلی هاوشێوە ،واتە ئینجیلی
مەتی ،لوقاو مەرقەسە  -و .ف) ل��ەالی��ەك و
رێنماییەكانی پۆلس و ت���ەواوی نووسەرانی
سەردەمی نوێ لە الیەكەی دیکەوە دەكۆڵێتەوە.
ئەو بەرەنگاربوونەوەیە ،رووبەڕووبوونەوەی
نێوان ب��اوەڕ بە مانای «متمانە» و ب��اوەڕ بە
واتای «بڕواهێنان» یان باوەڕ بە راستی شتێكە.
ئەوە خاڵێكی وردە .ئایا دەكرێت جیاوازی
ن��ێ��وان ئ��ەو دوو ج��ۆرە ب���اوەڕە ب��ە ج��ی��اوازی
بنەڕەتی و نێوان دوو كار بزانی ،كە لە بنەڕەتەوە
ناتەبان؟ پێموایە ناشێت .پێموانییە باوەڕبوون
ب��ە راس��ت��ی شتێك ،نكۆڵی ت��وان��ای پەیوەندی
متمانە  -پەیوەندی گەڕانەوە بۆ خوا لە دەقی
بانگهێشتكردنێكی كەسی بێت ،كە سەرچاوە
لە بارودۆخی مێژوویی ئێمە دەگرێت  .-ئەو
دوو باوەڕە پێكەوەن .گونجاو نییە باوەڕم بە
راستی شتێك بێت لە بارەی مەسیحەوە مەگەر
هەمان دۆخی رێگای ،واتە متمانەم بە كەسێك
بێت ،كە ئەو رێگایە نیشاندەدات.
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بوبەر لە خۆرگیرانی خوا ،کە ساڵی 1952
دوای خ��ۆی ب�ڵاوك��رای��ەوە ،ئ��ەو رستە ئاڵۆزی
ورووژێنەرە دەنووسێت» بۆئەوەی باوەڕمان
بە خوا بێت ،پێویست ناكات هیچی لەبارەوە
بزانین) .پێویستە ل��ەم قسانەدا بەهەمانجۆر
سەرنج لە الیەنی بزوێنەری بدەین ،سەرنج لە
راگرتنیشی بدەین .بە دڵنیاییەوە ئەوە راستییەكی
قووڵە و لە پەیوەندی بە خوا ،بەشێكی نەگۆڕی
«نەناسیاو بوونی» هەیە ،كە خەڵكانێكی زۆر
بە مەیدانی ئاینی جیاواز تێیدا بەشدارن .دەبێت
تەواوی كەسانێك ئاگایان لە پێویستی وریایی
و بێدەنگی بێت ،كە زات ناكەن ناوی خوا بێننە
س��ەر زم��ان .لە ب��ەرام��ب��ەردا ،زەحمەتە وێنای
ئەوكارە ،كە هەر بابەتێكی متمانەی دۆگمایی
راشكاو ،پاشان ئ��ارەزو بۆ بانگهێشتكردن بۆ
ئاینی خ��ۆی ،بتوانێت هاوكات ئەو وریایی و
بێدەنگییە پێویستە بپارێزێت.
سەرەڕای ،دەبێت بوترێت هەرچەند متمانە،
لە دڵی هەر رادەیەكی باوەڕ بەخوا دایە ،چونكە
متمانە ب����ەردەوام پێویستی ك��اری ترسناكی
ئەودیو یەقینییەكانە ،كە رەنگە ئێمە «لەبارەی»
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خ���وا ب��ی��زان��ی��ن ،ب���ەاڵم خ���ودی ئ���ەو متمانەیە
قەڵەمبازێك نییە لەتاریكیدا ،بەڵكو متمانە
بەكەسێك (خوا)یە ،بە مانایەكی ئاڵۆز و هاوكات
نەك نەرێنی ،بە شایانی متمانە دەزانرێت .ئەو
شایانی متمانەبوون بە پێی توانای مێژوویی
دەیناسین ،كە بە رووماندا ك��راوەت��ەوە .ئەوە،
چ بۆ جولەكە و چ بۆ مەسیحی ،لە بنچینەی
سەرهەڵدانە مێژووییەكان م��ان��ادەدات ،كە لە
مێژووی ئیسرائیل دا ،بۆ ئێمە لە دۆخی كۆمۆن
دایە.
مێژوو

كەوایە بە قووڵكردنەوەی چەمكی مێژوو
وەك دیالۆگی قووڵ و بەردەوامی نێوان خوا
و مرۆڤە ،كە لەوانەیە تێگەیشتنمان لە باوەڕدا
قووڵبێتەوە (دەت��وان��م خوێنەر ب��ۆ كتێبەكەم
«مەسیحیەتی سیكوالر» «كولنیس »1966
بگێڕمەوە ،ك��ە ل��ەب��ارەی پ��ەی��وەن��دی ب���اوەڕ و
مێژوو زیاتر لەمان هۆگری هێماكانە) .پێدەچێت
لەم بارەیەوە هەرچەند نەریتەكانی جولەكە و
مەسیحی ،بە بەڵگەی دانپێدانانی تایبەتییەوە كە
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لەبارەی هەندێك كارەساتی مێژوویی هەیانە،
بە تایبەت كارەساتی عیسا وەك مەسیح ،لە
راس��ت��ی��دا لێكجیادەبنەوە ،ب���ەاڵم ب��ەه��ۆی ئەو
ك��ارەس��ات��ەوە پەیوەندییان پێكەوە ك���ردووە.
لێكۆڵیاری كاسۆلیكی رۆم���ی ه��ان��س ی��ۆرس
ڤۆن بالتاسار (« ،»1905 - 88وتارخوێنی
كاسۆلیك ،لەسویسرا لە دایكبووە و نزیکەی
 60بەرگی كتێبی ل��ەب��ارەی وت��ە ،فەلسەفە و
ك���اروب���اری م��ەع��ن��ەوی ن��وس��ی��ووە .بەرهەمی
س��ەرەك��ی گ��ەورەی��ی خ��وای��ە و س��اڵ��ی 1961
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە  -و .ف) بە شێوەیەكی زەق
بەمچەشنە شرۆڤەیدەكات:
رەنگە جولەكە و كاسۆلیك بە درێژایی زیاتر
لەهەزار ساڵ تەنیا چەند وشەیەكیان پێكەوە
ئاڵوگۆڕ كردبێت ،پتشییان كردبێتە یەكتری ،رەنگە
گوێیان نەدابێتە یەكتری و تەنانەت دووژمن
ب��ن ،ب��ەاڵم ه��اوك��ات وەه��ا پێكەوە ن��وس��اون و
لەسەرتاسەری سەردەمەكان بۆ هێنانەئاراوەی
ج��ۆرێ��ك تیری قامچی ،ی��ان ج��ۆرێ��ك ئامێری
ئەشكەنجەدان لەپشت یەكترییەوە بوون ،چونكە
«نەتەوەی خوا» كۆن و نوێ ،هەر دوو پێكەوە
111

گرفتاری سەرپێچییەكی ئاینی جیانەبووەوەن.
واب����اش����ت����رە خ��������وازەی ب����ەش����دارب����وون ل��ە
سەرپێچییەكی ئاینی ج��ی��ان��ەب��ووەوە وەك النی
زۆری شتێك كە دەك��رێ��ت بوترێت قبووڵكراوە،
ب��ەاڵم غیرەتم وەب��ەرخ��ۆم نایەوە و كەمێك لەوە
زیاتر دەڵێم و هاوكات ئومێدەوارم نەبێتە هۆی
سەرپێچییەكی ئاینی درۆین و لەخشتەبەری دیكەی
نێوان جولەكەو مەسیحیەت .بەدڵنیاییەوە ئەوە
حەقیقەتی قووڵی مێژووی ئیسرائیلە ،هەم ئیسرائیلی
كۆن و هەم نوێ ،كە ئێمەی جولەكە و مەسیحی
بە هاوبەشی خوازیاری ملمالنێ و بانگهێشتی ئەو
مێژووەین .بەم شێوەیە بوبەر دەنووسێت:
مانای مێژوو وێنایی نییە ،بكرێت بەبێالیەن لە
ژیانی كەسی خۆتدا شێوەبەندی بكەی ،دەكرێت
بە ژیانی كەسیی دەستت بە مانای مێژوو بگات،
چونكە مێژوو مانایەكی دیالۆگیانەی هەیە.
رەنگە تەواو هاوڕای ئەو قسانە بین ،بەاڵم
هاوكات هەست بە ئەرك دەكەین و بڵێین ئەو
رووداوە مێژووییە بە بەشێك لە مەسیح ،وەك
كامڵبوونی مانای دیالۆگیانە راڤەیدەكەین .پێشتر
بیرمان هێنایەوە ،كە بوبەر چۆن ئەو قسانە لە
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مەیدانی شیكردنەوە «هۆمانیزمی عیبری»،
لەمەڕ مانای دیالۆگیانەی مێژوو بەكاردەهێنا.
ئەوەی دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە ،ئێمە دەتوانین
لە مەسیح ،ئامادەیی تەواوی هەمان هۆمانیزم
بە گوێرەی هەمان مانای دیالۆگی ،لە كامڵترین
ك��ۆم��ەڵ��ی ش��ی��اوی وش����ەی خ���وا ل��ەم��ێ��ژووی
مرۆڤایەتیدا ،پشتڕاست بكەینەوە،بەاڵم بوبەر
ئەوەندە درێژەی پێ نادات .لە وتارێكی راشكاوانە
كە لەبەردەم كۆمەڵێك لەبارەی «پەیامی ئەڵمانی
بۆ جولەكەكان» لە ساڵی  1930نووسی ،باسی
«رزگ��ار نەبوونی جیهان» دەك��ات( .جولەكە
ناتوانێت پشتڕاستی بكاتەوە رزگاریان بووە،
دەزانن رزگاریان نەبووە) تێگەیشتن لە تیۆری
مەسیحی رزگ��اری ئ��ەوەی��ە ،كە ئ��ەو تیۆرە لە
سەربنەمای «ژیانەوەناسی ئاخر زەمانی»یە،
بۆیە دەنووسێت:
جولەكە بە هاوكاری هێزێكەوە كە لوتفی
یەكەمی پێدراوە و هیچییەك لە تاقیكردنەوە
مێژووییەكان هەرگیز لێیوەرنەگرتۆتەوە ،لە
بەرامبەردا بەرگری لە دابەشكردنی بنەمای
نەفس و جیهان دەكات و بنچینەی ئەو چەمكە
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پێكدەهێنێت ،بەگژ چەمكی شەقبردنی خوایی دا
دەچێتەوە ،بەوپەڕی شڵەژاوی بەرگریتۆقێنەری
ئەشكەنجەدانی ئ��ەب��ەدی هەموانی (قیامەت)
دەكات ....باوەڕی پێغەمبەر بە ڕۆژی قیامەت،
گەرچی زۆر بنچینەییە ،ب��ەاڵم خۆماڵییە ،ئەو
باوەڕە بە رۆژی قیامەت ،بە هەموو پێداویستییە
زەروری��ەك��ان��ی ،ل��ە دوان���ەخ���وازی ئێرانییەوە
دروستكراوە ،هەر لەسەر ئەو بنچینەییە ،باوەڕی
پێغەمبەر وادەی كۆتایی هاتنی ئەفراندن دەدات،
بەاڵم لە وادە بە رۆژی قیامەت ،ئەفراندن بەهۆی
جیهانێكی دیكە ،كە تەواو لە رووی زاتەوە لێی
جیاوازە ،لەناودەچێت و دەپوكێتەوە ،باوەڕی
پێغەمبەرایەتی باوەڕیوایە زەوی پیرۆز دەبێت،
ب��اوەڕ بە رۆژی قیامەت بێهیوایانە بڕیار بە
چارەنوسێكی شومی دەزانێت....
دەبێت لەم بارەیەوە بڵێین ،كە ناكرێت بەم
چەشنە ئاسانییە وەسفی مەسیحیەت بكەی .بۆخۆم
زیاتر ئارەزودەكەم تێكڕای هەوڵەكانی مەسیحیەت
لە ماوەی نەوەكان بە پێی خۆدزینەوە لە راڤەی
دوانەخوازانەی جیهان شیكاربكەین .مەسیحیەت
بەشێوەیەكی لەبار خۆی ل��ەوە دەدزێ��ت��ەوە ،كە
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مێژوو بەگوێرەی زاراوەی مەركیۆنی (مەركیون
لە بەناوبانگەكانی مەسیحی سەدەكانی یەكەم و
دووەمی زایینیەو سەربە غنوسیەیە و بە رواڵەت
بە دوو خوای خێر و شەڕ رازی بوون .كڵێسای
مەركیۆنی رك��اب��ەری كڵێسای كاسۆلیك بوو،
لەوێدا بە گوێرەی رێنماییەكانی پۆلس لەسەر
رزگاری بەهۆی باوەڕەوە جەختی لێدەكرێتەوە
 و .ف) یان هەر جۆرە دوانەخوازی بنەماییراڤە بكات .ئەو مەسەلەیە لە سەردەمی ئێمەدا ،بە
وردی و شێوازی نوێوە ،واتە باسی ناسراو بە
«ئەفسانە سڕینەوە» خراوەتەڕوو .ئێرە جێگەی
ئەوە نییە لەم باەرەیەوە بە دوروودرێژی باسی
بكەین ،بەاڵم دەتوانین بە كورتی بڵێین ئێمە بە
راڤەکردنی شێوەكانی هزری ئەفسانەیی ،لەوانە
هەڵسانەوەناسی لە سەربنەمای رۆژی قیامەتە
كە دەتوانین لە قوواڵیی ئەو دیاڵێكتیكە بگەین،
دیالێكتێكی نێوان باوەڕ بەوەی كە «تەواو بووە»،
مەسیح هاتووە ،رزگاری بووە (نەك ئەوجۆرەی
بوبەر دەریدەبڕێت كە «حاڵەتێك لە رزگ��اری
هەیە») باوەڕ بەوەی كە هێشتا كاتی نەهاتووە،
هێشتا «كۆتایی» نەبووە.
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پێموایە ئەو دیالێكتیكە زۆر بە بەرهەمە،
لە بنچینەوە هاوشێوەی هەمان دیالێكتیكی
ب��اوەڕی جولەكەیە .ئێمە لەو رێگایە دایین و
لە هەمان ئاقار رادەمێنین .مەسیحیەت تەنیا لە
مەسیحیەت دایە كە نهێنی دیالۆگی لەگەڵ خوا،
لە خاڵی سەرنجی بە ئازاردایە كە كۆتاییەكەی
دیاری دەكات و دانی پێدادەنێت .هاوكات هیچ
جۆرە ئارەزویەكم نییە وەك خاوەندارییەكی
م��ف��ت��ی ی���ەك�ل�ای���ی���ك���ەرەوەی ه���ەم���وو شتێك
نیشانیبدەم ،بەشێوەی كۆمەڵێك لە مەسەلەكان
ك��ە مەسیحیەك ئ��ۆب��اڵ��ی ب��ۆدەك��ێ��ش��ێ��ت ،ی��ان
تەنانەت بەشێوەی روانگەی راستی و تەواو
نوێ دەرهەق زاتی خوا ،كە مەسیحی بە مەسیح
وەفادار دەمێنێتەوە .باوەڕمان بە دەركەوتنی
م���ێ���ژووی���ی خ�����وای م��ەس��ی��ح ،ل��ێ��ك��دژی��ی��ەك��ی
مەركیۆنی ،یان دژایەتییەكی ئێرانی (مەبەستی
نووسەر لە «دژایەتی ئێرانی» ،هزری دوانەییە
كە دەدرێتە پاڵ رێنماییەكانی زەردەشت  -و.
ف) دەرب��ارەی واقعیەتی گفتوگۆی مێژوویی
خوا لەگەڵ ئیسرائیل نییە ،بەڵكو لوتكەی ئەو
گفتوگۆیەیە.
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«خۆشویستنی هەموو مرۆڤەكان»

لە سەردەمی ئێمەدا بۆ كەسێكی مەسیحی
شیاو ،تەنانەت پێویستە كە فێربێت دانپێدانانی
م��ەس��ی��ح��ی��ەك��ەی ،شێلگیرترو خ��ەم��ب��ارت��ر لە
سەدەكانی دیكە ،ئەركی پێدەسپێرێت مانایەك
بێنێتەدی ،كە وشەی گرنگی «خۆشەویستنی
هەموو مرۆڤەكان» ،بۆ ژیانی هەیەتی .بەمەش
ئەو ئەركە ،تەنانەت نابێت ئامادەبێت بڵێت لەو
روان��گ��ەی��ەوە ل��ە ه��ەم��وو م��رۆڤ��ەك��ان ج��ی��اوازە،
كە مەسیحییە و ئەوانی دیكە مەسیحی نین.
ئەوە روانگەی سەردەمی ئێمەیە مەسیحیەكی
دانپێدانەر زیاتر ئامادەیە ،بە لێكدانەوەی دیتریچ
بۆن هۆفەر ،دانی پێدابنێت كە مەسیحی بوون،
بە مانای خاوەن دیانەتێكی تایبەتی بوون ،یان
پەیڕەوی لە شێوەیەكی تایبەتی چلەكێشی (وەك
تاوانبارێك ،تۆبەكارێك ،قەشەیەك) نییە ،بەڵكو
مرۆڤ بوونە .نەك ئەنجامدانی كارێكی ئاینی
تایبەتی ،بەڵكو بەشدارکردنە لە ئ��ازاری خوا
لە ژیانی ئەو جیهانە كە مەسیحی مەسیحێك
دروست دەكات.
دەبێت راشكاوانە دانی پێدابنێین زۆربەی
رەخ��ن��ەك��ان��ی ب��وب��ەر ل���ەب���ارەی خ��س��ت��ن��ەڕووی
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مەسیحیەت ب��ەدرێ��ژای��ی س���ەدەك���ان ،بەهای
راستەقینەی هەیە .بە تایبەت دوانەییەك كە
ب���ەردەوام ئ���ارەزوی غەنوسی و مەكیۆنی بە
بێكەڵك و بێبایەخ دان��ان��ی ئ��ەم دن��ی��او دانانی
ناوەندی گرنگی ب��اوەڕە لە دەسەاڵتی ئەودیو
سروشت و ئ��ارەزوی رەتكردنەوەی روانگەی
بنچینەیی عیبرییە لەبارەی یەكگرتنی جیهانی
مێژوویی و پیرۆزكردنی ژیانی رۆژانەیە ،دەبێت
وەك رەوتێكی كورتی دیالۆگی نێوان خوا و
جیهان رەتبكرێتەوە .نە جولەكە و نە مەسیحی
هیچكامیان ناتوانن لێكجیاكردنەوەیەكی لەم
چەشنەی نێوان رۆح و لەش ،نێوان ئەم جیهان
و «جیهانەكەی دیكە» ئەوجۆرە قبووڵبكەن،
ك��ە ل��ەودی��و س��روش��ت��ەوە ،داواک�����اری دوای��ی
دەردەب��ڕدرێ��ت .هەرلێرەدا ،لە هەمان جیهانی
تاقانەیە بانگهێشت دەكرێین تا ئۆباڵی بۆ بكێشین
كە هەرچۆنێك بێت مانایەك هەیە ،بەاڵم مانای
ئەو قسەیە ئەوە نییە ،كە دەكرێت لەم دنیایەدا،
س��ەرك��ەوت��ن ب��ە گ��رەن��ت��ی حەقیقەتی بزانین.
پێموایە بوبەر لە كۆتایی تەمەنیدا را را بوو،
دەکرێت دامەزراندنی سەركەوتوانەی كێڵگەی
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سۆسیالیستی لە ئیسرائیل ،بە سەلماندنێك بۆ
راستی بابەتەکانی خۆی وەربگرێت .رەخنەكەی
باڵتارس لێرەدا گرنگیی زۆری هەیە:
رای ب��وب��ەر دەره����ەق چەمكی جولەكەی
نەبووت ،ئەو توخمە بااڵڕۆییەی تێدا نییە كە
كامڵبوون پێویستی پێیەتی ،ئەو تێگەیشتنە لە
ن��ەب��ەوەت هەرگیز گ���وزەر ب��ە دەورووب����ەری
خۆیدا ناكات و لە گەاڵڵەی ه��زری خ��ۆی ،بە
حەپسكراوی دەمێنێتەوە ،سەرئەنجام بە قەولی
پێچەوانەی نەریت ...بە ئایدیالگەرایی كۆمەاڵیەتی
دەشكێتەوە.
س�����ەرەڕای گ��رن��گ��ی پ��ەی��ام��ی ب���وب���ەر ،ی��ان
تەنانەت دەربارەی پەیوەندی بە مەسیحیەتەوە،
دواقسە نییە و مەسیحیەت هەرچۆنێك بێت
واقعیەتێكی چەند رەهەندییەو ناكرێت تێكڕای
ئەو چیرۆكە بە ئاسانی كورت بكەیتەوە ،بەاڵم
دەتوانین بە ئەنجامێكی ك���رداری بگەین ،كە
بۆ تەكنیكی دەستەبەربوونی رێككەوتن زۆر
گرنگە .جولەكە ناتوانێت و مەسیحی نابێت
ئاینی خ��ۆی بگۆڕێت ،هیچ ج��ۆرە «ی��ان ئەم
یان ئەو»ێكی ئاسایی لە نێوان جولەكەیی و
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مەسیحیەتدا نییە ،هەردووكیان بەشێكن لە تاكە
رزگارییەك كە بەڵێن بە هەموو خەڵك دراوە.
بە دەستەواژەیەكی دیكە و وەك ئەنجامێكی
ئاخاوتەیی ،دەبێت سەرنج لەو راستییە بدەین كە
جولەكە و مەسیحی لە پەیڕەویکردنی یەكتری
دا كۆكن .ئ��ەو راستییە بەخششێكی پیرۆزە.
بەگوێرەی بنەما گشتییەكان كۆمەڵگەی ئەمڕۆی
ئێمە ،دۆزینەوەی رێگایەك بۆ قسەكردن لەسەر
واقعیەتی خوا كە بكرێت جێی باوەڕی هەموان
بێت ،رۆژان���ە سەخت ب���ووە .جیهانی «ئ��ەو»
گەشە و فراوان دەبێت تا وەك كابوسێك سێبەر
بەسەر تەواوی ئەوەی هەین و ئەنجامیدەدەین دا
بكات .تاکە ئومێدێكی هاوبەش کە بۆ هەموومان
دەمێنێتەوە ئەوەیە بەگژ تەحدادا بچینەوە .بە
لێكدانەوەی بوبەر« :م��رۆڤ» بە بێ «ئ��ەو»
ناتوانێت بژیت ،بەاڵم كەسێك مرۆڤ نییە كە
تەنیا لەگەڵ «ئەو»دا دەژیت.
هزرەكانی بوبەر

