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زانستی  مێژووی  لە  لێكۆڵینەوە  و  گەڕانەوە 

كونجكاوی  بۆ  وەاڵمێكە  تەنیا  نەك  ئابوری، 

ماهییەتی مەسەلە  بارەی  لە  تێكڕای خەڵك، 

فرەچەشنەكانی ئابورییەوە، بۆچوونی جیاجیا 

بیرمەندانی  ورووژێنەرەكانی  گەنگەشە  و 

وەاڵمێكە  بەڵكو  وەاڵمدانەوەیان،  بۆ  ئابوری 

تێگەیشتنی  رووی  لە  پێویست  نیازی  بۆ 

دركی  ئابوری،  شیكارییەكانی  لەبنەما  باشرت 

بۆ  ئابوری  هزری  لە  جیاوازەكانی  بۆچوونە 

بنچینەی  لەسەر  بۆئەوەی  ئابوری،  زانستی 

ئەو رێكارە بە دركی باشرتی زانستی ئابوری 

و بۆچوونە جیاوازەكانی شیكاریەكەی بگات 

هزر  ه��ەژاری  دەست  بە  كە  واڵتێك،  لە  و 

وابكات  دەناڵێنێت،  ئابورییەوە  شیكاری  و 

ئەمڕۆ  ئابورییەكانی  لەمەسەلە  باشرت 

مەسەلە  چارەسەری  دۆزینەوەی  بۆ  بگەین، 

بە  پێویستە  ئ��ەم��ڕۆ،  بە  ئ��ال��ودەب��ووەك��ان 

روانگەیەكی روونرت بیربكەینەوە. 

ئازادی  رێبازی   ،19 س��ەدەی  دەیەكانی  لە 

ئابوری لە فەرەنسا و بەریتانیا سەردەكەوێت. 

بەشێوەیەك سیستمی گرێبەستی ئازادی تاك 

دەوڵ��ەت،  یاسایەكی  هیچ  و  دەبێت  ئاسا 

ناكاتەوە،  بەرتەسك  ئابوری  رەهای  ئازادی 

ئیدی هیچ شتێك كۆسپی سەر رێگای ئازادی 

ئابوری نابێت، لەهەموو الیەك و لە هەموو 

شتێكدا، كێبڕكێی ئازاد بااڵدەستە. ئازادی كار  

 Laser( هاتوچۆ  ئازادی  و   )Laser Faire(

بنچینەیی  دروش��م��ی  دوو  كە   ،)passer

كالسیكەكان  بازرگانی  و  ئابوری  سیاسەتی 

باڵوببوونەوە.  شوێنێكدا  هەموو  بە  بوون، 

ئەوكارە لە راپۆرتی ئەنجومەنی لێكۆڵینەوەی 

بەهۆی  كە   ،)1810( ساڵی  ئاسایی  خەڵكی 

بەباشی  گ���وازراوەت���ەوە،  سایتەوە  وێ��ب 

رووندەبێتەوە: »هیچ جۆرە دەستوەردانێكی 

كاردا،  و  پیشەسازی  ئ��ازادی  لە  یاسادانەر 

یان لە ئازادی و بژاردەی تەواوی كەسەكان، 

و  خۆی  كاتی  لە  سودوەرگرتن  ئەوپەڕی  بۆ 

كاری خۆی بەهەر شێوەیەك و هەرمەرجێك، 

دەزانێت،  خۆی  بەكەڵكی  و  بەگونجاو  كە 

بنچینەیی  بنەمای  مەگەر  جێبەجێناكرێت، 

بنیاتنان  پێویستی  و  یەكەم  پلەی  بە  و 

كۆمەڵگە  كامەرانی  و  ئاوەدانكردنەوە  و 

پێشێلنەكات«. 

سیستمێكی لەوچەشنە پیشەسازی و خاوەن 

كارگە نوێیە، بەرهەمی داهێنەری هونەری و 

ئامێری سیستمی بازاڕی ئازاد، بە شكۆیەكی 

ئەو  لەپاڵ  بەاڵم  گەشەدەكات،  سەرسامكەر 

دی��اردەی  دوو  درەوش��اوان��ەوە،  پێشكەوتنە 

راكێشاین:  سەرنجی  نیگەرانكەر  و  ن��وێ 

یەكەم، گەشەكردنی چینێكی هەژار و نەدار 

ساماندا  بەرهەمهێنانی  گەورەی  ناوەندی  لە 

دووەم، قەیرانە بەردەوامەكانی سەرچاوەگرت 

و لەزیاد لە پێویستی بەرهەمهێنان، سەبارەت 

روانگەی  لە  تەنانەت  كارە  ئەو  بە خەرجی. 

