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یلەسیییییفوو و نفوسیییییەری زیاانیایی زیاکر ەە هۆی  ارە  ئیمێل سییییییفران فە
 زاران، کا فو کێزە فەلسییەفییە انی   ەوکە سییەرئەدەەی و شییانۆنااە انییەوە  
دە ەن و زوانگە فەلسییییەفییە انی ییییی   کت ەەراورد زیر  ەس سیییییفران ەە ەێ

سیییییفران لەو وکفوا ەدا زاشییییکاوانە ئااا ە   ان دادەنێن   ەەنزیک لە ەفونگەرا
ئەدەەییات  ۆاە ی ەەو نە ردووە و ەفونی  فەلسیییییییەفە هێدیبەی  ەەوە دەدات 

ارەوە ەەشێکە لە وکفوا اکی درا ی ئەو وکفوا ەی خفدەوڵەاەنب نە ردووە   
   لەگەڵ ئیمێل سیفرانبا ئەاریکیی زی نااەنفوسی  جیسۆن وایس

 

  کر ەە ەە ییارهێییانی شییییییێفازی گفکییار   گفکبفوت  ە سییییییییارکەر و ئەوانی 
(Discourse  ،ی ئەڵمانی)تزیانیان ەە زایانی فەلسییییییەفە گەیانبووە  دە را  

   ؟ ەبوایت  لەو ەارەیەوە   کەمێک 

سیییییییەرەکیا دەەێی لە ار  ەڵێم خفدی خۆشیییییییم  ە گەنز ەفوو زیر  تەیاشیییییییە، 
پێم وا ەفو فەلسیییییەفە   اریگەریی چەاک و دەسیییییەەوا ە ئەڵمانییە انبا ەفوو 

اسییەیبا پێم وا لە ز   وان قاەیلی دەسییت پڕ زاگەی ییەن ەێتشییەێک نییە ەۆ هەاف
ەییازنەیەک ەە ییارهێدییانی    ەییازنەیە ی داخراوە و  ەفو نییاو ئەو  نرخی چفونە 

ەەاڵو ەەرەەەرە لەو زووە    ئاڵۆز و دروسیییەکراوەی دیمیچەاکی ئە ا  ۆاەڵێک
ای ری ئەو نفوسییەرە ەفو وێفریفدەرەی ئەو زاانە فەلسییەفییە کێگەی ییەم   ال

لەگەڵ  ەەاڵو   ،فەیلەسیییییییفوو نەەفو الێری گەرچی   رد ەەو دەرەنجااە ەگەو 
گرافگۆڵ ەڕ  فەلسیییەفەوەە ەە زاانێکی سیییادە و ئەوەشیییبا پەیفەنبیبار ەفو ەە

و دەسییییییەەوا ە  چەاک دەیدفوسییییییی و کرسییییییی لە زاانی فەلسییییییەفی هەەفو 
لە ەەرانبەر  ڕ دەدەنپت هەسیییییەێکی ەااڵکر غروراک و  فەلسیییییەفییە ان جۆرە



ەفونی هەیە و زیریش    ە غروری فەلسییییەفی خراپەرین شییییەێکە  ئەوانی کردا
ئەوەو ەۆ زوون ەفوەوە لەو ئاسیییییەەدا  اریگەریی   هەرحاڵ  ەە  ەرە اکەشیییییەن

ەنسییییە ان ئیبی رە فەفەرەنسییاوە زیر  ارەسییاکاوی ەفو ەەسییەر  ئەڵمانە ان
  .ناکفانن ەە سادەیی خفاسەە انیان ەەیان ەکەن

 

   ەەاڵو هۆ ارە ەی چییە؟ 

لە    یاریگەریی گەورەی هەەفو سییییییییارکەراڵو ەێگفایان نیازانم  ەەەەکەواوەکی  
   اریگەرییهۆ اراکی کر   ،ی سیییییییارکەردوادا   دروسیییییییەبفونی ئەو شیییییییێفازە

ەۆ نمفونە  هایبیگەر ەفو لە فەرەنسیییادا،  ە زیر خێرا ەفوە جێگەی سیییەرنز 
ئیاڵۆز  و زایانێکی زیر قفرس  دەدوێت،     گەر دەرەیارەی اردنیئەو  یاکەی هیاییب 