 .1فەلسەفەی جولەكە بوون :بوبەر ئیلهامی
جەختكردنەوەی لە جواڵنەوەی حەسیدی ،بۆ
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پیرۆزكردنی چاالكییە مادی و دنیاییەكان بووە،
رێنماییەكانی سەرهەڵدانی تەركە دنیایانەی
س��ەدەی ه��ەژدەی جولەكەی لەچوارچێوەی
رەب��ی��ان��ی ،ی���ان ح��اخ��ام��ی��ی��ان ج��ی��اك��ردەوەو
راڤ��ەی��ەك��ی وج���ودی دەرب����ارەی س��ەرل��ەن��وێ
ب��ی��رك��ردن��ەوەی ن��ووس��ی .ب��ە رەت��ك��ردن��ەوەی
راس���ت ئ��ای��ن��ی ( )orthodoxyل��ەدی��ن��داری��دا
داه��ێ��ن��ەر ،ت��اك ،خ��ۆڕس��ك ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ئاین
وەستایەوە و داكۆكی لە جێگرتوو كرد .كارێك
كە رووبەڕووی دژایەتی توندی پیاوانی ئاینی
جولەكە ب��ووە .بوبەر لە جەختكردنەوەی لە
ئەفسانەو هەقایەت و عیرفان ،زۆر لە نەریتی
لێكۆڵینەوەی مێژوویی جولەكە و خواوەندیەتی
عەقڵگەرا دووركەوتەوە.
ب��وب��ەر ل��ە ب��ەره��ەم��ە راڤ��ەی��ی��ەك��ان��ی خۆی
لەمەڕكتێبی پ��ی��رۆز ،ل��ەوان��ە بااڵدەستی خوا
( ،)1932موسا ( ،)1946باوەڕی پێغەمبەرانە
( ،)1949لە بابەت كتێبی پیرۆز (،)1968
ئاگایی وجودی و میتۆدی لێكۆڵەرانەی متوربە
كرد و بەم شێوەیە هەوڵیدا سەرلەنوێ ئەو
كاتانە ئاشكرا بكات ،كە دەقی كتێبی پیرۆزیان
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ل��ێ��وە ه��ات��ووە .ل��ەو ب���اوەڕەداب���وو دەقەكانی
پیرۆز سەرچاوەیان لە گێڕانەوەی دەماودەم
گرتووە .لەسەر ئەو بنەمایە تەوراتی عیبری
وەرگ��ێ��ڕا ،كە جەختی لە هێزی شاعیرانە و
سۆزی زمانی دەكردەوە و نیشانەی روانگەی
بوبەر بوو بۆ كتێبی پیرۆز ،وەك راپۆرتێكی
دیالۆگی بەنی ئیسرائیل لەگەڵ خوا .سەرەتا بە
هاوكاری فرانتس رۆسن زویك ئەو گەاڵڵەیەی
گرتە ئەستۆ و لە ساڵی  1962كۆتاییهات.
 .2ف��ەل��س��ەف��ەی پ��ەی��وەن��دی و دی��ال��ۆگ:
ب��وب��ەر ل��ەژێ��ر ك��اری��گ��ەری ع��ی��رف��ای��ی وەك
بومە و ئۆكهارت ،ئەگزیستانسیالیستەكانی
هاوشێوەی كیرگەگۆر و نیچە و تیۆرسێنانی
كۆمەاڵیەتی ئەڵمانی تونیس ،زمیل و ڤێبر
ل��ەس��ەر ئ��ەو ب���اوەڕە ب��وو ،ك��ە ه��زر و ژیانی
م���ۆدێ���رن ،م����رۆڤ ل��ە خ��ودێ��ت��ی رەس����ەن و
راستەقینەی ،لە كەسانی دیكە ،لە سروشت
و لەخوا بێگانە و دووردەخ��ات��ەوە .گەرچی
بوبەر دوای جەنگی جیهانی یەكەم رای لە
فەلسەفەیەكی تاكخوازانەوە بۆ فەلسەفەیەك
گۆڕی ،كە ریشەی لە ئەزموونی كۆمەاڵیەتی
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داب���وو ،وش����ەی)Lithe (intermundane
 des Zwischenmenschبۆ وەسفكردنی
ئەستێرەی ش��از و تاقانە ،پەیوەندی نێوان
مرۆڤەكان (كەسەكان) بنیاتنا .چەمكی بنچینەیی
فەلسەفەی پەیوەندی و دیالۆگی خۆی لە كتێبی
(من و تۆ) ( Ich Und Duچاپی  1923كە
لە ئینگلیزیدا بە  I and Thouوەرگێڕدراوە)
هێناوەتەوە.
ب����وب����ەر ل����ە ف���ەل���س���ەف���ەی ش���ێ���وازم���ەن���د
(س��ی��س��ت��م��ات��ی��ك) ،خ���ۆی ب����ەدوور دەگ����رت و
وەك كیرگەگۆر و نیچە ،هەوڵیدەدا شێوازی
تێگەیشتن و وەرگرتنی خەڵك لەپەیوەندییان
ب��ەت��ێ��ك��ڕای م���رۆڤ���ەك���ان���ەوە ،ج��ی��ه��ان و خ��وا
بگۆڕێت .فەلسەفەكەی بە دەوری ت��ەوەری
دوو ش��ێ��وازی پەیوەندی (م��ن  -ت��ۆ) و (من
 ئ��ەو)دا دەخولێتەوە .پەیوەندی من – ئەو،لێڕوانینێكە بە ئاڕاستەی ئامانج و ئامێرییەو
بەگوێرەی كەڵك وەرگرتن و بە كاربردنیان
بە ئەوانی دیكە دەمانبەستێتەوە .هەرچەند
لێڕوانینی ئامێری لە مەیدانی تەكنەلۆژیا و
چاالكی ك��رداری گونجاوە ،ب��ەاڵم سەپاندنی
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بەسەر دەسەاڵتی پەیوەندی نێوان مرۆڤەكان
نەخافڵی و نامۆبوونی زۆری لێدەكەوێتەوە.
ل��ەم��ج��ۆرە پ��ەی��وەن��دی��ەدا ،ل��ەج��ی��ات��ی ئ���ەوەی
ئ��ێ��م��ە وەك ب�����وون�����ەوەری ش�����ازو خ���ۆی
لەخۆیدا بەهامەند رەفتار لەگەڵ مرۆڤەكانی
دی���ك���ەدا ب��ك��ەی��ن ،ب��ۆ ئ��اس��ت��ی ش��ت��ەك��ان ی��ان
ئامرازەكان دای��ان دەبەزێنین و بۆ پێویستی
و ئامانجەكانمان سودییان ل��ێ��وەردەگ��ری��ن،
ل��ەب��ەرام��ب��ەر ئ��ەو ل��ێ��ڕوان��ی��ن��ەدا ،لێڕوانینی لە
سەربنەمای پەیوەندی من  -تۆیە .لە رێگەی
پ��ەی��وەن��دی راس��ت��ەوخ��ۆ و ب���ەدەر ل��ە ئامانج
ت��ەوەری ،تاك وەك ئامانجێك (تۆ )You ،بە
ئەوی دیكە دەبەستێتەوە نەك وەك هۆكارێك
(ئەو )It ،و پشتگیری پێگە تاقانەكەی دەكات
و باریدەهێنێت .ئاگاداركردنەوەی پەیوەندی
(م��ن  -ت��ۆ) ،هەستێكی بەهێز و پڕ لە ماناو
ئامانجمەندمان پێدەبەخشێت و نا ئامادەیی
تاقیكردنەوەیەكی لەم چەشنە ،كاریگەری نا
مرۆڤایەتی و داماڵراو لە مرۆڤایەتی هەیە.
لە كاتێكدا بەردەوام دەبن ،كە پەیوەندی (من
 ئەو) ،بنەماو رێساو یاسایان هەیە ،پەیوەندی124

(م��ن  -ت��ۆ) گ���وزەراو ناجێگیرو ئاقیبەت لە
رەوتی روو لە دابەزین بۆ پەیوەندی من  -ئەو
دەگەڕێنەوە .بوبەر هەرلەوبارەیەوە لە كتێبی
من و تۆ دا دەنووسێت( :هەر پەشیمانییەك لە
جیهان لە سەربنەمای سروشتی خۆی ،ئەو
بڕیارەی بەسەردا دراوە كە ببێتە شتێك ،یان
الینكەم چەندان و چەندینجار بچێتە دەسەاڵتی
شتبوون و چۆنیەتەوە ).بەهۆی پەیوەندی (من
 تۆ) ،مرۆڤایەتی خۆمان بەدیدەهێنین .بوبەرلەكتێبی مەعریفەی م��رۆڤ دا دەنووسێت:
(هەركەسێك ب����ەردەوام ل��ەالی��ەن پەیوەندی
دەروون��ی لەگەڵ ئەوانی دی فۆرمۆلە دەبێت
و داخوازییەكی دوانەی هەیە :كە ئەوجۆرەی
ه��ەی��ە ،تەنانەت ئ��ەوج��ۆرەی دەك��رێ��ت ببێت،
ئ��ەوان��ی دیكە پشتیوانی لێ بكەن و توانای
دەروون���ی هەبێت و ه��ەرب��ەوج��ۆرەی ئەوانی
دیكە پشتگیری لە خۆی بكات ).ئێمە لە دیالۆگ
و گفتوگۆی رەس��ەن و واقیعی پشتگیری لە
كەسێكی دیكە دەكەین ،كە هەیە و دەكرێت
ببێت .فەلسەفەی پەیوەندی و دیالۆگی مارتن
بوبەر ،كە لە بەرهەمەكانی وەك نێوان مرۆڤ
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و م���رۆڤ ( )1961و م��ەع��ری��ف��ەت��ی م��رۆڤ
( )1945ب��ە تێروتەسەلی ش��ی��ك��راوەت��ەوە و
بنەمایەكی بۆ تیۆری كۆمەاڵیەتی و مرۆڤناسی
فەلسەفییەكەی رەخساند.
ب����اوەڕی ئاینی و ت��ۆی ئ��ەب��ەدی :بوبەر
تێڕوانینی ل��ە س��ەرب��ن��ەم��ای پ��ەی��وەن��دی ئاین
خ��س��ت��ەڕوو ،ل��ە ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی وەك دوو
ج���ۆر ب����اوەڕ ( ،)1951خ��ۆرگ��ی��ران��ی خ��وا
( )1952و خێر و ش��ەڕ ( )1953گرنگی و
درێ���ژەی پ��ێ��دا .ه��ەرچ��ەن��د پشتگیری توانای
رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆی مرۆڤایەتی
 خوایی دەكرد ،پەیوەندی نێوان مرۆڤەكانی بەپێگەی ژیانی ئاینی رەسەن و راستەقینە دادەنا.
بە لێكدانەوەی ،پەیوەندی (من  -تۆ)ی نێوان
كەسەكان كاتێك گەشەبكات ،بە تۆی ئەبەدی
( )Eternal Youدەگ��ات .ئێمە بە رێزدانان
بۆ ژیانی مرۆڤەكان و بوونەوەری زیندوی
دیكە ،ئاین دەكەینە ژیان .بە پشتگیریکردنی
تایبەتمەندی و توانای شازییان ،شەبەنگی
رووناكایی خوا لە هەریەكێكییاندا باردەهێنین
و ب��ەوه��ۆی��ەوە لەجیهاندا زی��ات��ر ه��ەس��ت بە
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ئامادەیی خوا دەكەین .بوبەر لەكتێبی من و
تۆ ،لەشیكردنەوەی ئەو بابەتەدا بەم شێوەیە
نمونە دەهێنێتەوە :كاتێك پیاوێك ئ��اوەه��ا
ژنێكی خۆشدەوێت كە ناسنامەی ژنەكەی
بیرنایەتەوە( ،ت��ۆ)ی چاوەكانی ئەو ژنە رێ
بەو پیاوەدەدات تا بە تیشكی «تۆ»ی ئەبەدی
رابمێنێت ،ب��ەاڵم ئ��ەگ��ەر پیاوێك هەوڵبدات
پەیكەری ژن��ان بەردەستبكات ،ئایا دەكرێت
جیلوەیەك لە ناسنامەی ئەبەدی رووبەڕووی
شەهوانیەتی ئەو ببینێت؟
ب��وب��ەر ب��ە ل��ێ��ك��دان��ەوەی «ت���ۆ»ی ئ��ەب��ەدی
باسی بوونی خ��وا دەك��ات و بەهۆیەوە ئەو
رای���ە دێنێتەپێش ،ك��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ە خ��واوە
بەگوێرەی پەیوەندی (من  -ئ��ەو) نەشیاوە.
راس���ت���ەوخ���ۆ ل��ەئ��ی��ل��ه��ام��م��ان��دا رووب������ەڕووی
ئامادەیی كاری خوایی دەبینەوە  .ساتەكانی
رووب��ەڕووب��وەن��ەوەی خوایی  -م��رۆڤ وەك
ه��ەم��وو س��ات��ە گ��رن��گ��ەك��ان��ی پ���ەی���وەن���دی ،لە
تەنگوچەڵەمەی وت���اری چەمكی رادەك���ەن.
كەچی بەهۆی شیعر و حیكایەتەوە ،زۆر باش
دەگوازرێنەوە .پەیوەندی راستەقینە ،كە هەم
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ئ��اگ��اداری كۆمەڵی رەسەنە و ه��ەم گەشە و
دەوڵەمەندی زیاددەكات ،لەپەیوەندی رەسەن
و راستەقینەی نێوان ئەندامانی ئەو كۆمەڵە و
پەیوەندی نێوان ئەندامان و رابەر دا هەیە.
 .2خۆرگیرانی خوا :یەكێک لە تەوەرەكانی
ه��زری بوبەر ئ��ەوەی��ە ،كە خ��وا سەربە زاتی
م��رۆڤ نییە ،حەقیقەتی رەهایە ،سەرچاوەی
ن��ام��رۆڤ��ی ه��ەی��ە ،ه���ەر ب���ەو پێیە رەخ��ن��ە لە
روانگەكانی سارتەر ،هایدگەر ،بە تایبەت یۆنگ
دەرب����ارەی خ��وا و ئ��ای��ن دەگ��رێ��ت .ب��وب��ەر لە
رەخنەگرتن لە بۆچوونی سارتەردا دەنووسێت
(سارتەر بێ ئەوەی لەخۆی بپرسێت كە گوێگر
نەبووین لە بێدەنگی خوا چ رۆڵێك بینراوە ،بە
مەسەلەی بێدەنگی خوا دەستی بە كارەكەی
ك�����ردووە ).ب��وب��ەر روان��گ��ەك��ان��ی ه��ای��دگ��ەر بە
قووڵتر و ئەرێنیتر لە سارتەر دەزانێت ،بەاڵم
رەخنەشی لێدەگرێت و رای هایدگەریش لەو
رایانە دەزانێت كە بە بوونی رەها ،سەقامگیر
و جەوهەری خوا نیین ،هەروەها بوبەر رای
یۆنگی بە بابەتێك لە الوازی وەرگرتنی رەها
دەزانی ،كە بەجیا لە مرۆڤ دا هەیە .دەنووسێت:
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نەك تەنیا زانستی دەروونناسی ،بەڵكو هیچ
زانستێكی (ئەزموونی) دیكە دەسەاڵتی نییە
لە حەقیقەتی باوەڕ بە خوا بكۆڵێتەوە .بوبەر
ل��ەوب��اوەڕەدای��ە ب��ااڵدەس��ت��ی پ��ەی��وەن��دی م��ن -
ئەو لە كۆمەڵگەی تەكنەلۆژیای هاوچەرخ و
زهنیەتخوازی بنەمایی هزرەكانی مۆدێرن،
نابینایی مەعنەوی لەمەڕ ئامادەیی راستەوخۆی
خ��وای لێدەكەوێتەوە كە دەستڕاگەیشتن بە
توخمی ئەودیوی ئەزموون مەحاڵ دەكات .لە
راستیدا خودی لێكدانەوەی خۆرگیرانی خوا چ
جای جێگرەوەیەك بێت ،كە بوبەر بۆ وتەی
بەناوبانگی نیچە دەربارەی ئاوابوونی بەهاكانی
خوایی بووە .بەم جیاوازییەی كە لە لێكدانەوەی
خۆرگیرانی خوادا ،ئومێد بە خۆدەرخستنەوەی
پەروەردگار و بەهرەمەندی لە تیشكی خواییدا
پەنهانە .بوبەر رایدەگەیەنێت تەنیا بە پەنابردنە
بەر واقعیەتی ئەزموونكراوی خوای جەوهەر
و ن��ە بەهیچ رێگایەكی دیكەیە دەت��وان��ی��ن لە
گێژاوی بێمانای سەردەمی مۆدێرن خۆمان
بە سەالمەتی رزگار بكەین و روو بەرەو خوا
كردنیش لە هەموو حاڵەتێكدا شیاوە.
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ئایا بەگژداچونەوەی خوا
مەحاڵە؟
ویلیام ئەی .كۆفمان
وەرگێڕانی :ئەرسەالن حەسەن
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ئاماژە

مارتن بوبەر ( ،)1965 - 1878بیرمەندێكی
گرنگی ی��ەه��ودی س���ەدەی بیستە .بوبەر زۆر
ل��ەب��ارەی ج��ول��ەك��ە و ت��ای��ب��ەت ب��ە ج��واڵن��ەوەی
سەدەی هەژدەی حەسدیزم نوسیووە .كتێبە بە
ناوبانگەكەی ،من و تۆ ( ،)1923لە راستیدا سەرە
قەڵەمی تێڕوانینەكانیەتی .لەم كتێبەدا پەرەی بە
تیۆرە تایبەتیەكەی داوە و باسی لێكجیاكردنەوەی
پەیوەندی من  -ئەو و پەیوەندی من  -تۆ دەكات.
خۆرگیرانی خ��وا ( )1952كتێبێكی دیكەی بە
ناوبانگی بوبەرە .تیۆری بوبەرە كە لە سۆنگەی
رووبەڕووبوونەوەدا دەتوانین خوا بناسین .ئەم
دەق��ە لە رەوت��ی تێفكرینی بوبەر بە تایبەت لە
پڕۆسەی پێكهاتنی روانگە تایبەتیەكانی كتێبی
من و ت��ۆدا ،لە هۆكارە كاریگەرەكانی بەسەر
كەسایەتی فكریەكەی دەكۆڵێتەوە و لە درێژەیدا،
چەمكی خۆرگیرانی خوا و پەیوەندی بە مەسەلەی
هۆلۆكۆستەوە تاوتوێ دەكات .نوسەر سەرەڕای
ستایشكردنی گونجانی هزری مارتن بوبەر و
بەهرەمەندی لە دەزگایەكی هزری شێوازمەند ،لە
كۆتاییدا رەخنە لە هەندێك لە راكانی بە تایبەت
خۆرگیرانی ئەندێشەی خۆرگیرانی خوا دەگرێت.
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پێشەكی

گرووپەكانی رووبەڕووبوونەوە لە ئەمڕۆدا،
ب��اوت��ری��ن ش���ێ���وازی چ���ارەس���ەری دەروون
شیكارییە .ئەو گرووپانە لەو كەسانە پێكهاتوون،
كە لە دەوری یەك كۆدەبنەوە تا بە رێنمایی
چارەسەرێكی دەروون شیكاری ،هەستەكانیان
دەرب�����ڕن .ب��ە ه���ۆی راس��ت��گ��ۆی��ی دووالی���ەن���ە،
خ��ۆئ��اش��ك��راك��ردن و ه��ەڵ��دان��ەوەی حەقیقەتی
ب��وون ،هەڵوەدای چارەسەریانن .ئەو كەسانە
بە تێگەیشتن لەو خاڵە گرووپیان پێكهێناوە،
ك��ە خ��ۆی��ان چ��ارەس��ەری��ان پ��ێ��ن��ادۆزرێ��ت��ەوە.
پێویستییان بە یەكترە .هەوڵدەدەن لە سۆنگەی
رووب��ەڕووب��وون��ەوەو پەیوەندی راستەوخۆ،
راستگۆیانە و كەسی چارەسەر بدۆزنەوە.
ب���ۆی���ە ئ��ێ��س��ت��ا رووب������ەڕووب������وون������ەوەو
بەگژداچوونەوە (لەم مانایەدا) باویەتی ،بەاڵم
زاراوەی (رووبەڕووبوونەوە) تەنیا پەیوەندی
بە دەروونناسییەوە نییە ،بەڵكو لە ئیالهیاتیشدا
گرنگە .چاوگی ئ��ەو گرنگییە تائاستێكی زۆر
فەلسەفەی مارتن بوبەرە .ئەندێشەی پەیوەندی
م��ن – ت��ۆ ،پاڵنەرێكی گرنگی ل��ە خوداناسی
جولەكە و كریستیانیەت ،هەردوک ،هێنایەئاراوە
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و ناوی (ئیالهیاتی رووبەڕووبوونەوە)یە ،كە
مارتن بوبەر خستییەڕوو.
دەك������رێ������ت ب�����ەگ�����وێ�����رەی ئ���ی�ل�اه���ی���ات���ی
رووبەڕووبوونەوە قسە لەگەڵ خوا بكەی ،بەاڵم
ناتوانی پەیپێببەیت .دەكرێت بەهۆی پەیوەندی
ئامادەیی ،خوا بناسیت ،بەاڵم ناتوانی لە سۆنگەی
عەقڵ و بەڵگاندن بیناسیت .ئەگەر بمانەوێت
بە سود وەرگرتن لەوشەی دیاری بوبەر ئەو
بابەتە دەرببڕین ،دەبێت بڵێین دەكرێت خوا
بكەیتە بەردانگ ،بەاڵم ناتوانی دەری ببڕی.
ئ��ەو ئیالهیاتە پێشگریمانەیەكی بنچینەیی
ه��ەی��ەو پ��ەی��وەن��دی ب��ە خ��وا وەك پەیوەندییە
بە مرۆڤێكی دیكەوە .بە ب��اوەڕی بوبەر ،دوو
رێگا بۆ ناسینی كەسی تر هەیە :بوبەر لە رێی
یەكەمەوە بە لێكدانەوەی پەیوەندی (من  -ئەو)
باسیدەكات .بابەت زۆرە كە رەنگە لەبارەی
كەسێكەوە بیزانم ،وەك بەژنوبااڵی ،كێش و
پیشەی .ئەو ناسینە ،ناسینە لە سۆنگەی وەسف
و ناسینی تاكەوە ،بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوەی
لە بارەی ئەو تاكەوە دەی زانم ،نای ناسم .بە
وت��ەی ب��وب��ەر ،ن��ای ناسم ،چونكە (ب��ە هەموو
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بوونی خ��ۆی) نەچومەتە ئ��ەو پەیوەندییەوە.
وادەگەیەنێت بەشێك لە م��ن ،كە ناویدەنێین
عەقڵ ،بەدرێژایی ئەو ماوەیە ،لەهەڵسەنگاندندا،
ش��رۆڤ��ەی كەسێكی دی��ك��ەی��ە .ت���ەواو متمانەم
پێی نییە .گوایە لە كۆتوبەند دا هێڵراومەتەوە.
الیەنەكەی دیكەش كۆنتڕۆڵ و جڵەوكراوە.
ئەویش بە تێگەیشتن لە سنورداریەكەم ،ئارەزو
ناكات بۆخۆی بەڕە لەسەر راستییەكانی خۆی
هەڵداتەوە .لە ئەنجامدا ،زۆرشت لەبارەی یەكدی
دەزانین ،بەاڵم یەكتری ناناسین.
ب���وب���ەر ل���ە رێ���گ���ەی دووەم��������ەوە ب��اس��ی
لێكدانەوەی (من  -تۆ) دەكات .لە پەیوەندیەكی
لەم چەشنەدا ،بەوچەشنە نییە كە راستی نوێ لە
بارەی كەسێكەوە بزانم ،بەڵكو لە رێگای قووڵ
و تەواو ،پەیوەندی كەسی و نزیك ،لەو رێیەوە
كە بوبەر ناویدەنێت (گفتوگۆ) دەیناسم .بوبەر
وەهای نوسیووە كە ماهیەت و كنەی گفتوگۆ،
ئەوە راستییە (هەریەك لە بەشداربووانی گفتوگۆ
تاك ،یان تاكی دیكە ،بوونی ئێستاو تایبەتییان لە
زەیندایە و بە مەبەستی پەیوەندی دووالیەنەی
زیندوی نێوان خۆی و ئەوان روویان تێدەكەن).
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مەبەستی بوبەر لە پەیوەندی من  -تۆ هەمان
پەیوەندی دووالیەنەی زیندووە كە لە ئەنجامدا
گفتوگۆ بەرهەمدێت.
ناسینی دەرئەنجامی بانگەشەی بوبەر ،لە
پەیوەندیەكی من  -تۆ ،ناسینێكی دەرئەنجامی
ئاشنایی راستەوخۆیە ،دیتنی بوونی راستی
ئەوی دی ،پەیوەندی ئامادەیی راستەقینەی نێوان
تاكەكان و لەوشەیەكدا رووب��ەڕووب��وون��ەوە.
ترسم لەم بەشە ،لێكۆڵینەوە نییە لەومەسەلەیە
كە ئایا ب��ەك��ردەوە رووب��ەڕووب��وون��ەوەی لەم
چەشنەی نێوان خەڵك روودەدات یان نا .پێموایە
دەكرێت زۆربەی خەڵك بۆ ئەزمونێكی لەوجۆرە
ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە .س��ەرن��ج و ت��رس��م ،پێداویستی
ئیالهیاتێكە كە بوبەر لەم چەشنە ئەزمونانە
ئەنجامگیری دەك����ات .دی���ارە ب��وب��ەر وش��ەی
(ئیالهیات) بە كارناهێنێت ،چونكە ئەو راڤەیە ،بە
زۆری بۆنی بەڵگاندن و ئەقڵی شێوازمەندی خوا
دەدات .لە راستیدا ،دژی لێكدانەوەی (خوا)شە.
ئەگەر خوا (بە مانای دروستی وشە ،دەكرێت
بیكەیتە بەردانگ و ناكرێت پەی پێببەی) ،لەو
ئاستەنین هەوڵبدەین پەی بەخوا ببەین .تیۆری
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بوبەر ،ئێمە لە سۆنگەی رووب��ەڕووب��وون��ەوە
دەت���وان���ی���ن خ����وا ب��ن��اس��ی��ن .م��ەب��ەس��ت��م ل��ەم
بەشەش لێكۆڵینەوەیە لە هەمان تیۆر ،واتە
رووبەڕووبوونەوەی خوا شیاوە؟ لێكۆڵینەوە لە
تەواوی رەهەندەكانی هزری بوبەر لە دەرەوەی
ئەم بابەتەیە .سەرنجمان تایبەت بە میتۆدی
ب��ەگ��ژداچ��ون��ەوەی ه���زری ب��وب��ەرە .پێویستە
سەرەتا شوێن ئەو قۆناغانە هەڵگرین كە بوبەر
بەهۆیانەوە ئەو روانگەیەی گرتەبەر.
سەرەتای پێكهاتنی فەلسەفەی بوبەر