)ژان باتیست سی(ش جیانەبووبۆوە. سیمۆن 

بۆ  كە   ،)1815( ساڵی  لە  سەفەرێكدا  لە 

بەریتانیا  لە  دەنوسێت:  دەیكات،  واڵتە  ئەو 

ئەندامانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  كرێكارێك 

زەحمەتێكی،  هەموو  سەرەڕای  خێزانەكەی، 

زیاتر  ناتوانێت  ستایش،  و  هاندان  شایانی 

پێویستیرتین  نیوەی  لە  هەندێكجار  و   4\3

خەرجەكانی ژیانی خۆی دابینبكات. 

دوو  ئەو  هەمان  سەرهەڵدانی  و  دەركەوتن 

بازاڕی  ئابوری  بەرهەڵستكارانی  دیاردەیە، 

هزری  هێڵی  و  الیەنگری  بە  پشت  ئ��ازاد، 

راستی  وردە  وردە  دەبەستێت،  ج��ی��اواز 

الیەنگرانی  و  سمیس  ئ��ادەم  تیۆرەكانی 

ب��ازاڕی  لە  ت��ەواو  بەرگری  لەسەربنەمای 

زەینی  لە  دەوڵەت،  دەستوەرنەدانی  و  ئازاد 

بەرهەڵستكارانی  دەك��ات.  ل��ەرزۆك  گشتدا 

میراتی  كە  كالسیك،  ئابوری  قوتابخانەی 

جیاواز  پاڵنەریان  ئەگەرچی  بوو،  سمیس 

دەكەوتن،  جیاواز  فكری  هێڵی  شوێن  و 

ب���ەاڵم ل��ە رەت���ك���ردن���ەوەی ت��ی��ۆرەك��ان��ی 

ئ��ازادی  لەسەربنەمای  كالسیكی  ئابوری 

تیۆری  رەتكردنەوەی  هەروەها  ئابوری، 

تایبەتی  قازانجی  رسوشتی  هەماهەنگی 

رەوت��ی  ك��ۆك��ۆن.  گشتی  قازانجی  لەگەڵ 

قوتابخانەی  بەرهەڵستكارانی  ف��ك��ری 

هزرەكانی  لە  فراوانیان  الیەنێكی  كالسیك، 

سۆسیالستەكانی  تا  ماركس،  كارڵ  رادیكاڵی 

وتەی  بە  سۆسیالیستەكانی  هەرەوەزخواز، 

وەك  كارانی  پشتگیری  خەیاڵی،  ماركس 

قوتابخانەی  بیرمەندانی  و  لیست  فریدریك 

ناوەدا  لەو  ئەڵامنیا لەخۆدەگرێت.  مێژوویی 

سیسمۆن دی سۆسیالیستێك نەبوو، بەاڵم بە 

لەگەڵ  دەگەڕا،  میانڕەودا  رێگایەكی  دوای 

هەوڵیدەدا  خ��ۆی،  رەخنەگرانەی  رۆح��ی 

ئێش  لە  لەبیرنەكراو  وێنایەكی  بۆئەوەی 

سەرمایەداری  و  ئازاد  ركابەرێتی  ئازاری  و 

بكێشێت.  نەخشە  ن���وێ،  پ��ی��ش��ەس��ازی 

بە  دەگۆڕێت  سیسمۆندییەكان  بەوشێوەیە 

رووبەرووبوونەوەی  پێشڕەوانی  لە  یەكێ 

كە  ئابوری،  كالسیكی  قوتابخانەی  راكانی 

بیروباوەڕی  لە  بەشێك  ببووە  پەیتاپەیتا 

گشتی، سیسمۆندی لە یەكەم كەسانێكە، كە 

وێڕای هزرە بااڵدەستەكان، پێ لەسەر كارێك 

ئەنجامگیری  لەگەڵ  تەبایی  كە  دادەگرێت، 

گشتی و سادەی بیرمەندانی رابردوو.

بەڵكو  ن��ەب��وو،  فەرەنسی  دی  سیسمۆن 

خێزانەكەی  بوو.  ژنۆ  خەڵكی  و  سویرسایی 

س��ەدەی  لە  كە  ب��وون،  ئیتاڵی  رەگ��ەز  بە 

شەشەمدا كۆچیان كردووە بۆ فەرەنسا. كتێبە 

نوێیەكانی  »بنەما  باوی  گرنگەكەی  ئابورییە 

لەسەرەتادا  سیسمۆندی  ئابوری«یە.  زانستی 

ئابوری  ئ��ازادی  سەرسەختی  لەالیەنگرانی 

كە  ساڵ،  هەمان  واتە   )1803( ساڵی  بوو. 