 چۆن ە  کێبەگەو ەاشیییدەهێدێت  ان ەە ەۆ وکدی شییەانێکی زیر سییادە ەە ار
ەلسییەفییە  ئەو شییێفازە ف یەەاڵو اەکرسییی   دەدران  ەەو شییێفازە فریف  ە انکا 

ز  یپەیفەنبی  ئەوەیە  ە کاک اانی فەلسیییییییەفی ەە واقیعەوە لەدەسیییییییت دەدات  
کاک دونیایە ی . ( (megalomania خۆەەگەورەەیدین  نەخۆشیی هۆ اراکە ەۆ

ان   یە دااخف  کیا ە ەس لە پێگەی  کرد ەۆ خۆی چڕ دە یات  ە کێییباەدەسییییییی
  ەوە ەفوو و سیفودو فێرەفون شیفان دە ەو  ە لە گەنجیبا ەە وەوەشیانازی ەە

ەەاڵو ەە اانەوەو لە پاریس ەەکەواوی  ا ە فەلسییییەفییە ان دەەیدی  دەسییییەەو لە
  هیچەە،  فەلسیەفە نەەفوە ان  هەرگیز پسیۆۆزیی  لەو نەخۆشیییە چاک ەفواەوە 

نیییییم،   فەیییلەسییییییییفوو  ایین  جییۆراییییک  زاییگەی  زاییگەی   پییێیینەوانەیەە  ەییۆیە 
 هەر لەەەر ئەاەشییییە زیاکر ئاوز لە فەلسییییەفەی ئەخ قگەرای  سییییارکەرەوەیە
  هەافو ئەوانەی هەروەهیا    ،  یاافۆرت،ال زیچفۆ یاڵیب   :دەدەاەوە فەرەنسیییییییی

 ەەاڵو نشیێفازە ەیان سیادە ەفوو   ەۆ  نانی  ۆاەڵگە دەیاندفوسیی، ە   کریش
  خاوەنی کێگەی ەدێکی قفوڵ ەفون 

 

   ەفو؟   فەلسەفە ئایە یە ەاین ئارەزوواەنبیت  



قفکاەخانە  و فەلسیییەفە  ،حە بە سیییاڵییەوە کا ەیسیییت و یەک سیییاڵی کەاەنی لە
  و هیچ سیییییەرنجێکم نەدەچفوە سیییییەر شییییییعر و ئەدەەیات  گرنگە انیم خفادب 

زیشییدبیرانە  افسیییبەکێکیوەک  چفنکە ،هێ ییت زوو زانکۆو ەەجڕزیر   وەەاڵ
 کەنانەت وەک هەزەشەیەک دەابیدی  و

 

 .کەوە وونەزیرت خفادب   شیعریگەنجیبا    کەاەنی   لەگفکفوکە  

دە رات ەڵێم  گەرئەاە دواکر زووی دا    هۆ اری  ەەو شیییییێفەیە حەز دە ەیت، 
ئەو   ەفو لە فەلسیییییییەفە  زاسیییییییەییە ەیەفونم  پەنیاەردنم ەۆ ئەدەەییات نیائفاێیب 

کێگەی یییییییەم پە لەوە  زوونی  ەە  ەفو  ە  ئەو  یییاکە  ئەدەەییییات،  ەۆ  نیییاەردنەو 
ئەم ڕاستتتەییە رتتتی  ە    گرنگەرە،لە فەیلەسیییفوفێکی گەورەک   دیسیییەۆییسیییکی

    بااڵکانی لە الم ک دە رەێکی سەرسووڕهێنەر

 

ەەسییییییەر دیییب و    ە ی هەەفو یی  ییاریگەر  چ  لەو  ییاکەدا دیخی ەێخەوییە ەت 
 ؟ کێڕوانیدەەوە 

  ڵی دوور ەوکدەوەو ەفو لە فەلسییەفەزاسییەی ئەوە هۆ اراکی ەەهێز و قفو ەە
، نەک هەر هیچ ە انباقفوڵ ەنائفاێبیی  یسییییییاکلە  فەلسییییییەفە کێگەی ییییییەم لەوە
لە  ۆکییایییی  ،نییا ییاتۆاە ێییک    نییاکفانێییت هیچ وەاڵاێکی لۆ یکی ەەڵکفو    شبا 
لەواش هیچ وەاڵاێکم زیی یەم و    ئەدەەیات شییعر واکەوە  هەر ەۆیە ەەرەو ەب 

