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لەگەڵ  نەبوو،  فەیلەسوف  بنچینەیی وشە،  بەواتای  كیركەگۆر، هەرچەندە 

ئەوەشدا قسەی لەسەر چەند بابەتێك دەكرد، كە زیاتر بابەتی فەلسەفی  بوون، 

بەژیان  سەبارەت  بەڵكو  نەیدەنووسی،  جیهانەوە  لەبارەی  هەرچەندە  كیركەگۆر 

دەینووسی، بەوەی كە ئێمە چۆن دەژین، چ شێوەیەك لەژیانمان هەڵبژاردوە؟

كیركەگۆر دەستیكرد بەلێكۆڵینەوەكانی سەبارەت بە«واتای زیندوبوون« ،  و 

بابەتی سەرەكی باسەكەی »تاك و بوونی تاك« بەواتایەكی تر، بابەتی »بوون« بووە 

لەتێڕوانینی كیركەگۆرەوە، ئەو بوونە، تەواو سوبژیكتیو بااڵتر لەدەست پێگەیشتنی 

دەروونناسیە،  بانگەشەكانی  خودایی و  فەلسەفە و  یاساكانی  لۆژێك،  عەقڵ و 

بوو،  تێڕوانیە  ئەو  بابەتەكانی  تەواوی  بنەمای  بنچینە و  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

كەفەیلەسوف و زانا و دەروونناسەكان لەهەموو كاتەكاندا لێیان وەرگرتووە.

بەشێك لەفەلسەفە، یان بەوتەی هەندێك لەنافەیلەسوفەكان، كەكیركەگۆر 

بنیادنەری بوو، ناونرا »ئەگزيستانسیالیزم« بێگومان كاتێكی زەمەنی بەسەرداچوو، 

بچەسپێت،  ئەگزیستانسیالیزم  چوارچێوەی  یاخود  نووسینگە،  هەتاوەكو 

هەندێك لەفەیلەسوفەكان وەكو نیچە، هوسرل  و هایدگر« لەڕوانگەی رابەرانی 

بوون،  ئەگزيستانسیالیزمێك  بزانن،  كەخۆیان  بێئەوەی  ئەگزيستانسیالیزمەوە« 

هایدگر ئەو واتایەی لەسەرخۆی رەتكردەوە، نیچەش پێش ئەوەی  كەس ئەوەی 

پێبڵێت، مرد، كەسەدەیەك پاش مردنی كیركەگۆر بوو، بەاڵم بەدەركەوتنی ژان 

ئەگزيستانسیالیزم  پێگەی  لەفەرەنسا دوای جەنگی جیهانی دووەم،  پۆل سارتەر 

بوون، بەتەواوی  وبەڕەسمی ناسراو جێگە و پێگەی خۆی گرت.

روناكبیرانی پاریس لەدوای شەڕەوە،  بەنائومێدیەكی خراپ و  قوڵدا رۆچون، 

سوریالیزم  بێت،  پێكردن  بڕوا  جێگەی  نەمابوو،  شتێك  ئەوان  الی  بەشێوازێك 
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كەشێوەیەكی سەیر و سەمەرەو نەناسراوی هەبوو،  بەم هۆیەوە ماوەیەك بۆ خۆی 

متمانەی بەدەستهێنا، لەگەڵ ئەوەی ئێستا بەروانینێكی گاڵتەپێكراو سەیردەكرێت، 

بە  بڕواپێكردن  فەرەنسا،  رۆشنبیرەكانی  ستالین،  دەسەاڵتی   گەیشتنە  لەگەڵ 

كۆمۆنیزمیان بەسەخت دەزانی )هەرچەندە كەلەو رێگەیەوە تێدەكۆشان( هەر لەو 

هەلومەرجەدا بوو، كەسەردەمی ئەگزیستانسیالیزم دەستیپێكرد، لەگەڵ ئەوەشدا 

لەبنچینەدا كەسێك ناچار نەكرابوو باوەڕ بەمە بكات، هەتا زیاتر لەوەش دەیوت 

كە«نائومێدی« بەشێكە لە »پێگەی مرۆیی« 

دەرەوەی   هاتنە  لەگەڵ  ئەگزيستانسیالیزم،  قوتابخانەی  شێوەیە   بەم 

لەكافتریاكانی پاریس، دنیای داگرت و گەیشتە كافتریاكانی كرینویچ و یلج و لەندەن و 

بووبە  لەكۆتاییدا  سانفرانسیسكۆ،  یاخیبوونی  رەخنەگرو  گەنجانی  دانیشتەكانی 

جێگای سەرنجی ناو زانكۆكانی هەردوو ئوقیانووسی ئەتڵەسی و، بوو بە فەلسەفەی 

كافتریایی و زانكۆیی.

بوو،  رووە وە  لەو  رووناكبیرەكانیش  قوڵەكانی  زۆر  باسە  جگەلەمەش 

نووسەرەكان،  هونەرمەندەكان،  لەیەككاتدا  توانی  كەئەگزیستانسیالیزم 

روڵیان  لەپێشكەوتنیدا  كەهەموویان  بگرێ ،  لەخۆ  شەقاوەكانیش  فەیلەسوفەكان و 

هەبوو، بەوشێوەیە قوتابخانەی ئەگزيستانسیالیزم، بوو بەپێشەنگی فكری و روانینی 

ئەو  دواتری  كەلەدەیەكانی  گەرایی،  پێكهاتەی  پاش  كرداری،  وپێكهاتەگەرایی و 

سەدەیە، رەواجی پەیداكرد.

مەسەلەو  كەهەمان  ئەگزيستانسیالیزم،  قوتابخانەی  فەلسەفی  ناوەڕۆكی 

لەقەڵەمدەدرێت،  بیستەم  س��ەدەی  بەدەستكەوتی  بەگشتی  بوونە،  بابەتی 

كەلتور  بێمتمانەبوونی  شكان و  نیگەرانی و  بوون،  بێگانە  كەبەلەخۆ  سەدەیەك 

لەكیركەگۆرەوە  راستەوخۆ  ئەوانە  ئەمانەشدا هەموو  لەگەڵ  دەستنیشاندەكرێت، 

سەرچاوە دەگرێت، كەنزیكەی سەد ساڵ پێش سارتەر لەدایكبووە.

هەرچەندە كیركەگۆر بێشك بیركردنەوەی زۆر لەپێش سەردەمەكەی خۆیەوە 

بوو، بەاڵم سەرەتایی دەستپێكردنی كارەكانی، بەیەكێك لەكۆنترین پرسیارەكانی 

فەلسەفی دانا، بەوەی كە )بوون( چییە، ئەو پرسیارەی، جگەلە فەیلەسوفەكان 

بەنابەجێ  و  ئەمانەیان  پرسیاری   فەیلەسوفەكان  بەاڵم  دەیكرد،  تریش  خەڵكی 
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گاڵتەجار دەزانی، یان ئەوەیان لەناو فەلسەفەی خۆیاندا، كە چارەسەركرا وبوو 

لەگەڵ  نەبوو،  فەیلەسوف  بنچینەیی وشە،  بەواتای  كیركەگۆر، هەرچەندە 

ئەوەشدا قسەی لەسەر چەند بابەتێك دەكرد، كە زیاتر بابەتی فەلسەفی  بوون، 

بەژیان  سەبارەت  بەڵكو  نەیدەنووسی،  جیهانەوە  لەبارەی  هەرچەندە  كیركەگۆر 

دەینووسی، بەوەی كە ئێمە چۆن دەژین، چ شێوەیەك لەژیانمان هەڵبژاردوە؟

كیركەگۆر دەستیكرد بەلێكۆڵینەوەكانی سەبارەت بە«واتای زیندوبوون« ،  و 

بابەتی سەرەكی باسەكەی »تاك و بوونی تاك« بەواتایەكی تر، بابەتی »بوون« بووە 

لەتێڕوانینی كیركەگۆرەوە، ئەو بوونە، تەواو سوبژیكتیو بااڵتر لەدەست پێگەیشتنی 

عەقڵ و لۆژێك، یاساكانی فەلسەفە و خودایی و بانگەشەكانی دەروونناسیە، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا بنچینە و بنەمای تەواوی بابەتەكانی ئەو تێڕوانیە بوو كەفەیلەسوف و 

زانا و دەروونناسەكان لەهەموو كاتەكاندا لێیان وەرگرتووە.

بەشێك لەفەلسەفە، یان بەوتەی هەندێك لەنافەیلەسوفەكان، كەكیركەگۆر 

بنیادنەری بوو، ناونرا »ئەگزيستانسیالیزم« بێگومان كاتێكی زەمەنی بەسەرداچوو، 

هەندێك  بچەسپێت،  ئەگزیستانسیالیزم  چوارچێوەی  یاخود  نوسینگە،  هەتاوەكو 

رابەرانی  لەڕوانگەی  هایدگر«  هوسرل  و  نیچە،  وەك��و  لەفەیلەسوفەكان 

بوون،  ئەگزيستانسیالیزمێك  بزانن،  كەخۆیان  بێئەوەی  ئەگزيستانسیالیزمەوە« 

هایدگر ئەو واتایەی لەسەرخۆی رەتكردەوە، نیچەش پێش ئەوەی  كەس ئەوەی 

پێبڵێت، مرد، كەسەدەیەك پاش مردنی كیركەگۆر بوو، بەاڵم بەدەركەوتنی ژان 

ئەگزيستانسیالیزم  پێگەی  لەفەرەنسا دوای جەنگی جیهانی دووەم،  پۆل سارتەر 

بوون، بەتەواوی  وبەڕەسمی ناسراو جێگە و پێگەی خۆی گرت.

روناكبیرانی پاریس لەدوای شەڕەوە،  بەنائومێدیەكی خراپ و  قوڵدا رۆچون، 

سوریالیزم  بێت،  پێكردن  بڕوا  جێگەی  نەمابوو  شتێك  ئەوان  الی  بەشێوازێك 

كەشێوەیەكی سەیر و سەمەرەو نەناسراوی هەبوو،  بەم هۆیەوە ماوەیەك بۆ خۆی 

متمانەی بەدەستهێنا، لەگەڵ ئەوەی ئێستا بەروانینێكی گاڵتەپێكراو سەیردەكرێت، 

بە  بڕواپێكردن  فەرەنسا،  رۆشنبیرەكانی  ستالین،  دەسەاڵتی   گەیشتنە  لەگەڵ 

كۆمۆنیزمیان بەسەخت دەزانی )هەرچەندە كەلەو رێگەیەوە تێدەكۆشان( هەرلەو 

هەلومەرجەدا بوو، كەسەردەمی ئەگزیستانسیالیزم دەستیپێكرد، لەگەڵ ئەوەشدا 
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لەبنچینەدا كەسێك ناچار نەكرابوو باوەڕ بەمە بكات، هەتا زیاتر لەوەش دەیوت 

كە«نائومێدی« بەشێكە لە »پێگەی مرۆیی«. 

دەرەوەی   هاتنە  لەگەڵ  ئەگزيستانسیالیزم،  قوتابخانەی  شێوەیە   بەم 

لەكافتریاكانی پاریس، دنیای داگرت و گەیشتە كافتریاكانی كرینویچ و یلج و لەندەن و 

بووبە  لەكۆتاییدا  سانفرانسیسكۆ،  یاخیبوونی  رەخنەگرو  گەنجانی  دانیشتەكانی 

جێگای سەرنجی ناو زانكۆكانی هەردوو ئوقیانووسی ئەتڵەسی و، بوو بە فەلسەفەی 

كافتریایی و زانكۆیی.

بوو،  رووە وە  لەو  رووناكبیرەكانیش  قوڵەكانی  زۆر  باسە  جگەلەمەش 

نووسەرەكان،  هونەرمەندەكان،  لەیەككاتدا  توانی  كەئەگزیستانسیالیزم 

روڵیان  لەپێشكەوتنیدا  كەهەموویان  بگرێ ،  لەخۆ  شەقاوەكانیش  فەیلەسوفەكان و 

هەبوو، بەوشێوەیە قوتابخانەی ئەگزيستانسیالیزم، بوو بەپێشەنگی فكری و روانینی 

ئەو  دواتری  كەلەدەیەكانی  گەرایی،  پێكهاتەی  پاش  كرداری،  وپێكهاتەگەرایی و 

سەدەیە، رەواجی پەیداكرد.

مەسەلەو  كەهەمان  ئەگزيستانسیالیزم،  قوتابخانەی  فەلسەفی  ناوەڕۆكی 

لەقەڵەمدەدرێت،  بیستەم  س��ەدەی  بەدەستكەوتی  بەگشتی  بوونە،  بابەتی 

كەلتور  بێمتمانەبوونی  شكان و  نیگەرانی و  بوون،  بێگانە  كەبەلەخۆ  سەدەیەك 

لەكیركەگۆرەوە  راستەوخۆ  ئەوانە  ئەمانەشدا هەموو  لەگەڵ  دەستنیشاندەكرێت، 

سەرچاوە دەگرێت، كەنزیكەی سەد ساڵ پێش سارتەر لەدایكبووە.

هەرچەندە كیركەگۆر بێشك بیركردنەوەی زۆر لەپێش سەردەمەكەی خۆیەوە 

بوو، بەاڵم سەرەتایی دەستپێكردنی كارەكانی، بەیەكێك لەكۆنترین پرسیارەكانی 

فەلسەفی دانا، بەوەی كە )بوون( چییە، ئەو پرسیارەی، جگەلە فەیلەسوفەكان 

بەنابەجێ  و  ئەمانەیان  پرسیاری   فەیلەسوفەكان  بەاڵم  دەیكرد،  تریش  خەڵكی 

چارەسەركرا وبوو  كە  خۆیاندا،  فەلسەفەی  لەناو  ئەوەیان  یان  دەزانی،  گاڵتەجار 

كیركەگۆرا،  لەتێڕوانینی  نەدەزانی،  بەپێویست  باسكردنیان  بۆیە  خستبووەروو، 

نەك تەنیا هەر كەسێك دەبێت ئەو پرسیارە بكات، بەڵكو پێویستە كەژیانی خۆی 

لەوەاڵمێكی زهنی )سوبژ كتیو( بۆ ئەو پرسیارە بخاتەڕوو، هەر ئەو پێداگیریەی 

لەسەر سوبژكیتو، ببێتە گرنترین بەشداری لەفەلسەفەدا.
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الیەنێكی  پێشوو،   لەفەیلەسوفەكانی  زۆرێ��ك  لەبیری  بوون  مەسەلەی 

مادەی  رەگەز و  ئەفالتون،   ئەوەی  سوقرات و  پێش  لەراستیدا  سەرەكی هەیە، 

كەوتبوونە  بوون  مەسەلەی  لەگەڵ  فەلسەفە  فەلسەفەوە،  ناو  بخەنە  عەقڵیەت، 

واتایەكە،  بەچ  بوون  چییە و  زیندووبوون  كەواتای  پرسیارەی  ئەو  جەنجاڵیەوە، 

زۆرێك  رۆژانەدا  لەم  لەوانی خستبووە سەرلێشێوانێكەوە،  هەرچەندە  زۆرێك 

لەفەلسەفیەكان، بەوتنی ئەوەی، كە وەها پرسیارێك بێواتایە و، بەئاسانی لێیەوە 

باسكردنیان  لەسەر  زۆر  قبوڵكراوەكان  لەناوچوە  بووە  بۆ شتە  بەاڵم  تێدەپەڕن، 

بەردەوامین، هەتا هەندێك لەوانە، چاوەڕوانی وەاڵمدانەوەن لەالیەن فەلسەفەوە، 

فكری و  كەئاڵۆزی  لەوەی  بێئاگان  سوقرات،  پێش  لەفەیلەسوفەكانی  هەندێك 

فەلسەفی لەداهاتوودا،  بەاڵم بەراستی وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانەیان، كردبووە 

لەیەكێك  زائینی  پێش  پێنجەمی  پارمەنیدس كەلەسەدەی  كاری خۆیان،  هیمەتی 

لەئۆردوگانشینەكانی باشووری ئیتاڵیا بەناوی »ئێاڵ ئا« دەژیا، لەو بڕوایەدا بوو كە 

)بوون( رەگەزێكی تاك و نەگۆڕە لەهەموو بوونێكدا، بەواتایەكی تر لەتێڕوانینی 

ئەودا )هەموو شتێك وەكو یەكە( شت گەلێكی وەكو زۆربوون،  كە شتێك نەبوو 

یۆنانی،  تری  فەیلەسوفەكانی  روخساری،  نواندنێكی  جوڵە  لەگۆڕانكاری  و  جگە 

پێش سوقرات دەستیانكرد بەپرسیار، لەسەرجیاوازی بوونی شتی )واقیعی( لەگەڵ 

بوونی چەمكی داماڵڕاو  و شتە خەیاڵیەكان، بەوەی چ چۆنیەتیەك، بوونی ئێمە، 

بیركاری چاالكدەكات؟ ئەی  یان بوونی خەونەكان، یان تێگەیشتنی فكری وەكو 

لەبنەڕەتدا )هەبوون( واتای چییە؟

بناسە(  )خۆت  كە  وتەیەی  ئەو  هات،  سوقرات  ئەفالتون و  سەرەی  دواتر 

لەبری ئەوەی كە چەمكی )خۆت( چییە، بوویە بابەتی رۆژ و مەسەلەی بوون لەناو 

فەلسەفە نادیارمایەوە، بەهۆی ئەمەوە  ئەو باسە سەرەكیە، هەر وا بەسادەیی 

بوون  بەئەفالتوونەوە،  بوو  كەپەیوەست  جێگایەی  ئەو  تا  بێمتمانەیی ،  كەوتە 

بەشێوە سادەییەكەی فەرمانێكی هەبوو، بەاڵم بەشێوەی گریمانەیی  لەقەڵەمدەدرا، 

 و لەبارەی سروشت و ماهیەتیەوە پرسیار نەدەكرا.

تەواوی  فەلسەفی،  فكری  قوڵترین  بەتواناترین و  ئەفالتون  بڵێین  ئەتوانین 

سەردەمەكان بووە، چونكە توانی بەئاسانی گرنگترین پرسیاری فەلسەفی تێپەڕێنێت 
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)هەروەكو ئەنیشتاین نیشانیدا، كەچۆن نیوتن بەتواناترین و قوڵترین بیری زانستی 

هەموو سەردەمەكان بوو، دونیای فیزیاییەكەی لەسەر بنەمای گریمانەیەكی ناڕاستی 

سەردەمدا،  بەردەوامی  مەیلی  لەگەڵ  ئەوەشدا و  لەگەڵ  نابوو،  بنیادی  ستونی 

شتێك هەر بەناوی پێشكەوتنی بنچینەییەوە بوونی هەیە، لەگەڵ ئەوەی ئەمڕۆ 

لەهەموو  شوێنەكان، زۆر زیاتر  لەپێشینەكانمان دەزانین، بەاڵم لەپاش زانینی 

)بوون( بەشێوەیەك كەكیركەگۆر قەسەی لێدەكات، زانیاریمان هیچ پێشكەوتنێكی 

بەخۆیەوە نەبینیوە، ئەتوانین بڵێین تا ئەو جێگایەی پەیوەستە بەزانینی )بوونی 

لەهەمان  ئێمە هەموومان   نابینرێت،  پێشكەوتن  بەمەبەستی  سوبژكتیۆ( شتێك 

مەوقیعیەتی رەنجدا ئازار دەچێژین، لەكاتێكدا  پێشینان لەگەڵی رووبەڕووبوونەوە، 

واتە  )مەوقیعبەتی مرۆیی(.

ئاستی  ئەم  بەلەبەرچاونەگرتنی  تر  فەیلەسوفەكانی  ئەفالتونیش  لەدوایی   

مرۆییە، بەردەوام بوون. بوونی سوبژكیتۆ، هەر ئەو شتەی كەبەشێكی هاوبەشی 

بێگومانی هەموو مرۆڤەكانە، بووە هۆی بێئینتیمایی فەیلەسوفە خۆش باوەڕەكان، 

لەسەر  ئەرستۆ  شاگردەكەی  ئەفالتون و  فكری  بەرەنگاری  بێ   دەسەاڵتداریەتی 

فەلسەفە، نزیكەی )2000( ساڵ بەردەوامبوو، تەنیا لەسەدەی حەڤدەیەمی زاینییدا 

دەستپێكردنی  كەخاڵی  بنەڕەتی  ئەسڵی و  باسی  بۆ  گەڕایەوە  كەفەلسەفە  بوو، 

فكرەی فەلسەفەبوو،  بەوەی گەڕایەوە بۆ ئەو پرسیارەی كە) من كێم؟( و كاتێك 

فەرەنسایی   فەیلەسوفی   ، دیكارت  چییە،  مەبەستمان  هەیە(  بوونم  )من  ئەڵێم 

رایگەیاند »من بیر دەكەمەوە كەواتە من هەم« لەتێڕوانینی ئەودا، هەموو شتێك 

ببێتە خەونێكی  بەشێوەیەك   لەمێشك و جیهانیدا شیاوی شك و گومانە و رەنگە 

هەڵخەڵەتێنەر و بەتاڵ، جگەلەوەی كە)من( لەسەر هەموو ئەوانەوە بیردەكەمەوە، 

بناغەی   بەردی  بنچینەییە،  باسە  كەئەو  ببینین،  ك��ردارە   ئەو  ئەتوانین  ئێستا 

بوەستێت،   لەسەری  دەتوانێت  فەلسەفەیە،  هەموو  چونی  چەند و  بێ   پرسیاری 

كردارەی  لەو  دەتوانین  بەاڵم  )منێكی سوبژكیتۆ(،  دەربخات  تر خۆی  وجارێكی 

دیكارییشدا، هۆی كاریگەری رووناكبیری لەسەرئەمانە ببینن، لەبەرئەوەی كەئەو 

هەموو  دەركپێكردن  هەستەكان و  كەبیردەكەینەوە،  هەیە،  كاتێك  تەنیا  )من(ە 

ئەوانە دەكەونە هەڵەو الدانەوە، منێكی سوبژكیتۆ، تەنیا دەتوانێت و جود بوونی  
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لەمەترسی  بەرگریە،  بێ   روت و  )من(ە  ئەو  تر،  شتێكی  نەك  دڵنیابێ�ت،  خۆی 

هۆكاری فریوودان و الدان و هەڵەدایە.