تائاستێكی زۆر ئەمڕۆ فەلسەفە بۆتە گەمەیەكی
هزری .كۆمەڵە فەلسەفییەكان باشترین شایەتی
ئەو بابەتەن .چەندین وتاری مەسەلەی رووتەڵی
دەخ��رێ��ن��ەڕوو ،ك��ە پەیوەندییان ب��ە مەسەلەو
كێشەی خەڵكەوە كەمە و لە ژیانی رۆژان��ەدا
رووبەڕوویان دەبنەوە ،یان هەر پەیوەندییان
نییە .زیاتر فەلسەفەی هاوچەرخی سەدەكانی
ناوەڕاست رەخنە لە باس و بەڵگاندنی ژمارەی
فریشتەكان دەگ��رن ،كە دەتوانن سەما لەسەر
نوكی دەرزییەك بكەن ،بەاڵم هەمان فەلسەفە
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ب���ەردەوام باسی ئ��ەوەدەك��ەن ،كە ئایا زمانی
تایبەتی هەیە ،یان نییە .كەسێك ناپەیوەست
بە دنیای ژیانی رۆژانەی خۆی دەیبینێت و لە
ئەنجامدا دوورنییە گوێ بەو باسە نەدات ،كە لە
دەرەوە گوێی لێیدەگرێت.
مارتن بوبەر تەواو دژی ئەمجۆرە فەلسەفەیە
ب���وو .ل��ە روان���گ���ەی���ەوە ،ف��ەل��س��ەف��ە ب��ە م��ان��ای
راستەقینەی وش��ە ،مەسەلەی م��ردن و ژیانە،
وەك نمونە ،كاتێك بوبەر نوقمی مەسەلەی
بێدەنگی سەرمەدی شوێنی نەبڕاوە و كۆتایی
نەهاتوی كاتی نەبڕاوە بوو ،چواردە ساڵ زیاتر
نەبوو .بەم شێوەیە وەسفی ئەو سەرلێشێواوییە
دەكات:
پێویستیەك پەلکێشی ب��ۆ ئ��ێ��رە و ئەوێم
دەك�����ات ،ك��ە ت��ێ��ی��ن��ەدەگ��ەی��ش��ت��م .ن��اچ��ارب��ووم
چەندینجار هەوڵبدەم تا لێواری شوێن ،یان
بێ لێوار ب��وون��ی ،زەم��ەن��ی خ��اوەن سەرەتاو
ك��ۆت��ای��ی ،ی��ان زەم��ەن��ی ب��ێ س��ەرەت��او كۆتایی
وێنابكەم .هەردووكییان بە رادەی��ەك مەحاڵ
و ناچاربوون .بەم حاڵە پێدەچێت هەڵبژاردنی
یەكێك لەم دوو بژاردانە كارێكی پووچ و بێهودە
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بێت .لە كاتێكدا كەوتبوومە ژێرگوشاری بەرگە
نەگرەوە ،لەیەكیان بۆ ئەوی دیکە دەخوالمەوە
و هەندێکجار مەترسی شێتی وەه��ا پەنجەی
لێڕادەوەشاندم ،بەجدی دەكەوتمە ئەوخەیاڵەوە
كە بەخۆ كووشتن نەجاتم بێت لێی.
ب��ۆی��ە دوو م��ەس��ەل��ەی ش��وێ��ن و ك���ات ،لە
روان���گ���ەی ب���وب���ەرەوە ،م��ەس��ەل��ەی ئ��ەق��ڵ��ی زڕ
نەبوون .ئەومەسەالنە ،تووند پێوەی لكابوون.
پرسیارەكان ئازاریان دەدا ،چونكە بە ژێرخان
دانانیان (حەقیقەتی جیهانی و لە مەترسی دابوو،
كە م��رۆڤ ناچاربوو تێیدا ب��ژی ،جیهانێك كە
رووخساری كارێكی بێهودە و نامۆی بەخۆوە
گرتبوو ).بوبەر نەیدەتوانی لەگەڵ پووچی بژیت،
دەبوو سەری لە جیهان وەدەردەنا.
لە روانگەی زۆربەی خەڵكەوە ئەو بۆچوونە
زەحمەتە ،كە كتێبێك تاكێك لە قەیرانێكی كەسی
رزگ���اردەك���ات ،ب���ەاڵم ب��ۆ زەینێكی فەلسەفی
دەكرێت ئەندێشەی نوێی كتێبێك نیگەرانییە
كەوتووەكان بەهۆی خستنەڕووی پرسیاری
بنەمایی لەمجۆرە دابمركێنێتەوە ،كە بەرگری
لێكراوە و هەڵوەدای دوا حەقیقەتە .رێك ئەوە
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هەمانشتە لە بوبەر رووی��دا .بۆیە دەنوسێت:
كتێكبێك بووە فریادڕەسی كوڕێكی پازدە ساڵ.
كتێبی «پێشەکییەک بۆ گشت میتافیزکیاکانی
داهاتوو» (Prolegomena to all Future
 )Metaphysicsكانت ب���وو . ...ئ��ەو كتێبە
پیشانیدام كات و شوێن ئەو شێوازانەن ،كە
روانگەی مرۆڤانەمی لەمەڕ بوون وەك پێویست
خۆی لە ناویاندا ئاشكرا دەك��ات ،بە دیوێكی
دیكەدا بە ماهیەتی تێگەیشتنمەوە لكاون نەك بە
ماهیەتی ناوەوەیی جیهان.
روانگەی كانت لە سەربنەمای كات و شوێن
بنەمای زەینن ،سێبوری بە بوبەر بەخشی و
ك��اری��گ��ەری ئ��ارام��ب��وون��ەوەی ل��ە س��ەر هەبوو،
چونكە ئێستا دەیتوانی بە روانگەی جیاواز ،لە
بوونی خۆی رابمێنێت .بەم جۆرەی نوسیووە:
(كات بڕیارێك نییە زۆرم بۆبێنێت ،كات ماڵی
خۆمە ،چونكە ماڵی ئێمەیە).
بوبەر هێور ببووەوە .ئیدی خۆی بەوپرسیارە
بنەماییە تایبەتییە ئ���ازار ن����ەدەدا ،ب��ەاڵم ئەو
رەزامەندی فكرییە ئەوەندەی نەخایاند ،ئەگینا
جموجۆڵە فەلسەفیەكەی دەوەستێت .لە راستیدا
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كانت لە مەسەلەیەك رزگاری كرد ،بەاڵم زادەی
پرسیارێكی دیكە ب��وو :ئەگەر ك��ات و شوێن
وێناكانی تێگەیشتنی مرۆڤن ،كەواتە ماهیەتی
دواهەقیقەت چییە؟ ئەگەر بوون ،یان دواهەقیقەت
لە روانگەی وێنایی لە چەمكەكانی وەك كۆتایی
و ناكۆتایی نەگات ،كەوایە چۆنچۆنی دەتوانێت
تێی بگات؟
بوبەر بەمجۆرە ،پرسیارەكانی پەیوەست بە
ماهیەتی پەیوەندی مرۆڤ بە دواهەقیقەتەوەی
خستەڕوو( :ب��ەاڵم ئەگەر ك��ات شێوازێكە لە
ناویدا دەرك دەكەین ،كەوایە لە كوێین؟ ئایا
لە كاتی كۆتایی هاتودا نین؟ ئایا لە ئەبەدیەتدا
نین؟)
ئ��اش��ك��رای��ە م��ژول��ی زەی��ن��ی ب��وب��ەر زی��ات��ر
ئاڕاستەی مەسەلەی كات ب��وو ،تا مەسەلەی
شوێن .لەوكاتەوە كە ئۆگۆستین پرسی (كەوایە
كات چییە؟) فەیلەسوفەكان بۆ مەسەلەی كات لە
بابەتێك گەیشتوون ،كە هەم گوماناویە و هەم
سەرنجڕاكێش .فەیلەسوفەكان بەهۆی دیتنەوە
زانیوویانە مەتەڵی كات كلیلی راستییە .كاتێك
مەتەڵی ك��ات دەخ��رێ��ت��ەڕوو ،م��رۆڤ تێدەگات
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ل��ە ع��ورف��ی ب���اودا ب��ە س��ەع��ات دی��اری��دەك��رێ��ت
گرێبەستێكی مرۆڤایەتییە و هەوڵدەدات وەك
راستییەكی پۆست مرۆڤایەتی لە كات بگات.
دەبێت سەرنجمان هەبێت پرسیارەکەی بوبەر
پەیوەندی بە فیزیكەوە نەبوو ،بە گریمانەی
شوێن  -كاتی ئەنیشتاین لێیدەكۆڵیەوە .لە
راس��ت��ی��دا ،ب��وب��ەر دەك��ۆش��ا م��ەت��ەڵ��ی ك���ات بە
سەرووتر رۆیشتن لە زەمەن چارەسەر بكات
و ئ��ام��رازەك��ەی بۆ ئ��ەو س��ەرووت��ر رۆیشتنە،
هەوڵیدەدا لە كاری سەرمەدی ()the eternal
و كاری بێ زەمەن ( )the timelessبگات.
بوبەر بە درێژایی دەست و پەنجە نەرمكردن
ل��ەگ��ەڵ چەمكی ئ��ەب��ەدی��ەت ،ب��ە ق��ووڵ��ی كەوتە
ژێركاریگەری كتێبی (وەه��ای وت زەردەش��ت)
ی نیچە (.)Thus Spoke Zarathustra
نەك شێوازو میتۆدی نیچە ،بەڵكو هزرەكەی،
بە تایبەت چەمكی گەڕانەوەی ئەبەدیش بوبەری
خستە ژێركاریگەرییەوە.
لە تاریفی ب��ی��روڕای گ��ەڕان��ەوەی ئەبەدیدا
وتراوە ،كە بەگوێرەی ئەو تیۆرە (هەرچییەكی
هەیە دووبارە دەگەڕێتەوە و هەر چییەكی هەیە
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گەڕانەوەی خۆیەتی ،واتە پێشتر هەمووشتێك
رووی���داوەو دووب���ارەش رێ��ك كتومت پێشوو
روودەدات و ئەوە كارێكی هەمیشەییە) .چەمكی
گ���ەڕان���ەوەی ئ��ەب��ەدی چوونیەكی ب��اوەڕێ��ك��ی
یۆنانییە ،كە ئەبەدیەت بە هاوشێوەی خەڕەكێك
دەزانێت .بەپێی ئەو روانگەیە ،مرۆڤ بەهۆی
خەڕەكێكی كۆتایی نەهاتووی دووبارە بووەوە،
پێ لە زەمەن تێدەپەڕێنێت.
هەوڵی ئ��ەو روانگەیە ب��ەرەو ئەبەدیەت و
سەرووتر لە كات ،بوبەری شێتی خۆی كرد.
ئەوكارە وایکرد زیاتر لە ئەبەدیەت رابمێنێت.
ئەو روانگەیە رۆڵی بزوێنەرێكی بۆ هزرەكانی
بینی ،ب��ەاڵم نەیتوانی ئەو چەمكە قبووڵبكات،
چونكە باوەڕ وەهابوو ،ئەو چەمكە (بێ هاوتایی
هەموو رووداوەكان) پێشێلدەكات.
بۆیە ،هەوڵیدەدا پەرە بە چەمكی ئەبەدیەت
بدات و بتوانێت پەیوەندی پێوە بكات و رووداوە
بێهاوتا و دووب���ارە نەبووەكانیش لەبەرچاو
بگرێت .ب��ە م��ەش ،ب��وب��ەر ن��ووس��ی ئەبەدیەت
لە روانگەیەوە بە مانای (شتێك كە لە خۆیدا
تێنەگەیەنراو و لەودیوی كاتە و پەیوەندیمان
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بە كاتەوە بۆ دروستدەكات و ناویدەنێین بوون.
ئیدی حەقیقەتی جیهان رووخسارێكی پووچ و
نامۆی نییە بۆ كەسێك كە لەوكارە بگات ،چونكە
ئەبەدیەت هەیە).
پێناسەی بوبەر بۆ ئەبەدیەت ،الیەنێكی ئاشكرا
لە خۆدەگرێت و گومان هەڵنەگری كانتییە.
ئەو پێناسە وەك شتێك لە خۆیدا (Ding an
 )Sighكانت ،خۆی لەخۆیدا چاوەڕوان نەكراو
و تێنەگەیەنراوە .لەگەڵ ئ��ەوەش��دا ،پێناسەی
ناوبراو كاریگەرە .لێرەدایە كە چەمكی سەرەكی
بوبەر دەخرێتەڕوو.
ئەبەدیەت بە زەمەنەوە دەمان بەستێتەوە .بە
دەربڕینێكی وردتر ،ئەبەدیەت حەقیقەتی پۆست
مرۆڤایەتییە و بناغەی هەمیشەیی پەیوەندی
كاتمانە .هەرئەو بناغە هەمیشەییەیە بە گرێدانی
مرۆڤ بە جیهانەوە ،حەقیقەت دەبەخشێت و
پووچییەكەی لە ناوبرد.
دەكرێت ئێستا نەخشەی رەوتی هزری بوبەر
بكێشیت .كانت فێریكردبوو كات (ئەو دەرەوە)
نییە ،بەڵكو شێوەیەكە لە تێگەیشتنمان ،واتە
شێوازی روانینمان بۆ جیهان ،بەاڵم دەپرسرێت
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ئ��ەو رۆڵ��ە چییە؟ پەیوەندیمان بە حەقیقەتی
پۆست مرۆڤایەتییەوە چییە؟ بوبەر لەم خاڵەدا
هاوڕای كانتە كە دواحەقیقەت ،خۆی لەخۆیدا،
تێنەگەیەنراو و وێنا نەكراوە .تەنیا دەتوانین
لە كاریگەرییەكەی بگەین بەسەر خۆمانەوە.
ئەندێشەی ن��وێ��ی ب��وب��ەرە ،ك��ە ئ��ەب��ەدی��ەت بە
كاتمانەوە دەبەستێتەوە .ئەبەدیەت دەتوانێت
بە كاتمانەوە ببەستێتەوە ،هەرچەند لە ماهیەتی
خ��ودی خ��ۆی ناگەین .دەت��وان��ی��ن ب��ەه��ۆی ئەو
بەستنەوەیە ،لەم جیهانەدا هەست بە ئاسودەیی
بكەین .ئەوە جەختكردنەوەیەكە لە پەیوەندییەك
ك��ە بیر و ن��اوەڕۆك��ی س��ەرەك��ی بەرهەمێكی
هونەری لە هزری بوبەر دەگۆڕێت.
پێش ئ��ەوەی لە ریشەدۆزی گەشەی بیرو
ن��اوەڕۆك��ی س��ەرەك��ی��ی بەرهەمێكی ه��ون��ەری
هزری بوبەر بكۆڵینەوە ،گرنگە پەلە نەكەین و
ئەو چەمكە لە ئەبەدیەتدا هەڵبسەنگێنین .سەرەتا
سەرنج لە بەكارهێنانە جۆراوجۆرەكانی ئەو
وشەیە دەدەین .زۆرجار ئەو وشەیە لە پەیوەند
ب��ە م���ردن���ەوە ب��ە ك��اردەب��رێ��ت .زۆرج����ار دوا
وشەگەلێك كە لە رێوڕەسمی بە خاكسپاردندا
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دەوترێت ئەوەیە( :هیوایە كە لە ئەبەدیەت ،لە
ئارامیدا بمێنێتەوە) .تاكی کۆستکەوتوو هەقی
خۆیەتی بپرسێت( :ئەبەدیەت چییە؟) .بە راستی
ئەو کۆستکەوتووە باسی چ دەكات؟ لە راستیدا
كەسی کۆستکەوتوو دەپرسێت :ئایا ژیان جگە
لە پڕۆسەی لەدایكبوون ،نەشونما ،گەورەبوون،
ئاوابوون و مردن پڕۆسەیەكی دیكەش هەیە؟
ئایا شتێك بۆ م��ردووەك��ان هەیە كە ئەبەدی،
نەمری و جاویدانییە؟ كەوایە ،زۆرجار وشەی
ئ��ەب��ەدی��ەت پ��ەی��وەن��دی ب��ە چەمكەكانی وەك
(نەمری) و (گیان)ەوە هەیە.
نمونەیەكی دیكە دێ��ن��م��ەوە ،پیاوێك ت��ازە
تووشی خەم و مەینەتی مردنی كچەكەی بووە
دەڵێت (ئەبەدیەت) ،تەنیا هاومانای (كاتی زۆر
دووروودرێ���ژ)ە .پێویستی ئەو وشەیە ئەوەیە
دەبێت ق��ەدری ژی��ان بزانین ،چونكە كەمە و
تەواوی ئەو شتەیە كە هەمانە .چەمكی ئەبەدیەت
لە روانگەی ئەو پیاوەوە ،پووچی كەم ناكاتەوە،
بەڵكو زۆری دەكات.
ئ��ەو نمونەیە پیشانیدەدات م��ان��او گرنگی
چەمكی ئەبەدیەت پەیوەندی بە پێكهاتەیەكەوە
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هەیە ،كە سودی لێوەرگیراوە و هەلومەرجی
ژیانی كەسی قسەكەرە .بە مەش ،دەكرێت چەمكی
ئەبەدیەت لە روانگەی بوبەرەوە هەستی پووچی
كەم بكاتەوە یان نا ،پەیوەندی بە الیەنگری هەر
تاكێكەوە هەیە .لە روانگەی منەوە ،ئەبەدیەت
هەم چەمكێكی جوانناسییە و هەم چەمكێكی
ئەودیو سرووشت و دەكرێت مرۆڤ بە ئاسانی،
ئەبەدیەت لە جوانی سروشت و ئەفرێنراوە
هونەرییەكان ئەزموون بكات ،كە تایبەتمەندیان
(هەمیشەیی)یە .كاتێك ژیانی مرۆڤایەتی وەك
بەرهەمێكی ه��ون��ەری ل��ە ب��ەرچ��او دەگ��ری��ن،
تایبەتمەندی ئەبەدیەت بەخۆوە دەگرێت ،بەاڵم
ئەو چەمكانەی جوانناسی بنەمایەكی ئەودیو
سروشتییان ه��ەی��ە :بنەمای چەمكەكان ئەو
باوەڕەیە ،كە ستراكتۆری بەهایی بەردەوام و
نەمری هەیە و خودی ئەو جیهانەیە.
ئێستا بۆ شیكردنەوەی هزری فەلسەفی بوبەر
دەگەڕێینەوە .بوبەر دوای گەیشتنی بەوخاڵە
ك��ە دەك��رێ��ت م���رۆڤ ب��ە پشتڕاستكردنەوەی
جۆرێك پەیوەندی بە ئەبەدیەتەوە لە پووچی
رزگ��اری بێت ،هەوڵیداوە خۆی لە ب��ارەی ئەو
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پەیوەندییە و پەیوەندی بەگشتی شیبكاتەوە.
دەبێت لەبارەیەوە باسی ئەو فەیلەسوفە بكەین،
كە راكانی كاریگەرییان بەسەر بوبەر ،هەروەها
كارڵ ماركسەوە هەبووە .لۆدویگ فیورباخ ئەو
هزرڤانەیە.
بە وتەی بوبەر ،لە الویدا ،فیورباخ (پاڵنەری
چ��ارەن��ووس��س��از)ی داوەت����ێ ،ب��ە تایبەت بەو
ب�����اوەڕەی ك��ە ب��وون��ی م���رۆڤ (ت��ەن��ی��ا ل��ەن��او
كۆمەڵگەدایە ،لە یەكگرتنی تاك لەگەڵ تاكێكی
دی ،ب��ەاڵم یەكگرتنێك ك��ە ل��ەس��ەر ج��ی��اوازی
من و تۆ وەستاوەتەوە) .ئەو وتەیەی فیورباخ
پووختەیەكە لە رەوتی هزری بوبەر ،واتە ئەو
ئەندێشەیەی پێویستە لە پەیوەندیدا حەقیقەت
ب��دۆزی��ن��ەوە .ك��ە ب��ن��ەم��ای ن��اون��ی��ش��ان��ی كتێبی
فەلسەفی ،سەرەكی ،بوبەر ،واتە من و تۆ پێشتر
لەو وتەیەی فیورباخ دا دەربڕدراوە.
ب��ۆی��ە ،پێویستە س��ەرن��ج��م��ان ل��ەس��ەر ئەو
خاڵە گرنگەش بێت ،كە دواک���ەوت تا پاڵنەرە
خوڵقاوەكانی فیورباخ ،لە هزرەكانی بوبەردا
برەویان ستاند و كامڵبوون .ئەندێشەی فیورباخ
چ��رۆی��ەك ب��وو ،وردە وردە ب��ە ك��اردان��ەوەی
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بوبەر لەبەرامبەر ئەزمونێكی چارەنووسساز لە
ژیاندا بارهێنرا ،بەاڵم سەرەڕای ئاشكرابوونی
كاریگەری فیورباخ ،شێوازی بەكاربردنی بوبەر
لە چەمكی من – تۆ ،لە زۆرالیەنی گرنگەوە،
ج���ی���اوازە .ف��ی��ورب��اخ ،پ��ەی��وەن��دی م��ن  -ت��ۆی
تایبەتكرد بە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی .فیورباخ
ب��اوەڕی وەهابوو خوا لەخۆدوورخستنەوەی
پێویستیەكانی م��رۆڤ��ە ،ب���ەاڵم ل��ە روان��گ��ەی
بوبەرەوە ،خوا بەوپەڕی جەختكردنەوە ،دەبێتە
(ت��ۆ)ی ئ��ەب��ەدی ،كە لە زەینی م��رۆڤ جیایە.
لەڕاستیدا ،بوبەر راشكاوانە ئ��ەو ئەندێشەیە
لەهەر روانگەیەكی ترەوە رەتدەكاتەوە ،كە خوا
لە خۆدوورخستنەوەی زەینی مرۆڤایەتییە.
شیكردنەوە و هەڵمانسەنگاندمان بۆ مژولی
زەی��ن��ی ب��وب��ەر ل��ەب��ارەی ئ��ەب��ەدی��ەت��ەوە ک��رد و
پەیوەندی و سەرنجی بوبەرمان بۆ ئەندێشەی
من و تۆی فیورباخ ،بیرهێنایەوە .ئێستا لەو
ب��اب��ەت��ە دەك��ۆڵ��ی��ن��ەوە ك��ە چ���ۆن دوو چەمكی
(ئەبەدیەت) و (ت��ۆ) ،لە هزری بوبەردا ئاوێتە
بوون و لە ئەندێشەكەیدا لەمەڕ خوا ،وەكو تۆی
ئەبەدی خراونەتەڕوو.
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لە عیرفانەوە تا ئەگزیستالیانیزم:
بوبەر و تۆی ئەبەدی