باڵوبۆوە،  سی(  باتیست  )ژان  ئابوری  كتێبی 
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سیسمۆندیش لە كتێبێكدا بە ناوی »سامانی 

سمیسی  ئادام  هزرەكانی  بیرو  بازرگانی«، 

ئەوەی  دوای  سیسمۆندی  بەرباس.  خستە 

لێكۆڵینەوەی  سەرقاڵی  زۆر  سااڵنێكی 

ساڵی  ب��وو،  سیاسی  و  ئەدەبی  مێژوویی، 

زانستی  لە  رووی  دیكە  جارێكی   )1818(

سەردەمەوە  ئەو  لەبارەی  كردەوە.  ئابوری 

تووندی  بە  م��ێ��ژووەدا  لەو  »من  دەڵێت: 

ساڵەی  چەند  بازرگانی  قەیرانی  كاریگەری 

و  ئێش  وێرانی،  ماڵ  ئەوروپا،  دواییەی  ئەو 

ئازاری دڵتەزێنی كرێكارانی كارگەكانم لەسەر 

بوو. ماڵ وێرانییەك، كە لە ئیتاڵیا، سویرسا و 

راپۆرتە  و  بووم  شایەتحاڵی  بۆخۆم  فەرەنسا 

رەسمییەكان 

ئەڵامنیا  بەریتانیا،  لە  كە  دەكرد،  رێنامییان 

هەمانشێوەیە«.  بە  ب��ارودۆخ  بەلجیكاش  و 

بۆ  سەفەرێكی   )1819( لە  سیسمۆندی 

دەستەواژەیەدا  لەم  كە  هەبوو،  بەریتانیا 

گوایە  كە  سەیرەوەیە،  »بەو  باسیكردووە: 

شیامنەی تاقیكردنەوەی گەورە بۆ فێركردنی 

كتێبی  باڵوبوونەوەی  لەگەڵ  جیهانیانە«. 

ئ��اب��وری«،  زانستی  نوێیەكانی  »بنەما 

قوتابخانەی  لە  خۆی  رێگای  سیسمۆندی 

ئابوری كالسیك جیاكردەوە.

رەخنە  یەكەمیدا  هەنگاوی  لە  سیسمۆندی 

ریكاردۆ  واتە  پەیڕەوانی سمیتی،  رەوشی  لە 

هەر  هەوڵیدەدا  »سمیت  دەگرێت:  سی  و 

كارێك لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی پەیوەست 

نەمرەكەی،  بەرهەمە   ... تاتوێبكات  پێی 

مێژووی  فەلسەفەی  توێژینەوەی  ئەنجامی 

جۆرێك مرۆڤایەتییە«، بەاڵم رەوشی رووتەڵی 

ریكاردۆ، شایانی سەرزەنشتە. هەرچەند 

ماڵتۆس كە »توێژینەوەی ورد و راستی 

و  ف��راوان��ی  لەسەر  رووداوەك��ان��ی 

توانای زەینی بۆی زیاد دەكرد« 

جێگەی ستایشی ئەوە، هەر بەو 

قبوڵكردنی  لە  رۆحی  رادەی��ە 

ئەبسرتاكتە  و  »رووتەڵییەكان 

و  ری��ك��اردۆ  تێكڕاییەكانی 

لە  بووبوو.  بێزار  قوتابیەكانی« 

روانگەی سیسمۆندییەوە زانستی 

ئەخالقییە،  زانستێكی  ئابوری، 

شتێك  »ه��ەم��وو  تێیدا  كە 

بەسرتاوەتەوە«  بەیەكەوە 

ه��ەرك��ەس��ێ��ك  و 

»بنەمایەك  بیەوێت 

كاروباری  دیكە جیابكاتەوە و تەنیا لە 

هەڵە  رێگای  بێت«،  ئەو  لەسەر  سەرنجی 

ئابوری  زانستی  روانگەیەوە  لە  دەبڕێت. 

مێژوو،  بنەمای  لەسەر  هەرشتێك  پێش 

وردەكاری  لە  »پێویستە  بینینە.  و  ئەزموون 

و  بەرباس  بخاتە  مرۆڤ  بارودۆخی  ئەودا، 

لێكۆڵینەوەوە. پێویستە هەندێكجار سەرنجی 

و جاروبار  بكات، هەندێكجار شوێن  لەسەر 

سنف و كار بێت، بۆ ئەوەی مرۆڤ بەوشێوەیە 

كە بە راستی هەیە، لە روانگە و كاریگەرییە 

ب��گ��ات....  كۆمەاڵیەتی  بنچینەییەكانی 

هەمیشە  كە  كەسانێك  دەڵێم  بەدڵنیاییەوە 

دەیانەوێت تێكڕایی بدەنە كاروباری پەیوەند 

تاوانێكی  و  هەڵە  كۆمەاڵیەتی،  زانستی  بە 

ئامانجی ریكاردۆ تەنیا ئەو  گەورە دەكەن«. 

سی( باتیست  )ژان  بەڵكو  نییە،  رەخنەیە 

تایبەت  ئابوری  زانستی  هەوڵیدەدا  كە  ش 

پیشانبدات،  تێكڕایی  بنەمایەكی  چەند  بە 

»ئ��ەرت��ەدۆك��س«  ئ��ەو  كە  لەخۆدەگرێت، 

مەیدانیان  رەخنانە  ئەو  بەردانگ.  دەكاتە 

قوتابخانەی  پاشان  رەخساند،  رەوشێك  بۆ 

دامەزراندنی  بەشانازی  ئەڵامنیا  مێژوویی 

تایبەت بەخۆی دەزانێت. 