بێ   چارە و  بێ   بوونە  ئەو  بۆ  توانی  ئەڵمانی  كانتی  ئیمانۆێل  لەكۆتاییدا 

گەورەی،  كۆشكێكی  كانت  بدۆزێتەوە،  شایستە  پەناگایەكی  سەرپەناو  بەرگریە، 

لەیاسایەكی فەلسەفەی جیهانی، لەسەر بناغەی عەقلیەت دروستكرد، كە ببێتەماڵ 

هیگڵ  كانت،  لەدوای  سوبژكتیۆ(یە،   )منێكی  ئەو  بۆ  رازاوە  سەرپەنایەكی  و 

بیروڕایە  ئەو  بنەمای  كەلەسەر  دەستپێكرد،  گەورەتری  فەلسەفی  دەزگایەكی 

وەستابوو كە )هەر شتێك لەعاقاڵ بێت راستیە و هەرشتێك راستی بێت عەقڵیەتە(.

لەگەڵ هەموو ئەوانشدا كانت و هیگڵیش لەو هەوڵە زۆرانەیاندا، پرسیاری 

سەرەكیان دووبارە نەكردبوو، فەلسەفەی هیچ یەكێكیان، وەاڵمێكی قەناعەتپێكراویان 

نەدایەوە، كە)بوون چییە( لەگەڵ ئەوەی لەبنچینەدا دەزگایەكی بیری،  پێشبینی 

عەقڵەیتی بوونی جیهانی لەگەڵ خۆیدا هێنابوو، لەم جۆرە دەستگایەدا، وەاڵمەكانی 

لەم  عەقڵیەوە و  ریزی  دێتە  سوبژكتیۆ(  )منی  عەقڵیەكانە  پرسیارە  بەپێی  عەقڵ، 

زانی،  بەهەل  ئەوەی  كیركەگۆر  لەجیهان،  نییە  بەشێك  بەتەواوی  روانگەوە، 

ئەو  دروستكردنی  لەگەڵ  وەاڵمیبداتەوە  و  ناتوانێ    )بوون(  كە  پرسیارەی  ئەو 

یاسایانەی، كەهەموو شتێك ئاشكرادەكات  یاخود، ئەو پرسیارانەی وەكو )بوون 

لەپێناو  چییە....؟  بوون  واتا  هەیە...  قوڵتری  باسی   قسە و  بنچینەی  چییە(كە 

وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانەدا، كریكەگۆر هاتە مەیدانەوە.

ژیان و بەرهەمەكانی كیركەگۆر

 )1813( ساڵی  حوزەیرانی   مانگی  پێنجەمی  لەڕۆژی  كیركەگۆر  سۆرن    

ریچارد  ئەڵمانی،  گەورەی  كەئۆپرانوسی  ساڵەی  ئەو  لەدایكبووە،  لەكۆپنهاگن 

واگنێریش لەدایكبوو، ئەو دوو كەسایەتیە، دەركەوتەی سەدەی نۆزدەیەم و دوو 

كەسایەتی لوتكەی زۆر جیاوازی ئەو سەدەیە بوون، بەشێوەیەك  كەكیركەگۆر  

لەراستیدا  راستە.  بەپێچەوانەشەوە  ببێت،  نەیتوانی  واگنەر  ئەو شتەی كە  ببێتە 

هەموو  بەگشتیش  دەرك��ەوت و  كەسایەتیە  دوو  ئەو  هاوبەشی  سیمای  تەنیا  

هەڵكەوتووەكانی ئەو سەدەیە، رێچكەیەكی شێتیان هەبوو، هەرچەندە كە جنونی 
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دەتوانین  جێپێكەی  بەاڵم  نەبوو،  سەرەكی  الیەنێكی  لەكەسایەتیدا  كیركەگۆر، 

لەهەندێك لەكردارەكانی نائاسایی ژیانیدا، ببینین.

كیركەگۆر لەهەموو ژیانیدا لەخۆرافیاتدا ژیاو هەندێك  لەو كاریگەرییەی 

گرنگترین  بێگومان  دروستكرد،  تێدا  خورافاتی  حاڵەتی  وەریگرت،  كەلەژیانیدا 

هۆكاری كاریگەری بەجێهێشتن لەسەر ژیانی كیركەگۆر، باوكی بوو، بەشێوەیەك، 

چونكە كاریگەری جنونی لەودا زیاتربوو، وەك لەكوڕەكەی.

باوكی كیریكەگۆر كاریگەرێكی زۆری لەسەر ژیانی هەبوو، ئەتوانین بڵێین 

دەرئەنجامی  یان  بوو،  دووچ��اری  دواتر  كەكیركەگۆر  شتانەی  ئەو  كەهەموو 

لەسەر  ئەوبوو  كرداری   پەرچە  یان  دەستەبەسەراگرتن،  كاریگەری  راستەوخۆی 

باوكی  نەبوو،  ئاسایی  ئەوەندە  پەیوەندییان  لەڕاستیدا  كاریگەرەیە،   ئەم 

كیركەگۆر لەالدێیەكی باكووری دانیمارك، بەجوتیار و وابەستە بەزەوی لەدایكبوو 

قەشەی  بەبنەماڵەیەكی  پەیوەستبوون  واتە  محافزەكاربوون،  بنەماڵەكەی   بوو، 

فیوداڵەوە و لەزەمینەكانی ئەودا كاریاندەكرد، ئەمەش بووە هۆی سیمای شوناسی 

كیركەگۆر  باوكی  كڵێسایە،  سنووری  بەواتای  دانیماركی،  كەبەزمانی  كیركەگۆر، 

لەدەساڵیەوە شوانی مەڕەكانی ئاغاكەی بووە، لەكەش وهەوای خۆش و ناخۆشدا، 

بە وتەی یەكێك لەكوڕەكانی، هەموو كاتێك بەهۆی برسێتی و سەرماوە، ئازاری 

پەرتەوازەبوون و  خۆر  تیشكی  لەژێر  مەڕەكانی  یان  خۆی،  بۆ  یان  چێشتووە، 

ژیانێكی پڕ ئازاری هەبووە، هەرچەندە كەپیاوێكی مەزهەبی و ئایینی بوو، بەاڵم 

نەیدەزانی چۆن خودا ئەوی خستووەتە ناو ئەو ژیانە سەخت و ناخۆشەوە، هەتا 

ئەو كاتەی كەرۆژێك  لەئەوپەڕی نائومێدیدا، لەوشكانیەكی نزیك گردێك، كەوتە 

سكااڵكردنێكی توند لەخودا، ئیدی لەو كاتەوە ژیانی بە تەواوی گۆڕا.

بۆ  بۆیە  بوو،  خوری  بارزگانی  كەلەكۆپنهاگن  لەخزمەكانی  یەكێك  بەوەی 

كار و یارمەتی بردیە الی خۆی، ئەو لە كاركردن و فرۆشتنی بااڵ پۆشی و گۆرەویە 

خوریەكان، بەدێهاتیەكان، ئامادە باشی و لێوەشاوەیی هەبوو، بۆیە  توانا و جددیەتی 

كۆكردەوە،  باشی  پارەیەكی  كەمدا،  لەماوەیەكی  بەشێوەیەك  نیشاندا و   زۆری 

بەهۆی ئەمەشەوە هاوسەرگیریكرد و خێزانی  پێكهێنا.

بەجێهیشت،  ئەو  بۆ  باشی  بازرگانێكی  مرد،  ئیشەكەی  خاوەنی  كاتێكیش 



11

بۆیە لەگەڵ پێشكەوتنی بازرگانیشدا، بوو بە یەكێك لەگەورەترین بازرگانەكانی 

كۆپنهاگن، ئەو شوانە برسیەی، كەگلەیی لەخودا دەكرد، هەندێك كات سەرمێزی 

نانخواردنەكەی، لەخواردنی شاهانە دەچوو، لەكاتی هێرشی تۆبخانەكانی هێزی 

بەریتانیا بۆ كۆپنهاگن لەساڵی )1803(، كەبەشێكی زۆر لەشارەكە وێرانبوو، هیچ 

یەكێك لەخانووەكانی ئەو بەرنەكەوتن و دەساڵ دوای ئەوەش، هەر یەكێك بوو 

لە و بازرگانە دەگمەنانەی، كەدانیماركی لەو قەیرانە ئابووریە رزگاركرد و، توانی 

بەساغی بێتەدەرەوە، چونكە زیاتر پارەكەی لەكڕینی سەنەدی قەرزی حكومەت، 

لەبەرامبەر خودادا كراوبووە و،  كاتەی كەزمانی  لەو  پێكردبوو،  سەرمایەگوزاریی 

واتە كفری بەڕووی خودادا دەكرد، لەگەڵ ئەو هەموو سەركەوتنانەیدا، لەناخەوە 

هەستیدەكرد كەبەنەعلەتكراوە، چونكە خێزانی یەكەمی مرد و كارەكەری ماڵەكەی  

دوونیان  تەنیا  منداڵەكەی  لەحەوت  مرد.  ماوەیەك  دوای  كەئەویش  هێنایەوە، 

مانەوە.

كیركەگۆر بچووكترین منداڵی بوو، كاتێك باوكی )56( ساڵەبوو لەدایكبوو، 

لەسەردەمی مناڵیدا، بنەماڵەكەی شایەتی مردنە یەك لەدوایەكەكان بوون، باوكی 

لەدوای   گرژ،  ناڕەحەت و  كەسێكی   بۆ  گۆڕا  ئاینینەوە،  لەكەسێكی  وەسواسی 

خەڵك،  وتەنیایی و  لەگەڵ  دورخستنەوەی  خۆ  لەبازرگانییەكەی،  خانەنشینكرانی 

سوچی ژوورێكی تاریكی بۆ ژیانی خۆی هەڵبژاردبوو، دەركەوتنی تواناكانی سورەن 

لەكاتێكی زوودا، بووە جێگای تێڕوانینی، بەشێوەیەك بووە خۆشەویسترین مناڵی 

باوكی، لەهەر خێزانێكی تر دا بوایە، دەبووە مایەی ئیرەیی، بەاڵم لەخانەوادە و 

لەبنەماڵەی ئەواندا، بەشێوەیەكی تر بوو، لەتەمەنی حەوت ساڵیدا، باوكی سورن 

بەشێوازی خۆی، وانەی لوژێكی پێدەوتەوە، كیركەگۆری گەنج ناچاربوو، لەپێناو 

وتەكانی خۆی كەلەسەر بنەمای لۆژیك بوون، بەرگری بكات، بۆیە رووبەڕووی 

ئیرادەگەری باوكی بووبوویەوە كەلەسەر بنەمای لۆژێك بوو.

بۆ  بوو  كاتی گۆڕانی خەیاڵ  وانەكاندا،  لەنێوان  كاتەكانی پشوو  بۆ سورن 

واڵتەكانی تر، ئەویش لەسەر زانیاری و زانستەكانی باوكی، بەو شێوەیەی كەسورەن 

بیناسازی شارەكانی  لەفەرهەنگ و  باوكی   باسكردنەكانی  بۆ  بەباشی گوێدەگرت 

وەكو درسدن، پاریس، یافلۆرانس لەكاتێكدا دەبوو دوای باوكی، بەتەواوی هەموو 
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ئەو شتانەی كەبیستوویەتی، بەهەموو تێبینیەكانەوە بۆیبڵێتەوە.

كەكیركەگۆری  بوو،  فیكرییەوە  داواكارییە  ئەو  بەهۆی  هەر  لەكۆتاییدا 

گەنج و بیرتیژ، توانی بیری لۆژێكی بەرجەستە و خیااڵوی و بێهاوتا لێكبدات، بەاڵم 

باوكی زۆربەی ئەو شوێنانەی كەبۆ كوڕەكەی باسدەكرد نەیبینیبوون، بەڵكو تەنها  

هیچ  ئەوەی  لەگەڵ  كیركەگۆر  دواتر  كردبوون،  بۆ  خوێندنەوەی  سەرەنجدان و 

ئاستەكانی  پیرۆز و  كتێبی  شوێنەكانی  نەیبینیبوون)بەتایبەت  شوێنانەی  ئەو  كات 

دەروونناسی(، بەاڵم بەهۆی  توانا و بەهرەیەوە باسیبكات، لەهەندێك لەكتێبەكانیدا 

ئەوەی خستەڕوو، كەئەم بەهرەیەی لەسەفەرە خیااڵویەكانی، لەگەڵ رێنمایەكانی 

باوكیدا بەدەستهێناوە. هەندێك كاتیش باوكی دەیەویست ئەو تێڕوانینە بچووك 

بینیەی خۆی، سەبارەت بەجیهان، بخاتە مێشكی كوڕەكەیەوە، هەرچەندە ئەوە 

سەر  بخەنە  كوڕەكانیان  لەباوكەكان  هەندێك  كە  باوە،  شێوەیەكی  روانین و  

رێگەیەك، كە خۆیان پێیگەیشتوون )یان پێینەگەیشتوون(، بەاڵم باوكی كیركەگۆر 

ئەو بۆچوونەی نەبوو، هەستیدەكرد كەبەالیەكدا دەڕوات، ئیتر  هیچ ئامانجێكی 

نائومێدیەكی  دەكەوتە   بۆیە  دەبینی،  دوورب��وو   بەناپەسەندو  نەبوو  وخۆی  

تەواوی سەرقاڵی بیریەوە، هەر بەهۆی ئەو نائومێدیەوە بوو كەخود ئاگا، یان 

كۆتایی  دوارۆژی  لەنووسینەكانی  لەیەكێك  كوڕەكەی،  دەیگەیاندە  ئاگای،  ناخود 

»كوڕە  وتبوو:  بەكوڕەكەی  كەرۆژێك  باسدەكات،  پیاوێك  چیرۆكی  كیركەگۆر، 

بێچارەكەم، تۆ لەچ نائومێدیەكی خامۆش و تاریكدا ژیان بەسەردەبەی«. لەوانەیە 

هەر ئەم رەستەیە بێت، كەرۆژێك لەباوكی خۆی بیستبێت. 

جێگەی سەرسوڕمان نییە، كەكیركەگۆر لەخوێندنگەدا، قوتابیەكی عەجیب و 

تەمەنیدا  لەگەڵ  قسەكردنی  لەبەركردن و  بەرگی  جل و  شێوەی  بێت،  غەریب 

كیركەگۆر  دانابوو،  بچووك  بەپیرەمێردێكی  ئەویان  مامۆستاكانی  نەدەگونجا، 

لەقوتابخانەدا قوتابیەكی زۆر زیرەك نەبوو، لەگەڵ ئەوەشدا بەتەواوی دیاربوو، 

كەلەالیەنی بیریەوە لەگەڵ هاوپۆلیەكانیدا، جیاوازییەكی بەرچاوی هەبوو، باوكی 

پێیوتبوو كەنابێت ئیشێك بكەیت، بۆئەوەی هۆش و تواناكانی سەرقاڵبكات، واتە 

بۆ ئەوەی دەربكەوێت و نابێت لەناو تەلەبەكاندا لەسێیەم زیاتربێت، سورەنی گەنج 

داواكارییەكانی باوكی جێبەجێدەكرد )بەاڵم ئەم ئیشە پێویستی بەتوانایەكی زیاتر 
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هەبوو، ناتوانی پێش بەدەركەوتنی گەنجێتی بگرێ (.

وردە وردە كەتەمەنی كیركەگۆری گەنج زیاتر دەبوو، دەردەكەوت كەدۆزی 

جەستە و  بەوەی  قوڵترە،  لەپیرەمێردێك  هەڵسوكەوتەوە  شێوەی و  لەڕووی  ئەو 

درێژخایەنی  لەنەخۆشێكی  بەروخساری  هەبوو،  الوازی  وشك و  هەیكەلێكی 

لەناو  پشتی.  كەمی  چەمانەوەیەكی  هۆی  كەببووە  دەچوو،  ئازارچێژ  فەقەراتی 

ئازارێكی  عەزیەت و  بۆیە  نەبوو،  تاقمێك  گروپ و  هیچ  ئەندامی  هاوڕێكانیدا 

ئەواندا،  لەبەرامبەر  كەدەبێ   تێگەیشت  زوو  گەنج،  كیركەگۆری  زۆریاندەدا، 

بەزمانی  خوازرا و، بەرگری لەخۆی بكات، بۆیە ئەو بەرگریكردنە، دەبووە هۆی 

بوو  بڕیاڕ  تایبەتەش،  هەڵسوكەوتە  ئەم  دەكرد،  بێتاقەتیان  ئەوانەی  بێزاركردنی 

لەتەواوی ژیانیدا بەكاریبهێنێت.

 كیركەگۆریش وەكو هەر كەسێكی خاوەن دەروون قوڵ، حەزیدەكرد كەلەناو 

خەڵكدا، سەرەنجیان بۆ الی خۆی رابكێشێت، هەروەها سەرەنجی باوكی بۆ الی 

كەبایەخی  راستیەبوو،  ئەم  گەواهی  هەم  ژیانی  دەوڵەمەندی  راكێشابوو،  خۆی 

ئازاریشی  ئەگەر  حەتتا  تر،  كەسانی  جواڵندنی  لەگەڵ  دەدا،  خۆشی  بەخودی 

بوونی  لەدەوری  كەجیهان  بەشێوەیەك  یەكیانگرتبوو،  لەالی  دوانە  ئەم  بدایە، 

ئەودا دەسوڕێتەوە، ئەو جۆرە بیركردنەوەیە، كاریگەریەكی گرنگی لەدروستكردنی 

دەرونی كیركەگۆرا هەبوو.

لەزانكۆكانی  لەیەكێك  ناوەندی،  خوێندنی  تەواوكردنی  دوای  كیركەگۆر 

كۆپنهاگن، ناوی خۆی لەبەشی ئیالهیات نووسی، لەو كاتەدا خوێندكارێكی ئاسایی 

بوو، هەرچەندە لەناو زانكۆدا، بەهۆی ئەوەی كەزانیاری زۆر و زمانێكی توانج 

ئیالهیاتەوە،  بەشی  لەچوونە  ماوەیەك  پاش  دیاربوو،  كەسێكی  هەبوو،  ئامێزی 

كاتە،  ئەو  هەر  بۆیە  هەیە،  فەلسەفی  تێگەیشتنی  ئیالهیات،  لەبری  تێگەیشت 

درمیەكان،  نەخۆشیە  وەكو  سەردەمەدا  كەلەو  بوو،  هیگڵ  فەلسەفەی  شەیدای 

فەلسەفی  كەم  لەكۆمەڵگاكانی  هەتا  بەڵكو  تێوەگالبوو،  ئەڵمانی  هەموو  نەتەنیا 

زۆر  و  قوڵ  خەسڵەتە  ئەو  هەر  لەراستیدا  گرتبووەوە،  هەموویانی  ئەوروپاش، 

هەموو  بۆ  كە  ب��وون،  مەعنەویەكانی  تێڕوانینە  هیگڵ و،  فەلسەفەی  جدیەی 

بوونێك، دڵی كیركەگۆری رفاندبوو، لەروانگەی دەزگای فەلسەفی بەجیهانیبوونی 
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هیگڵەوە، هەموو بوون، یان ژیانێك دەرهاویشتەی دیالێكتیكیەوە  تەواو بەدەست 

دێنێت، )تێز( سەرەتایی بوون )دژە تێز(یش دەبێتە خود، لە پەرچەكرداری ئەو 

دووەش)سەنتێز( دروستدەبێت، نموونەی كالسیكی هیگڵ لەو بوارەدا بەمشێوەیە 

بوو: )بوون( تێزە، )نەبوون( دژە تێزە و )هەبوون( سەنتێزی هەردووكیان بوو، 

بەهۆی ئەو هاوكێشە دیالێكتیكیەوە بوو، كەلەڕوانگەی هیگڵەوە، هەموو شتێك 

لەڕێگەی تەواوكاریەوە بۆ الیەنی خود ئاگایی، هەرچی زۆرتر لەكۆتاییدا بەرەو 

)رۆحی رەها( دەڕوات، رۆحی رەها  چونكە لەخۆیدا بەدیدەكرا، هەڵگری هەموو 

بەشێكە  لەراستیدا  بوونێك،  سیمای  هەموو  هیگڵەوە  لەڕوانگەی  بوو،  شتێك 

لەهەمان روحی رەها، لەڕوانگەی سیما و دەركەوتنی خۆیەوە، ئەو روحە رەهایەی 

پلەی  هیگڵەوە  روانگەی  كەلە  لەخۆیدەگرێت،  ئاینیش  حەتتا  بەجیهانیبوونەش، 

یەكەمی فەلسەفەی كۆتایی )واتە فەلسەفەی هیگڵ( بوو، جازییەتێك كە وەها 

لەگەڵ  بەتایبەت  هەبێت،  لەیەكچوونێكی  كیركەگۆر  بۆ  دەتوانێت  فەلسەفەیەك 

سەرەنجدان و گرنگیدان بەالیەنەكانی ئۆدیبی، ئایینی، وابەستە بەخۆبوونی ئەودا 

دیارە.