(ع��ی��رف��ان) زاراوەی���ەك���ی ت��اك ماناییە .ئەو
زاراوەیە ،لە روانگەی كەسانی جیاجیاوە ،مانای
جۆراوجۆری هەبووە .دەكرێت لە فراوانترین
مانایدا بڵێین عارف (كەسێكە راستەوخۆ و لە
روانگەی خۆیەوە ،خوای ئەزموونكردووە ،یان
النیكەم كەسێكە ه��ەوڵ��دەدات بە ئەزموونێكی
وەه��ا ب��گ��ات) .ئ��ەوە بانگەشەی تایبەتمەندی
جیاكردنەوەی عارفە ،كە خ��وای راستەوخۆو
بێ ناوبژیوانی ئەقڵی ئ��ەزم��وون��ك��ردووە ،یان
خوازیاری ئەزمونكردنێكی وەهایە .لە روانگەی
عارفەوە ،دەكرێت خوا ئەزموون بكەی ،بەاڵم
ناتوانی هەڵیگۆزی .ئەگەر عیرفان ل��ەم مانا
فراوانەدا لەبەرچاوبگرین ،بوبەر بە درێژایی
ژی��ان��ی خ��ۆی ع��ارف��ێ��ك ب���ووە ،ب���ەاڵم عیرفان
لە مانای پسپۆڕیتری خ��ۆی��ەوە ،پێویستی بە
بەشداری رۆحە لەگەڵ خوا ،تەنانەت لەهەندێك
شێوەكانی خۆیدا ،پێویستی بە داوای یەكگرتنی
رۆحە لەگەڵ خوا .گەرشوم شولم (Gresham
 )Schooledبیرماندەهێنێتەوە ،نزیكترین
ع��ی��رف��ان��ی ج��ول��ەك��ەی��ی ئ��ەن��دێ��ش��ەی دەڤ��ك��وت
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( ،)Dovecotواتە پەیوەست بوون بە خوا و
پێویست بوونە پێی .بە وتەی شولم ،زۆرجار ئەو
پەیوەستییە ،یان دەڤكوت (لە رێگەی لێكدژەوە
نەفس و بەهاكانی ئەو جیهانە رەتدەكرێتەوە).
خاڵی گرنگ ئ��ەوەی��ە كە عیرفان لە مانای
پسپۆڕیتری پێشتر وت�����راودا ،پێویستی بە
رەتكردنەوەی جیهانە بەهۆی ئەزموونی نێوان
خەو و بێدارییەوە ،واتە ناو دۆخی جەزم بوون،
زەین لەسەر رامان لە خوا چڕبۆتەوە .عیرفان
لەو مانای دواییدا ،قۆناغێكی برەودانە بە هزری
بوبەر كە تێیپەڕاند.
ب��وب��ەر ل��ە نوسینە سەرەتاییەكانی لەمەڕ
هیندۆییزم ،جەختی لە ئەزموونی نێوان خەو و
بێداری كردۆتەوە ،نامیلكە بەراییەكانی بە ناوی
ژیانی حەسیدیم ()The Life of Hasidim
ەوە ،ساڵی  1908نوسراون .ناونیشانی یەكەم
نامیلكەی لە نێوان خەو و بێدارییە (Hitlahavut:
 .)ecstasyبوبەر لەم نامیلكەیەدا ،بەم شێوەیە
وەسفی عارفی حەسیدی دەكات لە دۆخی نێوان
خەو و بێداریدا( :سەرووتر لە سرووشت و كات
و هزر ،بۆیە بە كەسێك دەزانرێت لە نێوان خەو
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و بێداری دایە ...مرۆڤی خاوەن خەو و بێدارییە
و بەسەر ژیاندا بااڵدەستە و هیچ رووداوێكی
دەرەکی ناتوانێت ئیلهامی بشێوێنێت كە دەچێتە
ناو دنیاكەیەوە).
هیچ رووداوێكی دەرەکیی ناتوانێت ئیلهامەكەی
بشێوێنێت! لەو دۆخەی رەتكردنەوەی لە سەدا
سەدی جیهاندا ،هیچ رووداوێكی تایبەت ناتوانێت
شەوق و جەزمی عارف بشێوێنێت .لەو قۆناغە
بەراییەی هزری بوبەردا« ،ئاین»ی بە هاوتای
«عیرفانی» دەزانی ،واتە جۆرێك ئەزموون كە
وەك دەڵێن دەیكردە تاقیگای دنیایی خوا .پێیوابوو،
ئەم دۆخە «ئاینی» ریزپەڕێكی ژیانی رۆژانەیە.
ترسی بوبەر لەم بەشەی ژیان و دانراوەكانیدا،
زیاتر ئەبەدیەت بوو تا كاروباری دنیایی ،زیاتر
ج��ەزم ب��وون بوو تا ئەزموونی رۆژان��ە ،زیاتر
كاروباری ئەودیوی ئەم جیهانە بوو تا خودی
ئەو جیهانە ،بەاڵم رووداوێكی چارەنووسساز لە
ژیانی بوبەر روویدا ،رووداوێكی دەرەوەیی كە
هزر و ئیلهامەكەی شێواند و ئەو رووداوە بۆ
بوبەر زۆر چارەنووسساز بوو ،لەجێی خۆیدایە
باسەكە لە زمانی خۆیەوە ببیستین:
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ت��اك��ە شتێك ك��ە رووی����دا ئ���ەوەب���وو پێش
نیوەڕۆیەك دوای بەیانیەكی پڕاوپڕ لە شورو
جەزم بوونی ئاینی ،پیاوێكی نەناسیاو هاتەالم،
ل��ە كاتێكدا ك��ە ب��ە رۆح ل��ەو شوێنە ن��ەب��ووم.
ب��ێ دودڵ���ی رێ��م پێدا دانیشتنێكی هاوڕێیانە
س��ازب��درێ��ت .بێ ئاگایی لە رەف��ت��ارم لەگەڵیدا
وەك رەفتاری هاوتەمەنانی ب��وو ،كە خویان
پێوەگرتبوو ،بەو کاتانەی رۆژ بەدوامدا بگەڕێن،
وەك غەیب بێژێك ئامادەی بیستنی بەڵگەیە.
ب��ەوپ��ەڕی دیقەت و راشكاوانە لەگەڵی دوام،
بەاڵم كە هیچی نەپرسی ،پێشبینیم نەكرد .پاش
كەمێك ،لە هاوڕێیەكی  -بۆخۆی مردبوو  -لە
ناوەڕۆك و پێكهاتەی بنچینەیی ئەو پرسیارانە
گەیشتم .تێگەیشتم كە بە رێكەوت نەهاتبووە
الم ،بەڵكو چارەنوس هێنابووی ،بەاڵم نەك بۆ
گفتوگۆ ،بەڵكو بۆ بڕیارێك.
هاتبووە الم ،ل��ەو ك��ات��ەدا هاتبوو .كاتێك
ك��ە نائومێدین ،ب���ەاڵم دەچینە الی كەسێك،
چاوەڕێی چ دەكەین؟ بەدڵنیاییەوە چاوەڕوانی
ئامادەبوونێكین بەهۆیەوە پێمانبوترێت لەگەڵ
هەموو ئەو بارودۆخانە ،مانایەك هەیە .لەوكاتە
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بە دواوە ،وازم لە كاری ئاینی هێنا ،یان ئەو
وازی لێهێنام كە شتێك نییە جگە لە ریزپەڕ،
گێڕانەوە ،شادی و جەزم بوون .خاوەنی هیچ
شتێك نیم جگە لەو رۆژان��ەی ،كە هەرگیز لە
دەرەوەی���ان نیم . ...شتێك ل��ەوە زیاتر نازانم.
ئەگەر ئەوە ئاینە ،كەوایە هەموو شتێكە كە ژیان
لە توانای گفتوگۆی تێدەپەڕێنرێت.
بێگومان ،ئ��ەوە رووداوی چارەنوسسازی
خاڵی سۆزداری بووە لە ژیان و هزری بوبەردا.
پێشتر ،ب���ەدەر ل��ە ژی��ان��ی رۆژان����ە ،ب��ە دوای
ئەبەدیەتدا گەڕاوە .پاش ئەو رووداوە ،لە ژیانی
رۆژانە و رەوتی مادیدا بۆ ئەبەدیەت گەڕاوە.
پ��ێ��دەچ��ێ��ت ب��وب��ەر ل���ەب���ارەی خ����ودی ئ��ەو
رووداوەوە وەاڵمی پرسیارە ئاشكراكانی پیاوە
گەنجەكەی داوەت��ەوە ،بەاڵم وەاڵمی پرسیاری
ش�����اردراوە و ق��ووڵ��ت��ری ن���ەدای���ەوە ،ك��ە ئ��ەو
پیاوە نەی پرسی .بوبەر سەرزەنشتی خۆی
كرد ،چونكە پرسیاری پیاوە گەنجەكە دزەی
نەكردبووە هەستی زاڵی ئەودیویان .بە رواڵەت
ئ���ەوەی ل��ەو س��ەردان��ك��ردن��ەدا ن��ەب��وو ،هاودڵی
بوو ،واتە هەستی تاکیی لەگەڵ كەسێكی دی.
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تێگەیشتنی هەمان بابەت بوو داخی نا بە زەینی
بوبەرەوە ،دیارە كاتێك كە زانی ئەو الوە خۆی
كوشتووە.
پ��ێ��دەچ��ێ��ت ل���ە روان����گ����ەی پ��زی��ش��ك��ی��ی��ەوە،
گەمژانەبێت بوبەر خۆی بە بەرپرسی كارەساتی
كەسی ئەوالوە بزانێت .زۆر فاكتەر ،چ مەلموس
و چ ن��ام��ەل��م��وس ،ل��ەك��ەس��ێ��ك��دا ك��ۆدەب��ن��ەوەو
یەكدەگرن ،تا كاری كۆتایی خۆكوشتن ئەنجام
ب��درێ��ت .ه��ۆك��اری س��روش��ت��ی و ج��ەوه��ەری،
هۆكاری ژینگە و پاڵنەری هەستی هەموویان
رۆڵ��ی��ی��ان ه��ەی��ە .ب��ە م���ەش ،گ��ەرچ��ی ل��ەوان��ەی��ە
ه��ۆك��اری روودان����ی خ��ۆك��وژی سەركێشی لە
عیشق ،شكست لە ك��ار ،ی��ان ك��اری لەمجۆرە
بێت ،بەاڵم لە راستیدا كاریگەری كەڵەكە بوونی
تەواوی هۆكارە زاڵەكانی پێشووی تاكە كە بە
جۆرێك لە بڕیاری خۆ كوشتنیدا بەرجەستە
بووە.
بەسەرنجدان بەوە ،پێویستە چۆن هەنگاوی
بوبەر لە لۆمەكردنی خ��ۆی روونبكەیتەوە؟
ب��ۆ ب��ەرگ��رت��ن ل��ەو ك��ارەس��ات��ە ،چ��ی پ��ێ��دەك��را؟
پێموایە ك��اردان��ەوەی بوبەر ،كاردانەوەیەكی
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دەروون��ن��اس��ان��ە ن��ەب��وو ،بەڵكو ك���اردان���ەوەی
هونەرمەندێك ب��وو .ب��وب��ەر ب���ەدوای بەڵگەی
پزیشكییەوە ن��ەب��وو ،بەڵكو ب����ەدوای مانای
شاراوەی ئەو رووداوەدا دەگەڕا ،تا بە هونەر
ماهیەتەكەی بگۆڕێت و شێوە بداتە ئەو گۆڕانە،
بۆیە بەراوردكردنی ئەو كارەساتە بە رەوتی
هاوشێوە پەندێکە ،كە لە ژیانی هونەرمەندێكی
دی��ك��ەدا روی���داوە ،ب��ەاڵم لە رەوت��ی پەیوەندی
بەو هونەرمەندەوە ،كەسەكە خۆی نەكوشت
و بەڵگەكەی ئ��ەو خاڵە ب��وو ك��ە ماناکەی بۆ
تێگەیشتن ئاسان بوو.
سۆسكی ناتسومە (،)Soseki Natsume
رۆماننووسی ژاپۆنی ،لە كتێبی :لەناو دەرگا
شووشەییەكانم ()Within My Glass Doors
وەسفی ئەو رووداوەی خ��وارەوە دەك��ات ،كە
بێگومان لە كارەساتێكی راستەقینەی ژیانی
وەرگ��ی��راوە .ژنێك لەخۆ كوشتندا ،سەردانی
رۆم��ان نووسێكی بە ناوبانگ دەك��ات .رۆمان
نووس دوای باسوخواس لەگەڵی ،بڕیاردەات
تاماڵەوە لەگەڵی بچێتەوە .ژنە ،بە حەپەساویەوە
دەڵ��ێ��ت( :زۆر جێگەی شانازیە كە تا ماڵەوە
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یاوەریم دەكەی) ،رۆمان نوسەکە وەاڵمدەداتەوە:
(پ��ێ��ت��وای��ە ئ���ەوە ش��ان��ازی��ی��ە؟) ،وەاڵم���ی ژنەکە
ئەرێنییە .ئەوكاتە رۆماننووس دەڵێت» ئەگەر
وەهایە ،كەوایە باشترە بە زیندوویی بمێنیتەوە
نەك بمری).
ئەو چیرۆكە خاڵەکەی بوبەر رووندەكاتەوە،
کە پێیوایە یارمەتی ئەو الوەی نەداوەتەوە و
رۆم���ان ن��ووس��ەک��ە پ��ەی��وەن��دی خۆشەویستی
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ژن��ە دەبەستێت .خاڵەكە ئەوەیە
رۆمان نووسەکە بە كردەی خۆی ،نیشانی ئەو
ژنەیدا كە مانایەك هەیە .بە دەربڕینێكی وردتر،
نیشانیدا هێشتاش بەڵگەیەك بۆ بەهادار زانینی
ژی��ان و ژی��ن ه��ەی��ە ،چونكە ئ��ەو ژن��ە ك��ردەی
رۆم��ان نوسەكەی بە م��ان��ادار لە قەڵەمدابوو.
ئەوە هەمانشوێنە كە بوبەر هەستیكرد وازی
لەو الوە هێناوە و یارمەتی نەدابوو.
ل��ە روان���گ���ەی ه���ون���ەرم���ەن���دەوە ،ت����ەواوی
ئەزمونەكانی ژی��ان بە كەڵكن .بەمەش ،ئێش
و ئ���ازاری ئ��ەو رووداوە ل��ە ه��زری ب��وب��ەردا،
لێهاتوانە ل��ە ب���ەڕەی ه��زرەك��ان��ی��دا دەتەنرێت.
بەقسەی خۆی ،ئەو رووداوە بوو بەشێوازێكی
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یەكالكەرەوە هزری گۆڕی .ئەو گۆڕانە بریتی
ب��وو ل��ە گواستنەوە ل��ە م��ژول��ی ج��ەزم بوونی
عیرفانی بوون ،بۆ جەختكردنەوە لە ژیانێك كە
(تێیدا ،توانای گفتوگۆی هەیە).
ه���ەرچ���ەن���د ب���وب���ەر خ����ۆی ل���ە ه���ەرج���ۆرە
وتاربەندییەك بەدوورگرتووە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دەكرێت بوترێت ،راڤەی بوبەر بۆ ئەو رووداوە
چ��ارەن��ووس��س��ازە ،نیشانەی گۆڕانییەتی لە
عیرفانییەوە بۆ ئەگزیستانسیالیزم بوو .ئەگەر
مەبەستمان لە ئەگزیستانسیالیزم روانگەیەك
بێت بۆ ژیان كە بەوپێیە ،بوونی مرۆڤ لە دنیای
مادیدا لە پێشەوەی «ماهیەت» ،یان تیۆرسێنی
رووتەڵیی بوون بێت ،ئەوكاتە تەواو ئاشكرایە
كە روانگەكانی بوبەر گەشەیان ك���ردووە و
گ��ۆڕاوە بۆ الیەنگرییەكی ئەگزیستانسیالیزمی
ژیان .لەو رووەوە ،بوبەر سەرەڕای دەربڕینی
ئەزمونی خۆی بۆ ئەو الوە دەنووسێت( :من
هیچ پڕبوونێك ناناسم مەگەر پڕبوونی هەر
سەعاتێكی فانی ،لە بانگەشە و بەرپرسیەت).
دوای ئ���ەوخ���اڵ���ە ب����وو ك���ە ب���وب���ەر ت����ەواوی
ب��اس��وخ��واس��ەك��ان��ی پ��ەی��وەس��ت ب��ە م��اه��ی��ەت و
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هەموو هەوڵەكانی تووێژبەندی و وتاربەندی
ماهیەتی خستەالوە .مەبەستی بوبەر لە بوون،
بوونی تایبەتی خۆی لە گفتوگۆ لەگەڵ خەڵك
بوو ،هەرئەو بوونەبوو كە بۆ خاڵی بسەرەتایی
هزرەكانی بوبەر گۆڕا .لەوە گرنگتر ،بوبەر بەو
ب��اوەڕە گەیشتبوو ،كە هەرجۆرە هەوڵێك بۆ
سەرووتر رۆیشتن لە كات و شوێنی ئێستا دا
بێمتمانەیە .ناكرێت ئەبەدیەت لە جیهانێكی دیكە
و لە رەهەندێكی دیكەدا بدۆزییەوە .ئەبەدیەت
هەرئێستایە.
ب��ۆی��ە ب���وب���ەر وازی ل���ە گ�����ەڕان ب����ەدوای
ئەبەدیەتدا نەهێنا ،بەڵكو لە ساتێكدا ،لە (پڕ لە
بانگەشە و بەرپرسیەت بوونی هەر سەعاتێكی
فانی)دا بۆی گەڕا .هەر رووبەڕووبوونەوەیەكی
دروس��ت و متمانەپێكراو بە تاكێكی دیكە ،بە
شتێكی سرووشتی ،یان بەرهەمێكی هونەری
وەك پ��ەن��ج��ەرەی��ەك ب��ە رووی ئ��ەب��ەدی��ەت��دا
لەبەرچاوگرت.
ئێستا دەپ��رس��رێ��ت ،رووب��ەڕووب��وون��ەوەی
دروس��ت لە روانگەی بوبەرەوە چییە؟ هزری
بوبەر لە كتێبە كالسیكیەكەی من و ت��ۆدا ،بە
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ت��ەواوی دامركایەوە و ئاشكرابوو .بوبەر لەو
كتێبەدا ،لەژێرناونیشانی پەیوەندی من و تۆدا،
تاریفی رووبەڕووبوونەوەی دروستدەكات.
من و تۆ ،بەرهەمێكی شاعیرانەیە  -دیارە
زمانی شیعر وێنەیەكی هەڵە لە كات و روونی
هزردا {لەم بەرهەمەدا خراوەتەڕوو} ،ئاڕاستە
دەك��ات .بوبەر بە قەڵەمی ماهیرانەی خۆی و
بە روونییەكی كاریگەر ورووژێ��ن��ەر ،وێنای
پەیوەندی من – تۆ ،دەكات.
تایبەتمەندییەكانی خوارەوە ،ئەو پەیوەندییە
لە پەیوەندییەكانی دیكە جیادەكاتەوە-:
 .1پ��ەی��وەن��دی م��ن  -ت��ۆ ،ه��ەم��وو بوونی
م����رۆڤ گ��رف��ت��ار دەك������ات .وەك ن��م��ون��ە ،لە
رووبەڕووبوونەوەیەكی من  -تۆ ،بەمجۆرە نییە
كە لەكاتی قسەكردن لەگەڵ كەسێكی دیكەدا ،بیر
لە شتێكی دیكە بكەمەوە .هەموو بوونم نوقمی
پەیوەندییە .من و تۆ ،نیشانەی روانگەی تێكڕای
مرۆڤە و زەینی دابەش بوو رەتدەكاتەوە.
 .2پەیوەندی من  -تۆ ،پاوانكارییە .بوبەر
لە تەمسیلە بە ناوبانگەكەی (دار) دا دەنوسێت:
(دار ئەوە نییە .هێزی تایبەتی بوون ،گەمارۆی
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داوم) .هێزی پ��اوان��خ��وازی ب���وون ،ئابڵوقەی
داوم) .بوبەر مەبەستی ئەوەیە ،كە رووبەڕووی
دار دەب���م���ەوە ،ل��ە پ��ەی��وەن��دی��م ل��ەگ��ەڵ خ��ودی
داردا ،بە تەواوی جەزم دەبم .دار لە بەردەمم
دەوەس��ت��ێ��ت .گ��وای��ە ل��ەو س��ات��ەدا هیچ شتێكی
دیكە نییە رووبەڕووبوونەوەم نەبێت بەو دارە.
رووب��ەڕووب��وون��ەوە گ��ەم��ارۆی داوم ،ی��ان لە
چنگی گرتووم .ئەوە ،پەیوەندییەكی پاوانكارییە.
 .3پ��ەی��وەن��دی م��ن  -ت���ۆی راس��ت��ەوخ��ۆ،
راستگۆیانە و بێ فریودانە .لە پەیوەندیەكی
من  -تۆ لەگەڵ كەسێكی دیكە ،ه��ەوڵ نادەم
كاریگەریم بەسەریەوە هەبێت و (شتێكی پێ لە
قاڵب بدەم) .ئەوە كە بە راستی خۆمم ،كەسێكی
دی ئەو توانایەی بۆ دەڕەخسێت كە بە راستی
خۆی بێت( :هەركە من ،دەبمە من ،من دەڵێم تۆ).
بۆیە ،پەیوەندی من – تۆ ،سەردانێكی بە رەهایی
رووب��ەڕووە ،تەواو هەڵقوواڵوو خۆڕسكە .من
ئەوی دی ناخەمە ژێر وتەزایەكەوە .سەردانی
دەكەم.
 .4پەیوەندی من  -تۆ ،س��ووك و ئاسانە
و بێ زەحمەت .ئەو پەیوەندییە كارێكی ئیرادی
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نییە .ناڵێم( :ئێستا دەمەوێت پەیوەندییەكی من -
تۆم هەبێت) .هەر لەبەرئەوە ،بوبەر دەنووسێت:
(سەردانی من و تۆ بە خۆشەویستی ئەنجام
دەدرێ���ت ،ن��ەك بە ه��ەوڵ و گ���ەڕان) .ئ��ەوە كە
من وەاڵم��ی جیاكاری و گۆڕانی راستەقینەی
كەسێكی دی دەدەمەوە .بەشێوەیەكی راشكاوانە،
پەیوەندی من  -تۆ ،ئەفرێنراوی زەینی نییە.
 .5پەیوەندی من  -تۆ ،لە ئێستادا دەبێت.
چەمكەكانی «ئ��ام��ادە» و «ئ��ام��ادەب��وون» ،الی
بوبەر زۆرگرنگن ،بێگومان ئەندێشەی رزگاری و
نەجات لەداهاتوشدا ،لەهزری بوبەر رۆڵی بەرچاو
دەبینێت ،ب��ەاڵم مارتین بوبەر بە پێچەوانەی
مارتن هایدگەر ،بیرمەندی ئەگزیستانسیالیزم ،كە
لەوباوەڕەدابوو بوونی مرۆڤ بەردەوام ئاڕاستەی
داهاتووە ،داهاتوو بەخستنەژێر كاریگەری ئێستا
نازانێت ،بۆیە هاوڕای ئەو فەیلەسوفانە نەبوو كە
باوەڕیان بە روانگەی (كاتی ئێستای بە رواڵەت
تەفرە) هەیە ،كە بەوگوێرەیە ،كاتی ئێستا وەهمە.
بوبەر لە رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ بەو
فەیلەسوفانە ،كاتی ئێستا بە راستەقینە و گرنگ
دەزانێت.
