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گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

بیبلۆگرافیای بەشێک لە کتێب و بەرهەمەکانی 
هێنری لۆڤیفرە

1925: هەڵوێستی هێرش و بەرگری لە سۆفیزمی نوێ

1925: چەنــد نووســینێکی هەڵبــژاردە لــە بەرهەمەکانــی 

ــان( ــرت گۆتەرم ــەڵ نۆربێ ــی لەگ ــە هاوبەش ــس )ب مارک

ــرت  ــەڵ نۆربێ ــی لەگ ــە هاوبەش ــاراوە )ب ــی ش 1934: ئاگای

گۆتەرمــان(

1937: دژ بە دەوڵەتە نەتەوەییەکان

1938: هیتلــەر لــە دەســەاڵتدا؛ پانۆرامــای دەســەاڵتی پێنــج 

ســاڵی فاشــیزم لــە ئەڵامنیــا

1938: چەنــد نووســینێکی هەڵبــژاردە لــە بەرهەمەکانــی 

ــان( ــرت گۆتەرم ــەڵ نۆربێ ــی لەگ ــە هاوبەش ــگڵ )ب هی

1938: ســەرنجەکانی لینیــن لەســەر دیالەکتیکــی هیــگڵ )بــە 

هاوبەشــی لەگــەڵ نۆربێــرت گۆتەرمان(

1939: نیچە

1942: دۆن خوان لە باکوور

1946: ئیگزیستانسیالیزم

1947: لۆژیکــی شــکڵی و لۆژیکــی دیالەکتیکــی، بەرگــی 

یەکــەم؛ لەبــەر ڕۆشــنایی ماتریالیزمــی دیالەکتیکییــدا

1947: دیکارت

1947: ڕەخنەی ژیانی ڕۆژانە

1950: مەعریفــە و ڕەخنــەی کۆمەاڵیەتــی، فکری فەلســەفی 

لــە فەڕەنســا و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریکا

1958: کێشە هەنووکەییەکانی مارکسیزم

ــە هاوبەشــی لەگــەڵ  1958: ڕۆمانتیســیزمی شۆڕشــگێڕی )ب

لوســیان گۆڵدمــەن، کلــود ڕۆی، تریســتان تســارا(
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1961: ڕەخنــەی ژیانــی ڕۆژانــە، بەرگــی دوو؛ بنەماکانــی 

ــە ــی ڕۆژان ــیۆلۆژیای ژیان سۆس

ــیۆلۆژیای  ــە سۆس ــەک ل ــامن؛ لێکۆڵینەوەی ــی کاپ 1963: دۆڵ

ــی گوندی

1965: میتافەلسەفە

1965: ڕاگەیاندنی کۆمۆنە

چاپــی  ســاڵ  هەمــان  )هــەر  شــاردا  لــە  مــاف   :1968

کرایــەوە( دووەمیــش 

1968: ژیانی ڕۆژانە لە جیهانی مۆدێرندا

1968: ماتریالیزمی دیالەکتیکی

1968: کۆمەڵناسیی مارکس

1969: تەقینەوە؛ لە نانتێرەوە بۆ لوتکە

1970: شۆڕشی شارنشینی

1971: مانیفێستی جوداخوازی

1971: لەودیو بونیادگەرییەوە

1972: فکری مارکسیستی و شار

ــەوەی  ــەوەی ســەرمایەداری؛ دووبارەبەرهەمهێنان 1973: مان

ــان پەوەندییەکانــی بەرهەمهێن

1974: بەرهەمهێنانی فەزا

لیزیــک  شۆڕشــی  یــان  پەرەســەندن  لەگــەڵ   :1974

ا ڤســکیید کۆ ال کۆ

1975: کاتی هەڵەتێگەیشنت )کۆمەڵە گفتوگۆیەکە(

1975: هیگڵ، مارکس، نیچە

1978: لەگــەڵ کاتریــن ڕیگولیــەدا شــۆڕش وەک پێشــر 

ــت نابێ

دیالەکتیکــی  مۆدێــرن؛  دەوڵەتــی  لێکدژییەکانــی   :1978

دەوڵــەت

1980: بوون و نائامادەیی

1981: ڕەخنەی ژیانی ڕۆژانە )بەرگی سێ(

1981: لــە مۆدێرنــەوە بــۆ مۆدێرنــە؛ بــەرەو میتافەلســەفەی 

ژیانــی ڕۆژانــە

1985: پــڕۆژەی ڕیتمشــیکاریی پەیوەندیگیرییــەکان )لەگــەڵ 

کاتریــن ڕیگولییــە(

بونیــادی  باشــکردنی  نێودەوڵەتیــی  پێشــبڕکێی   :1986

ــە  ــەم کتێب ــدا )ئ ــە ئۆتۆنۆمیی ــوێ ل ــرادی ن ــینی بەلگ شارنش

بــەم نــاوەش دەنارسێتــەوە »هێــری لۆڤیفــرە لــە بەلگــرادی 

ــوێ«( ن

چەنــد  چــەپ؛  کولتووریــی  سیاســەتی  بــەرەو    :1988

تێبینییــەک لــە یادەوەریــی ســەد ســاڵەی مردنــی مارکســدا

1990: دەربارەی پەیامنی هاونیشتیامنێتی

1991: گفتوگــۆی پاتریســیا التــۆر و فڕانســیس کۆمربیــز 

لەگــەڵ لۆڤیفــرە

بــۆ  دەروازەیــەک  ڕیتمشــیکاری؛  ڕەگەزەکانــی   :1991

ڕیتمــەکان لــە  تێگەیشــنت 

)ســەرنج: پــاش ئــەوەی ســاڵی 1991 لۆڤیفــرە کۆچــی دوایــی 

دەکات، ئــەو بەرهەمانــەی لێــرە بــە دواوە نــوورساون، یــان 

ئــەو بەرهەمانــەن کــە لــە ژیانــی خۆیــدا فریــای چاپکردنیــان 

ــی،  ــازەی بەرهەمەکانیەت ــراوەی ت ــود کۆک ــووە، یاخ نەکەوت

یــان وەرگێڕانــی تازەیــان بــۆ کــراوە(

1995: دەروازەیەک بۆ مۆدێرنیتە

1996: نووسینەکان دەربارەی شارەکان

2003: نووســینە ســەرەکییەکان )بــە ئیدیتــۆری: ســتیوارد 

ــامن( ــۆر کۆف ــاس، ئیلیان ــس لیب ــدن، ئەلیزابێ ئیڵ

وتارێکــی  کۆمەڵــە  جیهــان؛  فــەزا،  دەوڵــەت،   :2009

هەڵبــژاردە

2014: بەرەو چێژy تەالرسازی