بەرهەڵستكاری سیسمۆندی، تەنیا پەیوەندی 

زیاتر  بەڵكو  نییە،  بۆچوونەوە  و  رەوش  بە 

بەرهەڵستی قوتابخانەی كالسیكە، سەبارەت 

بە گەڕانەوە بۆ بابەتی زانستی ئابوریی. »بە 

رای ئەهلی مەكتەب، زانستی ئابوری، زانستی 

ئەرستۆ  كە  بەهەمانشێوە،  یان  سامانەكان، 

و  پێگە  كۆكردنەوەی  »رێوشوێنی  وتویەتی 

راستەقینەی  بابەتی  كاتێكدا  لە  سامان«ە. 

بارودۆخی  »تەندروستكردنی  زانستە  ئەو 

سامان  بۆخۆی  سامان  م��رۆڤ«ە،  دارای��ی 

فەرامۆشكردن،  مرۆڤێك  و  لەبەرچاوگرتن 

رێگایەكی هەڵەیە. لەوبارەیەوە سیسمۆندی 

لە ریكاردۆ نزیكرت دەبێتەوە، تا ئادام سمیت، 

بابەتی  ئادام سمیت،  لە روانگەی  بۆچی كە 

و  ماهیەت  لە  لێكۆڵینەوە  ئابوری،  زانستی 

لە  دەبێت،  میللەت  سامانی  هۆكارەكانی 

سامان،  دابەشكردنی  ریكاردۆ  كە  كاتێكدا  marx
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وەك بابەتی سەرەكی زانستی ئابوری دەناسێت.

كە  رۆژێ��ك  هەر  دەڵێت:  لەوبارەیەوە  ریكاردۆ 

لێكۆڵینەوەی  و  دەبین  بەقەناعەترت  رادەبورێت، 

یاساكان  بێهودەو  ئابوری  لەبارەی  سەرەتایی 

ئەو  واقیعی  ئامانجی  تەنیا  سامان،  دابەشكردنی 

سیسمۆندییەوە  روانگەی  لە  ئەگەرچی  زانستەیە. 

دابەشكردنی سامان لە بەرهەمهێنانی سامان زیاتر 

دابەشكردنی  مەسەلەی  كە  بەشێوازێك  گرنگە، 

نە  و  تێگەیشتنە  شایانی  نە  سامان  تێدانییە، 

بۆ  بۆچوونی  بنچینەدا  لە  بەاڵم  سەرنجە،  شایانی 

دابەشكردنی سامان جیاوازە لە بۆچوونی ریكاردۆ. 

سیسمۆندی لەوبارەیەوە دەنوسێت »بەشێوەیەكی 

لە  سامانەكان  كەڵەكەبوونی  و  كۆبونەوە  گشتی، 

سودمەندی  بەڵكو  نییە،  دەوڵەت  ئامانجی  واڵت، 

نیعمەتێكە،  نازو  لە  میللەت  تاكەكانی  تێكڕای 

دەستدەكەوێت....  سامانانەوە  ئەو  بەهۆی  كە 

لەراستیدا هەرگیز سامان و دانیشتوان بەشێوەیەكی 

واڵت  ئاوەدانی  و  نیعمەت  رواڵەتی  جیا،  و  رەها 

لەگەڵ  پەیوەندیەكانیانە  رێكخستنی  بەڵكو  نین، 

دابەشكردنی  بابەتی  لە  سیسمۆندی  یەكرتیی«. 

»هەژارەكان«،  بە  دەدات  تایبەت  پێگەی  سامان، 

هۆكارێكی  خۆیان،  بازوی  لە  جگە  كە  ئەوان،  بە 

لە  ئێوارە  تا  بەیانییەوە،  لە  نییە و  دیكەی ژیانیان 

»هەركاتێك  رەنجدەدەن،  كێڵگەكان  و  كارگەكان 

لە  تایبەت  چینێكی  قازانج  دەوڵ��ەت  بڕیاربێت 

ژێر  بخاتە  دیكە  چینەكانی  زیانی  بە  میللەت 

سەرنجەوە، بێگومان دەبوو پشتگیریكردن لە كرێی 

رۆژانەی كرێكار بێت«.