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 .6بوبەر بە ب���رەودان بە روان��گ��ەی كاتی
ئێستا ،جەخت لەوخاڵە دەكاتەوە كە پەیوەندی
من  -تۆ ،لە نێوان خەڵكدا روودەدات .بوبەر
هەوڵدەدات بە پەسندكردنی راستی لە روانگەی
بوون ناسی پێشووەوە (لە نێوان) ،واتە راستی
خ���ودی س�����ەردان ،ل��ە داب��ەش��ك��ردن��ی دوان���ەی
بابەت و بكەری زان��او ئاگا سەربكەوێت .بۆ
ن��م��ون��ە ،دووك����ەس ل��ە گفتوگۆیەكی واقیعی
لەبەرچاودەگرین .بە ب��اوەڕی بوبەر ،نەك بۆ
ئەو دووكەسە بەشداربووە لە گفتوگۆدا ،بەڵكو
لە نێوانیشیاندا خەریكە رووداوێ��ك رووب��دات.
ئ��ەوە پڕۆسەیەكی ئۆرگانیكە كە بەهۆیەوە،
«تێكڕا» ،واتە كردە بەسەریەكەوە و هاوهەوڵی
دروستبوو لەو راگوزەرە ،لە كۆمەڵی بەشەكانی
زیاترە.
 .7دوا ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی ،ك���ە گ��رن��گ��ت��ری��ن
تایبەتمەندییە و پەیوەندی من  -تۆی بەرامبەرە،
یان دووالیەنەیە .بوبەر دەنووسێت( :پەیوەندی،
دووالیەنەیە ،تۆی من كاریگەری بەسەرمەوە
دەبێت ،ه��ەروەك من كاریگەریم بەسەریەوە
دەبێت) .تەواو بەڵگە نەویستە كە لە پەیوەندی
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م���رۆڤ ب��ە م���رۆڤ���ەوە دەب��ێ��ت ب��ارودۆخ��ەك��ە
بەهەمانشێوە بێت .ئەگەر پەیوەندی دووالیەنە
نەبێت و ه���ەردووال نەكەونە ژێركاریگەری
یەكترییەوە ،بێ مانایە كە ئەو پەیوەندییە بە
پەیوەندیەكی من – تۆ ،دابنێین .لەگەڵ ئەوەشدا،
كێشەی سەرەكی هزری بوبەر ،پەیوەندی بە
توخمی دووالیەنەوە بوونە لە پەیوەندی مرۆڤ
بە سروشت و پەیوەندیەتی بە خواوە.
س��ەرەت��ا س��ەرن��ج ل��ە پ��ەی��وەن��دی م��رۆڤ بە
سرووشتەوە دەدەی��ن .بە وەسفكردنی بوبەر
بۆ رووبەڕووبوونەوە بە دارێك دەگەڕێینەوە.
چۆن دەكرێت بوترێت كە رووبەڕووبوونەوە
بە دار ،دووالیەنەیە؟ ئایا دار دەچێتە جۆرێك
پەیوەندییەوە؟ ئەگەر بەو وەهایە ،ئایا بوبەر،
كەسێكی حەقیقەتی هەموو گریمانەكانە؟ ئایا
ب��وب��ەر ن��ی��ازی��وای��ە ك��ە بەشەكانی س��رووش��ت
زانیارییان هەیە؟ بوبەر بەو كورتە رستانەی
خوارەوە رێ لەو پرسیارانە دادەخات:
نابێت رێ��گ��ە ب��ە هیچ ه��ەوڵ��ێ��ک ب��درێ��ت بۆ
ک���ەم���ک���ردن���ەوەی ه��ێ��زی م���ان���ای پ��ەی��وەن��دی.
پەیوەندی دووالیەنە .ئێستا پرسیار ئەوەیە كە
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ئایا زانیاری دار هاوشێوەی زانیاریەكانمانە؟
ئەوەم تاقینەكردۆتەوە ،بەاڵم ئایا تۆ دەتەوێت
بە وادەرخستن بە سەركەوتن لەودا ،دووبارە
شتێك وردووهاڕ بكەیت ،كە ناكرێت وردووهاڕ
ب��ك��رێ��ت؟ رووب�����ەڕووی رۆح ،ی��ان فریشتەی
دارستانی دار نابمەوە ،بەڵكو رووب���ەڕووی
خودی دار دەبمەوە.
گ��وم��ان ل��ەوەدای��ە ك��ە ئامانج ل��ە وتنەكانی
هاوشێوەی ،جیاكردنەوەی توانای فەیلەسوفە
پیشەییەكانەو بە رواڵەت ئەوكارانە ئەنقەستانە
ئەنجامدەدرێت .زۆرجار بوبەر بەگژ وتاربەندی
و ت��ووێ��ژب��ەن��دی��دا دەچ��ێ��ت��ەوە .ت��ا ئەوشوێنە
پێشناكەوێت ،كە بڵێت دار ئاگایی هەیە ،چونكە
ئەگەر وەها بڵێت ،فەیلەسوفەكان لەزگەی رۆحی
لێدەدەن و دەیخەنەالوە و باسی نیازیان دەكرێت
بۆ وتاربەندی .بوبەر دەڵێت رووبەڕووبوونەوە
رووداوێكی بێهاوتایە .ئەو روداوە شیناكرێتەوە،
چ��ون��ك��ە ش���ی���ك���ردن���ەوەی ش��ت��ێ��ك ب���ە م��ان��ای
دابەشكردنی بۆ بەشی پێكهێنەری و لە ئەنجامدا
وردوهاڕ كردنیانە.
ب����ە م�����ەش ج���ەخ���ت ل����ە ب��ێ��ه��اوت��اب��وون��ی
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رووب��ەڕووب��وون��ەوە دەك��ات��ەوە .بە دەربڕینێكی
دیكە ،ئەگەر كەسێك بچێتە پەیوەندی بوونی
خ��ۆی لەگەڵ هەرشتێكدا ،پەیوەندی بەرامبەر
ئەنجامدراوە ،بەاڵم ناتوانرێت پێشتر ناوەڕۆكی ئەو
رووبەڕووبوونەوەیە دەرببڕی .دەبێت تاقیبكاتەوە.
بوبەر بەشێوازێكی هاندەرانە ،دەربارەی ئەوخاڵە،
شێلگیرو چەقیووە .سەرنجڕاكێشە بزانین كاتێك
كە فەیلەسوفەكانی دیكە لێی دەپرسن ،چۆن خۆی
بۆ دەگرێت و پێگەكەی دەپارێزێت.
چ���ەق���ب���ەس���ت���ن���ی ب�����وب�����ەر ل�����ە ئ���اس���ۆی
رووب���ەڕووب���وون���ەوەدا ،راش��ك��اوان��ەی��ە.ه��ەم��ان
راشكاوی و خۆڕاگری ،بە گۆڕانكارییەكانی،
گ��ی��ان وەب���ەر ب��اس��ەك��ەی ب��وب��ەردا دەك��ات��ەوە
لەمەڕ خوا .پەیوەندی بە خوا كە تۆی ئەبەدیە،
لوتكەی پەیوەندییەكانی من  -ت��ۆی تایبەتی
م���رۆڤ ل��ەگ��ەڵ ك��ەس��ان��ی ت���رو س��روش��ت��ە .بە
دەستەواژەیەكی وردتر ،پەیوەندییەكانی من -
تۆی ئەو تایبەتییە ،نیشانەی كارێكی بااڵڕۆیی
زاڵن ،كە ئەو پەیوەندییانە تەواو و كامڵ دەكات
و دەی وەستێنێتەوە .بوبەر بەم شێوەیە ئەو
هزرە دەردەبڕێت:
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هێڵی درێژبووەوەی پەیوەندیەكان ،لە تۆی
ئەبەدیدا پێكدەگەن .هەر تۆی تایبەتی ،تیلەی
چاوێكە بۆ تۆی ئەبەدی ،بە هۆی تۆی تایبەتی،
وشەی بەرایی ،تۆی ئەبەدی دەكاتە بەردانگ...
ت��ۆی سروشتی ل��ە ت���ەواوی پەیوەندییەكاندا
دیاریدەكرێت ،بەاڵم لە هیچیاندا تەواو نابێت.
ت��ۆی سروشتی ،لە پەیوەندی راستەوخۆ بە
تۆیەكەوە ت��ەواو دەبێت ،كە بۆخۆی ناتوانێت
ببێتە ئەو.
بوبەر پێیوایە هەر رووبەڕووبوونەوەیەك لە
ئاستی مرۆڤایەتی دا ،فانی و تێپەڕە (هەر تۆیەك
لەم جیهانەدا دەبێت ببێتە یەك) .هەر (تۆ)یەك لەم
جیهانەدا ،كاتییە ،چونكە سروشتی زەینی مرۆڤ
ئەوەیە ،كە ئەزموونەكان بۆ بابەتی ناساندن و
رامان بگۆڕێت .مرۆڤ ناتوانێت هەتاهەتایە لە
رەهەندی ئەزموونی راستەوخۆ و بێهۆدا بژیت.
توانای مرۆڤ ئەوەیە بەردەوام بێهۆیی بۆ رامان
بگۆڕێت .بوبەر لە هەمان خاڵدا دەڵێت ،مرۆڤ
مانایەكی بەسەردا دراوە کە چاودێری بۆ رامان
بگۆڕێت( :مرۆڤ ناتوانێت بە بێ ئەو بژی ،بەاڵم
كەسێك مرۆڤ نییە ،كە تەنیا لەگەڵیدا دەژی).
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م��رۆڤ بێ ئ��ەو ناژیت و هۆیەكەی ،پێویستی
تێرنەبووی مرۆڤە بە ركێف ،بەاڵم كەسێك مرۆڤ
نییە ،كە ناتوانێت رووبەڕووی پەتی ،راستەوخۆ
و بێهۆی ئەوی دیكە بێتەوە.
بوبەر دوای ئەوەی پێگەیەكی بەرز دەداتە
پ��ەی��وەن��دی م��ن  -ت��ۆ ،ب��ە پێویستی دەزان��ێ��ت
رووبەڕووبوونەوەكانی مرۆڤایەتی لە پەیوەندی
ب��ە ت��ۆی ئ��ەب��ەدی تۆكمە ب��ك��ات ،ك��ە بێگومان
ناتوانێت ببێتە ئەوە.
ه����زری ب���وب���ەر ،ب��ە سیستمێك دان��ان��رێ��ت.
بوبەر بۆخۆی بە جدی ،هەرجۆرە روانگەیەكی
ش��ێ��وازم��ەن��دی رەت���ك���ردۆت���ەوە .ف��ەل��س��ەف��ەك��ەی
وەك سیستمێك ،ئ��اڵ��ۆزو زەح��م��ەت��ە ،چونكە
ئاشكرایە بەهای بااڵترین بەها بۆ بوبەر (واتە
رووبەڕووبوونەوەی من  -تۆ) دەبێت ،بە جۆرێك
لە سەرووی بەها كاتییەكان و گوزەرابێت .دەبێت
بەجۆرێك لە ئەبەدیەتدا پشتڕاست بكرێتەوە .بە
مەش پێویستی وێنای خوا وەك تۆی ئەبەدی،
بە ج��دی ،سەربە ئامانجەكانی بوبەرە ،رێك بە
هەمانشێوە كە روان��گ��ەی سپینۆزا بۆ گەوهەر،
سەربە ئامانجەكانی بوو.
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ئێستا دەپرسرێت كە ئاماژە بە خوا وەك تۆی
ئەبەدی مانای چییە؟ وەك وتم ،وێنای بوبەر
بۆ خوا بەوپەڕی الیەنگرییەوە تەبای ژیانە.
وێنای بوبەر بۆ خوا ،بە كورتی لە دەستەواژەی
خوارەوەدا دەربڕدراوە:
ناتوانیت لە هیچ شتێكدا خوا هەڵگۆزنی :بۆ
نمونە لە سروشتدا وەك خوڵقێنەری ،یان لە
مێژوودا وەكو خاوەنی ،یان لە ناسكاردا وەك
خودێك لەودایە كە گومان دەكرێت .ناتوانی
هیچیتر بخەیتەڕوو ،كە لەودا خوا هەڵبگۆزرێت،
خوا بوونەوەرێكە راستەوخۆ و بە زۆرترین
نزیكی و بەردەوامی لە بەرامبەرمانە و تەنیا
دەت��وان��ێ��ت بیكاتە ب��ەردان��گ ،ب���ەاڵم ناتوانێت
بەیانی بكات .هەرئێرە چەقی ناوەندی پەیامی
ئاینی ب��وب��ەرە .ل��ە بنچینەدا دەت��وان��ی��ن خوا
هەڵبگۆزین ،ب��ەاڵم ناتوانین باسیبكەین .تەنیا
دەتوانین رووب��ەڕووی ببینەوە ،بەاڵم ناتوانین
هەڵیبگۆزنین.
بێگومان دیارە بوبەر ،قسەی بۆ وتن لەمەڕ
خوا هەیە .لە راستیدا وەك��و كەسێكی رەهاو
ب��وون باسی خ��وا دەك���ات ،ك��ە ب��ە شێوازێكی
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لێكدژ ،یەكێتی پاوانكاری و گەمارۆدانی رەهایەو
بریتییە لە خۆی و جیهان ،كەچی هاوسنوور و
شیوو نییە ،بەاڵم هەڵەیە بەشێوەیەكی نائاسایی
گرنگی خ��واوەن��د ل��ەو وت��ان��ەدا هەڵبێنجین بە
ه��ەم��ان��ش��ێ��وە ك��ە ت��ۆم��ەت��ب��ارك��ردن��ی ب��وب��ەر بە
شێواوی و نەگونجان لەم خاڵەشدا هەڵەیە.
ب���وب���ەر ق��ب��ووڵ��ی ك�����ردووە ك���ە ل���ە دن��ی��ای
مرۆڤایەتیماندا ،دەبێت هەر تۆیەك ببێتە یەكییان.
ئەوخاڵە بۆ وێنامان لە خوا لەوانە وێنای بوبەر
بۆخۆشی راستە ،بەاڵم لە روانگەی بوبەرەوە،
ئەو وێناو ئەندێشانەی خوا ،بە خود و گەوهەری
مەسەلەكە ناگان .گەوهەری مەسەلەی تیۆری
بوبەر ،رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆیە بە
خوا.
لە رووبەڕووبوونەوەیەكی وەه��ادا ،مرۆڤ
هەستدەكات كە خ��وا كردوویەتییە بەردانگ.
بەپێی دەربڕینی بوبەر ،هێمایەكی پێدەدرێت.
ئ��ەو هێمایە ب��ە م���رۆڤ ناڵێت چ ب��ك��ات و چ
بڕیارێك بدات .ن��اوەڕۆك و پەیامێك لەگۆڕێ
نییە .هێمای ناوبراو ئەو خاڵە دەسەلمێنێت ،كە
ماناو چەمكێك هەیە یان بە دەربڕینێكی دیكە ،لە
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هەلومەرجێكی تایبەتی پشتگیری ماناو ئامانجی
مرۆڤ ،دەكرێت.
بەمەش ،پێوەرگەلێكی زەینی هەیە :رەنگە
ت��اك هەستی ت��وون��دب��وون��ی زان��ی��اری كارێكی
خوایی یان تەنانەت جۆرێك گۆڕانی ناوەوەیی
سەبارەت بە بوونی خۆی هەست پێ بكات .لە
ئەنجامدا ،بەگوێرەی شێوازی تایبەتی هزری
بوبەر ،هیچ پێوەرێكی واتایی بۆ دیاریكردنی كە
ئایا تاك كراوەتە بەردانگ یان بوونی نییە.
تیۆری ب��وب��ەرە كە (ب��ە راستی م��رۆڤ بۆ
دیتنی جیهان دەردەكەوێت ،بە مەبەستی خواش
دەچێتەدەر) .دەكرێت بۆ كەسێكی ئەوتۆ هەموو
شتێك بەردانگێكی خوایی بێت و دنیا بە تەواوی
ب��وون��ی خ��ۆی دەبینێت ،ب��وب��ەر ب��ەم شێوەیە
دەنوسێت( :پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤ ،هاوشێوەی
راستەقینەی پەیوەندییە بە خ��وا ،ب��ەم مانایە
كە بەردانگی راستەقینە ،وەاڵم��ی راستەقینە
وەردەگرێتەوە ،بێجگە لەمە لە وەاڵمی خوادا،
هەمووشتێك ،واتە تێكڕای جیهان ،بەشێوەی
زم���ان ،ئ��اش��ك��رای��ە و رەن���گ���دەدات���ەوە) .بوبەر
مەبەستی ئەوەیە خوا بۆكەسێك قسە دەكات كە
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گوێی بیستنی هەیە .بەردانگی راستەقینە وەاڵمی
راستەقینە وەردەگرێتەوە ،بەاڵم دەبێت لەبارەی
كەسانێك بڵێین چی كە بەدوای خوادا گەڕان،
ب��ەاڵم نەیان دۆزی��ی��ەوە؟ دەرب���ارەی كەسانێك
بە چ شێوەیەك ،كە خ��وای��ان ك��ردە ب��ەردان��گ،
بەاڵم وەاڵمیكییان لێ نەبیست؟ یان بە دیوێكی
دیكەدا ،ئەركی كەسانێك چ دەبێت كە هەرگیز
پێیانوانەبووە خوا كردوونییە بەردانگ؟ بوبەر
چۆن ئەو دیاردەیە رووندەكاتەوە؟
س�������ەرەڕای ئ�����ەوە ،ج��ول��ەك��ە ب������ەردەوام
پ��رس��ی��ارێ��ك��ی ل��ەس��ەر زم��ان��ە :چ���ۆن دەك��رێ��ت
كۆمەڵكوژی هۆلۆكۆست روونبكەیتەوە؟
ئایا وەاڵمێك هەبووە م��رۆڤ نەیبیستبێت،
ی��ان دەرگ��اك��ان��ی ئاسمان داخ��راب��وون؟ بوبەر
چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو دیاردەیە دەكات؟
بوبەر لە ژیانی جولەكەدا ،دوای ئاشۆیتز و
پێش لێكۆڵینەوە لە روانگەی بوبەرەوە ،دەربارەی
ژی��ان��ی جولەكە دوای ئاشۆیتز ،كەمپێكە لە
پۆڵەندا پەیوەندی بە رووداوی هۆلۆكۆستەوە
هەیە ،دەبێت روانگەی بۆ جولەكە بخەینە ژێر
سەرنجەوە.
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نووسینەكانی بوبەر دەرب��ارەی جولەكە و
نەوەی جولەكە ،الیەنگیری تێكڕاییەكەی لەبارەی
ژیانەوە رەنگدەدەنەوە ،بۆیە بوبەر بەم چەشنە
نووسی كە (جدیترین مرۆڤایەتی رۆحمان و
جدیترین جولەكەییەكەی ،هەردوو ،مانایان یەكە
و خوازیاری شتێكن) .بەوگوێرەیە ،لە روانگەی
بوبەرەوە ،جولەكە بەراییە و ئەوەی بە قووڵترین
شێواز ،مرۆڤایەتییە ،مانایان یەكە .لەو رووەوە،
ناتوانرێت ت��ی��ۆری ب��وب��ەر دەرب����ارەی بوونی
جولەكە لە تیۆرەكەی دەربارەی بوونی مرۆڤ
جیابكەیتەوە .ئەوەی تائێستا دەربارەی بوبەر
زان��ی��م��ان ،ل��ە روان���گ���ەی خ���ۆی���ەوە ،ه���ەر ب��ەو
تووندییەی كە جولەكەیە ،مرۆڤایەتیشە .كاتێك
بیرمەندێك نووسی كە جولەكە بوون ئاسانترین،
رێگای مرۆڤ بوونە ،بەاڵم بوبەر بە شیمانەییانە
دەڵ��ێ��ت ك��ە ب��ۆخ��ۆی ج��ەخ��ت ل���ەوە دەك��ات��ەوە
تائاستێك سەرچاوەی لە خوێندنەوەی قووڵی
بۆ جولەكە ،بە تایبەت حەسیدیزم گرتووە و بە
پێچەوانەوە ئەوەی بوبەر لەبارەی جولەكەوە
نوسیوویەتی ،بەشێوەیەكی جیانەكراوە ئاوێتەی
نوسینی فەلسەفە ب��ێ ه��اوت��اك��ەی ب���ووە .لە
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قسەیەكدا ،فەلسەفەی بوبەر ،بە پێچەوانەی
فەلسەفەی زۆر كەسانی دیكە ،یەك لە تێكڕای
ئۆرگانیك و ش��ێ��وازم��ەن��دە .روون��ك��ردن��ەوەی
ئەوەی كە :ئێمە سەرقاڵییەكانی بوبەر سەبارەت
بە تێكڕای م��رۆڤ و یەكێتی بوونی مرۆڤمان
بیرهێناوەتەوە ،بۆیە رێكەوت نییە كە ئەو لە
شێوازی مامەڵە و ئاكاری خۆیدا لەگەڵ جولەكە،
جەخت لە تامەزرۆیی جولەكە بۆ یەكگرتن -
یەكگرتنی خ��واو گ��ەڕان��ی م��رۆڤ ب��ۆ یەكێتی
ب��ەخ��ش��ی��ن��ی ت���������ەواوی ب����وون����ی خ�����ۆی ل��ە
الساییكردنەوەی خ��وا  -بكاتەوە .س��ەرەڕای
بوبەر بە هەمانشێوە كە لە الیەنگری تێكڕایی
خۆی جەختی لە هەلومەرجی بابەتی و مەلموس
دەك���ردەوە ،لە مامەڵەكردنیش لەگەڵ جولەكە
گرنگی بە كار و رەفتار دەدا .سەرئەنجام بە
هەمانشێوە ك��ە ل��ە الی��ەن��گ��ری تێكڕایی خۆی
ب��ەردەوام��ی جەختی لە توانای رزگ��اری تاك
دەكردەوە لە داهاتودا ،لە جولەكەشدا جەختی لە
ئ��ای��دی��ال��ی رزگ����ارخ����وازی ()messianic
دەك����ردەوە .ب��ەو گ��وێ��رەی��ە ،ب��وب��ەر دەنوسێت:
پرۆسەی بابەتی جولەكە لە مێژوودا ،خۆی بە
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شێوەی ه��ەوڵ بۆ هێنانەدی چەندی زیاتر و
ت��ەواوت��ری س��ێ ئەندێشەی تێكەوەتەنراو و
ئ��اش��ك��رادەك��ات :ئەندێشەی یەكگرتن ،ك��ار و
رەف���ت���ار ،ئ��ەن��دێ��ش��ەی داه���ات���وو .ب��وب��ەر ل��ەو
ب���اوەڕەدای���ە رووی ج��ی��اك��ەرەوەی ن��ەت��ەوەی
جولەكە ،رێك ئەوەیە كە بە شێوازێكی بێهاوتا،
نەتەوە و مەعنەویەت ئاوێتە دەك��ات .بەوپێیە،
بوبەر نەتەوەی جولەكە خۆی لەخۆیدا وەك
پڕۆسەیەكی مەعنەوی لەبەرچاو دەگرێت و
جەخت لەو بابەتە دەكاتەوە كە هیچ نەتەوەیەكی
دیكە نییە (پڕۆسەی مەعنەویەتی نەتەوەیی،
ه���اوش���ێ���وەی ن���ەت���ەوەی ج��ول��ەك��ە ئ��اش��ك��راو
ج��ی��اوازب��ێ��ت) ل��ە ن��اوی��دا .ب��ەم��ەش ،بانگەشەی
بوبەرە كە جولەكەبوون و نەتەوەی جولەكە،
لێكجیانەكراوەن ،هەردووكییان ،ئەو پڕۆسە
مەعنەوییە بێهاوتایە دەخەنە مێشكەوە .بەم