هەرچەندە كیركەگۆر وەك یەكێك لەالیەنگرانی سەرسەختی هیگڵ دەركەوت، 

بەاڵم پەیوەستبوون پێوەی، لەگەڵ هەمان سەرەتای دیالێكتیدا بوو، لەم پەیوەندیەدا 

رقێكیشی لێی هەبوو، لەكۆتایدا وایلێهات، كەفەلسەفەی دژە هیگڵی خودی ئەوی،  

تێكەڵبوو بەچەمكی هیگڵی، بەتایبەت بەرهەمی تایبەتی هیگڵ كەلەدیالێكتیكدابوو، 

بەاڵم لەهەمووی گرنگتر، كیركەگۆر لەسەرەتاوە لەسەر )رۆحی رەها( و بەئاگابوونی 

ئەو شكی هەبوو، لەڕوانگەی كیركەگۆرەوە)بەئاگابوون( لەئاستی سوبژكتیۆدایە، 

 ، دەكرد  ئەوە  لەسەر  كیركەگۆر جەختی  دێت،  بەدەست  كەئەبێتە حەقیقەت و 

ئەو ئاستە سوبژكتیوە، تاكەكانی مرۆیی تێگەیشتنە، كەگرنگترە لە)روحی رەها( 

)روحی  لە  كیركەگۆر  دژایەتیەی  ئەم  لەلێكلۆڵەرەوەكانەوە  هەندێك  لەڕوانگەی 

رەها(ی هیگڵی، دەتوانین دەنگ و پەرچەكرداری ناخود ئاگای  لەمپەرەكانی ئەو، 

رەها(ی  )گیانی  لەبەرامبەر  چونكە  ببینین،  ژیانی  لەسەر  باوكی  سایەی  لەگەڵ 

باوكیدا جۆرە رەگەزێكی  سوبژكتیۆی باش بەرجەستەكردبوو.

بووە  باوكی،  لەگەڵ  كیركەگۆر  كەپەیوەندی  بوو  سەردەمەدا  لەو  هەر   
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لەدانپێدانەكانی  هەندێك  باوكی  دەچێت  لەوە  قوڵەكان،  گۆڕانكاریە  مایەی 

كفری  خودادا  لەگەڵ  گردێك  لەسەر  لە)جوتلەند(  رۆژگارێك  كەچۆن  پێوتبێت 

شۆكێكی  تووشی  حاڵەتە،  بەم  كیركەگۆر  زانینی  كەلەگەڵ   دەوترێت  كردوە، 

توند و ماوەیەكی كاتیش تووشی پەرێشانحاڵی و مەیخواردنەوەی كردبوو لەزانكۆ، 

هەندێك باوەڕیانوایە كەئەم حاڵەتەی، هۆكارێكی قوڵتری هەبووە، لەوانەیە لەو 

قۆناغەی ژیانیدا، بەدوای بیانوویەكی باشدا بگەڕایە بۆئەوەی لەژێر دەستی باوكیدا 

ناگەیەنێ   ئەوە  دانپێدانانە،  كەئەو  دەزانین  تریشەوە  لەالیەكی  دەرەوە،  بێتە 

كەقسەی تری بەرامبەر بەخودا نەكردبێت، بەڵكو رەنگە كاریگەری ئەوە بووبێت، 

كەكاتێك دایكی كیركەگۆر لەجێگەدابووە لەسەردەمی مەرگدا، پەیوەندی لەگەڵ 

یەكێك لەخزمەتكارەكانیدا هەبووە، بەوەی ئەم خزمەتكارە دەبێتە دایكی، لەو 

كریسلیەوە،  رۆناڵد  لەڕوانگەی  لەوەش  زیاتر  باسكردبێت،  بۆ  شتێكی  بارەیەوە 

باوكی  بەتووشبوونی  سەبارەت   كیركەگۆرەوە،  لەنووسینەكانی  هەندێك  بەپێی 

كوڕەكەشی  بۆ  كەرەنگە  نەخۆشییەك  دەزان��ی،  شتی  هەندێك  )بەسیفلیس( 

گواستبێتەوە.

وەك  رەوشتی،   خراپی  رێگەی  خستەسەر  كەكیركەگۆری  ملمالنێیەك 

كارەكانی مەیخواردنەوە و جگەركێشان بوو لەسەرشەقامەكان، هەتا جارێكیان چوو 

لەگەڵ  ئەومایەوە،  ناخۆشی  ئەزموونی  یەكەمین  وەك  ئەمەش  )تیاترۆخانە(  بۆ 

ئەوەشدا هەوڵدانی بۆ كۆششی ئاینی مەسیحی، لەسەر دابی مەعنەویدا مایەوە.

سەركوتكردنێكی  رەگەزی،  ئەزموونی  لەگەڵ  كیركەگۆر  رە ووربوونەوەی 

كەدەبێ   لەشیانەی  تایبەتمەندیە  دەنوسێت:)ئەو  لەشوێنێكدا  لەگەڵدابوو،  خراپی 

لەیەك مرۆڤی تەوا و گشتیدا پێویستە هەبن، من لێی بێ  بەشم(، لەشوێنێكی تردا 

قسەلەسەر برینی خواری ئێسك و نەبوونی جسمێكی رێك و روحی دەكات لەبارەی 

بەتەواوی  سێكیش  بێتوانایی  تووشی  كەلەوانەیە  تایبەتیانەوە،  وردەكاریە  ئەو 

بووبێیتەوە، دەتوانین تەنیا بەگومان ئەمانە بزانین.

هەموو ئەو سیفەتانە، ژیان و بەرهەمەكانی كیركەگۆری كرد بەیەك )شتی 

تایبەت( ئەتوانین بڵێین هەر ئەو بەدبەختی و چارە رەشەی كیركەگۆر بوو، كەبووە 

كەكەسێكی  ئەوەی  لەگەڵ  ئەوانە  هەموو  بێت  »مرۆڤ«  كەزیاتر  ئەوەی  هۆی 
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گۆشەگیری لێدروستكردبوو، بەرەو ژیانیش هانیدەدا، سەرئەنجام هەر  ئەم ئازار و 

ژێردەستیانە بوون، كەكیركەگۆری بەرە و بێهیوای  و هەموو الیەنە قوڵەكان )پێگەی 

مرۆیی( برد.

بوو،  نائومێدی  قەیرانێكی  تووشی   كیركەگۆر   )1836( ساڵی  لەبەهاری 

هەستێكی سەرساماوی لەدەروونیدا بەسەریدا زاڵبوو بوو، كەبەتەواوی  تووشی 

خۆپەرستی ببوو،  لەهەندێك كاتیشدا، تووشی وەسوەسەی خۆكوشتن دەبووەوە، 

بەسەریدا  مەعنەوی   گرنگی  ئەزمونێكی   )1838( ساڵی  ئایاری  مانگی  ل��ە)19( 

تێپەڕی، كەلەنووسینەكاندا ئەوەی بە )بوومەلەرزەی گەورە( ناوبراوە،  لەمبارەوە 

بەئارامیدەكەم،  هەست  كەبەبیركردنەوەی،  ئەمەیە،  تەنیا  ))هەر  دەنووسێت 

بەوەی باوكم ئیشێكی قورسی لەئەستۆدا بووە، كەئێمەی تێكەڵ بەئاین كردوە، 

دۆڕاندبێت،  شتەكانمان  هەموو  ئەگەر،  هەتا  كەتێبگەیین،  بدات  یارمەتیمان  و 

لەوەیە دەرگایەكی رووناكی بەرە و دنیایەكی باشترمان لێبكرێتەوە، ئێستا رێگەی 

گەڕانەوە بەرەو خودا و رێككەوتنی دەروونی لەگەڵ باوكی بەسەریدا كراوەتەوە، 

مرد.  باوكی  ئەوە  دوای  مانگ  سێ   بوو،  خۆیدا  لەجێی  كەزۆر  گۆڕانكارییەك 

بەوشێوەی كەئەو دەیبینێ ، باوكی مردوە و تاوەكو ))ئەگەر گونجاوبێت بۆ خۆم 

ببم بەشتێك((. خەیاڵە بەتواناكانی كیركەگۆر، زۆربەی كات دەبووە هۆی ئەوەی، 

لەسەری  زۆری  كەكاریگەریەكی  بێت،  رێكەوتەیی  ئەفسانەگەری و  كەكەسێكی 

هەبوون، بەشێوەیەك واتای بەژیانی دەبەخشی.

لەگەڵ مردنی باوكی، میراتێكی زۆر بۆ كیركەگۆر مایەوە، كەزیاتر لەبیست 

هەزار كرۆن دەبوو، وای حسابكردبوو كەئەو بڕە پارەیە، بەشی دە تا بیست ساڵی 

تری دەكات، بەشێوەیەك كەبەیەك شەو بوو بەیەكێك لەدەوڵەمەنترین پیاوەكانی 

تاقیكردنەوەی  بەسەر  ساڵ،  شەش  پێنج  تێپەڕبوونی  پاش  كیركەگۆر  كۆپنهاگن، 

كۆتایی زانكۆییدا، ئیدی تاقیكردنەوەی نەكردەوە، لەكاتێكدا ئەمە خواستی باوكی 

بوو، كە ئیالهیات بخوێنێت و ببێت بەقەشە، بەش و كارێك كەبەزەحمەت خۆشی 

پاش  كیركەگۆر  گۆڕابوو،  شتێك  هەموو  ئەوەی  لەگەڵ  بەاڵم   دەبینی،  تێیدا 

تێگەیشتنێكی نائاسایی و تایبەتی خۆی، بیریكردەوە كەهەرچەند ئێستا زۆری باوكی 

لەسەر نەماوە و لەالیەنی مادییەوە پێویستی بەئیشكردن نییە، بەاڵم ئەو  بەڵێنەی 
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بەباوكی دابوو، كەتاقیكردنەوەی كۆتایی زانكۆ بدات، بەرێتەسەر.

كیركەگۆر دوو ساڵ بەجدی دەستیدایە خوێندن و خوێندنەوە،  لەهەمانكاتدا  

هەر  بگوزەرێنێت،  ژیان  راستەقینە  مەسیحێكی  كەوەكو  دەدا،  تەواوی  هەوڵی 

لەو كاتەدا لەگەڵ كچێكی گەنج لەبنەماڵەیەكی ناسراو بەناوی )رجین ئولسەن( 

ئاشنابوو، سەرەڕای ئەوە كە رجین دەساڵ لەكیركەگۆر گەنج تر بوو، ئەو یەكتر 

ناسینە بووە هۆی خۆشەویستیەكی قوڵی بۆ رجین، خۆشەویستی نێوان كیركەگۆر و 

رجین، بەپێی كلتور و داب و نەریتی ئەو سەردەمە بوو، كتێبی بۆ رجین دەنارد، 

یەكشەممان  رۆژی  دوانیوەڕۆی  لەگەشتەكانی  دەخوێندەوە و  بۆ  كتێبی  هەروەها 

دەست لەناو دەستیدا هاوڕێیەتی دەكرد.

درەوەش��اوەی  سیما  دەوڵەمەندە،  گەنج و  پیاوە  ئەو  تریشەوە  لەالیەكی 

رجین  كەبۆ  هەبوو،  چاویدا  لەدەم و  سەرنجڕاكێش  خڕی  چرچێكی  كۆمەڵگەدا، 

بووبووە مایەی سەرنج، ئەڵقەی خۆشەویستی كیركەگۆر بۆ رجین زۆر قوڵبوو، 

بەاڵم هەر بەمەعنەوی مایەوە، ئەو مانایە بۆ رجین، لەگەڵ ئەو مەزلۆمیەتەی 

لەو  كردارانە  جۆرە  كەئەو  لەبەرئەوەی  نەبوو،  سەرسوڕهێنەر  كەهەیبوو، 

بوو، چونكە  ئاسایی  زۆر  دانیمارك، شتێكی  دیارەكانی  لەكۆمەڵگە  سەردەمەدا و 

الیەنی  جەستەیی و پەیوەندی دارایی لەقۆناغی دواتردا بوو، بەاڵم رجین لەگەڵ 

هەموو ئەو سادەییەی خۆی،  زۆر تێگەیشت كەشەیدای  پیاوێك بووە، كەگەنجێكی 

لەكتێبەكانی كەبەدیاری دەیدایە رجین، سەرنجی زۆری  نییە، كیركەگۆر  ئاسایی 

رجین  لەگەڵ  كەتوێژینەوەكانی  لەسەرئەوەی  بوو  سوور  ئەوە  سەرەڕای  ئەدا، 

ئەو  ئەیویست  كیركەگۆر  گوایە  فێربكات،  دروستی  لێكدانەوەی  و  بكات  باس 

كچە  ئەو  بەسەر  بەوشێوەیە  هەیبووە،  بەسەریدا  كەباوكی  دەسەاڵتەی  جۆرە 

گومانی  هیچ  نەبوو،  باوكی  توندڕەویەی  شێوەیە  بەو  بەاڵم  هەبێت،  گەنجەدا 

نەبوو لەوەی، كەرجینی  زۆر خۆشدەوێت، بەاڵم دەڵێی شتێك لەگۆشەی دڵیدا 

دەڵێ ، كەلەو پەیوەندییەدا كەم وكوڕیەك هەیە، بەرێكەوت لەكاتی  خوێندنەوەی 

كتێبكدا دەوەستێت و چاوەكانی پڕدەبن لەفرمێسك، ئەو جۆرە حاڵەتانە لەكاتی 

ژەنینی پیانۆی رجینیشدا دەبینران، رجین لەدەفتەری یادەوەرییەكانیدا نووسیبووی 

)كیركەگۆر تووشی هۆگریەكی ترسناك بووە(، راستییەك كەبەتێپەڕبوونی كات، 
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نالەباری تەندروستی ئەوی زیاتر پیشاندەدا.

دوای تەواوبوونی تاقیكردنەوەی رجین وكیركەگۆر، بەفەرمی بوونە دەزگیران، 

پاشان كیركەگۆر خولێكی  بوون بەقەشەیی دەستپێكرد، ئەوانە بناغەكانی ژیانێكی 

ئاسایی بوو، بەاڵم كیركەگۆر نەیدەتوانی ژیانێكی ئاسایی بەسەربەرێت، خۆشیئەوەی 

ئەزانێ ، كەئەو جۆرە ژیانە لەالیەنی دەروونناسی، سۆزداری و معنوی و جەستەیی 

مومكین نەبوو، لەگەڵ بوونی ئەو هەموو ناگونجاوییەشدا، رێككەوتبوو: كیركەگۆر 

عاشق بووە و، رجین بۆ ئەو زۆر زیاتر بوو لەپارێزگارێكی مەعنەوی، كەلەڕوانینیدا 

بەرزتر  ژیانێكی  كەبەرەو  هەستیكرد،  كەكریكەگۆر  كاتانەدابوو  لەو  چەسپابوو، 

بااڵترە  ژیانە،  كەئەو  نەیدەزانی  بەڕاستی  لەوكاتەدا  دەڕوات،  ئاسایی  لەژیانی 

چییە؟ تەنیا دەیویست كەژیانی بۆ نووسین، فەلسەفە، خودا تەرخانبكات، لەپێناو 

گەیشتن بەم ژیانەش، پێویست بوو شتەكانی تری لەو رێگەیەدا بكاتە قوربانی.

دوو رۆژ دوای  دەزگیراندارێتی لەگەڵ رجین، كیركەگۆر گەیشتە ئەو ئاكامە، 

دەزگیرانداریەتیە  ئەو  رێگا  كەبەگونجاوترین  هەوڵیدا  ئەو  كردوە،  هەڵەی  كە 

كێشەیە  لەو  سەری  شێوەیەك  بەهیچ  رجین  بێگومان  بەاڵم  هەڵبوەشێنێتەوە، 

رجین،  بۆ  گەڕاندەوە  دەزگیرانێتی  ئەڵقەی  كیركەگۆر  سەرئەنجام  دەرنەدەكرد، 

بەاڵم رجین دووبارە نەیزانی چی بووە، بەوشێوەیە رووداوێك لەژیانی كیركەگۆر 

روویدا، و ئەمەش بووە هۆی سەرقاڵی بیری بەردەوام لەهەموو ژیانیدا،  نەك 

هەر ئەمەش، ساڵەهای ساڵ كردارەكانی خۆی لێكدایەوە،  ولەوبارەیەوە خەیاڵی 

هەڵسوكەوتەكانی  غەمئامێزە  بەراستییەكی  فریوداوە،  خۆی  بەوەی  دەكردەوە، 

خۆی لێكدەدایەوە، هەرچی زیاتر لەو رووەوە  خەمی دەخوارد، بیری فراوانتر 

ناونیشانی  بووە  سەرئەنجام  دەستیپێكرد،  هەڵبژێراو  سزای  ئەوەی   تا  دەبوو، 

نوسێنێك :)سزای هەڵبژێراو(، دوو رێگا كەهەموو مرۆڤێك رووبەڕووی دەبێتەوە، 

پرسیاری تایبەتی كیركەگۆر كە )دەبێ  چی بكەم؟( بەوشێوەیەی )چۆن ئەبێ  ژیان 

فەلسەفەدا،  سەرهەڵدانی  لەپێناو  كیركەگۆر،   ئێستا  گشتگیركرا،  بەسەربەری؟( 

لەبۆتەی  رجین،  ئەزموونی  باوكی و  ئەزموونی  لەبەردەستدایە،  سەرچاوی  دوو 

كەبێتواناییەكانی   كیركەگۆربوو،  رارایی  رەواننەژدی و  بەخش،  ئازار  ئەزموونی  

بەشێوەیەكی خودی )پێگەی مرۆیی( گۆڕانكاری بەسەردا هاتن.
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بۆ  چوو  رجیندا،  لەگەڵ  دەزگیراندارێتی  هەڵوەشاندوەی  دوای  كیركەگۆر 

لەوانەكانی  مایەوە،  كەلەبەرلین  ماوەیەی  لەو  مایەوە،  لەوێ   ساڵێك  بەرلین و 

ئامادە دەبوو، شلینگ لەم  ئەڵمانی شلینگ  ئایدۆلیستی  فەیلەسوفی رۆمانتیك- 

دانیشتنانەیدا  باسی رزگاربوونی خەیاڵی ئەڵمانی دەكرد،  كەكاریگەری قورسی 

هیگڵ لەسەر  الیەنی توانایی خود دورستكردبوو، ئەو باسە نەرم و خۆشانەی، 

كۆمەڵێكی زۆری لەبیرمەندانی ئەوروپی بەدەوری خۆیدا كۆكردبووەوە، لەباكونین، 

ئانارشیستی روسی تاكو بوركمارد مێژوونووسی ئەڵمانی، تاكو بەریتانیای دۆست، 

هاو بیر و هاوكاری نزیكی كارل ماركس. هەموو ئەو سێ  زانا گەورانە، ئەیانویست 

دووربخەنەرە  هیگڵ  خەیاڵەكانی  گشتیگری  لەكاریگەری  خۆیان  كیركەگۆر  وەكو 

)هەرچەندە هەموو ئەوانە، لەژێر كاریگەری )خەیاڵی ئەودا مانەوە(.

ئەو  بەبڕوای  نەبوو،  قەبوڵ  شلێنگی  فەلسەفی  پێوانەی  كیركەگۆر  بەاڵم 

»شلینگ« نوكتەیەكی سەرەكی لەبیركردبوو، ئەویش ئەوەیە، كە سیستمی فەلسەفی 

بەرابردوە وە و،  پەیوەستن  ئێستا  فەلسەفیەكان(  نیزامە  )لەراستیدا هەموو  هیگڵ 

سیستمێك كەلەسەر بنەمای عەقڵ بنیادنرا بێت )كەهەموو رژێمەكان بەمشێوەیەن( 

كیركەگۆر  تر،  هیچی  بدات و  عەقڵنیەوە  لەالیەنی  رونكردنەوە  دەتوانێ   تەنیا 

عەقڵنی  كەسوبژكتیۆ  كردبوو،  تەجروبەی  بەتەواوی  تێگەیشتبوو،  راستیە  لەو 

لەگەڵ خۆیدا،  كۆپنهاگن و  بۆ  گەڕایەوە  كیركەگۆر   )1842( ساڵی  لەكۆتایی  نییە، 

لەژیان(  بەشێك  ئەوە،  یان  ئەمە،  )یان  بەناوی  هێنابووە،  زۆری  دەستنوێكی  

سیمای خودی ژیاننامە، بەئاشكرا لەم ناونیشانەدا دەبینرا، كەژیان نامەی خۆیەتی( 

بەهەر شێوەیەك بێت، ئەوە بەچەند ناوێكی خوازراوەوە باڵوكردەوە.