ەڵێم دەەێت    م ەیدی دیخگەلێکی هاوشیێفەی دیخی خۆا ەەاڵو  ەنە ەوتت  دەسی
لە سییەای ییکردنی   واز لڕ  ردو وایان  ،انی ەێخەویشییەو شییەوە زیشییدە ان،

 .فەلسەفە ەهێدم

 

 پڕ  رد؟   ان  ەی شەوانی ەێخەویت دەسەی 

ەەکەنیا  ێ یییییەیە ی   19هەزەکی الویمبا، کەقریبەن لە لە  سیییییاڵییەوە  ەێخەوی 
پزی کیی سادە نەەفو، شەێکی قفوڵەر ەفو  لە زاسەیبا قۆناغێکی ەدەزەکی ەفو 



لە  یانمبا، ئەزافونێکی زیر گرنگ و جیبدی ەفو  ەاقیی هەافو شییەە انی کر 
زووی دنییادا گرنگییە ی پلەدووییان هەەفو  شیییییییەوانی ەێخەویم چیاوانمی ەە  

  ردەوە، چیبی هەافو شەێک ەۆ ان گۆزا 

 

 ؟ تچێ ی دە   یی ەێخەو ئازار ک  هێ ەا 

زیر  ەاەر، ەەاڵو ئەو قۆناغە نزیکەی شییەک ەۆ حەوت سییاڵ درا ەی  ێ ییا، 
پێم وایە ئەوە  ێ ەیە ی    گۆزاجیهان  ەەکەواوی دیب و کێڕوانیدم سەەارەت ەە

ەخەوات و د دەچێەە جێخەوە ەی و کەواوی شیییەو    گرنگە،  ەسیییێکی ئاسیییایی
زی اکی   ئەاە کەنییا   ریبەن دەسیییییییت ەە  ییانێکی نف  دە یاتزی ی دواکر کەق
ەەڵک ەکیات،  قەەفوڵ   شیییییییەە یان  تەکفانێید ەۆیە     و  ییانێکی دیکەیەفدیکە نییە، 

دەرەڕایت  تەکفانێید      ەەێیت د ەەێیت و ەەردەواو  د داهیاکفوی   ئێسیییییییەیا وو   خۆی 
ە لە شییییەودا کا ەەیانی ەەاڵو ەۆ  ەسییییێک  ە ناخەوات لە  اکی چفونە جێگەو

  نییە ەفونی  ەفونەوە هەافو شییییەێک هەر ەەردەوااە، هیچ داەڕانێک اکی ەێبار
هەافو چ سیییییییەر فکێکی خفدئیاگیایییانە زوو نیادات    ە هیەەو واکیایەیە    ئەاە

 یانێکی   ۆێکردنیەەۆیە لەەری دەسیییی   فۆرو دەگرات  ی ئەوەدادەور شییییەێک ەە
هەشەی ەی  اک اێر  کۆ هەاان ئەو ییە باەەیان هەافو  هەشەی اک اێر   نف ، لە

کا ەەیانیی دواکر هەر فچان ردووی  ەەو شیێفەیە  اەفوسیە ەت ەێئێفارەی زاە
لە  اکێکبا هیچ شییییییەێکی شییییییەوی    ەەردەواو دەەێت و چ شییییییەێک زوو دەدات 

نەەفوە    زی ە ە وەک پێ یییییییفوکر کەواو   یییانێکی نف  ەفونی نییە، کەواوی 
دادگیاییکردنێکی ەەردەواودادگیاییک   ان وهەاف  ک   یاکێی،  ە ئیازارت دەداردنێکە، 

یخە   ە ئەو د  لە ئا اابا   ەازنە ەدایت  کۆ لە دەرەوەی ەەرەو داهاکفو دەزین،
اانگ و سیییییاڵ درا ە  ەەێەە هۆی گۆزانی  د ە ێ یییییێت ەە ئیجباری د کا چەنبین 

داهاکفویە ەوە ەیت،    ی چەەدوا  تدەەێ  تهەسیت و کێگەی یەدت ەۆ  یان  نازانی
نییە  ەەچفنکی   خراپەرین و   اەزاسیییییییەی پێم وایە  ە ئە  هیچ داهییاکفویە ییت 

ئەوەیە  ە کۆ لەگەڵ  سییییییاادا ەرین ئەزافونی  یانم ەفو  زاسییییییەییە ی کریش
  ە   ەسیییییییی ییاکۆ کەن  ،هەافوان خەوکفونشیییییییەودا  نیفە  لە   خۆکیبا کەنییاییت