حاڵە ،بیرهێنانەوەی ئەو خاڵە گرنگە كە بوبەر،
بەشێوازی یەكچەشن و یەكپارچە تەماشای
پڕۆسەی مەعنەوی جولەكە دەكات .ئەو پڕۆسە
م��ەع��ن��ەوی��ە ،ب�����ەرزی ،ن��زم��ی��ی��ەك��ان ،ل��وت��ك��ە و
پ��ووك��ان��ەوەی تایبەتی خ��ۆی ه��ەی��ە .بااڵترین
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بەهادان بە ئەزموونی ئاینی بەرایی و سەرەتایی،
پاڵنەری بوبەرە ،بۆیە لە بەشەكانی چیرۆكی
كتێبی پ��ی��رۆزدا ،راپۆرتێكی متمانە پێكراو لە
رووب��ەڕووب��وون��ەوە و گفتوگۆی راستەقینەی
نێوان ئیسرائیل و خواكەی دەدۆزێتەوە ،بەاڵم
برەودان و باڵوكردنەوەی شەریعەتی جولەكە
بەهۆی دۆگمایی ،بە زەحمەت و بێهەستبوونی
ئەو ئەزموونەی بەرایی دەزانێت .لەو رووەوە،
بە لێكدانەوە (تەلمودی كێشەخوڵقێن)دا ،ئاماژە
بە رێنماییەكانی حاخامەكان دەكات و هالخا بە
رێگایەك بۆ نزیكبوونەوە لە خ��وا نازانێت و
رەتیدەكاتەوە .بوبەر لە بەرامبەر هالخا ،یان
شەریعەتی جولەكە( ،راستەوخۆ داكۆكی لە كار،
رەف��ت��ار و م��رۆڤ ل��ە ب��ەرام��ب��ەر خ��وا وەف���ادار
دەك��ات) .مەبەستی بوبەر لە (كار و رەفتاری
راستەوخۆ) ،هەوڵێكە (لەبەرئەوەی ئ��ازادی و
پیرۆزییەك بۆ رەفتار بگەڕێتەوە و رەفتار لە
ب��ەرت��ەس��ك��ی ئ��ەوك��ارن��ام��ان��ە رزگ��ارب��ك��ات ،كە
ب��ااڵدەس��ت��ی وش��ك و پێداگرانەی شەریعەتی
ئاینیەكەی الواز ،رەش و تاریك ك��ردووە ،كە
ماناو بەهایان نییە تا بۆ پیرۆزیەتی پەیوەندیەكی
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ك��ارا لەگەڵ خ��وا و دی��ن��دارب��وون لە رەف��ت��اردا
ئ��ازادب��ێ��ت ).روان���گ���ەی ب��وب��ەر س���ەب���ارەت بە
ش��ەری��ع��ەت��ی ج��ول��ەك��ەش ،سیستماتیكیانە،
سەرچاوە لە فەلسەفە تێكڕاییەكەی دەگرێت
دەرب�����������ارەی ژی��������ان .ب����وب����ەر ج���ەخ���ت ل��ە
رووبەڕووبوونەوە و هەلومەرجی بابەتی ژیانی
ت��اك ،دەك��ات��ەوە .لە روان��گ��ەی ب��وب��ەرەوە ،هیچ
بڕیار ی��ان كارنامەیەك نییە بتوانێت ت��اك بۆ
رووب��ەڕووب��وون��ەوە بابەتییەكان ئامادە بكات.
بوبەر هیچ بڕیارێك بۆ ژیان پێشنیاز ناكات و
پێشتر هیچ وەاڵم��ێ��ك ن��ادات��ەوە .ب��ە م��ەش لە
روان��گ��ەی خ��ۆی��ەوە بۆ جولەكەش ،جەخت لە
رووب��ەڕووب��وون��ەوەی بابەتی و راستەوخۆی
نەتەوە و خوای خۆی دەكاتەوە .ئەگەر روانگەی
بوبەر بۆ جولەكە وەكو پرۆسەیەكی مەعنەوی
لە بەرچاوبگرین ،ئێستا ئەو پرسیارە لەجێی
خ��ۆی��دای��ە ،ك��ە ق��ۆن��اغ��ی ئێستای ئ��ەو پڕۆسە
مەعنەویەی لە پەیوەند بە جولەكەی مۆدێرن
چییە؟ دەك��رێ��ت ئ��ەو پرسیارە بەشێوەیەكی
تایبەتیتر بەم شێوەیە بكەی ،كە وێنای بوبەر لە
ژی��ان��ی جولەكە دوای ئاشۆیتس چییە؟ ئایا
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ه����ەروەك گفتوگۆ م��ەح��اڵ��ە؟ ش��ێ��وازێ��ك ئ��ەو
واقعیەتە ن��ی��ش��ان��دەدات ك��ە جولەكە یەكسان
دەگرێت بە مرۆڤایەتی كە بوبەر ئەو پرسیارە
دەك���ات :ل��ە كاتێكدا تێیدادەژیین ،چەندین و
چەندینجار ئەو پرسیارە دەكرێت :چۆن دوای
ئاشۆیتس ،هەروەك ژیانی جولەكەیی شیاوە؟
ئەو پرسیارە بەشێوازێكی دروستتر دەكەم :لە
كاتێكدا ئاشۆیتسی لە ناودایە ،چۆن ژیان لەگەڵ
خ��وادا شیاوە؟ رۆچۆتە ناو دوری و نامۆیی
زۆر بێویژدانانەو ن��ادی��ارەوە .رەن��گ��ە هێشتا
كەسێك باوەڕی بە خوایەك بێت كە رێدەدات
ئ��ەو كارەساتە رووب���دات ،ب��ەاڵم ئایا دەكرێت
كەسێك قسە لەگەڵ خ��وادا بكات؟ ه��ەروەك
كەسێك دەتوانێت قسەكانی ببیستێت؟ كەسێك
دەتوانێت وەك تاكێك ،یان نەتەوەیەك ،لە رێی
گفتوگۆوە پەیوەندی بە خواوە بكات؟ لە شێوازی
پ��رس��ی��ارك��ردن��ەك��ەی ب��وب��ەر دەردەك���ەوێ���ت كە
ه����ۆل����ۆك����ۆس����ت ،ت����ێ����ك����ڕای ف���ەل���س���ەف���ەی
رووبەڕووبوونەوەی نێوان خواو مرۆڤ دەباتە
ژێر پرسیارەوە .لە راستیدا ،مەسەلەی شەڕ ،بە
گشتی ،شوێنی تاقیكردنەوەی فەلسەفەیەكی
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ئ��ای��ن��ی��ە .ه��ۆل��ۆك��ۆس��ت  -ئ���ەو ش���ەڕە وەس��ف
هەڵنەگرە  -ئەو مەسەلە دەگەیەنێتە لوتكەی
خۆی و هاواری گوێكەڕكەری رەفتاری زاڵمانەی
مرۆڤ لەگەڵ مرۆڤ ،پەردەی گوێمان دەدڕێنێت.
پێشتر شێوازی پرسیاركردنەكەی بوبەر كەشی
وەاڵمەكە دیاریدەكات .یەك :كاتێك دەڵێت (ئایا
دەكرێت باوەڕمان بە خوایەك بێت ،كە رێ بە
روودانی ئەو كارەساتە دەدات؟) زۆر نائاسایی
خۆی دەنونێنێت .سەرفی ئەو راستییە هێڵی
راست و چەپ بەسەر ئەو وتەیەدا دەهێنێت ،كە
زۆرب��ەی خەڵك ناتوانن ئەو باوەڕیان هەبێت.
دوو :بوبەر بە ئاماژە بە ئەندێشەیەك پێشتر
بەتوندی وەاڵم��ەك��ەی خ��ۆی تایبەتكردووە بە
كەمكردنەوەی رەهەندی ئاكاری خوا ،كە خوا
(رێ��ی داوە) ئ��ەو كارەساتانە رووب���دەن .سێ:
كاتێك باسی بێویژدانانەی دوری ،نامۆیی و
ق��ووڵ��ب��وون��ەوەی ن��ادی��اری دەك���ات ،ب��ەك��ردەوە
وەاڵمی پرسیارەكەی داوەتەوە .وەاڵمی بوبەر
بۆ هۆلۆكۆست لە چەمكی خۆرگیرانی خواكەی
رەنگیداوەتەوە كە باڵوكردنەوەی چەمكی خوای
پەنهانكەری كتێبی پیرۆزە .چەمكی (رۆژگیران)
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ی ب��وب��ەر ل��ە ش���اراوەی���ی ب���ەدەر نییە .ی��ەك،
دەنوسێت :زاراوەی (خ��ۆرگ��ی��ران) ئ��ام��اژە بە
روداوێك دەكات ،كە لە نێوان مرۆڤ و خودادا
روودەدات .دەكرێت ئەوە وەك رەتكردنەوەی
چەمكی بوونناسی ئەرێنییەكەی بێت لەبارەی
رەهەندی (نێوان) خۆر و چاوەكانمان روودەدات،
نەك لەخودی خۆر .هەربەو شێوازە ،خۆرگیرانی
خوا نیشانەیەك لە بژاردەی (كاتێكی مێژووییە
ك��ە جیهانی پ��ێ��دا ت��ێ��دەپ��ەڕێ��ت) ،ب���ەاڵم پاشان
دەنووسێت لە سەردەمی ئێمەدا ،پەیوەندی من
– ئەو ،جێگەی پەیوەندی من  -تۆ دەگرێتەوە.
لەو روانگەیەوە( ،من بەتوانای رەها)یە كە (لەو
ناوەدا دەستێوەردەدات و رووناكایی ئاسمانمان
لێدەگرێت) .بەمەش بە رواڵ��ەت دیار نییە ئایا
خ��ۆرگ��ی��ران��ی خ���ودا ل��ە روان���گ���ەی ب��وب��ەرەوە
واقعیەتێكی نازەینییە ،یان واقعیەتێكی دەروونی
مرۆڤایەتییە .ب��ە س��ەرن��ج��دان لێی ،م��رۆڤ بە
درێ��ژای��ی ئ��ەو قۆناغەی خۆرگیرانە دەبێت چ
ب��ك��ات؟ دەب��ێ��ت م��رۆڤ چ��اوەڕێ��ی دەركەوتنی
خوای پەنهان بكات .بوبەر بەردەوام دەبێت كە
كاتێك دووب��ارە دێتەوە (هەرچەند دەركەوتنی
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داهاتووی لە هیچكام لە دەركەوتنەكانی پێشتر
ناچێت ،بەاڵم ئێمە جارێكی دیكە پەروەردگاری
زاڵ���م و میهرەبانی خ��ۆم��ان دەن��اس��ی��ن) .لەم
دەستەواژەیەدا دەردەكەوێت خۆرگیرانی خودا،
واقعیەتێكی نازەینییە .بێگومان شەڕی مرۆڤایەتی
و الس��اری و سەركێشیەكەی ،تا ئەندازەیەك
ب��ەرپ��رس��ی ئ���ەو ك��ۆس��پ��ەی��ە ،ب���ەاڵم خ����ودا ،بە
لێكدانەوەیەك ،وەاڵمی قوربانیانی شەڕ ناداتەوە.
ئ��ەن��ج��ام��ی ئ���ەو ق��س��ەی��ە ك��ە ب��وب��ەری��ش دژی
هەڵگۆزینی نییە ئەوەیە ،خوا رێ بەخۆی دەدات
توشی خۆرگیران بێت .ئاكامی ئەو قسەیەش بە
ن���ۆرەی خ���ۆی ،ه����ەروەك ب��وب��ەر راش��ك��اوان��ە
دەنوسێت ،ئەوەیە خوایەك پەروەردگاری زاڵم
و میهرەبانە كە چاوەڕێیین .بە راستی ملدان بۆ
ئ��ەو ئەنجامە زەح��م��ەت��ە .ب��ەم ح��اڵ��ە ،گەرچی
لەوانەیە بەگوێرەی بنەمای ئاكاری ه��اوڕای
نەبین ،بەاڵم بیرهێنانەوەی ئەو خاڵە گرنگە ،كە
بوبەر لە هەڵگۆزینی ئەو ئەنجامە ،گونجاو كاری
كردووە .بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بابەتە ،ئێستا
ك��ات��ی��ەت��ی ب��ە چ��اوێ��ك��ی رەخ��ن��ەگ��ران��ە باسی
هەڵسەنگاندنەكانی هزری بوبەر بكەین .رەخنەی
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بوبەر رووی جیاكەرەوەی فەلسەفەی بوبەر،
گونجانییەتی ،ك��ە ل��ە باسەكەماندا ل��ەب��ارەی
ئەندێشەی بوبەرەوە ،رووبەڕووی بووینەتەوە.
كاتێك بوبەر بۆ یەكەمجار دەستی بە باوەڕی
رووب��ەڕووب��وون��ەوە گەیشت ،ب���ەردەوام و بە
گونجان ،بڕوای بەو باوەڕەبوو ،تەنیا دەكرێت
رووبەڕووی خوا ببیتەوە و ناتوانی پەیپێببەیت.
تاكە خاڵی نەگونجان لە هزری بوبەردا ،پەنهانییە
لە چەمكی خۆرگیرانی خوادا ،ئەگینا فەلسەفە
كامڵ و ف��ۆرم��ۆل��ەب��ووەك��ەی ی��ەك ل��ە تێكڕای
ئۆرگانیك و شێوازمەندە و لە جەختكردنەوە لە
رووب��ەڕووب��وون��ەوەی راستەوحۆی مرۆڤ بە
تۆی ئەبەدی پێكدێت ،بەاڵم كاتێك هزری بوبەر
ل��ە روان��گ��ەی ب��ەڵ��گ��ەی ئ��ەزم��ون��ی��ی��ەوە شرۆڤە
دەك��ەی��ن ،لە مەیدانی زەحمەتتر دەپەڕینەوە.
زەحمەتی ئەوەیە هەرچەند بوبەر تەواو بە پێی
ئەزمونی كەسی خۆی دەنووسێت ،بەاڵم هەرگیز
ئ��ەو خاڵە بەڵگەنەویست نییە ،ئەزمونێك لە
بەردەست هەمووان دابێت ،كە زۆر هەوڵدەدات
بیگوازێتەوە و دەری ببڕێت .ئ��ەوەی لێرەدا
ئاماژەی پێدەكەین پەیوەندی من  -تۆی نێوان
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مرۆڤ و خودایە ،نەك پەیوەندی من  -تۆی
ن��ێ��وان م���رۆڤ و م���رۆڤ .دەك��رێ��ت ل��ە ه��زری
بوبەردا بەو ئەنجامە بگەیین ،كە مرۆڤی بێ
باوەڕ ،دڵڕەق ،كەڕ یان نابینا و هەرگیز هێماكان
نابینێت .بەوپێیە بوبەر ،بەمجۆرە رەخنە لە ژان
پۆل سارتەر دەگرێت ،كە بێدەنگی بوونەوەری
ب��ااڵڕۆی��ی ك��ردۆت��ە خاڵی دەسپێكی خ��ۆی بێ
ئەوەی لەخۆی بپرسێت ،چەند نەبیستنمان لەو
بێدەنگییە دەوری هەبووە .دەكرێت بە ئاسانی
ئ��ەو رەخنەیە ل��ە ب��وب��ەر ب��گ��ری ،ك��ە بۆچی لە
ك��ارای��ی و كاریگەربوونی ب��ااڵڕۆی��ی دەستی
پ���ێ���ك���ردووە ،ب���ێ ئ�����ەوەی ل���ەخ���ۆی بپرسێت
نەبیستنمان چەند لەو دەنگەدا رۆڵی هەبووە و
لە راستیدا ئایا بوبەر بیریدەكردەوە ،كە ئەو
دەنگەی بیستووە یان نا؟ پێویستە بانگەشەی
ب����وب����ەر ل����ەس����ەر ئ�����ەو ب���ن���ەم���ای���ە ب����ە ج���دی
لەبەرچاوبگیردرێت ،ك��ە كەسێك ب��ە هەموو
بوونی خۆی دەجوڵێت تا دنیا ببینێت ،سەردانی
خ��ودا دەك���ات .ئ��ەوك��ارە ل��ە ب���ارەی ب��وب��ەرەوە
راس��ت��ە ،ب���ەاڵم ئاشكرایە ئ���ەوە ئەزموونێكی
مرۆڤایەتی هەمووان نییە .لەڕاستیدا ئەوەی لە
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ئ��ەزم��وون��ی م��رۆڤ��ەك��ان ب�ڵاوت��رە ،الوازك��ردن��ی
ئارامیمان یەكالكەرەوەی باوەڕە ،خەمساردی
لەبارەی دنیایەكە كە زۆربەی خەڵك بە شورو
شەوقەوە وەك بوبەر رووبەڕووی بوونەتەوە.
پێموایە بوبەر وەك پێویست گرنگی بە ئەزمونێك
ن��ەداوە ،كە لە كتێبی دەرب��ارەی ژیانی مرۆڤ
()Of Human Bondageی ب��ەره��ەم��ی
سۆمەرست مۆم وەسفیكراوە .ئەو ئەزموونە،
ئەزموونی الوێكە بەناوی فیلیپ كاری بە القی
گۆجیەوە دڵسۆزانە و بەوپەڕی بوونی ئاكاری
ش��ازی خ���ودا ،داوای شیفای نەخۆشیەكەی
دەكات .بە دۆخێكی ئاخنراو بەداماوی نەفس ،لە
تەنیشت تەختە خەوەكەی چۆكدادەدات ،جلەكانی
دادەكەنێت و لە كاتێكدا دەپاڕێتەوە چاك ببێتەوە،
رووتوقووتە .بە چاوەڕوانیكردنی فریادڕەس،
دەچێتە ناو جێگەكەیەوە تابنوێت .بە دڵخۆشییەوە
خەبەری دەبێتەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەی دووبارە
رووب��ەڕووی واقعیەتی القی گۆجی دەبێتەوە،
دڵخۆشییەكەی لێدەبێتە ژەهری مار .لە پێشەكی
كتێبی ل��ەب��ارەی كۆیلەیی م��رۆڤ دا ،هاتووە:
(دۆخ���ی بەزەییانەی فیلیپ ب��ۆ چاكبوونەوە،
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راستەوخۆ لە ئەزموونی نوسەرە ،كاتێك الڵی
زم��ان��ی دای���ك ،س����ەرەڕای ئ��ەوپ��ەڕی ب���اوەڕی
بەتینی ،لەناونەچوو ،توشی یەكەم سەریەشەی
ئاینی خۆی بوو)  ،بێگومان وەاڵمی بوبەر بۆ
ئەو بابەتە ئەوەدەبێت ،كە ئەو بانگەشەیە لە
راستیدا پەیوەندییەكی من  -تۆ نەبووە ،چونكە
فیلیپ (و دای��ك) ،هیواو چاوەڕوانی شتێكن لە
خودا ،بەاڵم ئەو پرسیارە بەم شێوازە بۆ خودی
بوبەر دەگەڕێتەوە ،ئەگەر تاك هەست بە هیچ
جۆرە پشتگیرییەكی مانایی نەكات بێجگە لەمە،
هێمای وەاڵم��ی خ��وا چ دەب��ێ��ت؟ بە ه��ۆی ئەو
پ��رس��ی��ارەوە ،رەن��گ��ە سەرئەنجام ب��ە ب��اوەڕی
خۆرگیرانی خ���ودای ب��وب��ەر كۆتاییمان بێت.
پێموایە ،خۆرگیرانی خوا الوازترین خاڵی هزری
بوبەرە .ئێمە ئەوە بە گوێرەی سێیەم پێوەرمان،
واتە بەهای زانستی هەڵدەسەنگێنین .وتنی كاتی
ئێمە ،كاتی خۆرگیرانی خودایە ،چ دەرئەنجام و
ئاكامێكی هەیە؟ بوبەر پێیوایە ،دەرئەنجامی ئەو
قسەیە ،كاتی ئێمە ،كاتی چاوەڕوانی خودایە.
یەكسەر ئەوبابەتە شانۆنامەی لە چاوەڕوانی
گ����ۆدۆی س��ام��ۆی��ێ��ل بیكێت دا ،ب��ی��ر م��رۆڤ
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دەهێنێتەوە .كێشەکە ئەوەیە گۆدۆ هیچ كاتێك
دەرناكەوێت .سەرەڕای ستایش ورووژێنەرانە
بوونی بەشی زۆری ه��زری ب��وب��ەر ،ب��اوەڕی
خوای پەنهان و چاوەڕوانی دەركەوتنی لەالیەن
م��رۆڤ��ەوە ،ی��اری چاوشاركێنەی م��ن��دااڵن بیر
م��رۆڤ دێنێتەوە ،بێگومان هەقی خۆمانە لەم
خاڵەدا ،چاوەڕێ بین مرۆڤێكی زۆر بەناوبانگی
وەك بوبەر ،وێنەی بەرزتری خوا بخاتەڕوو.
چەمكی خ��ۆرگ��ی��ران��ی خ���ودای ب��وب��ەرە ،نەك
ل��ەڕوان��گ��ەی ئ��اك��اری��ی��ەوە ن���ات���ەواوە ،بەڵكو لە
روانگەی جوانناسیشەوە ناخۆشە .بەوشێوەیەی
پێشتر بیرمانهێنایەوە ،بوبەر هونەرمەندێكی
گەورەیە .لە سۆنگەی هونەری و جوانناسییەوە،
بێدەنگی خوا بۆ (سەعاتە مێژووییەكەی) ،زۆر
گونجاوترە كە بوبەر وەسفیدەكات .پێش چەند
ساڵێك ،ئینگمار بێرگمانی گەورە هونەرمەند،
فیلمی بێدەنگی بەرهەمهێنا ،كە وێناكردنی هەمان
بابەتە .دەكرێت ئەو فیلمە وەاڵمێكی جوانناسی
ت���رب���ێ���ت .راس��ت��ی��ی��ەك��ەی ئ����ەوەی����ە س��ەع��ات��ە
مێژووییەكەمان پێویستی بە چەمكێك لە خودایە
و لە چەمكە ئاماژە پێكراوەكەی بوبەر جیاوازە.
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لەو خاڵەدا هاوڕای بوبەرم ،كە خواوەند النیكەم
دەب��ێ��ت م��رۆڤ ئاسابێت ،ب��ەاڵم (مرۆڤئاسا)،
پێویستە بە شێوازێكی جیاواز پێناسە بكرێت ،بە
ج��ۆرێ��ك بكرێت س����ەرەڕای دوان��دن��ی خ��ودا،
دەری���ش���ی ب���ب���ڕێ .ئ�����ەوەی وت����را ب���ە م��ان��ای
رەت��ک��ك��ردن��ەوەی ت��وان��ای ه��زرەك��ان��ی ب��وب��ەر،
گ����ەورەی����ی دان���ان���ی ش���ێ���وازم���ەن���دی ،ب��اس��ی
سەرنجڕاكێشی پەیوەندی من  -ت��ۆی نێوان
مرۆڤ و مرۆڤ نییە .گونجانێك كە بوبەر لە
روان���گ���ەی روب���ەڕووب���وون���ەوە دەی��پ��ارێ��زێ��ت،
نمونەیەكی شایانی هاندانی پیاوێكە كە سورە
لەسەر قسەی خۆی و یەكتۆز ناچێتەدواوە،
ب��ەاڵم سەرئەنجام ،هەرگیز جەختكردنەوەی
ب��وب��ەر ب��ۆ كەسانێك وەك پێویست نییە كە
هۆگری رەهەندی زارەكیین .رووبەڕووبوونەوە
خاڵێكی سەرەتای دروس��ت دادەنێت ،بەاڵم لە
هەوڵەكانی مرۆڤە بۆ بیركردنەوە لە خ��ودا،
بەشێوەیەكی دروست بەدیدێت و لە دایكدەبێت،
بێگومان خودا خوایەكە كە شایانی پەرستنە و
بكرێت دەربارەی بە روونی و بە دیقەتی ئەقڵی
و وردەكاری جوان ناسیش باسیبكەی.
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پەراوێزەكان:
1