لەسەرەتایی  ئاڵۆزە،  باسێكی  لەخۆیدا  خۆی  خوازراوانە،  ناوە  ئەو  دۆزی 

لەچەكمەجە  لەیەكێك  دەستنووسێكی  ئارمیتا  ڤیكتۆر  دەوترێت  كتێبەكەدا 

شاراوەكانیدا دۆزیوەتەوە، نازناوی ئەو ناوە، لەیەكێك لەزمانە كۆنەكانی یۆنانی 

وەرگیراوە، كەواتاكەی )تەنیا و دەركراو(ە. )ئەبێ  سەرنج لەواتای ناوە بچوكەكەش 

بدەین: ڤیكتۆر واتا )سەركەوتوو( ئارمیتا دوای خوێندنەوەی ئەو نووسینانە، گەیشتە 

ئەو ئەنجامەی، كەئەم نووسینانە هی دوو كەسی جیاوازن، بەاڵم حاكمێك بەناوی 

ویلهلم )كەسایەتی B( و دووهەمینی هاوڕێی بێ  ناونیشان، حاكم ویلهلم )كەسایەتی 
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نامە  لەدوو  بریتییە  نووسیویەتی،  ویلهلم  كەدەوترێت حاكم  بەشانەی  ئەو   !)A

نامەكەدا دێت،  كەلەكۆتایی  لەگەڵ مەوعزەیەك  نامەی دوور ودرێژ(،  )بەشیوەی 

لەنێوان  نووسیوە  ئەوەی  قەشەیەكی خەڵكی جوتلەند،  ویلهلم  كەبەوتەی حاكم 

بەشەكانی دواتری كتێبەكەدا،  پارچەی بەناوبانگ )بیرەوەریەكانی داگیركەرێك( 

لەهاوڕێیەكی  كەئەوەی  دەڵێت   )A( كەسی  پارچەیەدا،  ئەو  لەپێشەكی  هەیە، 

بەناوی یوهانس دزیوە، ڤیتكۆر ئەرمیتا ئەو قسەیەی ك��ەسی )A( رەتكردەوە و 

وتی :كە )یوهانس(ی داگیركەر بوونێكی دەرەكی نییە و دروستكراوی كەسایەتی 

)A(یەو ئەو قسەیەی كەسایەتی )A( كە ئەو تەنیا دارێژەری ئەو بیرۆكەیە بووە، 

)فێڵی كۆنی چیرۆك نووسەكان(ە، لەكۆتایی پێشەكییەكەدا ڤیكتۆر ئەرمیتا بەوتنی 

ئەو شیمانەیەی كەبڕیاردەری  سەرەوەیە، لەوانەیە لەسەر داڕشتنی خۆشی راست 

كیركەگۆر  تر  كەجارێكی  واهەستیپێدەكرێت  دەكات،  ئاڵۆزتر  مەسەلەكە  بێت، 

ئەو  بڵێین،  تر  ئاسان  ببینێتەوە،  بڕیاریدا  بێ   عەزابی  قورسی  لەئاستێكی  خۆی 

هەم ئەیویست لەپشت ناوە خوازراوەكانەوە بمێنێتەوە و هەم ئەیویست ئاشكرای 

كە)بیرەوەریەكانی  ئەوەی  لەئاشكراكردنی  ئەو  خوازراون.  ناوانە  كەئەو  بكات، 

داگیركەرێك( شتێك نییە، جگە لەباسی حاڵگەری پەیوەندی خۆی لەگەڵ رجیندا، 

لەناوەڕۆكی نووسینەكەدا روونیدەكاتەوە، كەبەنهێنێ   كەترسی لێی هەیە، بەاڵم 

كەبەسەر  ناخۆشیەی  لەو  تائەوەی  رجین،  بگەیەنێتە  زانیاریانە  ئەو  ویستویەتی 

خۆیدا تێپەڕیوە، ئاگاداریبكاتەوە.

جدی  بەمەبەستێكی  پەرت وباڵوانە،  دەردن��اك و  بەرهەمە  ئەو  هەموو 

نووسراوە، كیركەگۆر وەك بەشێك لەرووداوە دیالێكتیكیەكانی خۆی، كەهەموو 

كاتێك لەخەیاڵیدا بوو، ویستویەتی باسەكان لەڕوانگەی جیاوازەوە بخاتە بەردەم 

بڕیاردەران، نەیدەویست كەهیچ یەك لەم رایە جۆراوجۆرانە، راست و دورستەكان 

بزانێ ، ئەوە خوێنەرە كەدەبێ  بڕیاربدات لەنێو شتەجۆراوجۆرەكان و هەندێك جار 

دژ بەیەكەكان، كامیان هەڵبژێرێت.

لەپێش كیركەگۆر ئەفالتونیش لەپێناو دووركەوتنەوە، لەوەی كەبەرهەمەكانی 

الیەنێكی فیركاری راستەوخۆ دروستبكات، ئەوانەی بەشێوەیەكی وتووێژ دەربڕیوە، 

بەاڵم كیركەگۆر كەسێك  بوو كەبەدوای شتەكاندا دەگەڕا و ئەم هەموو وتوویژانە، 
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لەمێشكی كەسێكدا دەردەچوون،  زیاتر روانگەی فەلسەفەی سوبژكتیۆبووە بوو.

ئێستا  دەزانن كەكیركەگۆر لەكتێبی )یان ئەمە، یان ئەوە( بەتەواوی چی 

وتوە، لەم كتێبەدا و لەبنچینەدا دەڵێت، كەبەگشتی  دەتوانین بەدوو شێوە بژین:1-

لەنێوان  ئازادانە  دەتوانێ   كەسێك  هەر  ئاكاری،  2-شێوەی  ئیستاتیك   شێوەی 

ئەو دوو شێوە ژیانەدا، یەكێكیان هەڵبژێرت، الیەنە جوانەكانی ئەگزیستانسیالیزم 

لێرەدایە،  لەئەنجامی هەڵبژاردن لەنێوان ئەو دوو شێوەیە، هەر كەسێك دەبێ  

بەرپرسیەتی تەواوی ئیشەكەی خۆی لەئەستۆ بگرێت، هەڵبژاردنێك كەبنیادترین 

كەشێوەی  كەسانێك  دیاریدەكات،  ئەو  بوونێكی  هەموو  خەسڵەتی  شێوەی 

ژیان  خۆیان،   بوونی  رازی  بۆ  خۆیان و  بۆ  لەبنچینەدا  هەڵدەبژێرن،  ئیستاتیك 

ئەگەر  نییە،  ژیان  رووداوەك��ان��ی  روخساری  بەواتای  ئەمەش  بەسەردەبەن،  

خۆمان،  رازیبوونی  بەدواكەوتنی  لەگەڵ  بیربكەینەوە،  فراوانترەوە  لەتیڕوانێكی 

بەدوای رازی بوونی كەسانی تریشدا هەین، لەراستیدا دەتوانین بڵێین، زانایەك 

كەهەموو ژیانی خۆی لەدۆزینەوەی چارەسەری نەخۆشیەكە بەسەربردووە، لەو 

قوربانی،  كردوەتە  كۆمەڵگاكەی  بنەماڵە و  تاكی و  خۆشیەكانی  هەموو  رێگەیەدا 

چێژ  زانستیەكان  كەلەپشكنینە  بووبێ ،  ئەوە  خاتری  بۆ  ئەوانە  هەموو  ئەگەر 

وەربگرێ ، هەمان شێوەی ئیستاتێكی لەژیانیدا هەڵبژاردوە، هەڵبەتە ئەبێ  بوترێت 

لیبرااڵ، زۆر سەختە  لەكۆمەڵگای  تازە و  تێڕوانینی دەروونناسی  بنەمای  كەلەسەر 

ئێمە  چونكە  بەسەرنەبات،   ژیان  ئیستاتێكی  كەبەشێوەكی  بدۆزیتەوە،  كەسێك 

هەموومان بەشێوەگەلێكی سەیر و سەمەرە، بەدوای خۆشی و رازایبوونداین.

یەك دڵ نەبوونی كیركەگۆر لەگەڵ ئەو شێوازانەدا، دیارخەری  كات و شوێنی 

بوو، چونكە لێكدانەوەی بۆ واتاكەی ، ناسكیەك و قواڵێكی تایبەتی هەبوو، ئەو 

ئەیزانی چیدەڵێت،  چونكە ئەو سەردەمەی خوێندكاری زانكۆ بوو، بەمشێوەیە  

مابوو،  وهەست  تێدا  ژیانەی  شێوە  ئەو  رەگەزێكی   ئەو  كەئێستاش  ژیابوو، 

خۆی  دەژێت،  وكۆنترۆڵی  مرۆڤێك  كەبەوشێوەیەی  كەسێك  دەكات،  بەگوناه 

ناكات، ئەو كەسێكی دەم بەخەندەیە،  و تەنیا گەڕان بەدوای خۆشی و رازیبوون، 

ئەو بەرەوپێشەوەدەبات، لەوانەیە ژیانی لەگەڵ خۆیدا پەرچكرداری تێدا بێت و 

ژیانە  ئەو  ترەوە،  لەڕوانگەیەكی  تێدانییە،  باوەڕپێكردنی  چەسپاندن و  جۆرێك 
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هەموو كاتێك بە)تاقیكراوەیی( ئەمێنێتەوە، چونكە مادام خۆشیەكی دیاریكراوی 

تێدایە بۆمان دوایدەكەوین.

كەمی نەبوونی پێویستی ئەو روانگەیە بونیادێكە، لەبەرئەوەی كەئەو جۆرە 

چاوەڕوانكراوە(  لەدەرەوە  شتێك  هەموو  دەرەوە)  بەجیهانی  پەیوەستە  ژیانە 

بەهۆكارێكەوە،  پەیوەستە  لەكۆتاییدا  تێدانییە و  ئازادیەكی  هیچ  لەبەرئەوە 

دارای��ی و  دەس��ەاڵت،  وەكو  گەلێكی  شت  ئێمەدایە،  كۆنترۆڵی  ك��ەل��ەدەرەوەی 

خۆشەویستیش مومكینە و دەكرێت و پەیوەستە بەكاری بڕیاردراوی  وشتێكی زەروری 

لەواندا نییە، ئەگەر ئێمە ئەو تێبینیانە بزانین، تێدەگەیین كەرووبەڕووی پێویست 

نەبوونی كۆتایی ژیانی ئیستاتیكی  دەبینەوە، هەر كەسێك بەو شێوەیە دەژیا، 

درەنگ، یان زوو رووبەڕووی نەبوونی واتا و متمانەیی لەناو ژیانیدا دەبێتەوە، 

سەرەنجامیش  تووشی  نائومێدی دەبێت.

ژیانێكی  بەبەردەوامبوونی  یان  لێبكرێت و،  نكۆڵی  لەوانەیە  سەرنجە  ئەو 

ئەو  كەسێك  لەوانەیە  ترەوە،  لەالیەكی  بچێتەوە،  لەبیر  بەتەواوی  بۆوژوازی  

نائومێدیە بەواتای ژیانی بزانێت، یان دڵی بەوە خۆش بكات، كەهەرئەو بڕوایەی 

هەیە،بەالیەنی  كەمەوە ناتوانین بێبەشیبكەن لەو شتە ، وەكو پاڵەوانی تراژیدیەكان 

بەسەر  داناوە، هەست  بۆی  كە سروشت  چارەنووسێك،  قوربانی  دەكاتە  خۆی 

بڵندی و ئارامی دەكات.

رادەگەڕێنیت و  داگیركەر(  )تەقدیرگەرایی  ئەو  تاوانی  بەزوویی  كیركەگۆر 

ئەڵێت، بەقبوڵكردنی ئەوە لەگەڵ راستییەكی ژیانی دوردەكەوینەوە، راستییەك 

ئەوە  بەقبوڵكردنی  رەتدەكەینەوە،  ئ��ازادی  بوونی  تەنانەت  ئێمە  كەبوونی  

كە)چارەنووسی ئێمە دیاریكراوە( لەبەرپرسیاریەتی چارەنووسی خۆمان، خۆمانی 

شتێكین  بگەڕێنینەوە،  كەسێك  بۆ  نابێ   خۆمان  ژیانی  حیسابی  لێالدەدەین، 

لەبەردەست چارەنووسدا، ئەوەی كەچۆن هەیین و چۆن دەژین و نەمتمانەیەكەمان 

بۆ دێنێت، نەتەفسیری ئەو پێماندەزانێت.

دەستێكی  خۆفریودانەكان،  بەخشی  ئارام  سیمای  لەنیشاندانی  كیركەگۆر 

لەزانكۆ  خوێندكاری  كەسەردەمی  شتەی  ئەو  لەرەددانەوەی  هەیە،  گ��ەورەی 

بڕوای پێبوو، ئەوەی لەخۆیدا تەجروبەی كردبوو، كەبەوشێوەیە و بەشبەش ئەو 
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شتێك  ژیانی  لەشێوەی  دەرەوەی  هاتنە  رێگەی  دەكات و  ئاشكرا  خۆفریدودانانە 

رازی  )كەمەسیحیەتە(   كۆتایی  بەئەنجامەگەری   ئێمە  لەوانەیە  پیشاندەدات، 

نەبێن، بەاڵم بەڵگەكانی  هەنگاوبەهەنگاو  رەزامەندیاندەكرد.

نائومێدیەك كەكیركەگۆر باسی لێوەدەكات، بارودۆخێكی زۆر قواڵ و جدیە، 

لەدیاریكردنی   كیركەگۆر  بەدەستهێناوە،  زۆری  رەواجی  ئێمەدا  كەلەسەردەمی 

نامۆیەی  دەرووناسیە   ئەو  كەلەخۆیدەگرێت و  شێوانەی  ئەو  نائومێدی  سنووری 

كەلەپشتیەوە شاراوەتەوە، توانای پێشبینیكردنی  خۆی پیشاندەدات، رێگە چارەی 

ئەو بۆ سەركەوتن بەسەریدا بنچینەییە، لەڕوانگەی ئەوەوە، تەنیا وەاڵمی راست 

لەئەستۆی  ژیانمان  بوون و  بەرپرسیاریەتەكانی  كەهەموو  ئەوەیە،  ئاستە  بەو 

خۆمانی بگرین، ئەوە و وتەی مەسیحی فەرجامین، بەكاریگەرترین بەدەستهێنانی 

كیركەگۆر بوون، گرنگیەكەیش، سەدەیەك دوای مردنی زیاتر دەركەوت وناسێنرا، 

لەبەرئەوەی مرۆڤ هەرچی زیاتر ئیمانی بەخودا لەدەستبدات، خۆی لەبەرامبەر  

هۆی  بووە  یان  هەمەگی((،  ))كلتوری  نوقمی  قورس،  دەروونناسی  هەڕەشەی 

نكۆڵی رژێمە داواكاری گشتییەكان یان  ونبوون لەپێچاوپێچەكانی زانستی مۆدێرن 

سایەی  لەژێر  خۆت(  دروستبوونی  )دووبارە  كە  وادەبینرێت  زۆرجار  دەیبنین، 

هەڵبژاردنی ئاگاماندا، تەنیا رێگەی زاڵبوونە بەسەر  بێئومێدیدا، كیركەگۆر وتی 

“تەنیا رێگەی هاتنەدەرەوە لەو كێشەیە )لەناخەوە و بەتەواوی ویستن(ە.

بەم شێوەیە كیركەگۆر ئێمە بەرە و شێوەیەكی تری ژیان كەلەبەرامبەر شێوەی 

موتلەقی  گۆڕەپانی  شوێنە  ئەم  ئاكاری  كەرەوشی  دەمانبات  هەیە  ئیستاتیكدیدا 

كەبەرەوشی  كەسێك  ئەركە،  گرنگترین  خۆویستن(  )هەڵبژاردنی  سوبژكیتوتەی و 

ئاكاری ژیان بەسەردەبات، خۆویستن خۆی بەهەڵبژاردن دەهێنێتە ئاراوە، مەبەست 

لەو جۆرە بوونە خۆ دروستكردنە، لەگەڵ ئەوەی كەلەشێوەی ئیستاتیكدا، كەسەكە 

ناسین و  لەسەرەتای  ئاكار   لەرەوشی   قبوڵدەكات،  خۆی  كەهەیە  بەوشێوەیەی 

ناسینی  ئیشەدا،  لەو  ئەو  رێنمایی  خۆتدایە،  هەڵبژاردنی  لەگەڵ  خۆت  گۆڕانی 

لەپێناو  هەوڵدان  كەئاشكراكراوە،  شتانەی  ئەو  قبوڵنەكردنی  ئارەزووی  خۆمان و 

چاكسازیكردن تێیاندا.

ئاكاری(  بەشێوەی  یان  )ستاتیك،  بەشێوەی  ژیان  لەنێوان  جیاوازی  لێرەوە 
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دەبینرێت، یەكەمیان لەجیهانی دەرەوە دەڕوانێت، دووەمیان لەجیهانی ناوەوە، 

كەسێكی ئاكاری ئەیەوێت خۆی بناسێت، تاوەكو بتوانێ  چاكسازیبكات، مەبەستی 

ئەوە هەڵبژێرێت،  دەبێ   بۆ  كەبەراستی  ئەوەی  ئامانجانە(  بە)ئەو  گەیشتن  ئەو 

بەتەواوی زانراو نییە، مەگەر ئەوەی كەرازی بین، كەكەسێك لەڕێگەی خۆناسین  

باشتری  ژیانێكی  لەپێناو  مایلە  ڕوانگەوە  لەو  دەگات،  بەرۆشنگەری   بەناچاری 

جێكەوتوو بەپێوانەكانی رەوشتی تێبكۆشێت.

ئاشكرایە  كەكەسی ئاكاری دوورە لەژیانی توانستی )بڕیاری گشتی لەژیانی 

بنیادی،  نێو گۆڕەپانی وتەی  پێدەنێتە  خۆیدا دەدات(، لەو رێگەیەدا هەنگا و و 

وەك  باش و خراپ و لەئەركدا، تێگەیشتنی كیركەگۆر لەچۆنیەتی گۆڕان و تێڕوانینی 

كەسی، رەوشتی لەرەهایی سوبژكتیۆتیە، بەشێوەی گشتی بەزەحمەت رەزامەندەكە 

)ئەگەرێك بۆ ئەمەدادەنێت، كە وئێمە بەرەو خۆخورادنەوە كارێكی وەك بڕیارێكی 

بااڵتر دەناسین و بیرمان بۆالی ئەو دەبات،  بەوشێوەی كەئاماژەم پێدا دەروونناسی 

سەدەی بیستەم، خۆهەڵچوون بوونی ئاكاری خستە گۆمانەوە، لەالیەكی تریشەوە 

ئەوەی كەئێمە نەست بۆالی چاكە رادەكێشین، كەكۆنترین شێوازەكانی ئاكارگەرا 

بووە  بەدرێژایی مێژوو.

ئیستاتیكی و  شێوەی  هەڵسەنگاندنی  كیركەیگۆر  ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ 

بێ   )بڕیاردان،  ب��ەدەرەوە،  بەستراوە  یەكیان  رووندەكاتەوە،  بەباشی  رەوشتی 

سەروبەرەیی و خۆ وێرانكەرییە، ئەوەی تریان بەستراوە بەناوەوە، پێویستی بوونی 

هیچ  ئێمە  لەوەدایە،  هەڵە  بەاڵم  رازیكەرە،  ئەوە  دروستكردنە،  خۆ  تەواو  و 

كاتێك ناتوانین یەك ژیانی تایبەت و رەوشتی تەواومان هەبێ ، چونكە الیەنێكی 

رەوشتیە  شێوەی  ئەگەری  تەنانەت  هەیە،  ئێمەدا  لەژیانی  ناوەكی  دەرەك��ی و 

دەمێنێتەوە.  بەناچاری  هەر  ئیستاتیكدا  لەشێوەی  رەگەزێك  هەڵبژێرین  لەژیاندا 

ئەو ناتەواویی رەوشتی بەلێكدانەوە و لەئەنجامی دیالێكتیكی  لەبیری كیركەگۆدا 

ئەو  كیركەگۆر  پێشوە،  دووشێوەی  كەتەواوكەری  هاتەكایەوە،  سێیەم  شێوەی 

شێوەیەی ناونا “شێوەی دینی “لەدواین كتێبی خۆی )ترس و دڵەڕاوكێ ( كەبەناوی 

خوازراوی بوهانس دسیلنتیو چاپكرا  خستیەبەر لێكۆڵینەوە.