جیهانێکی و لە   ە اری ایەکی  زاک وە فو ئەوەی ان ەەشییییییێک نەەم لتەێباری
 .ەەرگەگرکدی ئەوە ئیرادەیە ی سەرووئاسایی پێفیسەە ،کردا ە یم

 

 ەەرگەگرکدی چی؟ شێەی؟ 

ەەرا،  ەەڵڕ لە  خۆ فشیییییییەدییینەەرگەگرکن  زیریدەی   وایە  پێم   بابەر  ەڵکەڵەی 
 زاسیییەە  یان ەە هۆی ەێخەوییەوەیە نەوەد   کەقریبەن لە سیییەددا  خۆ ف ییە ان،

 .ناکفانم ەیسەلمێدم ەەاڵو ەاوەزو پێی هەیە

 

 ؟ لەسەر جەسەەت دانا    اریگەرییە ی   لە زووی فیزیکییەوە چەێخەوی  

ئیاایادەی کەقیدەوە ەفو    ،خراپ و کیایە ی زیری هەەفو  دیخێکیجەسیییییییەەو  
و  ەفوەفوو زیر کفنبوکی   شیییییەێک شیییییەدەکێکی جیاوازی وەرگرکبفوهەافو 

چ شییییییەێک ەکەو،  ەکفانی کەحەافلی هیب   نەادەاەقاڵێم دەەفو  لەگەڵ هەافوانبا
ەگەی یت  ە ان هەسیەم پڕ د ەەیدی  هیچ  ەس لەوە کێدەد هەافوانم ەە گەا ە  

هەافو  ئەو هەسەەو ەۆ دروست ەفو دواکر  م هەەفوهەسەی ەێگانەیی  ردەفو 
و داهاکفو   جەوهەرییان نییە  هیچ اانایە ی و نبیای ۆا اکجۆرەە  شییییەە ان
کاک هەای یە  لەەەر ئەوەی زووی فەلسیەفییەوە لە  نەێمانا ەفو وەۆ  ئێسیەاک

کفوشیییییییی جۆرە الوازییەک ەفوو و لە هەایان  یاکیبا ەە هۆی   ،وفەفەیلەسیییییییف
   انە ئاگایی کەواو ەەڵکفو ئاگایی نا،خفد ە  اگاییمەوە سییییەخەی و زەحمەکیم ەیدیئ

هەای ەیی   خۆی ئاگایی ەەدەەخەییە ی گەورەیە، له دیخی ادبا ەەدەەخەییە ی 
ئەاەوەیە و ئیاگیایی وەک ەفو شیییییییەێکی   ەیارودی  ەە گ یییییییەی ەە پێنەوانەی 

جۆرە   یییەم  ە ەەوەەاڵو ان ەەو دەرەنجااە گەی  ەەسیییفود ەۆ کاک دادەنرات 
ەیسییییییت و   ەوەیئ لەەەر  ،گەورەیەەەاڵیە ی  ەیر ردنەوە و ەەئەگاەفوننییە و 

ت  ەکفانێ  اریڤ د ەفوو  ەێباریبا  ی اکبا ەەردەواو لە دیخیلە زچفار  اک اێر  
خەڵک    ە انکەواوی زی  و شییەوەێت نەک ەێبار   زی اکبا چەنب سییەتاکێک لە

ەە    تەەێید   ،ەفوەەردەواو   شیییییییێفەیە ی  ەەەێیبارییە   ، گەر ئەوەێیبارن نیاوەەنیاو
 .ئازاراکی کفنب و درا خایەن



 

خەوییە  ە ەەو  درا ایی ئەو سییااڵنە لەگەڵ  ەسیانی کری کفوشیبفو ەەو ەێ  ەە
 ؟ ەەر ەوکدت هەەفوە ت،   ەبێ ێشێفەیە ئازاریان چ

 ، ئەاەەەاڵو ان شێت نەەفوو ،نەبیدرا دازەنگە لە "شێەخانە"نا ەەو شێفەیە نا   
ئەو  ارەی زیر حەزو لە ئەنجاابانی ەفو، پیاسیییییە ردن ەفو لە   سیییییەیر ەفو

نیفەشیەودا  لەلەاەوەەر ئەو  ارەو لە پاریسییش دە ردە   دە سیاڵکا  با انشیەو
سیییڕ   ، یاندوو ااوەی و ەۆهەڵبسیییم  ناچار ەفوو   ،یە ەخەوونەاەفانیبا   اکێک