Herman Cohen ،1842 -H

 )1918دامەزرێنەری قوتابخانەی نیوكانتی ماربۆرگ
بوو كاریگەری زۆری بەسەر رامانی جولەكەی سەدەی
بیستەوە هەبوو.
 .2گیۆرگ سیمێڵ (George Simile ، 1858
 )- 1918لە بەرلین لەدایكبوو ،لە  1881دكتۆراكەی
لە زانكۆی بەرلین وەرگرت .فەیلەسوفی دامەزرێنەری
سۆسیۆلۆجییە وەك سیستەمێكی زانستی جیاواز.
 .3ویلهێلم دیلتای (Wilhelm Dilthy، 1833
 )- 1911فەیلەسوفی ئەڵمانی ،كە لە زانكۆی بەرلین
خوێندی و وەك مامۆستای فەلسەفە ل��ەوێ مژولی
وان��ە وت��ن��ەوە ب��وو .هزرەكانی كاریگەریەكی زۆری��ان
ب��ەس��ەر ه��ای��دگ��ەرەوە ه��ەب��وو .وەك فەیلەسوفێكی
نیوكانتی ،شیكاری كانتی بۆ مێژووش گشتاند و زانستە
مرۆییەكانی لە زانستە سروشتییەكان جیاكردەوە.
 .4نیكۆالسی خەڵكی كوسا (Nicolas Of Cusa
 )،1401 - 1464عارفی ئەڵمانی ،كە فكرەكان لەژێر
كاریگەری ئەلبێرتی گ���ەورە ،ئەكیوناس ،بوتاونتۆرا
واكهارت بوو.
5

Jacob Boehm ،1575 -J

 )1624حەكیم و عارفی ئەڵمانی و كاریگەریەكی زۆری
لەسەر رامانی ئاینی دوای خۆی دانا.
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 :Hasidism .6ح��ەس��ی��دی��زم وش���ەی���ەك���ە بۆ
سەرهەڵدانێك لەسێ قۆناغی لێكجیا بەكاردەهێترێت،
كە فڕیان بەسەر یەكەوە نییە .یەكەم گروپیان ناودەنێن
سیدیان ،یان حەسیدیان كە تاقمێكی جولەك و كۆنینە
ب��وون ل��ە م���اوەی ساڵەكانی  300پ .ز .ت��ا 175پ.
ز .گ��ەش��ەی��ان ك���رد .سەرسەختترین داك��ۆك��ی��ك��اران��ی
جولەكە بوون بوون لە بەرامبەر ئەو جولەكانەی كە
لە س��ەرەت��ادا ،لەژێر كاریگەری هێلینزم داب���ون .ئەو
گروپە بۆ بەگژداچونەوەی هێلینیستەكان پێیان لەسەر
ئینتاكیەكانی سوریا دادەگرت .دووەم گروپ بەدرێژایی
سەدەكانی دوازدە و سێزدە لە ئەڵمانیا سەریانهەڵدا
لەژێر كاریگەری سەعدیا بن یوسف و خەڵكانی عیرفانی
و مەسیحایی ب��وون .ئەو سەرهەڵدانە لەسەر كۆمەڵە
گروپێك لە رابەرانی خانەدانی كلۆنیمۆس چڕببووەوە.
بناخەی رێنماییەكانی ئەو جواڵنەوەیە لەسەر سێ هۆكار
بونیاتنرابوو :چلەكێشی ،خاكەڕایی ،ئەخالقی .سێیەم
گ��روپ ،سەرهەڵدانی حەسیدیزم سەربە بەعل شەم
توو یان حەسیدیزمی دواكەوتووە و كاتێك كە باسی
سەرهەڵدانی حەسیدیزم دەكرێت ،ناوی ئەو گروپە دەزێتە
زەینەوە .ئەو سەرهەڵدانە لەناو جولەكەكانی پۆڵۆنیاو
هەلومەرجی قەیراناوی ئەو كۆمەڵگایە لەسەدەی هەژدە
س��ەروەدەردەن��ێ��ت .ئ��ەو سەرهەڵدانە پێگەی ب��اوەڕی
راستەقینە و تەركە دنیای ت��ەورات��ە و بە سروشتی
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تەواوو جیاواز لە جولەكە بوونی خاخامی دەستیپێكرد،
كە لەسەر تەوەری فێركردنی تەورات قووڵببۆوە .لەم
سەرهەڵدانەدا ،جۆرێك تەركە دنیاو تەقوای زەحمەت
رادەسپێردرێت ،هەروەها حەسیدیزم لە وشەی عیبری
 Hasidبە مانای تەركە دنیا وەرگ��ی��راوە .حەسیدیزم
جواڵنەوەیەكی عیرفانی جولەكەییە ،كە لە سەدەی هەژدە
لە هۆڵندا دەركەوت و لە نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدە
گەیشتە لوتكەی خۆی .ئەو قوتابخانەیە فۆڕم و شێوەی
بە میوزیك ،ئ��ەدەب و فەلسەفەی كۆمەڵگای جولەكە
بەخشی .ئەو قوتابخانەیە جەخت لە توانای پەیوەندی
بەردەوام بە خوا دەكاتەوە.
 :I and Tho .7واڵتەر كافمانی وەرگێڕی من و
تۆ رەخنە لە جۆرج سمیتی وەرگێڕی تری ئەو كتێبە
دەگرێت ،كە بۆچی دەستەواژەی Ich und Duی واتە
ناونیشانی كتێبەكەی بە I and Toی وەرگ��ێ��ڕاوە و
لەوباوەڕەدایە كە دەبێت بە  I and youوەربگێڕدرێت.
دەڵێت وشەی  Duلە ئەڵمانیدا وشەیەكە لەنێوان عاشقان
ئاڵوگۆڕ دەكرێت ،لە كاتێكدا كە لە ئینگلیزیدا وشەی
 Thoبەم چەشنە بەكارناهێنرێت ،هەروەها وشەی Tho
یەكسەر خوا بیردەهێنێتەوە ،لە كاتێكدا كە وشەی Du
بەم چەشنە نییە .سەرباری خوایەك كە وشەی Tho
ئ��ەوە دەگێڕێتەوە خ��وای ئ��ام��ۆژگ��اری ئاینی و خوای
كتێبی پیرۆزە ن��ەك خواییەك م��رۆڤ لە نائومێدی و
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هیوابڕاوی سكااڵی لێدەكات یان بۆی دەگ��ری .كاتێك
تاكەكان راستەوخۆ و بەبێ ه��ەرج��ۆرە ناوبژیوانێك
لەگەڵ خوا قسە دەكات و لەجیاتی دووبارەكردنەوەی
داوای نوسراو و باو ،ئەوجۆرەی كە دڵییان بڕیاردەدات
قسەدەكەن .وشەی بەكار  Thoناهێنن .بەمەش باشترە
ل��ە وەرگ��ێ��ڕان��ی  Du، youدابنێین ،گ��ەرچ��ی youش
وەرگێڕانێكی گونجاو نییە ،چونكە  youدەاللەتی بەسەر
كەسی تاك و كۆدا هەیە ،لە كاتێكدا كە  Duتەنیا بەسەر
دووەم كەسی تاك دەاللەت دەكات و لە بابەتی نافەرمی
و نێوان خۆشیدا كەڵكی لێوەردەگیردرێت ،ب��ەاڵم ئەو
رەخنانەی كە واڵتەر كافمان لەوشەی Thoی دەگرێت،
لەبارەی وشەی (تۆ)ی فارسی راست نییە ،چونكە وشەی
(تۆ)ی فارسیش وەك وشەی Duی ئەڵمانی دەاللەت لە
دووەم كەسی تاك دەكات و لە نێوان هاوڕێیانی دڵسۆز
و عاشقەكاندا ئاڵوگۆڕ دەكرێت ،هەروەها كاتێك تاكەكان
بیانەوێت گەرموگوڕانە قسە لەگەڵ خوا بكەن وشەی
(تۆ) بەكاردەهێنن ،بەمەش ئێمە لە وەرگێڕانی Ich und
 ،Duدەستەواژەی (من و تۆ)مان داناوە.
 :geistige wescnhcitcn .8رۆب��ێ��رت ود لە
بونناسی مارتن بوبەر ئەم دەتەواژەیە بە forms of
 the spiritو م��ۆری��س فریدمان ل��ە ژی��ان��ی دیالۆگی
ب��ە  intelligible essencesو زاڵ��ت��ەر كافمان لە
وەرگێڕانی من و تۆ بە  spiritual beingsوەرییان
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گێڕاوە .رۆبێرت وود بانگەشە دەكات بوبەر نامەیەكی بە
مێژووی ساڵی  1957نوسیووە كە ئەو دەستەواژەیە بە
مانای  spirit in phenomenal formsە .سەرەڕای
رەخنەگرتن لە وەرگێڕانەكانی دیكەی ئەو دەستەواژەیە،
ئەنجامگیری دەكات كە وەرگێڕانەكەی ،واتە وەرگێڕانی
گونجاوە الی .هەربۆیە ئێمە ب��ە (دەرك��ەوت��ن��ی رۆح)
وەرمانگێڕا.
سەرچاوە:

 مجموعە تفكری دینی در دورە معاصر ،نوشتە:رونالد گیرگوراسمیت ،ترجمە :دكتر سید مسعود سیف
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مارتین بۆپەر مەزنە فەیلەسوفی
ئیسرائیلی و مەچەكی بەهێزی
فەلسەفەی دیالۆگ
بەهێزترین فەیلەسوفی مرۆڤگەرای سەدەی بیستەم
سۆفییەكی جوو ،شرۆڤەكارێكی تەورات و
تەگەرەیەكی بەردەم حاخامەكان