سوبژكتیوی  بەكرداری  ئەوەی  ئیماندەكات،  باسی  كیركەگۆر  كتێبەدا  لەو   
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كۆتایی ناساند كەناعەقڵنییە، پرسیارێكی بااڵتر هەیە و ئاڕاستەیەكی ئەگەریە و هیچ 

لەگەڵ  ژیان،  رەوشتیی  شێوەی   نییە،  باشەوە  كرداری  بەئاكار و  پەیوەندیكی 

ناتوانێت بەتەواوی لەگەڵ  چەمكی هەڵبژاردنی بەرپرسیارانە و خۆ دروستكردن، 

بااڵتر  ناعقاڵنیە(  )بەرزیە  ئەو  بچێتەپشەوە   ئیمان  رەوشی  هەنگاوبەهەنگاوی 

جێگیر  عەقڵنیە،  بەكرداری  پێویستی  بنچینەیی،  رەوشتی  پێگەیشتنی  لەدەست 

دەكرێت، ئیمان تاك پەیوەستدەكاتەوە بەبوونەوەرێكی باشتروە بااڵترە و كەجۆر 

رەوشتی،  ژیانی  كیركەگۆر  لەتێڕوانینی  هەیە،  رەوشتی  بڕیارێكی  هەر  توانای 

لەبنچینەدا پەیوەستە لەگەڵ تێگەیشتنی كۆمەڵگەی ئایین، بەاڵم پێویستە بچێتە ناو 

رێگەی ئاینییەوە )رەخنەی نادیاری بڕیاری رەوشتی(یە، بەشێوەیەكی تر لەپێناو 

وەرگرتن  زانیاری  بۆ  ئاسانكردوە و  )ئیمان(ی  رەسەنایەتی  مەبەستی  بە  گەیشتن 

لەرەوشت و لێكۆڵینەوەی قوڵتر، پێویستە پێوەرەكانی رەوشتی بەشێوەی رەخنە و 

بۆچون  بەدەستبهێنیین.

لەڕوانگەی كیركەگۆرەوە ئەتوانین  ئایین بەتەواوكاری دیالێكتیكی ئیساتیكی و 

))گۆڕانی  تێدایە،  نامتمانەی  متمانە و  ناوەوە  ودەرەوە،  ئاینی  بزانین،  رەوشت 

ئیمان لەهەر متمانەیەك زیاتر دەچیتە سەر((.

كیركەگۆر هەوڵدەدات مەسەلەی ئاینی بەبەڵگەو بەپشت بەستن بەچیرۆكی 

خواوەند  تەورات  بەپێی  رونبكاتەوە،  ئێسحەق   پێغەمبەر  ئیبراهیم و  پێغەمبەر 

ئیسحەق  كەكوڕەكەی  پێدەكات،  فەرمانی  ئیبراهیم  ئیمانی  تاقیكردنەوەی  بۆ 

كردارێكی  كەئەوە  دیارە  هاتووە(،  ئیسماعیل  لەقورئاندا  )بەاڵم  قوربانی،  بكاتە 

نارەوشتییە، بەاڵم ئیمانی راستەقینە هەڵگری نیەتی خواییە و هەموو یەكسانیەتی 

رەوشت لەخۆی دەگرێت.

 ئیبراهیم لەگەڵ ئەو ئەگەرانەی كەڕەنگە لەسەر ئەو ئیشە بووبن، بێدواكەوتن 

كەبااڵترە  دەژی،  ئاییندا  لەئاستێكی  ئەو  لێرەدا  بەجێهێنا،  خ��ودای  فەرمانی 

لەرەوشت، لەبەرئەوەی فەرزی ئیمان لەئیالهیاتدایە، كەپێویستی  رەوشتە، رەنگە 

توندڕەوەكان  ئاینییە  چونكە  ناوبەرن،  ترسناك  بەشتیكی  ئیشە  ئەو  كەس  زۆر 

بەدرێژایی مێژوو  بەوشێوەیە هەڵسوكەوتیانكردوە، هەروەها بەتواناكانیش، بەاڵم 

كلیلی پرسیارەكە لەدەرووناسیدایە، تەنیا بەرگریێكی راستەقینە كەكیركەگۆر لێرەدا 



26

كردار و  نەك  رۆحە ،  وتووێژی  لەمێشكیدایە  ئەوەی  ئەوەیە،  بیكات  دەتوانێت 

رەوشتی كۆمەاڵیەتی.

جیاوازی  رەگەزێكی  وەكو  ئەسحاق  ئیبراهیم و  حەزرەتی  ئەگەر  رەنگە   

بێت،  لەسەركراوەتر  جەخت  روونتر و  شتەكە   ، سەیربكەین  كەسایەتی  یەك 

بوردەی و  لەخۆ  ئەو  پێویستە،  قوربانیان  مەبەستێك،  بەهەر  گەیشتن  بۆ  بەاڵم 

فیداكاریە زۆربەی كات نا عەقاڵنیيە، لەوانەیە لەگەڵ تێگەیشتنی پێشووی ئێمە، 

لەدروستی و نادروستیش لەناكۆكیدابن، كەلەڕوانگەی ناوەوەی ئێمە، زۆربەی كات 

كەزۆر  دێنین،  ئیماندا  ناماقوڵی  الیەنی  یەك  لەڕێگەی  لەژیان  مەبەستەكانمان 

دەبەستێتەوە،  بەیەكەوە  ئایین  ئەمە و  كیركەگۆر  نییە،  بەرەوشتە وە  پەیوەندی 

بەاڵم ئەوە پەیوەندیدارنەبووە بەئاینەوە، بەڵكو بۆ هەر كەسێك ئامانجێك دەداتە 

سیاسی،  تاكەسێكی  بیگرە  هونەرمەندێكەوە  لە  دەگونجێت،  لەگەڵیدا  ژیانی و  

لەگەڵ  دەستپێدەكات،  بەدژایەتی  شاعیر  “ژیانی  وتی  كیركەگۆر  بەمشێوەیەی 

هەموو بوونەوەرێكدا.

باسەكەی كیركەگۆر لەسەر چیرۆكەكەی ئیبراهیم و ئەسحاق درێژە دەكێشێت، 

تێگەیشتن لەبەڵگەی ئەو باسە گرنگ نییە، جارێكی تر پژواكی پچڕانی پەیوەندیە 

لەگەڵ رژێنەكاندا كەئەبیستین، بەوشێوەی كەبینیمان، وەها كردارێك لەڕوانگەی 

رەوشتەوە نادروست بێت، بەاڵم كیركەگۆر ئەوەی بەپێویستزانی بۆ ژیانی ئاینی 

قورس  زۆر  باوكیشدا  لەگەڵ  پەیوەندی  بیستنی  چیرۆكی  بەوشێوەیەش  خۆی، 

نییە، لەدواساتدا خوا دەستی ئیبراهیمی گرت و نەیهێشت ئیسحاق بكاتە قوربانی، 

تا لوتكەی كەوتنی مەعنەوی بردە  باوكێكی دەسەاڵتخوازی،   وكیركەگۆری وەك 

پێشەوە، بەاڵم دواتر مرد تاكو) بتوانێت ببێت بەشتێك(.

تەرخانكردبوو،  نووسین  بۆ  بەگشتی  ژیانی  كیركەگۆر  ساڵی  سی  تاكو 

بەشێوەیەك لەخوێندكارەكانی  زانكۆی، هەواڵی نەبوو، چونكە ئەو لەتەنیایەكی 

تەواودا دەژیا، تەنیا بۆ پیاسەكردنی رەها لەماڵەوە دەهاتە دەرەوە، لەشەقامەكانی 

كۆپنهاگن بەسەرو روو ، بارودۆخێكی نامۆوە ببووە جێگەی سەرنج، بااڵیەكی الواز و 

كۆم  وبەكاڵوێكی  خری بەرزەوە، لەشێوەی بتڵێ  غاز( پانتۆڵێكی تەسك كەیەك 

لەشۆستەكان  كەهەبوو،  لەوەی  دیاریبوو  پیرتر  كاتێ   هەموو  تر و  كوت  لەیەكی 
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جاری واهەبوو دەوەستا و لەگەڵ منداڵدا قسەیدەكرد، هەندێ  جاریش دیارییەكی 

بچوكیشی دەدانێ ، رەنگە ئەوانیش لەگەڵ ئەوەی ئەو دیاریانەیان بەسوپاسەوە 

سەیرە  غەریب و  گەنجە  پیرەمێردە  لەو  ئیحتیاتەوە  بەترس و  بەاڵم  وەردەگرت، 

وەریاندەگرت.

لەكۆتایی هەفتەكاندا ئەسپ و عەرەبانەیەكی دەگرت و بەناو باخەكانی شارو 

خەڵكی،  چاوەڕوانكراوی  كەبەشێوەی  لەوەی  وریابوو  پێیدەگەرا،  دەوروبەریدا 

كەوەك كوڕێكی دەوڵەمەندی بازرگانی كۆپنهاگن هەڵسوكەوت بكات، هەرچەندە 

كەبنەماڵەی وڵسن لەبەر خاتری ئەو، كردەوەیەی كە  لەگەڵ رجینی كردبووی لێی 

نیگەرانببوون، ئەو لەالیەن بنەماڵەیەكی ناسراوەوە رەتكرابووە.

هەموو یەكشەممەیەك ئەچوو بۆ كڵیسا، زۆربەی كات لەوێ  رجینی دەبینی، 

هەرچەندە بەیەكەوە قسەیان نەئەكرد، بەاڵم لەئامادەبوونی یەكتر ئاگاداربوون، 

لەگەڵ ئەوەی كەرجینی زۆر رەنجاندبوو )خۆی زیاتر(، بەاڵم ئەڵێی پەیوەندییەك 

هەر  لەنێوانیدا مابوو، لەگەڵ ئەو هەموو راستگۆیی و دەرونناسییەی خۆی، زۆر 

بەگومان بوو لەفریودانی خۆی، نەیئەتوانی بەوەی كەرۆژێك بەشێوەیەك لەگەڵ 

رجین دووبارە پەیوەندی دروستبكاتەوە و بێ  ئومێد بێ ، یەكگرتن و پەیوەندیەك 

بەشێوەیەكی معنوی، هەرچەندە ئەیزانی كەئەوە ممكین نییە، لێكدانەوەی ئەو 

هەرچی  كیركەگۆر،  هەمیشەیی  فكری  سەرقاڵییەكێ   هۆی  بووە  پەیوەندییە، 

سەرقاڵ خۆناسینی ئەو دەبویەوە، زیاتر قوڵتردەبوویەوە لەسەر خۆدناسی ئەو، 

ئەوەی كەرۆژگارێك بەشێوەی ریسوایی و نەبوونی كەسی پێویست لەژیانی ئەودا 

نەبوونی  جۆراوجۆرەكان،  الیەنە  قوڵی  كەبەتێگەیشتنی  ئەوەی  دەستپێكرابوو، 

كیفایەتی سروشتی مرۆڤ رێنمایی كرا، خودی سوبژكتیوتیە ناممكن بوو، بەاڵم 

ئەبوایە بەوشێوەیەش بژی.

 لەو حاڵەشدا بەردەوام بوو لەنووسین و لەنێوان ساڵەكانی )1844 تا 1846( 

یوهانس  وەكو  ناوەكانی  بەچاپگەیاند،  خوازراوەوە  بەناوەی  كتێبی  شەش  پێنج 

گردی  )پاسەوانی  هۆمنینیس  ویرژیلیوس  س��ەرەوە(،  بردنە  )روحی  كلیماكوس 

گەورەیی(، هیالریوس بوك بایندەر )نووسەری سەرخۆش( و فراتێر تاسی تێرنووس 

)برای كەم قسە( ئێستا بەوشێوەیەی كەخۆی ئومێدی هەبوو، كەسە دیارەكانی 
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كوپنهاگن كەم كەم بەناسینی شوناسی راستەقینەی ئەو كەسەی كەم دەكەوتە سەر 

خۆش و كەم قسەی گردی گەورەكان پەی پێدەبات.

بەرهەمی  لێكچوونی  شێوەی  خێرایی  لەگەڵ  كیركەگۆر  ئەندێشەكانی 

سەرەكی  ناوەڕۆكی  )ب��وون(  لەباسی  لێكدانەوەی  گەشەیدەكرد،  قەڵەمەكەی 

دەركەوت،  فەلسەفەدا  لەبواری  كەدواتر  بوو،  )ئەگزيستانسیالیزم(  قوتابخانەی 

لەڕوانگەی كیركەگۆرەوە )بوون( وەكو یەك ژمارەی نادیاربوو، دوای لێكدانەوە و 

وەالنانی هەموو شتێك، ئەوەی كەئەمێنێتەوە )بوون(ە، تەنها )بوون(، كیركەگۆر 

لەبنی  شەربەت  خواردنەوەی  كەلەدوای  بۆقێك  لەگەڵ  گاڵتەپێكردن  بۆ  ئەوەی 

پەرداخەكەدا دەردەكەوێت دەچواند.

بەاڵم كاتێ  ئێمەبوونی خۆمان تاوتوێدەكەین، ئەبینین تەنها شتێك )بوون(ە 

)بوون( دەبێ  بژی، ئەبێ  ئەوەی بەدووبارەكردنەوەی )بیری سوبژیكتیو( بیگۆڕین 

بەكردار ، ئەمە رەگەزی سەرەكی سوبژیكتیوتەی ئێمەیە و هەر ئەم رێگەیە بۆ 

راستی سوبژیكتیومان دەبات، لێرەدایە كەئەتوانین مەبەستی كیركەگۆر لەم وتەی 

كە )سوبژیكتیوتیە راستییە( بگەین.

ئەبژیكتیو  راستییەك  هەیە،  راستیمان  جۆر  دوو  كیركەگۆرەوە  لەڕوانگەی 

وەك  راستییەكانی مێژوو  و زانست كەپەیوەستە بەدنیای دەرەوە و هەن، ئەوانە 

ئەتوانین بەپێوانەی دەرەكی دابنیین، بەشێوەیەكی تر راستی ئەو بژیكتیو پەیوەستە 

بە)ئەو شتەی كەوتراوە( لەحاڵێكدا كە راستی سوبژیكتیو پەیوەستە بەوەی كە)چۆن 

سوبژیكتیو،  راستی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  ئەوبژیكتیو  راستی  بەپێچەوانەی  وتراوە( 

هیچ پێوەرێكی دەرەكی  لەبیریدانییە، كیركەگۆر لێرەدا لەكاتی پارانەوەدا نمونەی 

)كەلەڕوانگەی  راستی(  بە)ئلوهیەتی  ناوبراو  یەكەمیان   ، دێنێتەوە  كەس  دوو 

پاڕانەوەیەدا  لەو  بەاڵم  ئەپاڕێتەوە،  مەسیحیەت(  لەخودای  واتە  كیركەگۆرەوە 

راستگونییە، كەسی دووەم تاوانبارێكە كەلەبتی دەستی خۆی دەپاڕێتەوە، لەكاتێكدا 

كیركەگۆرەوە  لەڕوانگەی  كۆتانەهاتوو،  راستێكی  روویكردوەتە  لەناخەوە  دڵی 

پاڕانەوەی كەسی دووەم بەهرەی زیاتری لەڕاستی  سوبژیكیتو هەیە، تێگەیشتنی 

راستی سوبژیكتیو، كیركەگۆر  لەتێگەیشتنی خۆشەویستی نزیكەو هەڵگری  یەك 

پەیمانی بەشەوقی دەرونییە.
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 راستی سوبژیكتیو لەو ڕوانگەوە گرنگی زیاتری هەیە، كە لەگەڵ بونیادی 

دەرەكیەوە  پێوەرێكی  بەهیچ  كەبینیمان  بەوشێوەی  پەیوەستە،  ئێمە  )بوون(ی 

پەیوەست نەبووە و بەهەمان) بڕیاری نادیار(ەوە پەیوەستە، كەئەو كاتە هەموو 

كەواتە  بەجێدەمێنێت،  تێپەڕیون،  شیكاری  لەپااڵوگەی  ئەبژیكتیو  راستییەكانی 

راستی سوبژیكتیو پەیوەستەبە بونیادی بەهاكانی ئێمەوە، نەئەوەندەی كەلەگەڵ 

راستبوون، یان نەبوونی ئەوانە، بەڵكو بەپەیمانی ئاسایی دەروونی ئێمە، پەیوەستە 

ئەبژیكتیو سەرچاوە  لەواقیعیانی   ئیخالقیاتی  ڕوانگەیەوە هیچ  لەو  بەئەوانەوە، 

ناگرێ ، سەیر لەوە دایە كەلێرەدا كیركەگۆر لەگەڵ فەیلەسوفی شكاك و بێ  خودای 

ئیسكوتلندی دەیڤید هیوم، كەلەسەدەی هەژدەدا ئەژیا، هەمان روانینیان هەیە، 

واتە رێكەوتنێكی بیریان هەیە، هیوم بڕوای بەوە بوو، كەتەنها رێگەی گەیشتن 

بەزانست ئەزموونە و كەلەو رێگەیەوەیە، ئەو شتەی راستی ناو دەنێین، بەدەستی 

دەهێنین، بەاڵم لەو راستیانە هیچ جۆرە رەوشتێك دروست نابێت، بۆنموونە لەم 

واقیعەتەدا، كەلەژێر سایەی دوركەوتنەوە لەكحول مێشكمان بەتەواوی دەمێنێتەوە، 

ناتوانین بگەینە ئەو حوكمەی دواتر ئەبێ  لەكحول دوربكەوینەوە، هەم كیركەگۆر 

هەم هیوم كۆك بوون لەسەرئەوەی كەلە )هەیە(دا بە)دەبێت( بگەین، )تێكۆشان 

بۆ گونجاندنی رەوشت لەفەلسەفەدا بە )موغالیتەی ناتورالیستی ( ناسراوە.

بڕوای كیركەگۆر بەبااڵیی راستی  سوبژكتیو هەبوو، كەبوو بەهۆی سەركەوتنی 

راستی سوبژكتیو، كەلەڕوانگەی هیومەوە لەهەنگاونانی )راستییەكان( گومانبكات، 

ئەخوێنینەوە،  راستیە  و  واقیعیی(   ( كەئەوەی  تێگەیشتن  بەراستی  كیركەگۆر 

وەرگیراوە لەباسی )فكری ( خۆمان، بەئاساتێكی دیاریكراو تواناكانی ئێمەیە كە 

)راستییەكان( دادەنێت، بۆنموونە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئاستێكی تەنیا، كەسی 

كەسێك  هەر  روانگەوە  لەو  دەبینرێن،  جۆر  جۆرا و  راستییەكان  نائاینی  ئاینی و 

لەئاستی دیاریكراوی خۆی، دنیای خۆی دروستدەكات و دنیای خۆی بەبەڵگەی ئەو 

بەهایانەی كەپێی رازییە دروستیدەكات.

لەگەنجەكانی  رێژەیەك  كیركەگۆر  روانینی  رووەوە  كەلەم  نییە  كێشەیەك 

سەیربكرێت،  رەتدەكەنەوە،  ئیبژیكتیو  راستییەكی  جۆرە  هەر  بوونی  ئەمڕۆ، 

كیركەگۆر بانگەشەكاری سەرهەڵدانی پەدیدارشناسی  سەدەی بیستەمە، كەهەموو 
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كێشەكانی خودئاگایی بە سەرەنجدان  وئاگایی، هەمیشە وەك خاوەن نیەت دەبینن، 

ویتگنشتاین  بەوتەی  بیبینین،  كەمەبەستمانە   ئەبینین  بەشێوەیەك  جیهان  ئێمە 

ئەو  دەژین،  جیاوازدا  دنیای  لەدوو  بەخت،  بەد  كەسی  بەخت و  خۆش  كەسی 

قسەیە بەرووخساری، قسەیەكی دواكەوتووانەیە، ئەو لەبارەی ئیشەكانی ئیرادەوە 

هەر  وتی  كەكیركەگۆر  بەوشێوەیەی  دروستدەكات،  زیاتر  قواڵیی  قسەدەكات، 

كەسێك دنیا بەوشێوەیە ئەبینێ ، كەدەیخوازێت، ئەوەش پەیوەستە بەبەهاكانەوە، 

لەناو  دەباتەسەر  وخۆی  ژیان  ئەواندا  كەلەگەڵ  هەڵبژاردوە،  زیاتری  كەكەسی 

بەهایانەی  بەڵگەی  هەبوو، كەئەو  كیركەگۆر  بەوشێوەیە  ئەوانەدا دروستبووە، 

كەكەسەكە دروستدەكات، دنیاش دروستدەكات.