زیاتر  ئابوری،  »زانستی  سیسمۆندی  روانگەی  لە 

ه��ەرئ��ەوەی  بەمەش  بەختەوەرییە.  زانستی 

نەبێت،  مرۆڤەكانەوە  بەختەوەری  بە  پەیوەندی 

بۆچوونی  ئابورییە«.  چوارچێوەی  دەرەوەی  لە 

ژێر  دەكەوێتە  ئابوری،  زانستی  بۆ  سیسمۆندی 

زانستی  »سیسمۆندی،  باتیستەوە:  ژان  روماڵی 

بەختەوەری  كە  دەزانێت،  زانستێك  بە  ئابوری 

مرۆڤی لەئەستۆیە، بێگومان دەیانەوێت بڵێن ئەو 

لە  مرۆڤییان  بەختەوەری  دابینكردنی  كە  كەسانە، 

زانستەیان  ئەو  مەعریفەتی  پێویستە  ئەستۆیە، 

دەیانەوێت  ئەگەر  فەرمانڕەوایان  بێشك  هەبێت. 

زانستی  پێویستە  بن،  خۆیان  ئەركی  شایستەی 

تووشی  مرۆڤ،  بەختەوەری  بەاڵم  بزانن،  ئابوری 

لەجیاتی  ئەگەر  دەبێت،  گەورە  كارەساتێكی  چ 

ئەوەی، كە پشت بە عەقڵ و كاری تاكەكانی خەڵك 

ببەستێت، دەدرێتە دەست فەرمانڕەوایان«. 

لە روانگەی سیسمۆندی، قوتابخانەی كالسیك، كە 

هەم لە رەوش و هەم لە بابەتی زانستی ئابوریدا 

ئەنجامەكان  لە  پێیەش  بەو  رۆیشتووە،  بەالڕێدا 

بە هەڵەدا  رێگای  زانستیەكانیش  ئەنجامگیرییە  و 

سەبارەت  رەخنەكانی  سیسمۆندی  رۆیشتووە. 

قوتابخانەی  ئەنجامگیریەكانی  و  ئەنجامەكان  بە 

ئەرتەدۆكسەكان،  خۆی  وتەی  بە  یان  كالسیك، 

رەخنەی  جیاجیاوە،  بابەتی  بە  دەبێت  پەیوەست 

سنور  بێ  بەرهەمهێنانی  لە  كالسیكەكان  بەرگری 

دێنێتە  خۆی  داوای  خستنەڕوو،  كە  كارە  ئەو  و 

ئامێری،  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  رەخنەی  ئاراوە، 

ركابەرێتی  لە  مەرج  و  بێكۆت  بەرگری  رەخنەی 

قازانجی  لەگەڵ  تایبەتی  قازانجی  هەماهەنگی  و 

بەرهەڵستكاری  تەوەرەكانی  بازاڕ،  لە  كۆمەاڵیەتی 

سیسمۆندی دژی كالسیكەكان پێكدەهێنێت. 

سنوربەزێنی  هۆگری  رەخ��ن��ەی  لە  سیسمۆند 

سی،  یاسای  و  بەرهەمهێنان  بۆ  كالسیكەكان 

تێكڕای  زیادبوونی  ئ��ەوان،  رای  »بە  دەنوسێت: 

لەخۆ  مەترسیەكی  و  خەوش  هیچ  بەرهەمهێنان، 

نەگرتووە، بۆچی ئەگەر خاوەن كاران لەبارەیەكەوە 

هەڵەبكەن و بڕێك لە خستنەڕووی داوا زیاتر بێت، 

دەكات:  ریفۆرمی  ئابوری،  ئۆتۆماتیكی  دەزگای 

دەداتە  نرخی جۆرەكان، هۆشداری  دابەزینی  واتا 

پێویستە  و  هەڵەیانكردووە  كە  ك��اران،  خ��اوەن 

بكەن،  دیكە  ئامانجێكی  ئاڕاستەی  هەوڵییان 

بەرهەمهێنەران  نرخەكانی  هەڵەی  بەپێچەوانەوە 

جۆرەكان  خستنەڕووی  كە  ئ��اگ��اداردەك��ات��ەوە، 

بەپێی پێویست نییە و پێویستە بڕی بەرهەمهێنان 

سیسمۆندی لە 
هەنگاوی یەكەمیدا 
رەخنە لە رەوشی 
پەیڕەوانی سمیتی، 
واتە ریكاردۆ و سی 
دەگرێت: »سمیت 
هەوڵیدەدا هەر 
كارێك لە بارودۆخی 
كۆمەاڵیەتی پەیوەست 
پێی تاتوێ بكات ... 
بەرهەمە نەمرەكەی، 
ئەنجامی توێژینەوەی 
فەلسەفەی مێژووی 
جۆرێك مرۆڤایەتییە
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هەمیشە  هەڵەكان،  بەمەش  زیادبكەن. 