سیە ردن ئەاڕی انە چفونەدەرەوە ەۆ پیا  ەکەو سیەتات ەەنێف پاریسیبا پیاسیە
ێک ە رد ەۆ هەافو شیفادد   حەزو ، زیر کرسیدا ەلە  اک اێر چفاری ەەیانیانبا

 ەۆ ااڵەوە  پاشیان  ،ەچفونە سیەر  ارە انیاند ەڕیو  چاوەزام دە رد کا خەڵک 
  ەاشەر ەفو ەخەوکم  ەەاڵو دواکر ەارودیخمد  ەاێک  و   ەگەزااەوەد 

 

  رد  ەاێک ەاشەر ەیت؟   ئەاە وای 

ەزانی د ەنسیییییا  ۆکایی پڕ هات، رسیییییەردەای ەێخەوییە قفوڵە ەو لە فەەەڵڕ، 
 وە فو ان  زەنگە ئەوە شیەێکی زیر سیەیر ەێت  ێکەوەسیکیلیهۆی پا  چۆن؟ ەە

چەنیب  نێ ایت   ەەدەسیییییییت وەهم و خەییاڵەوە ئیازار ە ئەو  ەسیییییییە وا ەفوو  ە
سیییییییێیک ل  ەێیفوو، زی ایک لە ەفلییاری سیییییییەیدیت ای یییییییایانگێیک لە پیاریس ە

 سیییییییکیلێکی پێ یییییییبڕ ڕ ەفو،یسیییییییکیلێکی ەۆ  ردو، پیایپیا   ڕیدی  پێ یییییییدییاری
چارەنفوسییییێکی    ئەوە ەۆ ان    ڕیمەفوڵم  رد و ەق  ی گران نەەفوشیییینرخە ە
ەنسییییییا رسییییییکیلە ە کەواوی فەینە راو ەفو  ەە پا و ەەخەێکی چاوەزوانەاک  
چەنب سیییییییاڵێک ەفو لە الیەن   خۆو ون  رد   اانگێکەۆ ااوەی چەنب  و   گەزاو

لەسیییییییەر کێزی  ەیانگێ ییییییییت  راەفوو ەۆ ئەوەی  یار دەوڵەکی فەرەنسییییییییاوە
دەەفو   1940  واکا سییییاڵی کا  اکی جەنگ  1937  سییییاڵی  لە  ؛د ەۆرا ەو ەکەو

 ات ئەاە زووی   هیچ  لەو سیییییااڵنەدا کێزاکم ەخسیییییەایەکە زوو، ەەاڵو نەاکرد 
سییییکیلە ە یەەاڵو ەە پا نەزیی ییییەم   ەۆ سییییۆرەۆن ات  و هیچ   دریو  رد نەدا   

او  لە چەنیبەهیا  یلۆاەکر گەزاو، چەنیبین ایانیگ ەەنێف کەواوی پیرادسیییییییبا گەز



ئەو زاهێدیانە فیزیکییەد  یلۆاەکرو   زی اکیبا سیییییییەد  فو  ە وای ە ەەڕی، ئەاە 
کێنفویە ی    داەنسیییییار یان لە فە  ەیراە پێش جەنگ تە رد خەوو لڕ ەکەواد 

گفنباک، چیم ەفیسییییەایە د ەویسییییت،  د زیر  ەای   ێکڵەاخفارد، ەفکد ەچفواە 
لە  ێڵگە ییییانیییید   شیییییییەراەم دواکر  و  زیر     ەخەوکمد   باەخفاردەوە   یییییانێکی 

  کەنبروسیت و سیروشیەیم هەەفو  لە ەەیانییەوە کا فو شیەو زاهێدانی فیزیکی 
ەە دڵدیاییەوە شەوە ەی  ەەڕیتد  یلکسەد  یلۆاەکر ەە پایس  بالە زی اک اکێک  

لڕ  دە ەوات   خەوت 

 سەرچاوە:

• https://www.itinerariesofahummingbird.com/e-m-
cioran.html 

گفەوگويي منەش  نشده با اميل چوران  فيلسوف  ربهتتتاي سفيتتتد  •
 رومانيايي

https://www.itinerariesofahummingbird.com/e-m-cioran.html
https://www.itinerariesofahummingbird.com/e-m-cioran.html