كەبەزانست  زانایەك  بەبیروڕای  لەوانەیە  پدیدار شوناسی  تێڕوانێكی  وەها 

نموونە  بۆ  دینایەك  لەگەڵ  ئەو  كەدنیای  زانایەك  بێت،  راست  هەیە  باوەڕی 

تێبگەیت  دەبێت  هەروەها  جیاوازە،  هەیە،  بەمێژوو  بڕوای  كە  مێژوونووسێك 

باوەڕ  تەنیا  ئەوەیە،  سەرەكی  ترسی  تێڕوانینە  ئەو  خراپ،  ئەنجامی  لەسەر 

بەخۆبوونی سەرچاوە بەم دیدگایە، ئێستا بەتەنیا من هەم و ئەم دنیایە بۆ منە 

دنیای  بەرپرسی  تەنیا  من  دەیوت  كەكیركەگۆر  بەوشێوەیەی  هەیە،  كەبوونی 

خۆمم، ئەو تێڕوانینە لەسەدەمی بیستەم فەیلەسوفی ئەگزیستانیالیزمی فەرەنسی، 

كاتانەی   ئەو  خۆی  لوژێكی  سنوورەكانی  كۆتایی  گەیاندە،  سارتەری  پۆل  ژان 

كەلەساڵی )1940( لەكاتی شەڕدا خزمەتی سوپای فەرەنسای دەكرد، گەیشتە ئەو 

جیهانەیەیە،  ئەو شەڕە  بەرپرسی  ئەو  تەنیا  كەتەنیا و  قبوڵبكات،  ئەوە  باوەڕەی 

ئەوجۆرە بیركردنەوەیە و خۆكردنە محورەیە رەنگەشێوەی رەوشتی هەبێ ، بەاڵم 

بەگران لەجیهانی روانینی سودمەند و باش كۆتایی پێدێت.

ئەدا،  بۆ  هەوڵی  كەكیركەگۆر  بوو  شتێك  رەوشتە  ئەوشێوە  هەر  بەاڵم 

ئامانجی ئەوەبوو كە وتەی بوون ئەتەكێترین و توندترین شێوە پێشنیازبكات، بەس 

بەو شێوەیە دەتوانین بوون بەو شێوەیەی كەهەیە ببینین، ئەزانین كەبوون بۆ 

چییە و ئەتوانێت چی بێت، )بوون( هەڵگری ترسێكی گەورەیە، ئێمە هیچ كات 

ناتوانین دڵنیابین لەوەی كەئەو شێوەیەی هەڵمانبژرادوە راست بێت، لەڕوانگەی 

كیركەگۆرەوە، هەر كەسێك ئەوە بەباشی بزانێت و گرنگی بەردەوامی پێبدات، 



31

بەناچاری تووشی شڵەژان دەبێت، ئەم راستییانەی سوبژیكتیو، كەهیچ الیەنگرێكی 

ئبژیكتیویان بۆ نادۆزرێتەوە، لەسەر بنەمای هیچ، جێگیر و وەستاون، بەم شێوەیە 

بەهیچ هەبوون و بوونی )وجود( كۆتاییەكی ناتەواو كەلەدڵی ئەودا پەی پێببەین، 

لەبنەڕەتدا ژیان بڕیارێكی رووداوی و بێ  بنەما و ئەزموونی و ناجێگیرە.

هەتا خودی ئاگایش بڕیارێكی ناكۆكە، كەلەسەر یەكتربڕی كردار و توانا خاڵی 

تەماسی ئەو شتەی هەیە و یان ئەو شتەی نییەدا هەیە. )بەوشێوەیەی كە كیركەگۆر 

دەڵێ  “ژیان بەرەو رووی دواوە تێیدەگەین، بەاڵم بەرەو پێشەوە ئەنجامدەدرێت، 

بەوشێوەیە زانیاری جێگەی دژایەتی دەروونی و بڕیارێكی دوو الیەنەیە، بەئاگابوون 

بۆ خۆی شێوەیەكە لەگومان، ئەو دیدگایە هەتا لەڕوانگەی دیكارتەوە كەلەهەموو 

گەیشتە  لەكۆتاییدا  دیكارت  لەبەرئەوەی  دەڕوات،  زیاتر  دەكرد،  گومانی  شتێك 

ئەوەی كەبیردەكاتەوە، ئیتر هیچ شك و گومانێك نییە، لەكاتێكدا كیركەگۆر ئەوەی 

خستەڕوو كەئاگایی، یان بیركردنەوەی ئاگایانە، نەك تەنیا بڕیارێكی یەقین نییە، 

بەڵكو بۆ خۆی شێوەیەكە لەگومان، لەبەرئەوەی هەر لەئاگاییدایە كەئێمە لەخودی 

)بوون( بەگومان دەبین.

لەگەڵ  نییە،  )تسلسل(ی  هاتن  بەدوایەكدا  خولێكی  ئەمە  راستیدا  بەاڵم 

ئەوەشدا ئاڕاستەی تێڕوانینی ئێمە لەوەها مەیدانێك كە لەهەندێك لەچەمكەكان 

نەسەلمێنراوبن، هەروەها لەپێشماندان سستن و ناتوانین پشتی پێببەستین، ئێستا 

دەتوانین  ئایا  بێت،  گوماندا  هەرەشەڕی  لەبەرامبەر  ئاگایی  كەخود  وایدابنێین 

بۆ  بتوانێت ئیشێك بكات؟!  نییە،  لەبنەڕەتدا بوونی  ئەوە وێنابكەین، كەشتێك 

نموونە گومان بكات؟ بەرگریكاران لەكیركەگۆر دەڵێن كەئەو ناڵێت خود ئاگایی 

بوونی نییە، بەڵكو تەنها لەبوونی بەگومانە، ئەوا تێبینیەكی ژیانییە، بەواتایەكی 

بەگومان،  بین  رازی  لەچوارچێوەی خودئاگاییدا  )ئەتوانین  ئەو دەڵێت كە  دیكە 

جارێگی تر كیركەگۆر گەیشتنی شكاكیەتی هیومی، بینی كەئەتوانێ  لەپەیوەست 

بوون و بەردەوامی ئاگایی گومان بكات، ئەو بەردەوامییەی ئاگایی لەساتێكەوە بۆ 

ساتێكی تر ئێمە ئەزموونی ناكەین، یان لێیوەرناگرین، ئەو شتەی ئێمە ئەزموونی 

ئاگایی بەتەواوی  تێیداین،  بەمشێوەی   دەكەین، شتێك نییە جگە لەو ساتەی 

بوونیەوە،  حاڵەتە  ئەو  رووب��ەڕووی  ئێمە  لەوكاتەدا  دەبێت،  شڵەژاو  ناجێگیر و 
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واتایە  ئەو  قبوڵكەرێكی مەترسیدارە،  پێشوو گۆڕاویە و   لەوەی  زیاتر  كە)بوون( 

بمرین،  هەركاتێ   كەلەوانەیە،  دەبینەوە،  رووب��ەڕووی  یان  تێدەگەین،  كاتێ  

دی(  ئەوانی  )مەرگی  ئەزموونی  ئێمە  مەگەر  واقیعەتێك  دەردەكەوێت،  زیاتر 

وەردەگرین، هەروەها لەزانیاری خۆمان لەبەردەوام نەبوونی زانیاری تێدەگەین، 

لەهەمانكاتدا ئەبێ  ئاگاداری ئازادییەكی تەواو بین، كەلەهەر كاتێكدا هەمان بێت، 

بەتەواوی  ژیانمان  ئەتوانین  هەڵبژێرین،  ئەوە  هەر  هەیە  كەلەتواناماندا  ئەوەی 

ئەو  رووبەڕوودەبینەوە،  تەواوەدا  ئازادییە  ئەو  لەگەڵ  لەهەرساتێكدا  بگۆڕین، 

تێبگەین و  بەتەواوی  ئەگەر  لەئەنجامدا  ئێمەیە،  رووبەڕووی  راستییەش  حاڵەتە 

ئاگادارێكی رێژەیشیان لەم حاڵەتە هەبێت، دووچاری ترس ئەبین.

بابەتەكە  ئەو  نووسی،  ترس  چەمكی  لەبارەی  تەواوی  كتێبێكی  كیركەگۆر 

بەزمانی  ئەڵمانی )Angast(ە، بەدڵەراوكێ  و شڵەژان وەرگێردراوە.

كتێبی چەمكی ترس، یەكێكە چڕترین كتێبەكانی دەروونناسی پێش فرۆید، لەو 

كتێبەدا كیركەگۆر دەكەوێتە نێوان شیكردنەوەی دوو جۆر ترسەوە، جۆری یەكەمی 

ترس ئەوەیە كە كاتێك ئێمە كەبەرەو رووی ترسێك لەدنیای دەرەوە دەبینەوە، 

هەڵگیرساوێكە  كە  ئەوەیە،  ترس  دووەمی  جۆری  بەاڵم  دەبێنەوە،  بەرەنگاری 

لەئەزموونی دەروونی، ئەوكاتەی كەبەتونایەكی ناسنووداری ئازادی ئێمە بەرەو 

رووی دەبێنەوە، گەورەیی و فراوانی ناعەقڵی بوونی ئەو تێدەگەین. ) بەوشێوەیەی 

سوومەندبووین،  ئێمە  كە  واتایە،  ئەو  سەلماندنی  دیاریدەكات،  كەكیركەگۆر 

لەئازادی مومكین نییە، لەبەرئەوە سەلماندنی ئەوە، پێویستی بەبەهرە وەرگرتنە 

لەپێویستی لوژێكی كەدژی ئازادی بێت.

ئازادی هیچ پەیوەندێكی بەفەلسەفەوە نییە، توێژینەوەیەكی دەروونناسیە و 

ئازادیان  ئێمە و  زهنی  ئێمەوە،حاڵەتی  فكری  شێوازی  بەبابەت و  پەیوەستە 

رەهەندی  ئێمە  فەلسەفی(  لوژێكی و  هێنانەوەی  بەبەڵگە  )نەك  تێدەگەیەنێت 

تەواوی ئازادییەكانمان، تەنیا كاتێك تێدەگەین، كەشێوازی فكری تایبەت، كەناوی 

)ترس(ی لێنراوە ئەزموون بكەین، لەو روانگەوە هەر كەس نەك بەشێوەی یەك 

كەهەیە،  بەردەوامە  بوون)شدن(  یەك  بەشێوەی  بەڵكو   ، هستی  )هەبوونی( 

تەواو  وەرگرتنی  بەاڵم  دەگرێ ،  سەرچاوە  سروشتییەوە  بڕیارە  كەلەو  ترسێك 
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 وكامڵی ئەو، بەشێتی كۆتایی دێت، بەبڕوای كیركەگۆر تەنیا رێگەی دوركەوتنەوە 

بەیارمەتی  كەسەكە  بەوشێوەیە  ئیمان،  ناو  بۆ  ناعەقڵییە  بازدانێكی  ترسە،  لەو 

تێكشكانییە  نەخۆشی و  لەو  بەخودا،  خۆی  سوبژیكتیوی  دەروون��ی  پەیوەندی 

دەروونیە رزگاری دەبێت.

بەاڵم پرسیارەكە لێرەدایە، ئایا هەر ئەم زانیار و ئاگاداربوونە لەسەر ئازادی، 

تەنیا  ئەمە  ئایا  بەسە؟  لەترس،  بەتوانا  هەستێكی  وەها  هەڵسەنگاندنی  لەپێناو 

لەئەنجامی  ترسدا و  كەلەحاڵەتی  كافكایە،  و  كیركەگۆر   وەكو  زانایەكی  هونەری 

ئێمە  لەوانەیە، بەاڵم  تێبپەڕێنێت؟  بوونیان رۆژگار  فراوانەكانیان،  توانا  زانیاری و 

بە وترسەش  هەست  ئەتوانین  ئاسایین،  ساغ و  زۆربەمان  ناوەندین،  خەڵكانێكی 

بكەین، لەتێپەڕبوون بەسەر ئەو رێگە تەسكەی، كەلەسەر لێوی هەڵدێرێكدایە، 

لەترس  بەشێك  پێدەكەین،  هەست  بەرزی  سەرەگێژەی  هەڵدێران و  ترس  ئێمە 

لەوكاتەدا،  و لەهەستێكی نامۆوەیە كە لەكاتی تێڕوانینمان لەلوتكەی ترسناكیدایە و 

سەرەوە،  شڵەژانی  كیركەگۆر  بەبڕوای  دووردەخاتەوە،  لەو  ئێمە  كاتەشدا  لەو 

لەوەوە سەرچاوە دەگرێ ، كەئێمە ئەوە دەزانین، كەئەتوانین بەئاسانی خۆمانبەرەو 

وەها  هۆی  دەبێتە  كە  هەڵبژاردنەیە،  ئازادی و  ئەو  هەر  هەڵدێرین،  خوارەوە 

شڵەژانێك، هەروەها ئێمە وەها ترسێك تاقیدەكەینەوە، ئەو جۆرە ترسەش لەژێر 

حاڵەتی ئاسایی و گشتیدا شاراوەیە.

تری  كتێبێكی  هەروەها  ترس،  چەمكی  كتێبی  كیركەگۆر   )1844( لەساڵی 

كورتەكەی  كتێبە  تەواوكرد،  فەلسەفە”  پارەكانی   بەناوی”پارچە  كورتكراوەی 

ناونیشانێكی  الپەڕەبوو،  سەد  كەشەش  بەچڕوپڕی،  زۆر  لەكۆتاییەكەیدا  دوایی و 

دوور و درێژی لەكۆتاییەكی نازانستی  پارچە پارە فەلسەفیەكان  )لێكدانەوەیەكی 

ئەگزیستانسیالیزم  لەسەر  بەرهەمێك  دیالێكتێكی،  ئامێز،  رەق  الساییكەرەوە، 

بەدوای خۆیدا  كیركەگۆری  )س(  لەباڵوكردنەوەی  كالیماكوز،  یوهانز  لەنووسینی 

رادەكێشا، ئەوە بۆ یەكەمین جار بوو كەوشەی  ئەگزیستانسیالیزم ، لەشێوەی 

زمانی دانماركی، ئەوەی كە بە)ئاستی بوون( یان )پەیوەندی بوون(یش بۆ وەرگێڕان 

شیاو بوو، سوودیان لێوەردەگرت، كیركەگۆر كەلەنێوان )5( ساڵی رابردوو، زیاتر 

لەنیو ملیۆن وشەی نووسی بوو، هەستیدەكرد، كەئیتر هیچی بۆ وتن پێی نییە، 
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بوار و  بەهەڵبژاردنێكی  دەیەویست  فەلسەفەكەشی،  هاوشێوەی  كە  رووەوە  لەو 

گشتییەوە خۆی دروستبكات.

هەندێك  سەردەمە  ئەم  هەتا  بوو،  نائاساییی  بڕیارێكی  ئەو  هەڵبژاردنی   

 )Corsair( لەكتێبەكانی كەبەناوی خوازراوەوە لەچاپدرابوون، لەگۆڤارێكدا بەناوی

رەخنەیەكی زۆر جوانی لەخۆ گرتبوو، ئەو گۆڤارە كۆمێدیەی كۆپن هاگن بەهۆی 

ناوبانگی  ناوچەكە  كەسایەتییەكانی  سەر  بۆ  خراپ  راستەوخۆ  و  هێرشكردنی 

پەیداكردبوو، كیركەگۆر بڕیاریدا كەبەنامەیەكی توند و رەخنەئامێز لەسەر ئەو گۆڤارە 

بنووسێت و تاوانباریان بكات بەهێرشكردنە سەری )ئەگەر كەسێك لە گۆڤارەكەی 

ئێوەدا پێناسە، یان وەسف بكرێت، بەئیهانە لەقەڵەمدەدرێت(  و ناوی هەندێك 

لەنووسەرەكان  یەكێك  )لەئاكامدا  ئاشكراكرد  ئەوانی  ناونیشانی  بێ   لەنووسەرە 

هەلی مامۆستا بەبوونی لەدەستدا(، سەرئەنجام بەتەواوی شیاوی پیش بینی بوو، 

چەند مانگێك لەسەر یەك، ئەو گۆڤارە هێرشی كردە سەر كیركەگۆر و، كاریكاتیری 

وسوك  بەهیچ  بیروڕاكانیشی  هەزەلی و  سەروشێوەیەكی  باڵودەكردەوە،  لەسەر 

دادەنا، هەتا پێش ئەوە لەكۆمەڵگەی كۆپنهاگن كیركەگۆری، وەك كەسایەتیەكی 

نامۆ، نووسەرێكی بەتوانا، روشنبیرێك كەروویكردبووە  ئاین و لەكۆتایدا بەكەسێكی 

شكستخوارد و كەبەهۆی شكستی چیرۆكی خۆشەویستی،  وەك كەسێكی دورەپەرێز 

دەناسرا،  و زیاتر لەوەی وەك كەسانێك كەلەناو شەقامەكانی كۆپنهاگن، ئەكەوتە 

بەرچاویان، لەوە زیاتر ناوێكی نەبوو، بەاڵم لەدوای ئەو رووداوە، هەموو شتێك 

گۆڕا، لەئاكامدا وتار و وكاریكاتێرە یەك لەدوا یەكەكانی ئەو گۆڤارە، كیركەگۆری   

بەشێوەی پیرە پیاوێكی گەنجی الواز و بەهیكەلێكی وەكو تەڕكەدار كەلەشێوەی 

قرژاڵ دەڕوات بەڕێوە و شاقەلی پانتۆڵەكانی كورت و لەسەرەوەبوون دەنەخشاند، 

كەسێك،  هەموو  تانەی  جێگەی  ب��ووە  جەستەی،  گەورەیی  ئەمانە و  لەگەڵ 

بەشێوەیەك لەشەقامەكانی كۆپنهاگن شەالتیەكانی شار بەدوای دەكەوتن و  السایی 

رۆیشتنەكەیان دەكردەوە، هەتا ئەوەی دووكاندارەكانیش بەئاشكرا پێیپێدەكەنین.

كیركەگۆر كەسێكی زۆر هەستیاربوو، ئەو ئازارەی كەلەو حاڵەتەوە تووشی 

هۆكاری  كەخۆی  لەوەدایە،  پرسیارەكە  بەاڵم  پێدەكرا،  هەستی  بەئاسانی  ببوو، 

ئەوەبوو، لەكاتێكدا بەدروستی دەیزانی كەچیدەكات و بۆ ئەو حاڵەتەی دەستپێكردوە، 
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ئاسان  ئەوەندە  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  ئەو،  ئاڵۆزی  لەكەسایەتی  بەسەرەنجدان 

شەهیدبوون،  قوربانی و  ئەو  وەسوسەی   گومان  دڵی و  دوو  بەبێ   بەاڵم  نییە، 

هەر ئەوەی كەلەقوتابخانەدا لەگەڵ هاوپۆلییەكانی دەیكرد بۆ تۆراندنیان لەخۆی، 

لەم مەسەلەیەدا رۆڵی هەبوو، دووبارە بێگومان گرنكی نەدانی زۆربەی خەڵكی 

بەبەرهەمەكانی رۆڵی هەبووە لەو بزوەدا، ئێستا كیركەگۆر گەیشتوەتە تەمەنی 

نەیتوانی  ئەگەر  نەناسراوبوو،  بیروەرێك و  نووسەرێك  وەكو  بەاڵم  ساڵی،   )33(

ناوبانگ دەربكات، النی كەم دەیتوانی بەدناوبێ .

مەبەستی  بابەتەدا  لەو  كیركەگۆر  خۆشەویستیانە،  ئەو  ل��ەدوای  بەاڵم   

پێی  خەڵكی  بەئیهانەپێكردنی  دەیویست  ئەو  هەبوو،  جدی  خۆشەویستیەكی 

ببێتە مرۆڤێكی باشتر، بەهۆی ئەو بەردەوامییە ئازار بەخشەی بەرامبەر خەڵكیدا 

كەئەوە  هەبێت،  مەعنەوی  ژیانێكی  دەیویست  باشتر،  مەسیحەیەكی  ببێتە  پێی 

لەڕوانگەی ئەوەوە بەنرخترین ژیان بوو، ئەوەش بۆ ئەو رەوشتێك بوو، بۆئەوەی 

هەرچی زیاتر بۆ الی بچێت ، لەكۆتاییدا بەڵگەیەكی تریش لەنێو ئەو بەڵگانەدا 

هەیە، بەوتەی پاسكال تەنیا بیرەوەری مەزهەبی سەردەمی كیركەگۆر :)دڵ بۆ 

خۆی بەڵگەی هەیە، كەعەقڵ سەری لێدەرناكات(، بەڵگەیەی دڵی كیركەگۆر رجین 

بوو، دەیویست سەرنجی ئەو رابكێشێت، ئەوەی پێ  پیشانبدات كەچەندێك ئازار 

دەچێژێت(.

بەاڵم ئەگەر مەبەستی ئەو كەوتنەژێر كاریگەری رجین بووبێت، بەئاشكرا 

تووشی شكست بووە، چونكە هەر لەو كاتانەدا رجین بوو بە دەزگیرانی كەسێكی 

تر و دوای ساڵێك  هاوسەرگیری لەگەڵ كرد، هەرچەندە كیركەگۆر هیچ شتێكی 

دەرنەخست، بەاڵم زۆر بەخراپی نیگەرانبوو، ئەو شتەی روویدا، پیربوونێكی زوو 

بوو كەبەرۆكی گرت، ساڵنێكی سەخت و بەئازار، تەنیایی و هەوڵدانێكی بێوەستانی 

فكری، ئێستا زیانەكانی لەوەوە وەردەگرێتەوە، لەگەڵ بینینی هەرچی زۆرتر قوڵی 

ئەو، سەبارەت بەپێگەی مرۆیی، ئەو بەردەوام لەگەڵ وێنا نامومكینیەكانی خۆی، 

یەكشەممان  )تائێستاش  لەال چەسپیبوو  بەرجین،  كەرۆژێك هەر دەگات  ئەوەی 

یەكتریان لەكەنیسەیەك دەبینی(.