»ئابوری  ب��ەاڵم  دەب��ن«،  زووتێپەڕ  و  كاتی 

سەملاندنی  لەجیاتی  )كالسیكەكان(  ناسان 

كاروبارەكان  و  رووداو  زارەك��ی،  و  تێكڕایی 

دەیخەنە  دەڕوات،  ك��ە  ب��ەوش��ێ��وەی��ەی 

لەجیاتی  ئەگەر  لێكۆڵینەوەوە،  و  بەرباس 

لەبەرچاوگرت،  مرۆڤەكانیان  بەروبومەكان، 

بەرهەمهێنەران  هەڵەی  لە  سادەیی  بە 

زیادبوونی  كە  راستە  ن��ەدەب��وون.  خ��ۆش 

بۆ  خستنەڕوو  كە  كاتێكدا  لە  بەرهەمهێنان 

زیان  نەبێت،  بەس  رۆژانە  داوای  تێركردنی 

بە كەس ناگەیەنێت و لە قازانجی هەمووانە، 

زیاد  خستنەڕووی  كەمكردنەوەی  ب��ەاڵم 

كاتێك  نییە  كارئاسانی  پێویست،  رادەی  لە 

ئایا  نەبێت،  زیاد  خێرایی  بەهەمان  داوا  كە 

یان دوو  لە ماوەی یەك،  باوەڕە كە  جێگەی 

رۆژ، سەرمایەكان و كرێكاران بتوانن، واز لە 

بازاڕی  بێ  تووشی  كە  بێنن،  پیشەسازییەك 

بووە، كار و پیشەسازییەكی دیكە بگرنەبەر؟ 

ناهێنن  كاركردن  لە  واز  »بەرهەمهێنەران   ...

و ژمارەیان كەم ناكات، مەگەر ئەوكاتەی كە 

موفلیس  كارگەكان  خاوەن  زۆری  كۆمەڵێكی 

لە هەژاریدا مبرن«.  بن و زۆربەی كرێكاران 

مەترسیەی  زۆر  تیۆرە  لەو  و  »بێین  بەمەش 

لەخۆیدا  خ��ۆی  كە  ئ��اب��وری،  هاوسەنگی 

بە  راستە   ... بگرین.  خۆبەدوور  دێتەئاراوە، 

دەبێت،  هاوسەنگی  جۆرێك  كات  تێپەڕینی 

بەاڵم دوای ئازارەكان و وێرانی ترسناك ئەوە 

دەبێت«. 

ئ��ام��ێ��ر ت��ەوەرێ��ك��ی دی��ك��ەی رەخ��ن��ەی 

كالسیكەكانەوە،  روانگەی  لە  سیسمۆندییە. 

بەرەكەتە.  و  بەختەوەری  هۆكاری  ئامێر 

ئاسانرت  بەروبومەكان  بەهۆیەوە  چونكە 

بەرهەمدەهێرنێن.  هەرزانرت  نرخی  بە  و 

كە  رای��ەی��ە،  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  سیسمۆندی 

و  لەبەرچاوبگرین  كار  حەقیقەتی  ئەگەر 

هۆكارەكانی  لەسەر  سەرنجدان  لە  خۆمان 

و  كۆسپ  و  بگرین  دوور  شوێن  و  ك��ات 

كۆمەاڵیەتی  دەزگای  جیاجیاكانی  بەركەوتە 

ئەژماربكەین، ئەوكاتە دەبینین، كە ئەنجامی 

ئەوەیە،  ئامێرەكان  راستەوخۆی  و  هەنوكە 

دەرەوە  دەكاتە  كارگەكان  لە  كرێكاران  كە 

لە  دادەبەزێنێت،  بەرامبەریان  ركابەرێتی  و 

بەمەش  دەبێتەوە.  كەم  داوا  بڕی  ئەنجامدا 

هەمیشە  تەنیا  نەك  ئامێرەكان،  كاریگەری 

باش نییە، بەڵكو سودمەندییان تەنیا كاتێكە، 

داهاتی  و  ئاكام  لێوەرگرتنی،  سود  پێش  كە 

كاری  ئەگەری  و  نەكردووە  گەشەی  گشتی 

ئەوە  دەرئەنجامی  لە  كە  كەسانێك،  بۆ  نوێ 

كەس  »بێگومان  رەخسابێت.  دەبن،  بێكار 

مرۆڤ  جیاتی  لە  ئامێر  گۆڕانی  چاكەی 

رەتناكاتەوە، بەو مەرجەی كە كەسانی بێكار 

كارێكی  دیكە  لەجێگەیەكی  بتوانن  ب��وو، 

بەڵگەی  لەوبارەیەوە  ب��دۆزن��ەوە«.  دیكە 

سیسمۆندی  ئامێرەكان«ی  »كارپێكەری 

بەناوبانگە:

تەواوی  كە  بەریتانیا سەردەكەوت،  »كاتێك   

كاری كێڵگەكان و كاروباری شارەكانی خۆی، 

لەواڵتەكەی  ئەنجامدەدا،  ئامێری هەڵمی  بە 

ژنۆ  گچكەی  كۆماری  لە  زیاتر  كۆمەڵێكی 

ئێستای  بەرهەمی  و  داهات  بەاڵم  نەدەبوو، 

ئەوەبوو  شایستەی  ئایا  دەپاراست،  خۆی 

جەنابی  بزانین؟  ئاوەدانی  و  دەوڵەمەند  بە 

....بەمەش  بەڵێ  وەاڵمدەداتەوە،  ریكاردۆ 

رەهایی  بە  مرۆڤ  و  شتێكە  هەموو  سامان 

لەوە  شتێك  هیچ  راستیدا  لە  كەوایە  هیچ، 

باشرت نییە، كە پاشا تاك و تەنیا لە دوورگەی 

كارپێكەری  ب��ەردەوام  و  مبێنێتەوە  خۆیدا 

و  ئامێر  بەهۆی  و  هەڵسوڕێنێت  ئامێرەكان 

كاروبارەكانی  تەواوی  ئۆتۆماتیكی،  ئامێری 

بەریتانیا بەدەستەوەبگرێت«!. 

بێكاری  مەسەلەی  لەوبارەیەوە  سیسمۆندی 

ئامێر  بەكارهێنانی  ب��ەه��ۆی  ك��رێ��ك��اران 

دەكۆڵێتەوە،  بابەتە  لەو  و  تێدەپەڕێنێت 

پشكی  ك��اری��ش،  هێزی  پاشاموەكانی  كە 

ناچیزییان لە حەقدەست و سودی رێكخراوی 

لە  »ئێمە  وەردەگ��رن.  ئامێر  بەرهەمهێنانی 

بە  دیسانەوە  و  ومت��ان  دیكە  جێگەیەكی 

كە  بكەینەوە،  دووبارەی  دەزانین  پێویستی 

كارەساتی راستەقینە لە تەواوكردن و ریفۆرمی 

ئامێردا نییە، بەڵكو دابەشكردنی ناتەواوە، كە 

لەبەرهەمەكانیان بەكاریدەهێنین. هەركاتێك 

كار،  دیاریكراوی  بڕێكی  بە  بتوانین  ئێمە 

بە  پێویستە  بەدەستبێنین،  زیاتر  بەرهەمی 

زیاترمان هەبێت  هەمان رێژە بەهرەمەندی 

یان زیاتر پشوو بدەین...، بەاڵم لە رێكخراوی 

ئێستای ئابوری كە كرێكار بۆتە كۆیلە، ناچارە 

كە سەرەڕای ئامێری توانای بەرهەمهێنان ئەو 

بۆی زیاددەكات، نەك تەنیا كەمرت كارنەكات، 

بێت،  ماندو  زیاتر  دەكرێت  شیامنە  بەڵكو 

بۆئەوەی هەمان حەقدەستی پێشووی خۆی 

تێگەیشتنی  بەڵگاندنانە  ئەو  بپارێزێت«. 

لە  ئامێرو  ك��اری  لە  سیسمۆندی  الوازی 

پیشەسازیدا  بەرهەمهێنانی  پ��رۆس��ەی 

پیشاندەدات. 

قوتابخانەی  سیسمۆندی  دیكەی  تەوەرێكی 

ركابەرێتی  سودی  بە  رەخنەی  بۆ  كالسیكك، 

»بە  سمیت  ئادام  رای  بەپێی  دەگەڕێتەوە. 

یان  پیشەسازییەكان،  لە  بەشێك  گشتی هەر 

هەر بەشێك لە كار، كە كەڵكی بۆ كۆمەڵگە 

بە رێژەیەكە،  هەبێت، هەمیشە سودمەندی 

زیاتر  گشتیرت،  و  ئازادتر  ناوی  ركابەرێتی  كە 

هەڵە  بە  رای��ە  ئەو  سیسمۆندی  دەبێت«. 

دژی  لە  بەڵگە  دوو  و  دەزانێت  بنەما  بێ  و 

دێنێتەوە. ركابەرێتی لە روانگەی سیسمۆندی 

مایەی  هەركاتێك  بەرەكەتە،  بە  و  ب��اش 

بڕی  زیادكردنی  بۆ  كاران  خاوەن  هاندانی 

زیاترە،  داوای  ئەوە  كە  بێت،  بەرووبووم 
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شوم  پێچەوانەدا،  دۆخی  لە  بەاڵم 

رادەی  ئەگەر  چونكە  ترسناكە،  و 

بێت،  وەس��ت��او  و  جێگیر  خ��ەرج 

ئەوەیە،  ركابەرێتی  ئەنجام  تەنیا 

كە خاوەن كارانی شارەزا، یان ئەوان 

ركابەری  زیاتریان هەیە،  كە سەرمایەی 

ه��ەرزان  ك��ااڵی  خستنەڕووی  بە  خۆیان 

بۆالی  مشتەریەكانیان  و  بكەن  مایەپووچ 

كە كۆمەڵگە  ئەوەی  بەبێ  رابكێشن،  خۆیان 

سودی لێوەربگرێت و ئەوە هەمان روانگەیە، 

كە زۆرجار لەبەرچاومان دەكرێتەوە. 