ماجید خەلیل
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مارتین پ��ۆب��ەر(  )Martin Buberكە بە
زمانی عبری دەبێتە مۆردخای ،ناوبراو یەكێكە
لە گرنگترین فەیلەسوفە وجودی و مرۆڤگەراو
رۆحییەكانی جوو لە سەدەی بیستەمدا .لە ساڵی
 1878لە ڤییەننا ی پایتەختی نەمسادا دا لە
دایكبووەو لە 13ی حوزەیرانی  1965و لە
تەمەنی  87ساڵیدا و لە شاری ئۆرشەلیم (قودس)
ی ئیسرائیلدا ماڵئاوایی لە ژیان كردووە .مارتین
پۆپەر لە خانەوادەیەكی جووی نەریتخواز هاتە
دونیاوە .زۆرینەی تەمەنی منداڵی لەالی باپیری
بووە ،باپیری لە شاری لڤۆڤی ئۆكرانیادا ژیانی
ك��ردووەو لەوێشدا بیروباوەڕی نەریتخوازی
جوو و هاوكات ئەدەبیاتی رەوگەی كۆنخوازی
یەهودییەكان خزێنراوەتە مەژگییەوە .دواتر
لەساڵی  1892دا بۆ یەكەم جار دەگەڕێتەوە ماڵە
بابی خۆی لەشاری لیمپەری ئەڵمانی .ناوبراو
ل��ەو كاتەی تەمەنیدا لە ئەڵمانیا وردە وردە
دڵی لە بیروباوەڕی نەریتخوازی یەهودییەكان
هەڵدەكەنرێت و بایەخی خۆی لەسەر فەلسەفەو
ێ
خ��وێ��ن��دن��ی ب��ەره��ەم��ە فەلسەفییەكانی ئ��ەو 
دەم چ��ڕدەك��ات��ەوە ،بەتایبەتی دەستدەكات بە
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خوێندنەوەی بەرهەمەكانی عەمانوئێل كانت و
كیركەگۆرد و فردریك نیتچە .هەموو ئەمانە
كە كاریگەریی ق��ووڵ لەسەر ئەو نەوجەوانە
ێ
جێدەهێڵنو وایلێدەكەن كە رووبكاتە ڤییەناو لەو 
دەستبكات بە خوێندنی فەلسەفەو فیلۆلۆجیا(
زانستی زمان) و مێژووی هونەرو ئەدەب .هەر
لە ساڵی  1898دا پابەند دەبێت بە جواڵنەوەی
سەهیۆنییەوە ،ئ��ەوێ دەم تیۆرەكەی تیۆدۆر
هرتزل ،وەك تیۆرێكی نەتەوەیی داكۆكی لە
بوونی دەوڵەتێكی نەتەوەیی دەكرد بۆ جووەكان
لە فەڵەستیندا ،بەاڵم ئەو لەو پێودانگەدا زۆر
دڵپەسەند نەبوو ،بەڵكو پێیوابوو ئاراستەیەكی
رۆح��ی و كۆمەاڵیەتی ب��ۆ ج��ووەك��ان ،دەبێت
لەدەستپێكی كارەكانی بێت .لە ساڵی 1899
دا پۆپەر هاوسەرگیریی لەتەك پاوال فینكلر دا
دەكات .پۆپەر متمانەی تەواوی بزووتنەوەی
سەهیۆنی بەدەستدەهێنێت و هەڵسوڕاوێكی
بەهێزی وەشانكردنی ئەو ئەدەبیاتە ب��وو ،كە
سەهیۆنییەكان لە دەستپێكی سەدەی بیستەمدا
بە چاالكی كاریان لەسەر دەكرد .ئەو لە ساڵی
 1902دا ب���ووە س��ەرن��وس��ەری س��ەرەك��ی
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هەفتەنامەی جیهان  Die Weltكە ئۆرگانی
فەرمی بزووتنەوەی زایۆنی بوو ،ئەو هەفتەنامە
لەو قۆناغەدا وەكو مەچەكێكی بە هێزی ئایدیاو
ئایدیۆلۆژیای زایۆنییەكان وەه��ا ب��وو ،بەاڵم
پاش ساڵێك و لە  1903دا لەو جواڵنەوەیە
تەوەسیاوەو روویكردە بزووتنەوەیەك بەنێوی
بزووتنەوەی خۆپارێزو پاكژەكان ،كە زیاتر لە
سیاسەت دووركەوتەوەو روویكردە فەلسەفەی
تەسەوف و فەلسەفەی خۆگرتنەوە لە مادییەت
و سیاسەت .لەساڵی  1904ت��اوەك��و 1908
توانی زنجیرە بەرهەمێك بەچاپ بگەیەنێت ،كە
زیاتر رووەو پاكژبوونەوە ب��وون و هاوكات
ب��ەش��ێ��ك��ی��ان ل��ە ش��ێ��وەی چ��ی��رۆك و كۆمەڵە
چیرۆكدا دەی��دەڕش��ت��ن .لە سااڵنی  1910بۆ
 1914دەستیدایە خوێندن و نوسین لە بواری
ئەفسانەداو لە و میانەیشدا شوێن دەستی لە
چەندین تێكستی ناوازەدا دیارە .لە ساڵی 1916
ێ بووە
دا لە بەرلینەوە چووە هیپنهایم و لەو 
یەكێك لە دامەزرێنەرانی ئەنجومەنی نەتەوەیی
جووەكان و گۆڤاری یەهودی بەنێوی Der
 Judeدەرچوواند و بۆخۆیشی سەر نوسەری
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بوو .لەساڵی  1924دا لەتەك فرانتز روزنتسڤایغ
دا توانیان كتێبخانەی نێوەندی بۆ فێركردنی
ی��ەه��ودی��ی��ەك��ان داب��م��ەزرێ��ن��ن .ن��اوب��راو ساڵی
 1923دا یەكێك لە بەنێوبانگترین نوسینەكانی
لە چوارچێوەی پەرتوكێكدا باڵوكردەوە بەنێوی
من و تۆ  ، Ich und Duهاوكات بەهاوكاری
روزنتسڤایغ دەستیان دایە وەرگێڕانی تەورات
لە زمانی عیبرییەوە بۆ سەر زمانی ئەڵمانی.
ه��اوك��ات لە ساڵی  1926دا ب��ەش��دار ب��وو لە
نوسینی گ��ۆڤ��ارە وەرزی��ی��ە بەنێوبانگەكەی
ج��ووەك��ان بە نێوی گ��ۆڤ��اری ئ��اف��ران��دن Die
 .Kreaturلە ساڵی  1930دا بە بڕیارێك
دەبێتە ئوستازی زانكۆی فرانكفۆرت ،بەاڵم پاش
سێ ساڵ و وەكو ناڕەزایەتییەك لەمەڕ بوونی
هیتلەر و گەیشتنی بەدەسەاڵتی ئەڵمانیا واز
لە پۆستەكەی دەهێنێت و دەست لە كارەكانی
دەكێشێتەوە .هاوكات نازییەكان ،واتە پارتی
سۆسیالیستی ناسیۆنالیست رێگەی لێدەگرن
لە دام���ەزراوە گشتییەكانی دیكەیشدا ،مژوڵی
نسین و خوێندن و كارەكانی بێت .چوون لەو
كاتەدا هەستابوو بە دامەزراندنی كتێبخانەیەكی
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ێ
ن��اوەن��دی ب��ۆ ج���ووە پێگەیشتووەكان ،وەل � 
دیسانەوە دەسەاڵتی نازی لە ئەڵمانیا ئەوەشیان
لێیاساغكرد .ساڵی  1938ناچار دەبێت ئەڵمانیا
جێبهێڵێت و رووبكاتە سەرزەمینی فەڵەستین
و لە ئۆرشەلیم نیشتەجێبێت ،ئیدی ئەو بووە
م��ام��ۆس��ت��ای ئ��ەن��س��رۆپ��ۆل��ۆج��ی��او كۆمەڵناسی
لەزانكۆی عبری قودسدا .ناوبراو لەو قۆناغەدا
لەگەڵ ئ��ەوەی وەك فەیلەسوفێكی رۆح��ی و
عیرفانی نێوی دەرك��ردب��وو ه��اوك��ات مژوڵی
نوسین و نوسینەوە بوو ،بەاڵم لە گۆڤارەكاندا
بەشدار ب��وو ،دەنگی میدیای ج��ووەك��ان بوو،
هێزێكی م��رۆڤ��گ��ەراو ئاشتیخواز ب��وو ،لەنێو
ب��زووت��ن��ەوەی زایۆنیدا و لە گ��ۆڤ��اری یەكێتی
ج��ووەك��ان��دا مشتومڕی ئ��ەو ب��ۆ ئ��ەوەب��وو ،كە
دەوڵەتە نەتەوەییەكەی جوو لە فەڵستین لەسەر
بنەمای جیاكاری نەبێت و بۆ عەرەب و جوو
ێ بۆ پێكەوە چیان و
بێت پێكەوە ،ئەو دەیوت بەڵ 
نا بۆ جیاكاری و رق و كینە .ناوبراو لەهەموو
پرسەكاندا دیالۆگی ه��ەڵ��دەب��ژاردن دیالۆگێك
لەسەر بنەمای سەركەوتن و بەزینی یەكێك
و ئەویتر نا ،بەڵك و لەسەر بنەمای گەیشتن
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بێت بە راستییەكان ،هەربۆیە لە پاش جەنگی
جیهانی دووە م ئەو بە جدی تر لێنەوی وتارو
سیمینارەكانی ب��ردە دەرەوەی ئیسرائیل و
لە ئ��ەوروپ��او ئەمریكادا دەستیدایە گەیاندنی
پەیامەكەی ،هەربۆیە لەو پێناوەدا بووە ناوێكی
درەوشاوە نە لەنێو یەهودییەكاندا ،بەڵكو لەنێو
خەڵكدا  ،بۆ ئەم مەبەستەیش چەندین خەاڵ ت
و رێزلێنان و پلەی پێبەخشرا ،كە هەموویان
ئاماژەی ئاشتی و سیمبوڵبوونی بوو بۆ پێكەوە
ژیان.
ئ���ەوەی ك��ە مارتین ب��ۆپ��ەر جەختی لەسەر
كردەوە لەماوەی ژیانیدا هەڵقواڵوی بەربەریەتی
ئەو واقیعە بوو كە بۆخۆی لەنێویدا دەژیا ،ئەو
وەاڵم���ی ه��ەم��وو ئ��ەو پ��رس��ی��اران��ەی دای���ەوە كە
پرسیاری لەسەر مانای مرۆڤ دەكرد لەمیانی
ج��ەن��گ��ی ج��ی��ه��ان��ی ی��ەك��ەم و ج��ەن��گ��ی جیهانی
دووەمدا ،هاوكات واڵمی جوو بوونی لە ئەڵمانیا
دەدای����ەوە ل��ە ئ��ەوروپ��ا ،ی��اخ��ود ج��ووب��وون لە
ئەڵمانیا .ئەو لەبەرئەوە بوو كە فەیلەسوفێكی
وجودی بوو ،هەروەكو چۆن جان پۆڵ سارتەر
بەشێوەیەكی سەرەكی لە فەرەنسادا جەختی
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لەفەلسەفەی وج���ودی دەك�����ردەوە .پۆپەریش
هەڵقواڵوی واقیعێكی دیاریكراو ب��وو ،لەوێوە
بوونی كردە پێوەر بۆ قسەكردن لەسەر ژیان.
دیارە لەسەر ئاستی میتافیزیكی ،مرۆڤ كائینێكە
بوونی خۆی لەنێو پێوەندییەكاندا دەبینێتەوە.
مرۆڤ هەمیشە لە پەیوەندیدایە ،ئەم پەیوەندییە
چەمك و واتای مرۆڤایەتی پێكدەهێنێت.هەوەڵ
پێوەندی جەوهەری لە مرۆڤدا پەیوەندی مرۆڤە
لە زاڕۆییەوە بە دایكییەوە .ئەو وێنای زاڕۆیەك
دەنەخشێنێت لەسەر سنگی دایكیدا ،چلۆن لە
پەیوەستیدایە بە دایكییەوە.ئامادەیی دایك لێرەدا
وەك ئامادەیی مرۆڤێكی تر نییە ،بەڵكو ئەو
ئامادەییە بۆ منداڵەكە مەرجی ژیان و مەرجی
مانەوەیەتی.
دی��ارە كارە فەلسەفییەكانی پۆپەر لەمیانی
ژیانیدا وەك ئاڵنگارییەك بوون بۆ فەیلەسوفانی
مەزنی وەك��و دیكارت و ماركس و هتد .ئەو
وەك فەیلەسوفێكی عیرفانی و وەك پێشەنگێكی
بواری تەسەوفی یەهودی لە سەدەی بیستەمدا
كارەكانی جێ سەرنج ب��وون ،دكۆكیكارێكی
س��ەرس��ەخ��ت��ی دەوڵ��ەت��ی فەلەستینی ب��وو بە
هەردوو شوناسی جو و عەرەبەوە .كارەكانی
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ێ م��ش��ت��وم��ڕ ه��ەڵ��دەگ��رن و وەك بناغە
گ��ەل � 
تەماشادەكرێن .بە زمانەكانی ئەڵمانی و عبری
نوسیویەتی و كتێبە بەناوبانگەكەی بەناوی من
و تۆ خوێندنەەویەكی فرەی بە زمانی ئینگلیزی
بۆكراوە .لە بیستەكانەوە تاكۆتایی ژیانی ،بە
س���ەدان وت���اری ب�ڵاوك��ردووەت��ەوە س��ەب��ارەت
ب��ە م��اری��ف��ەی م���رۆڤ  .ش��رۆڤ��ەك��ان��ی ل��ەم��ەڕ
فەلسەفەی ئەنسرۆپۆلۆجیا خوێندنەوەیەكی فرە
ئاڵۆزبوونە .لێرەدا ب��ەوردی سەرنجی خۆمان
ل��ەم��ەڕ فەلسەفەو ش��وێ��ن و پێگەو ماهیەتی
پۆپەر بۆ ئاین دەخەینەروو ،بەاڵم هێندە گرنگە
بزانین كە پۆپەر یەكێكە لەو فەیلە سوفانەی كە
لەهەندێك رووەوە بەتایبەتی لە قسەكردن لەسەر
پرسی مرۆڤ ،لێكچوونی لەتەك كانتدا هەبوو،
لەهەندێك رووی��ش��ەوە خ��اوەن��ی تایبەتمەندی
و داهێنانی خۆیەتی  .پۆپەر لەگەڵ ئەوەدا كە
فەیلەسوفێكی جیهانییە ،هاوكات تەنها فاكتەرێك
كە رێگریی هەبوو ل��ەوەی زێدەتر ل��ەوەی كە
هەیە بناسرێت ،ئەو ئاراستە نەیارییەتیە بوو كە
بە هۆی دنیای ئیسالمی و بەشێك لە بیرمەندانی
دژە زایۆنییەوە رووبەرووی ببوویەوە ،چوون
ئەو ئەندام بوونی لە كۆنگرەی سەهیۆنییەكان
و رۆڵ��ی مەزنی لە ب��واری ه��زری سەهیۆنیزم
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و ئاتاجبوونی جوو بۆ دروستبوونی گوتارێكی
رۆحی و یەكگرتوو ،كاری مەیدانی فەلسەفەی
ل��ەالی ئ��ەم دژوار ك��رد .ن��اوب��راو لە ت��ەواوی
نوسراوەكانیدا جەختی لەسەر پرسی مرۆڤ
دەكردەوەو وەاڵمی ئەو پرسیارانەی دەدایەوە
كە دیپرسی مرۆڤ چییە سەر لەبەری بەرهەمە
دی��ارەك��ان��ی س��ەرچ��اوەی��ەك��ی وردی ب���واری
رۆحانییەت و زانستی كۆمەڵناسی و مرۆڤناسین:
بەرهەمە دیارەكانی ئەو بریتین لە :
ن��وری ش��اراوە (ئورغانوز) من و تۆ( غوغ
و ماغوغ) تەوراتی نەبییەكان( تورات هنفیئیم)
موسا( موشی) ئەمەو لەگەڵ س��ەدان وت��ارو
كۆڵینەوە ،كە تێكڕایان پەیامی دۆستایەتی و
خ��اوێ��ن��ب��وون��ەوەو پێوەندی ب��وو ل��ە چێكردنی
گوتارو دیالۆگێك.
هاوشێوكانی بیری پۆپەر

دی���ارە م��ێ��ژووی نوێگەریەتی و مۆدێرنە
ب��ەج��ۆرێ��ك ل��ە ج��ۆرەك��ان و ب��ەش��ێ��وازی جیا
لەنێو نەتەوەكاندا رۆچ��ووە .هەموو ئەوانەی
كە شوێندەستیان بە جوانكردنی مۆدێرنەوە
ب���ووە بریتین ل��ەچ��ەن��د بیرمەندێكی م��ەزن��ی
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ل��ێ��ك ه��ەڵ��ق��واڵوی ئ��ای��ن��ە ج���ی���اواز و ن��ەت��ەوە
جیاوازەكان ،لەم میانەدا پۆپەر لە سەردەمی
نوێدا نوێنەرایەتی جوانكردنی ج��ووەك��ان و
ب��اوەڕی جووەكان دەك��ات ،بەو بە روویەكی
نوێوە شۆڕبووەتەوە بۆ نێو تەورات ،هەروەكو
چۆن موحەمەد ئیقباڵی ئێرانی شۆڕببوویەوە
ب��ۆ ن��ێ��و ق���ورئ���ان و ن��ی��ك��ۆس ك��ازان��زاك��ی��س��ی
ف��ەی��ل��ەس��وف��ی گ����ەورەی ع��ی��رف��ان��ی كریستیان
شۆڕببوویەوە بۆ نێو ئینجیل .ئەوان دەكرێت
بڵێین سێكوچكەیەكی بەرفراوانی سەردەمی
م��ۆدێ��رن��ە ب����وون ،گ��وت��ارەك��ان��ی��ان ل��ە رۆح��ی
ئاینەوە ه��ات��ەدەرێ و تەنها مرۆڤی دەبینی،
ئ��ەوان بیروباوەڕیانو تەنها مرۆڤی دەبینی و
مرۆڤانە دەدوواو جەختیان لەسەر بااڵیی و
نزمی و جیاوازی نەدەكردەوەو مرۆڤ پێوەری
دیالەكتیك و مرۆڤ پێوەری دیالۆگ و مرۆڤ
پێوەری خۆشگوزەرانی ژیانیان بوو .لە بواری
سیاسیشدا پ��ۆپ��ەر نوێنەرایەتی جوانكردنی
خواستەكانی جوو ب��وو ،خواستە روەواكانی
ج��و ك��ە س��اڵ��ەه��ای س��اڵ ب��وو ب��ە بندەستی و
بە پەرتەوازەیی مابوونەوە ،ئەوان لە قاوغی
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بندەستییەوە ئەوە تەنها پۆپەر بوو رەوایەتی
دەگەیاندندن بە دون��ی��ان چەكی دەستی ئەو
دەزگا هەواڵگرییەكان و پالنە ژێر بەژێرییەكان
و وابەستەبوون بە توندو تیژییەوە نەبوو،
بەڵكو چەكی دەستی ئەو میدیا و رۆژنامەو
گۆڤار ب��وو ،بەئاشكرا ج��اڕی بوونی خۆیانی
دەدا .لەم میانەدا هەژموونی نەدەویست ،ئەو
هەژمونەی زایۆنیزم داكۆكی لێدەكرد بەڵكو
ئ��ەو پێیەكانی ه��زری ن��ەت��ەوەی ج��ووی وەك
ب����ەڕەی خ���ۆی رادەك��ێ��ش��ا .ئ���ەو گ��وت��ارەك��ەی
ج���وداب���وو ،تایبەتمەندییەكانی گ��وت��ارەك��ەی
لەوانی دی لەوەدا بوو كە باوەڕی بە سڕینەوە
نەبوو ،دەی��وت ئێمە سیاسەتی سڕینەوەمان
لەهەمبەر پ��ێ��ڕەو ك���راوە ،ن��ازی��ی��ەت گ��ەرەك��ی
بوو جوو بسڕێتەوە ،ب��ەاڵم ت��ەورات نایەوێت
ب��ەرام��ب��ەر ب��ە ه��ەم��ان ك���اردان���ەوە بدوێنرێت،
دەب��وو ئێمە سیاسەتی خوێندنەوەی ئەوانی
دی پ��ەی��رەو بكەین ،ب��اوەڕم��ان بە هەژموون
نیە ،ب��اوەڕم��ان ب��ەو تیۆرە نییە كە لە نیلەوە
بۆ ف��ورات��ە ،فەلسەفەی نیل بۆ ف��ورات لەالی
ئەو دروستبوو ،بەاڵم فەلسەفەیەكی دیالۆگی
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ب���وو ،ل��ەن��ی��ل��ەوە ب��ۆ ف���ورات دەب���وو بندەستی
نەمێنێت و ه���ەم���ووان ه��ەب��ن .ئ���ەو هەڵگری
گ��وت��اری رزگ���اری���خ���وازی ن���ەت���ەوەی ع���ەرەب
ب��وو لە فەلەستین ،ه��ەروەك��و چ��ۆن هەڵگری
گوتاری مافی جووەكان بوو لە قودس .پێكەوە
ب��وون و پەیوەندی س��ەرل��ەب��ەری مرۆڤایەتی
دی��اری��دەك��ات .ب���اوەڕی ب��ە پ��ەی��وەن��دی هەبوو
وەك چۆن منداڵێك پەیوەستە بەدایكییەوە ،بەو
جۆرەیش جووەكان و كریستیان و موسڵمان
لە قودسدا پەیوەستن .لەم رێگەیەدا لە رووی
هزرییەوە هەموو ئەو شتانەی كە پۆپەر دەیوت
ل���ەالی ئیقباڵی اله��وری��ش دەوت����راو نیكۆس
كازانزاكیزیش جەختی ل��ەب��ارەوە دەك���ردەوە،
رۆمانەكانی ئەویش مەحشەرێك بون كە ناخی
خاوێنی لە دینەوە هەڵدەگۆزی .ب��ەدەر لەوان
بیرمەندان بە رزگاریخوازی خەڵكی فەڵەستین
دەچوێنن ،ئەو جیاوازە لە بیرمەندو ئەدیبەكانی
ت��ری دونیای عبرییەت و سەهیۆنی ،جیاواز
ب���وو ل��ە ئ��ارس��ەر ك��وس��ل��ەری ج���وو ك���ەی لە
رۆمانەكانی سوكایەتی بەرهەمدەهێناو لەسەر
بنەمای رەگ��ەزی بە تەنزو هێزێكی نازییەوە،
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مرۆڤی عەرەبی خەجاڵەت دەكرد .لەم میانەدا
پۆپەر دەچوێنرێت بە مەهاتما غاندی رێبەری
رزگ���اری���خ���وازی گ��ەالن��ی ه��ن��دس��ت��ان .غ��ان��دی
هەڵگری گوتاری ناتوندو تیژی بوون هەروەكو
چۆن پۆپەریش هەڵگری هەمان گوتار بوو ،
غاندی رووی دەم��ی لە هیندۆسەكان نەبوو،
رووی دەمی لە هندۆس و موسڵمان و هەموو
نەتەوەو رەنگەكان ب��وو ،ب��اوەڕی بە چەك و
خوێن نەبوو ،هەروەك چۆن پۆپەریش هەمان
شتی دەوت ،غاندی وەك بەرهەڵستكارێك بزاڤی
هندییەكانی بۆ رزگاری چاالككردو گەیاندییە
لوتكە ،پۆپەریش بەهەمان شێوە لە كۆنگرەكانی
بلفۆرەوە تاوەكو چەند ساڵێك پاش چێبوونی
ئیسرائیل ژیا ،ئامانجەكانی غاندی بەتەواوی
نەپێكران و هیندستان داب��ەش��ك��را ،هەروەكو
چ��ۆن ئامانجەكانی پۆپەریش نەهاتنە دی و
دووس���اڵ پ��اش م��ەرگ��ی جەنگی ج��ووەك��ان و
عەرەب لە ساڵی  1967دا هەڵگیرسا .فرەجار
ئەم دوو پێشەنگە بیروراو بۆچوونەكانی خۆیان
ئاڵوگۆڕكردووە .لەگەڵ ئەوەی كە لەئیسرائیلدا
ساڵی  1948دەوڵ��ەت رادەگ��ەی��ەن��رێ��ت ،بەاڵم
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ب����ەردەوام پ��ۆپ��ەر جەخت ل��ەوەدەك��ات��ەوە ،كە
پێویستە ج��ووەك��ان و عەرەبە موسڵمانەكان
نەكەونە ژێر كاریگەریی شۆڤێنییەتی خۆرئاواو
پێویستە لە دەرونێكی خاوێنەوە بەرژەوەندییە
هاوبەشەكانی خۆیان لەپێشچاو بگرن .پۆپەر
گەالنی بندەستی لەوە هۆشیار دەكردنەوە كە
بوونەتە قوربانی سیاسەت ئیمپریالییەكان و
جیایی رەنگەكانیان بووەتە ئامڕازێك ،بۆئەوەی
بەزوویی دژ بەیەك پێكیان بدەن ،هەربۆیە لەم
پێناوەدا پۆپەر لەنێو خەڵكی ئ��ازادی خواز و
لەنێو دنیای ئەكادیمییەت و زانكۆكانی دونیادا
بووبە نوێكی دیارو ئاشكراو بەدرێژایی تەمەنی
چەندین خەاڵتی مەزنی لە بوارە جیاجیاكاندا
پێدرا بۆ نموونە:
 .1ساڵی  1921لە ئەڵمانیا خەاڵتی گۆتەی
لە زانكۆی هامبۆرگ بردەوە.
 .2ساڵی  1953براوەی خەاڵتی ئاشتی بوو
لە پێشەنگای پەرتوكی ئەڵمانیدا
 .3ساڵی  1958براوەی خەاڵتی ئیسرائیل
بوو بۆ مرۆڤگەرایی
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 .4ساڵی  1961بووە براوەی خەاڵتی بیالیك
بۆ هزری جووەكان
 .5س��اڵ��ی  1963ب���ووە ب����راوەی خەاڵتی
ئیسراسموس لە ئەمستردام دا.
 .6ساڵی  2005بە ژمارە 125ی كۆی 200
كەسایەتی بەنێوبانگی ئیسرائیلییەكان دیاریكرا
بە درێژایی تەواوی سەردەمەكان.
پ��ۆپ��ەر ل��ەم��اوەك��ان��ی ژی��ان��ی��دا ب���ەت���ەواوی
س�������ەرەداوی خ���ۆی ل���ەت���ەك ن���ەت���ەوەو گ��ەل��ە
بندەستەكانی دیدا هێشتەوە ،بەجۆرێك نموونەی
میانەڕەوی بوو ،میانەڕەوێك كە بونی دەوڵەتی
ئیسرائیلی لە بەشێكدا بە داگیركار دەزانی ،ئەو
بۆخۆی پێشبینییەكانیشی لە ئاستێكدا بوون
كە وردە وردە دێنە دی .بۆ نموونە داننانی
ترامپ بە دەوڵ��ەت بۆ ئیسرائیل و فەلەستین
و ب��ە ئ��اگ��اه��ات��ن��ەوەی ح��ەم��اس ب��ۆ دان��وس��ت��ان
لەتەك ئیسرائیل و رازیبون بەو ق��ەدەرەی كە
ئیسرائیلی تێدایە  ،بە ئاشكرا لە رۆژنامەیەكی
ئیسرائیلیدا ن��وس��راب��وو ،بەڵێ وا دووای نیو
س��ەدە وەختە پێشبینییەكان و راسپاردەكانی
پۆپەر دێنەدی ،ئیدی سەردەمێك جڵەوی ژیانی
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لەژێر دەستدایە ،كە تەنها باوەڕو پڕەنسیپەكانی
پۆپەر شوێنی تێیاندا دەبێتەوە .هەربۆیە مرتین
پۆپەر بەدڵنیاییەوە هێزێك بوو كە وەك چۆن
بۆ جووەكان پێویست بوو بەو جۆرەیش بۆ
موسڵمان و كریستانەكان پێویستە ،لەنێو
باوەڕە رادیكاڵە كاندا غیابی پۆپەرێكە بۆ دنیای
ئیسالم ،كە ئەورۆ نمونەو هاوشێوەكانی داعش
و ن��ەس��رەو قاعیدەو سەلەفییە جیهادییەكان
رۆژه�����ەاڵت و خ���ۆرئ���اوای���ان ك��ردۆت��ە گۆمی
خوێن .هەربۆیە مارتین پرۆبەر لە ئەدەبیاتی
ئ��ەوان��ەی ك��ە جەخت ل��ەس��ەر ن��ات��ون��دو تیژیی
دەكەنەوە بە كەسێكی سەهیۆنی نا سەهیۆنی
ن��اس��راوە ،یاخود ن��اس��راوە ب��ەو سەهیۆنییەی
كە سەهیۆنی نییە ،ئ��ەوە وەك��و هێمایەك كە
بۆچوونەكانی لەدەرەوەی پراكتیكی ئەو پێناوە
بوون ،كە سەهیۆنییەتی پێوە ناسراوە ،یاخود
سەهیۆنییەت ئەنجامیداون لەبەرئەوە هێمابوونی
پۆپەر لەنێو قەڵەمە بە ویژدانەكانی فەڵەستین و
عەرەب و موسڵمانانیشدا شوێنی كراوەتەوەو
مایەی پێزانین و سەنایەكی پەیوەست بووە بە
كارەكانییەوە.
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archive/Hayat%20INT/1998-ال-صهاینە/8/7/
الحسیدی-بوبر-مارتن-صهاینە.html
2. http://www.kalimatalhayat.com/
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28
29

سەیران بۆ سەرێكانێ
گەندەڵی

نوسەر

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013

وەرگێڕ
رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل

ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال
رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014
2014
2014
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
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2015
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
2015
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
2015
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل 2015
بریتا بولەر
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ماجد خەلیل
سەجعان میالد ئەلقزی

2015
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59
60
61

ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
2016
هشام جعیط
كەریم
2015
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106
107
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ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
216

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
217

مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
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كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
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10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

2017

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7
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ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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