لەئەپریلی ساڵی )1848( كیركەگۆر ئەزموونێكی ئاینی تێپەڕاند، لەیاداشتەكانیدا 
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نووسیەتی )هەموو سروشتی من گۆڕا( گەیشتە ئەوەی تەنیا عشقی ئەوە لەگەڵ 

راستەوخۆ  بەدواوە  لەوە  رزگاریبكات،  تاك  كەلەبیركردنەوەی  ئەتوانێ   خودادا 

شەش  پێج  بەكاردەهێنا،  خودای  قسەی  خ��وازراوەوە  بەناوی  خۆشاردنەوە،  بێ  

تایبەتبوون  كتێبانەش  ئەم  باڵویكردنەوە، و  دواتر  كەلەماوەی سێ  ساڵی  كتێبێكی 

بەو بابەتەوە.

كەسانی  بۆ  بوو،  گونجاو  تەنیا  نایەكسان و  لەئاین،  كیركەگۆر  تێگەیشتنی 

پیرۆز و مرۆڤی یاخیبوو، سوێنخواردن لەروانگەی كیركەگۆرەوە )هەموو بوونیەتی 

مرۆڤی لەبەرامبەر خودایە( بیروباوەڕی هبوت مەحروم بوونی ئادەم لەبەخششی 

دەروونناسی  )ناوەڕۆكی  كیركەگۆر  ئاینی  فكری  سەنتەری  لەبەهەشت،  ئیالهی 

تایبەتی ئەو( پێكدەهێنێت، بەبۆچوونی ئەو، خۆپەرستی كەدیارترین ئەو غەریزە 

جنسییەیە، ئەبێتەهۆی سودمەندبوونی لەبەهەشت و بەو شێوەیەی كەئاشكرایە لەو 

بابەتەدا شتەكان هەموو بەسەر ژناندا شكایەوە، كیركەگۆر نووسیویەتی)ژن هەمان 

دارێ��ژراوە،  دەسیسەیەكی  پیاو،  ژن و  بزوی  تەواوی  هەبوو،  سایكۆلوژستیەتی 

لەپێناو نابودكردنی پیاو، وەك رۆح و مەعنەویەت(، تەنیا وەاڵم بۆ ئەم حاڵەتە 

دوركەوتنەوەیە لەژن، لەڕوانگەی ئەوەوە ویستی خودا تەنیا بەلەناوچوونی ئەوی 

مرۆڤ دێتەدی .

بیرەوەری  پێكەنیناویە،  تڕۆهاتە  ئەو  لەگەڵ  كەكیركەگۆر  لێرەدایە  سەیر 

هێگڵ،  لەسەر  بەلێكۆڵینەوە  دەستیكردوە  تر  جارێكی  هەبوو،  بەنرخیشی 

بەرەخنەی روخێنەر دەیەوێت فرت وفێڵی قوتابخانەی هێگڵ و بێتوانایی زەقی ئەو 

كەناتوانین  ئەوە سوورە،  لەسەر  كیركەگۆر  پیشانبدات،  )بوون(  لەرونكردنەوەی 

فەلسەفیەكان  دوور ودرێژە  رژێمە  دروستكردنی  بیر و  عەقڵ و  بەشێوەی  )بوون( 

تێبگەیین، بەتایبەتی لەگەڵ ئەوەی كەهەر كەس )بوون( بەبیری عەقڵ بناسێت، 

ئیتر جێگەیەكی بۆ بڕواو ئیمان نامێنێتەوە.

لەكتێبی )نەخۆشی تا مردن( كیركەگۆر سەرقاڵی شیكردنەوەی )بێ  ئومێدی(

هەیین(  كەبەراستی  بین،  خود  هەمان  بە)بمانەوێت  كە  بەبێتوانایەك  ئەو  یە 

چوونی  بۆ  كەلەگەڵ  كیركەگۆر  بڕیارەی  ئەو  ترسناكە،  كەئاستێكی  دەزانێت  

پیشووی كە)خود(، بوون)بوون(  نییە، بەڵكو هەبوون)شدن(ە، لەگەڵ یەكتر هەیە 
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، چونكە لەو حاڵەتەدا )خودێك كەبەڕاستی هەین( لەكاردا نییە، كیركەگۆر لەو 

خواستەدا بەپێشنیاری )خودێك كەبەتوانا بین( دوردەكەوێتەوە، بەاڵم ئایا بۆ هەر 

كەسێك،  بەتایبەتی شتێكی وەك )خودی واقیعی(،یان )خودێكی  بەهێز( بوونی 

هەیە، یان نە؟

كەرەنگە  هەیە،  زۆری  باشی  ئامادە  كەس  هەر  كەبڵێین  ئەوەی  لەنێوان 

بەپێچەوانەی یەكتر، یان یەكتر رەتبكەنەوە، لەگەڵ ئەو قسەیەكی كەهەر كەس 

یەك )توانایی خۆی( هەیە، جیاوازیەكی ناشیرین هەیە، كەزیاتر تاكە مرۆییەكان 

لەسەرەتای ژیانیاندا، روبەڕووی  هەڵبژاردنی جۆراوجۆر بوونەتەوە، كەهەر یەكێك 

لەوانە، دەیتوانی بەپاراستنی )راستگۆێكی تایبەت؟ خود( واتە هێنانەدی هەندێك، 

یان هەموو تواناكانی خۆی هەڵبژێرێت، لەتوانای هیچ كەسێكدا نییە، كەهەموو 

تواناكانی بەهێزی خۆی بیهێنێتەدی )ئەلبێرت شوایتزێر(، هەرچەندە موزیك ژەنێكی 

زۆر لێهاتوو بوو، بەاڵم كاری پزیشكی لەئەفریقادا بۆ ژیانی هەڵبژارد، كام یەك 

لەو دووانە “خودی واقیعی” ئەوبوون؟. عادەتەن لەدوای هەرجۆرە دەعوتكردنێك 

دیاریبكرایە، جۆرێك  لەپێشەوە  ئەگەر وەها خودێك  واقیعی(  بەگۆڕان )خودی 

ئەم  لەپێش  جێگیریكردنی  بێ   ئەگەر  هەتا  هەیە،  پێشوویی  نیەتی  مەبەست و 

)خودی واقیعی( باوەڕەمان هەبێت، كەلەودا ئەتوانین ئاشكرای بكەین، گۆڕانێك 

لەبڕیاری سەروو روونادات، چ ئاشكراكردن، واتە دۆزینەوەی شتێك كەلەپێشتر 

هەبووە، شیاوی تێڕوانینە باشترین لێكدانەوە دژی ئەو بابەتەی )كەشفی خود( 

لەپێناو  لە )هەڵبژاردن  بەكاریهێنابوو، ئەو قسەی  پێشتر  ئەوەبێت، كەكیركەگۆر 

دروستكردنی خود(ی، دوورخستەوە، ئەوەش هەمان ئازادی راستی و )شڵەژێنەر(

ە كە كیركەگۆر، پێشتر جەختی لەسەركردبوو.

نائومێدیەكی  كیركەگۆرەوە،  لەڕوانگەی  نائومێدی  سەربابەتی  بگەڕێنەوە   

دەناسێنێت،  دەرەكی  بەشتێكی  خۆی  كەكەسەكە  دەردەكەوێت،  كاتێك  ئاگایانە 

چارەنووسەوە،  هەڵبژاردنی  دەخاتەژێر  خۆی  مرۆڤ  كردارێك  وەها  لەگەڵ 

بەنەگەیشتن بەو ئامانجە خودی ئەو خۆشەویستییەی بەدینەهاتوە و ئەو واقیعیەتەی  

خۆش و ناتوانێت قبوڵی بكات، لەو روەوەیە كەبۆشایییەكی دەروونی و ئارەزووێك 

لەناو خود ئاگایی مردن سەرهەڵدەدات.
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شێوەی  هەیە،  شێوەی  هەیە،  ودوو  بوونی  ئاگایانەش  نائومێدییەكی 

وابیردەكاتەوە  بەاڵم  نائومێدە،  ئەزانێت  كەكەسەكە  هەیە  ئەوكاتە  نادروستی، 

كەكەسانی تر بەو شێوەیە نین و )هیچ كەس نازانێ  كەمن چی دەچێژم(، ئەمە  

ئەو دەگەیەنێتە نائومێدییەكی زیاتر، لەكاتێكدا لەشێوەی دروستی ئەو نائومێدییە 

ئاگایانە، كەسەكە ئەزانێت كەلەواقیعدا نائومێدی  بەشێكە لەپێگەی مرۆیی و لەو 

رووەوە بەشێكە لەخود، ئەو نائومێدییە پەیوەستەیە  ئاگایەكی خودییەوە، تەنیا 

رێگەی هاتنەدەرەوە لەو نائومێدییە ئەوەیە )هەڵبژاردنی خودی خۆیەتی( و گۆڕان 

دەگاتە ئاستی بڕوابوون، لێرەدایە كەكیركەگۆر خۆی ئاشكرادەكات، تەنیا )خودی 

راستی( كەسی ئیماندارە.

كیركەگۆر هەتاكو سەرەتای دەیەی چوارەم ژیانی لەگەڵ نووسین بەردەوامبوو، 

ئێستا بەتەواوی پیرتر لەتەمەنی راستی خۆی دەبینرێت و میراتی باوكیشی بەرەو 

تەواوبوون دەڕوات و پێویستی بوو كەئیش بكات، بەاڵم تەنیا یەك پیشە هەبوو، 

گوایە  ئەڵێت  هەرچەندە  قەشە،  كەببێتە  ئەوەبوو  بیگرێتەبەر،  بتوانێ   كەرەنگە 

خۆی بۆ ئەو ئەگەرە حازركردبوو، بەاڵم دەڵێی شتێك لەناخیدا بۆ ئەو مەبەستە 

لەگەڵیدا ناكۆك بوو، ئەوەی كەدینی خۆی بكاتە هۆكاری گوزەرانی ژیانی، بۆیە 

لەمەسیحیەت  تێگەیشتنی  ترەوە  لەالیەكی  نەبوو،  قبوڵكردن  لەالی جێگەی  ئەم 

لەگەڵ رەوتی كڵێسا رەسمیەكانی  دانیماركدا، جیاوازی هەبوو.

دانیمارك  كەكلێسای  مەسیحیەت،  الدانییەكانی  لەرێگە  بڕیاریدا  كیركەگۆر 

بانگەوازی بۆ دەكرد ئاشكرای بكات، لەگەڵ ئەوەی كەالیەنی مادی بەرەو خراپی 

دەچوو، گۆڤارێكی بەناوی “سات” دەركرد، كەتەنها كاریبوو، لەو گۆڤارەدا جارێك 

وەك )دەزگا( هێرش كردە سەر كڵێسا و یەكێك لەخۆشەویسترین كەسانی ئەوی 

بەدنیا خۆشەویست و ریاكار دانا )لەهەمووی خراپتر، هێگڵی بوو( لەژمارەیەكی 

تردا نووسی، ئەگەر دەردەكەویت كەلەبنچینەدا عیسای مەسیح بوونێكی دەرەكی 

درێژەی  پیشووی  كارەكەی  گۆڕان  بچوكترین  بەبێ   كلێسا  تر  جارێكی  نەبووە، 

پێبدا، تەنیا هەندێكی كەم لەقەشەكان، بۆیان هەیە ئامادەبن  لەو ژیانە ئاسانەی 

كەهەیانە، دەستی لێهەلیگرن.

بەوشێوەی كەچاوەڕوان دەكرا، ئەو هێرشانە بووە هۆی شێواندنێكی نوێ ، 
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ئێستا ئیتر بۆ كیركەگۆر هیچ دەفەرتێكی بوون بەقەشەیی بۆنە مابووە، لەزۆر 

روانگەوە زۆر خراپ گۆڤاری )Corsair( دووبارەدەبووەوە، كیركەگۆر جارێكی تر 

ناوبانگی دەركردەوە)وتارەكانی زۆر بەخێرایی وەرگێردرایە سەر زمانی سویدی و 

بابەتەكە سەرانسەری واڵتانی ئیسكەندەناڤی گرتەوە( . وەكو ئەوەی هەموودنیا 

بەدناوی و  لەگەڵ  هاوكات  ناوبانگییەك  بزانێت،  كیركەگۆر  مافی  دەیویست 

لەالیەكی  قبوڵیبكات،  كەدەیتوانی  بوو،  لەناوبانگ  تەنیا جۆرێك  رەتكردنەوەدا، 

تریشەوە ئەو وتەیەی  كەباوكی كیركەگۆر لەكوێستانەكان بەخودای وتبوو لێرەدا 

دەبینرا.

هاوسەری رجین لەو سەردەمەدا وەك پارێزگاری دوورگە داگیركراوەكانی 

دانیمارك، لەدەریای كاریبی هەڵبژێردرابوو، كیركەگۆر ئاگاداری ئەم حاڵەتەبوو، 

ئەوەی كەچەند سەفەری دوورودرێژ و نزیك روودانی رجین بێئاگاداری كیركەگۆر  

كردبوو،  تووشی  كێشانەی  ئەو  دروستكردنی  لەپێناو  كاتە،  ئەو  هەڵبژاردنی  بۆ 

زانراو نییە.

رجین و  كەبڕیاربوو  رۆژەی  ئەو  بەیانیەكی   )1855( ساڵی  لەئەپریڵی   

هاوسەرەكەی رەوانەی شوێنی تازەی ئیشەكەیان بكرێن، رجین پالنێكی دانا تاكو 

ببینێت، لەو رووبەڕووبوونەوە كورتەدا، رجین  لەشەقام  بەرێكەوت كیركەگۆر 

هەڵوێستەیەكی كردو بەهیواشی بەكیركەگۆری وت :)خودا پشت و پەنات بێت، 

هیوادارم هەموو شتێك بەباشی بچێتە پێشەوە(، كیركەگۆریش بەبەرزركردنەوەی 

كاڵوەكەی رێزی بۆ نواند و هەریەكێكیان رێگەی خۆیان گرتەبەر، دوای )14( ساڵ 

قسەبكەن،  كەبەیەكەوە  جاربوو  یەكەمین  ئەوە  دەزگیراندارییەكان  لەتێكچوونی 

بەاڵم بڕیاریش بوو كەئەمە دوا بینیشیان بێت.

كڵێسادا،  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەیە  ئەو  لەگەڵ  بەردەوامی  الوازبوونی 

تەندروستی  كیركەگۆری خستە مەترسییەوە، حەوت مانگ دوای رۆیشتنی  رجین 

لەوێ   نەخۆشخانە و  بردرایە  دوایی  چوو،  خۆی  لەهۆش  لەشەقامدا  كیركەگۆر 

خەوێنرا، دوا فلسی پارەكانی لەچاپدانی دوایەمین ژمارەی گۆڤاری سات خەرجكرد، 

لەالوازی و بێئومێدیدا، كەرەهەندەكانی ئەوی بەو الوەكەییانەوە دەناسی، هیوای 

بەردەوامبوونی لەژیانی  لەدەستدا، بەاڵم هیچ كات ئیمانی لەدەست نەدا، ئەوانەی 
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چاوەكانی  لەدرەوشانەوەی  باسیان  بوو،  بینی  كۆتاییدا  رۆژانەی  لەو  كەئەویان 

دەكرد لەنێوان سیمایەكی چرچ و پیربوودا، كیركەگۆر لە )11(ی نۆڤەمبەری ساڵی 

)1855( یەك مانگ لەدوای خەواندنی لەخەستەخانە مرد، ئەو شتانەی كەمابووی 

بەپێی وەسیەتەكەی هەمووی بۆ رجین دانابوو.

كەچاوەڕواندەكرا،  ئەوەی  بەپێچەوانەوەی  كیركەگۆر  پرسەی  مەراسیمی 

خەڵكێكی زۆری كۆكردەوە، خوێندكارەكانی زانكۆ بۆهەڵگرتنی تابووتەكەی پێش 

بڕكێیاندەكرد، رەنگە بەو شێوەیەی كەهیوای بۆ دەخواست، لەو مەراسیمەشدا 

بەخۆ و  لەمافدان  كڵێسا،  ریاكاری   بە  سەبارەت  هەندێك  روویدا،  هەڵچونێك 

ناشتنی لە بەشی تایبەت بەكڵێسای گۆڕستان ناڕەزاییان دەربڕی، كەسێك بابەتێكی 

رەخنە ئامێزی لەوتارەكانی ئەوی خوێنەوە، دەنگە دەنگێك لەكۆمەڵەكە بەرزبووە.

كیركەگۆر  سورێن  ن��ووس��راوە،  شتانە  ئەم  گۆڕەكەی  )لەسەربەردی    

لەدایكبووی )5/ 1813/4( لەدایكبووە، لە )11( نۆڤەمبەری )1855( مردوە، سەرئەنجام 

دوای تێپەڕبوونی كاتێكی كەم ئازادبووم، هەموو چاڵەكان كۆتاییان پێهات، ئێستا 

من لەكۆشكێك لەگوڵی سوور لەگەڵ هاومەسیحیەكانم دانیشتووم و قسەدەكەم، 

وتوێژێكی بێ  كۆتایی...(

كۆتایی

بوو،  بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای  تەنیا  لەبیركرا،  زوو  هەر  كیركەگۆر 

كەجارێكی تر ناوبانگی دەركەوتەوە، بیروڕاكانی ئەو لەئەڵمانیا وەكو فەلسەفەی 

هاوتەریب لەگەڵ قوتابخانەی تازەی شیكاری دەروونی لەقەڵەمدرا.

بوونناسینی  داهێنەری  هۆسرێلی  چوونەكانی  بۆ  كیركەگۆر،  ئەندێشەكانی 

تەواوكرد، هەوڵیدا شیكاری فەلسەفی زانیاری بەشێوەی  عەقڵنی ریزبەندی بكات، 

تیكۆشانە  ئەو  چاوەڕواندەكرێت،  فەلسەفی  شكستخواردنێكی  لەهەر  هەروەكو 

سەركەوتوو نەبووەش لەڕوانگەی فەلسەفەوە پڕ بەهابوو، بیروڕاكانی كیركەگۆر 

شاگرد و هاوكاری هۆسرێل، هایدگەر بیرەكانی كاریگەریەكی قوڵی لەسەر ئەندێشەی 

ئەوروپا لەسەدەی بیستەم بەجێهێشت و لەگەڵ ئەمەشدا قۆناغێك بردیە پێشەوە.

زۆرێك ئەو فەلسەفە نوێیە )ئەگزیستانسیالیزم(  كیركەگۆریان بە بەبنیادنەری 

دادەنا، ئەگزیستانسیالیزم تەنیا تێكۆشانی ئەندێشەی رۆژئاوایی بوو بۆ ئەنجامدانی 
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فەلسەفەی ناعەقڵنی، لەو ڕوانگەوە هیچ كەس لەسەركەوتنی ئەو گومان ناكات، 

پێشیینیكردنە،  جێگەی  كردارێك  وەها  لەبنەڕەتدا  ئایا  پرسیاردەكرێت  تەنیا 

بەپێچەوانەی فەلسەفە عەقڵنییەكان تازە و كۆن، ئەگزیستانسیالیزم فەلسەفەیەكی  

لێكۆڵینەوە  لەوەی،  بكرێت  گومان  رەنگە  روانگەوە  لەو  سوبژیكتیوە،  تەواو 

لەفەیلەسوفی ئەگزسیتالیزم، كارێكی زۆر گران بێت، بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە، 

كەخاوەنەكانی ئەم قوتابخانەیە بەهۆی لێكۆڵینەوە و مشتومڕە بەردەوامییەكانیان 

هەر  لەسەر  )هەبوون(  )ب��وون( و  كیركەگۆرەوە  لەڕوانگەی   ناویاندەركردوە، 

ژانپۆل  لەالیەن  ئەگزیستانسیالیزم  كە  بڕیاربوو  لەپێشترە،  )عەقڵنی(  زانستێكی 

سارتەر بگاتە لوتكەی خۆی.

جار  كەیەكەمین  ئ��ەوەی  دوای   ، ئەگزیستانسیالیزم  ناونیشانی  خ��ودی 

كەئەڵمانییەكان  تائەوەی  فەرامۆشكرا،  ماوەیەك  داهێنا،  ئەوەی  كیركەگۆر  

هەم  هۆسرێل و  هەم  رەتیانكردەوە،  دوات��ر  زیندوكردەوە و  ئەویان  دووب��ارە 

هایدگەر  كە ئەگزیستانسیالیزم بوون،  نكۆڵیان لێكرد، لەبەرئەوەی وایاندەزانی 

پەیوەستكردنی  ئەم ناوە پێیانەوە، بەرباڵوبوونی فەلسەفەكەیان بەرتەسكدەكات، 

سەرئەنجام سارتەر خواستی لەسەر بەرباڵوی زۆری نەبوو، بوویە یەكەم كەسێك 

كەلەسەرەتای دەیەی )1940( بەئاشكرا خۆی ناو نا ئەگزیستانسیالیزم ، لەكۆتایی 

دانی  سارتەر  دەناسران،  بەیەكەوە  ئەگزیستانسیالیزم  كەسارتەر و  بوو  ئەودەیەدا 

بەوەدادەنا، كەكیركەگۆر رۆڵی هەبوو لەدروستبوونی سەرەتایی ئەگزیستانسیالیزم 

ئەو  خودی  ئەگزیستانسیالیزم و  كە  دەرك��ردەوە،  ئەوە  لەسەر  جەختی  بەاڵم   ،

هیچ  پەیوندییەكی بەكیركەگۆرەوە نییە، وەها بڕیارێكی نابەجێ ، دەبێ�ت بەپێی 

مەیل و ئارەزووەمانی كیركەگۆربێت، كە  بێ  سەرەو بەرەیی و بێ  خودایی سارتەر 

كەلەفەلسەفەكەیدا رۆڵی سەرەكییان هەبوو، بەدڵنیاییەوە ناتوانێت هیچ جێگایەكی 

لەفەلسەفەی كیركەگۆرا هەبێت. 
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لەنووسینەكانی كیركەگۆر

*یەكەم شت كەئەبێ  تێبگەیت، ئەوەیە كەتێیناگەیت.

ئیمزاكراودا   نەریتكی  داب و  لەگەڵ  ئێمە  لەدایكبوونماندا  *لەسەرەتای 

نێردراوین بۆ سەفەری ژیان.

تووشی  ژیانی  لەبیربكات،  شت  دەتوانێت  كەمرۆڤ  ئەندازەیەی  *بەو 

لەگەڵ  ژیانی  بێت،  لەبیریدا  كەبتوانێ   ئەندازەیەی  بەو  دەبێت،  نزمی  بەرزی و 

خودا دادەبێت.

نادۆزنەوە)  ژیانم  لەسەر  كلیلێك  نووسینەكانم،  لەنێوان  مردن،  *لەدوای 

ئەوە ئارامبەخشێكە بۆ من( كەس ناتوانێ    وشەیەك بدۆزێتەوە كەهەموو شتێك 

شیبكاتەوە و ئەوەی كەدنیا بەبێ  نرخ دادەنێت، دەبێت بەكردارێكی گرنگ و گەورە 

بۆ من، یان ئەوەی كاتێك لەیاری پارێزەری بەتاڵ بوو، بەتەواوی بەبێ  نرخیان 

دادەنێم.

*ئامانجی ژیانی من خستنەڕووی راستییەكان بوو، بەوشێوەیەی  كەئەوم 

دەستدەكەوێت. بەبێ  هەرجۆرە توانایەك  و مەرجەعیەتیك لەگەڵ دووركەوتنەوە 

لەهەر مەرجەعێك و توانایەك، لەگەڵ دانانی خەڵك بەوەی كەبەتەواوی جێگەی 

لەقەڵەم بدرێم، راستییەكان دەربخەم، خوێنەر بخەمە  پێبەستسنێك  هیچ پشت 

كەراستی  ئەوەیە  لەوەش،  بوون  دەرباز  رێگەی  كەتەنیا  پێچەوانەوە،  ئاستێكی 

خۆیان دورست بكەن.

*لەگەڵ هەر هەنگاونانێك بەرەو پێشەوە، فەلسەفە بەرگێكی فرێدەدات، 

وسیمایەكی نوێ  دەگرێتە خۆ و ئەو شتە بێ  تایبەتمەندیانەی، كەلە ناو ئەو بەرگە 

كۆنەكەدا هەبوون، بەهەمانشێوە لەناوسیما نوێكەدا جگەی خۆیان دەكەنەوە.

دەینووسی  لەپێشەكیەكەیدا  تەواوكردبووایە،  لوژێكی خۆی  *ئەگەر هیگڵ 

كەئەوە تەنیا ئەزموون و راهێنانێكی بیرییە، كەلەودا پێویستییە نابەجێكان چەندێك 

تێدا بەكارهاتوون، بێگومان  گەورەترین بیرەمەندی تەواوی سەردەمەكان دەبوو، 

بەاڵم  بەو شێوەیەی كەهەیە، هیگڵ لەگاڵتەیەك دەچێت.

*هەموو ئەو مرۆڤە تایبەتیانەی كەبەدرێژی سەدەكانی رابردوو،  هەریەكیان 

جۆرێكە  مرۆڤ  وتویەتی  یەكێك  داوە،  لێدوانێكیان  )مرۆڤایەتی(  لەچوارچێوەی 
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لەئاژەڵ، ئەوەی تر وتیویەتی مرۆڤ بوونەوەرێكی ریاكارە، یەكێكی  تر مرۆڤ 

بوونەوەرێكی درۆزنە و لەو جۆر قسانە ئەوتران.

بیروڕای من رەنگە زۆر دوور نەبێت، چونكە من ئەڵێم مرۆڤ زۆربڵێیە و 

ماهیەتی  نوتقی ئەو  بەرەو ئەو كارە دەكاتەوە.

بەشداردەبێت،  باشتر  لەچینی  هەركەسێك،  قسەكردنی  توانای  بەهەوڵی 

هەڵدەبەستێت،  بێمانا  هیچ و  قسەی  كارەدا  لەو  قسە( و  بەیارمەتی  تەنیا  )بەاڵم 

كەئەوەندە بێمانایە كەكەسێك دوای سەیركردنی تابلۆ رازاوەكانی خوانی مەلیك 

موشریك  كەسێكی  خوانەدا.ئەگەر  لەو  بەشداریكردنە  خوازیار  لەپیشانگاكەدا 

تاكو خۆی  داوە،  بەئادەم  قسەكردنەیان  بەهرە  ئەو  بوومایە، دەموت خوداكان 

لەڕوانگەی  بەاڵم  سەرقاڵبكات،  بێمانا وە  خۆفریودانێكی  وەها  بەسەیركردنی 

داوە  لەسەر خۆشەویستی  نیعمەتەی  ئەو  كەخودا  بڵێین  دەبێت  مەسیحیەتەوە، 

بەمرۆڤ، تاكو ئەو بەتێگەیشتنی  دروستی بڕیاری خودایی رێنمایی بكرێن، بەاڵم 

نازانین خودا دەبێت بەچ ئەسەفێكەوە لەسەرئەنجامی ئەو میهرەبانییەی روانیبێت!

لەیاداشتەكانی

*راستی لەگەڵ فەلسەفەدایە، كەدەڵێت ژیان بەسەیركردنی بەرەو دوواوە 

دەتوانین تێبگەین، بەاڵم زۆربەی كات لەو راستییەی تر بێئاگادەبین، كەدەبێت 

لەژیاندا بەرەو پێشەوە بژین، كاتێك سەرنج لەبەشی كۆتایی بدەین، دەگەینە ئەو 

ئەنجامەی كەژیان لەو كاتەیدا ناتوانیت بەدروستی تێبگەیت، لەبەرئەوەی ساتێك 

لەژیانمان ناتوانین راگرین، تاكو چاوبەرابرودووماندا بخشێنینەوە.

سەردەمە  ئ��ەم  ب��ەئ��ەن��دازەی  س��وك��رات  لەسەردەمی  زانست  *ئ��ەگ��ەر 

پێشكەوتوبوایە، سوفستاییەكان و  هەموو ئەوانەی خۆیان بانگەشەكاری فێركردنی 

فەلسەفە دەزانن، دەبنە ئەهلی زانست، دوای زانست دەكەوتن و بۆ راكێشانی 

لەپاڵیدا  هەڵدەواسی،  مایكرۆسكۆپێكیان  یەك  دەرگاكانیان،  لەپشت  موشتەری 

كەمرۆڤ  ببینن  مایكرۆسكوبەدا  ئەو  لەناو  وەرن  خەڵكینە  ئەی   دەیاننووسی، 

چۆن بیردەكاتەوە) ئەگەر سوقرات ئەو ئاگاداریەی بخوێندایەوە دەیوت) كەسانێك 

كەبیرناكەنەوە، بەتەواوی بەوشێوەیە هەڵسوكەوت دەكەن(.

بەم  ئەوە  سزادانی  كاتی  ئێستا  ناترسێ ،  لەخودا  ئیتر  مرۆڤ  *ن��ەوەی 
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حەزی  ئێستا  بترسێت،  كەلەخۆی  دەستپێدەكات،  بەدواوە  لەوە  چونكە  ئاراستەیەدا، 

لەترساندا  خۆی،  دەستی  داهێنەری  ئەم  لەبەرامبەر  خواستنە.  هیوایەت و  لەخەیااڵ و 

كەوتوەتە لەرزینەوە.

 )لەهەڵبژاردنەكانی دەستەوەاژە كورتەكان(

ئێمە  بیری  پێشنیاز دەكەین،  ئەبژیكتیو  بابەتی راستی بەشێوەی  ئێمە  *كاتێك 

بەشێوەی ئەبژیكتیو لەراستییەكە تێدەگات، ئەوە بەبابەتێك لەقەڵەمدەدات كەبیرەوەری 

پەیوەندی لەگەڵدا هەیە، بەاڵم ئێمە هیچ تیڕوانینێكمان لەسەر ئەم پەیوەندییە نییە، 

هەیە  لەگەڵدا  پەیوەندی  بیرەو  شتەی  كەئەو  لەبیردایە،  بابەتەمان  ئەو  تەنیا  بەڵكو 

راستە، یان نا، ئەگەر راست بێت دەڵێین ئەو راستییە دەزانێت، بەاڵم ئەگەر راستییەكە 

لەگەڵدا   سۆزداری  پەیوەندییەكی  ئێمە  بیری  لێبكەینەوە،  بیری  سوبژیكتیو  بەشێوەی 

دەبێت، ئەگەر ئەو پەیوەندیە بەراستی بێت، راستییەكە بەشێوەی سوبژیكتیو دادەنێین، 

هەتا ئەگەر ئەو بابەتەی دەرەوەی ئەم پەیوەندیە راستی نەبێت؟

*سوبژیكتیویتا، بڕیارێكی دەروونی راستییە، ئەوە دانراوی منە.

دوورە  نامەعقولە و،  زۆر  شتێكی  ئەو  بابەتەكەی  بێمانایە،  شتێكی  *ئیمان 

ئیمان  كەبڕیاریداوە  كەسێك  بكە  وێنای  وا  بەڵگەیەك،  هەر  دەستپێگەیشتنی  لەهەر 

ئیمانی  دەیەوێت  ئەو  بكەوین،  كۆمیدیە  ئەو  ب��ەدوای  تاوەكو  بدە  رێگە  بهێنێت! 

ئەو  لەسەر  هەڵدەهێنێن،  دروست  كەهەنگاوێكی  دڵنیابێت  لەهەمانكاتدا  هەبێت، 

بنەمایە دەستدەكات بەلێكۆڵینەوەی ئوژیكتیوی، ئەو ئەگەرە، كە حەق و راستە، چی 

تر،  شتێكی  دەبێتە  ئیمان  بێواتایی  بڕیاری  لێكۆڵینەوەیە،  ئەو  بەهۆی  روودەدات؟ 

دەبێتە ئەگەر، هەرچەند زۆرتر ببێتە ئەگەر، بێئەندازە و بەتەواوی دەبێتە ئەگەر، ئێستا 

كۆاڵن و  ئاسایی،  مرۆڤی  بەپێچەوانەی  دەڵێت  كەباوەڕبكات،  وبەخۆی  ئامادەیە  ئەو 

شیانەكان،  دروستی  تێگەیشتنێكی  قوڵ و  بیركردنەوەیەكی  لەدوای  تەنیا  شەقامەكان 

ئەوەی كەبڕوای پێدەكات بابەتی ئیمانە ، بەاڵم لێرەدا بەدروستی دەبینێت، كەبڕوا 

پێكردنی بەئەوە نامومكینە ئەو شتەی كەبەرێژەی ئەگەرە، یان هەر ئەگەرە، یان زۆر 

بەتەواوی ئەگەرە، شتێكە كەبەرێژەیی دەزانێت، لەراستیدا دەزانێت زۆر  و بەتەواوەتی 

دەزانێت، بەاڵم باوەڕكردنی  نامومكینە، لەبەرئەوەی كەبێواتا بابەتی ئیمانە و، تەنیا 

بابەتێكە كەدەتوانێت باوەڕت پێی هەبێ .
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رۆژمێری ژیانی كیركەگۆر

1813 لەدایكبووە

1830 خوێندكاری زانكۆی كۆپنهاگن بەشی ئیالهیات بووە.

مردنی دایكی.  1834

یەكەمین دیداری لەگەڵ “رجین ئوڵسنی” )14( ساڵە.  1837

مردنی باوكی.  1838

دەزگیرانی لەگەڵ رجین.   1840

هەڵوەشاندنەوەی دەزگیرانی  و چون بۆ بەرلین.   1841

باڵوكردنەوەی كتێبی )ئەمە یان ئەوە(.  1842

باڵوكردنەوەی كتێبی )ترس و لەرز(.  1843

باڵوكردنەوەی كتێبی )چەمكی ترس(.   1844

گفتوگۆ  ومشتومڕ لەگەڵ گۆڤاری تەنزی كورسر.  1846

ئ��ەو  وهەڵسوكەوتی  كەسروشتی  ئاینی،  ئ��ەزم��وون��ی   1848

بەرەنگابوونەوەی دەگۆڕێ  و لەفەرمانەكانی خودا دەگات.

باڵوكردنەوەی كتێبی )بیماری تاوەكو مەرگ(.  1849

چوونە ناو  وتووێژەكان لەدژی كڵێسا.  1854

دەركردنی گۆڤاری )سات(، نووسینی وتارەكانی لەسەر كڵێسا،   1855

دواین دیدار لەگەڵ رجین، مردنی لەئەكتوبەری هەمان ساڵ. 
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رۆژمێری سەردەمی  كیركەگۆر

باری  خراپی  بوونەتەهۆی  دانیمارك و  دەوڵەتی  شكستی    1813

ئابووری، كەباوكی كیركەگۆر بەسەرمایەگوزاری و كڕینی سەنەدی قەرزی دەوڵەت 

رزگاریدەكات

لەدایكبوونی واگنر.   1813

لەسەر  بەریتانیا  ئیمپراتۆریەتی  حوكمڕانی  واترلو،  شەری    1815

هەموو هندۆسەكان.

فارادە بنچینەی حزبی بزوتنەوەی ئەلكترونی دۆزیەوە   1821

نێوان  ئاسنینی  رێگەی  )ئەستفنسن(  ئاسن  هێڵی  دانانی   1825

دارلینگون وئستاكتونی كردەوە.

بەریتانیا هەموو دورگەكانی ئیسترالیا داگیردەكات.  1829

سەربەخۆیی یۆنان، لەئیمپراتۆریەتی عوسمانی.   1830

بەكەشتی  داروین  بەرلینەوە،  پەتای  بەهۆی  هیگڵ  مردنی    1831

بیگل رهسپار دەچێت بۆ دورگەكانی گاالپالوس.

مردنی گۆتە لەوایمار.  1832

دەوڵەتەكانی ئەلمانیای یەكگرتوو، یەك گومرگی دروستدەكەن،   1834

كەهاوكاری شۆڕشی پیشەسازی ئەوروپا دەكات.

لەدایكبوونی نیچە.  1844

یەكگرتووەكانی  بەواڵتە  تەكساس  كۆماری  پەیوەستبوونی   1845

ئەمریكا. 

شەپولی شۆڕشەكان لەئەوروپا، مەكسیك، ئەلمانیا، باشووری   1848

خۆرئاوا )تەواوی كالیفورنیا(. 

شوینهاوری فەیلەسوفی سەرسەخت و دژی هیگڵ، ناوبانگیەكی     1850

تر بەدەستدەهێنێت. 

شەڕی كەریمە.  1856-1853

لەدایك بوونی فرۆید.  1856

كۆپرنێك كتێبی )دەربارەی سوڕانەوەی گەردون(ی باڵوكردەوە   1543
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لەالیەنی بیركاریەوە سەلماندی كەزەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

چوونەكەی خۆی  بۆ  كەبەرەسمی  ناچاركرد،  گالیلۆی  كڵێسا   1633

كەخۆرناوەڕاستی گەردوونە پاشگەزبێتەوە.

دیكارت)تێڕامان(ی خوی باڵوكردەوە، سەردەمی دەستپێكردنی    1641

فەلسەفەی مۆدێرن.

كتێبی )ئاكار(ى سپینۆزا دوای مردنی مۆڵەتی باڵوكردنەوەی   1677

وەرگرت

راكێشان  تێیدا چەمكی  باڵوكردەوە و  )بنەما(ی  كتێبی  نیوتن   1687

شیدەكاتەوە.

باڵوكردەوە،  مرۆڤەوە(ی  تێگەیشتنی  لەباری  )پەیام  الك   1689

سەرتایی دەورانی فەلسەفەی رەسانەیەتی ئەزموونی.

باركلی كتێبی بنەمای زانستی مرۆیی باڵوكردەوە و رەسەنایەتی    1770

ئەزموون دەگەیەنێتە ئاستێكی نوێتر.

مردنی الیبنیتس.   1716

رەسەنایەتی  باڵوكردەوە،  مرۆڤدا(  لەسروشتی  )پەیام  هیوم   1740-1739

ئەزمونیش تاڕادەیەكی سنودار لوژێكیدا بەرە پێشەوە دەبات.

كانت و هاوكاری هیوم لە)خەوی جەرمی خۆی بەئاگادێتەوە(    1781

میتافیزێكی  بەهێزی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە،  نایاب  عەقڵی  )رەخنەی  كتێبی 

ئەلمانیا دەستپێدەكات.

كەخاڵی  باڵدەكاتەوە،  بیر(  )سەرهەڵدانناسی  كتێبی  هیگڵ    1807

بااڵی میتافیزێكی ئەڵمانیایە. 

سەرلەنوێبوونەوە(  ئیرادە و  وەك  )جیهان  كتێبی  شۆپنهاور    1818

باڵودەكاتەوە، فەلسەفەی هند لەمیتافیزێكی ئەڵمانیا پێشنیازدەكات.

نیچە بەراگەیاندنی ئەوەی كە )خوا مردوە( لەشاری تۆرینۆ   1889

تووشی شێتی بوون دەبێت.

ویتگنشتاین )پەیامی لوژێكی و فەلسەفە(ی خۆی باڵوكردەوە    1921

راگەیاندن گەیشتووەتە، دوا رێگەی كۆتایی لەمەسەلەی فەلسەفەدا.
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دانانی كاتی رودانە گرنگە فەلسەفیەكان

مێژوەكان بەیالدین
لەگەڵ  رۆژنامە  فەلسەفەی  دەستپێكردنی  سەدەی شەشەمی پێش میالد 

ئەندێشەكانی كالیس ملتی. 

مردنی میساگورس. كۆتایی سەدە 

سوقرات لەئاتن بڕیاری  بەسەردا دەدرێت. 399پ.ز 

ئەفالتون ئەكادیمای خۆی لەئاتندا دەمەزراند، كەبەیەكەمین زانكۆ  387 پ.ز 

دادەنرێت.

كەدەبێتە  دامەزراند،  لەئاتن  ی  )لیسیۆم(  قوتابخانەی  ئەرستۆ  355 پ.ز 

رەقیبی ئەكادیمای ئەفالتون.

324  ئیمپراتۆریەتی كستانین، ئیمپراتۆریەتی رۆم دەگرێنەوە بۆ بەیزنتین.

سنتا ئاگۆستین كتێبی )دانپیانانە(كانی خۆی دەنوسێن، فەلسەفە لەئیالهیاتی   400

مەسیحیدا دەبێتە شتێكی مستەحیلی.

سەدەی  سەرەتای  )ویزیگت(ەكان و  بەدەستی  رۆم  ئیمپراتۆریەتی  روخاندنی   410

زوڵم.

داخستنی ئەكادیمیای ئاتن بەبڕیاری ئیمپراتۆر )یوستینین( نیشانەی    529

كۆتایی سەردەمی حكومەتی یونانیە.

تۆماس نكویناس بیروڕای خۆی لەسەر ئەرستۆ دەنوسێ ،  ناوەڕاستی سەدەی سێزەم 

سەدەی فەلسەفەی قوتابخانەیی.

ئیمبراتۆریەتی  سەردەمی  كۆتایی  توركەكان،  بەدەستی  بیزانس  روخاندنی   1453

بیزاسن.

كریستۆفر كۆڵۆبس دەگاتە ئەمریكا، سەدەی نوێكردنەوە لەشاری    1492

فلوراسن و زیندوكردنەوەی فێركردنە یۆنانیەكان.

گروپی وین، پۆزیتیوزمی لۆژێكی باڵودەكاتەوە.   1920

هایدگر كتێبی )بوون( باڵودەكاتەوە، كەجیاوازی دەكات لەنێوان فەلسەفەی   1927

شكاری و فەلسەفەی ئەوروپایی و زۆر بەوردی باسیاندەكات.

تەواو  هایدگەر  ئەندێشەكانی  باڵوكردەوە و  نەبوون(  )بوون و  كتێبی  1943 سارتەر 

دەكات، فەلسەفەی ئەگزیستانیالیزم پێشنیاز دەكات.

مردنی،  دوای  تیگنشتاین  فەلسەفی( و  )لێكۆلینەوەی  كتێبی  باڵوكردنەوەی   1953

لوتكەی سەردەمی شیكاری زمان.