و  پێویستی  پ��ی��ش��ەگ��ەران،  ئ��ام��ان��ج��ی 

بەرژەوەندی ئەژماركراوی كۆمەڵ نییە، بەڵكو 

سامانی  و  قازانج  زیاتركردنی  هیوای  تاكە 

بۆ هەرزانكردنی  كەسییانە. سەرباری هەوڵ 

دەست  كە  ناچاردەكات،  كار  خاوەن  كااڵ، 

بەهێزی كارەوە بگرێت، لە هەموو شوێنێك 

ركابەرێتی بۆتە هۆی ئەوەی، كە لە كارگەكان 

لەجیاتی پیاوان، كار بە مندااڵن و ژنان بكەن. 

هەندێك لە خاوەن كاران، بۆئەوەی سود لە 

النی زۆری هێزی مرۆیی وەبگرن، شەو و رۆژ 

كرێكاران 

ن���اچ���اردەك���ەن، ك��اری 

ب��ك��ەن،  گ��ی��ان��ك��ێ��ش  و  م��ان��دوك��ەر 

ن��ادەن��ێ.  پێویستیشیان  حەقدەستَێكی 

لە هەندێك الیەنەوە،  »قازانجی خاوەن كار 

جگە لە روتكردنەوەی كرێكارانی بەكرێگیراو، 

شتێكی دیكە نییە. بەو بەڵگەیە قازانج ناكات، 

خەرجیدەكات،  ل��ەوەی  زیاتر  كارگەكەی 

كە  هۆیەوەیە،  بەو  بەڵكو  بەرهەمدێنێت، 

كارەكەیان  لەبەرامبەر  گونجاو  حەقدەستی 

لەوچەشنە  پیشەسازی  نادات.  كرێكاران  بە 

كە  هەرزانی  ئایا  كۆمەڵگەدایە«.  ب��ەالی 

لەگەڵ ئەو هەلومەرجە بەهەمدێت، بەهای 

كۆمەڵگە  كە  ك��ەم  سودێكی  ئایا  هەیە؟ 

دەس��ت��ی��دەك��ەوێ��ت، 

بەهێزی  كە  زیانێك،  لەگەڵ 

شایانی  دەگەیەنێت،  كرێكارانی  ك��اری 

پەرەپێدانی  بەهای  »ئەگەر  بەراوردكردنە؟ 

بەدبەخت  چینێكی  هێنانەئارای  بازرگانی، 

ئەوە  كە  بڵێم،  پێویستە  بێت،  نەخۆش  و 

بەهایەكی یەكجار قورسە«. 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی پ��ی��ش��ەس��ازی ل��ە روان��گ��ەی 

دوو  بۆ  خەڵكی  وردە  وردە  سیسمۆندی، 

ئازادی  دابەشدەكات:  لێكجیا  تەواو  چینی 

مام  چینی  لەناوبردنی  لەگەڵ  ركابەرێتی 

سەرمایەدار  و  رەنجدەر  چینی  دوو  ناوەند، 

ن��اوەن��دی  م���ام  »س��ن��ف��ی  بەجێدێڵێت. 

جوتیارانی  گچكە،  خاوەندارانی  لەناوچوون. 

Friedrich List
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دەزگ��ا  خ��اوەن  بچوك،  ك��اری  كرێگرتەی 

و  گچكە  كارگە  خاوەن  گچكەكان،  پیشەییە 

نەیانتوانیووە  شارەكان،  بچوكی  دوكاندارانی 

كە  سەرمایەدارانێك،  ركابەرێتی  بەرامبەر  لە 

دامەزراوە و كارگەی گەورەیان دامەزراندووە، 

بەرگریبكەن. لە كۆمەڵگەیەكی دیكە، جگە لە 

سەرمایەداری گەورە و رەنجدەری بەكرێگیراو 

كە  چینێك  بینیامن  هەمومان  نەكاتەوە، 

بوو،  هەستپێنەكراو  تاڕادەیەك  راب��ردو،  لە 

هیچ  رەهایی  بە  كە  كەسەكان،  چینی  واتە 

شێوەیەكی  چ  لە  نییە،  جۆرەداراییەكییان 

سامهێنەردا گەشەیكردووە«.

ژیروەند،  ئاشی  دروستكردنی  »كارگەكانی 

بەرهەمهێناوە،  بێكەڵكییان  كۆنی  ئاشی 

ل��وار،  بەرمیلی  دروستكردنی  كارگەكانی 

پەكخستووە.  دروستكەرانیان  بەرمیل  كاری 

گەورە  گواستنەوەی  و  هەڵگرتن  بنكەكانی 

هێڵی  و  داشقە  هەڵمییەكان،  پاپۆڕە  لەگەڵ 

ئاسن و سەرمایەی گەورەی خۆی، جێگرەوەی 

خاوەن  و  گاریچییەكان  بەلەمەكان،  خاوەن 

پاسیكلەكان هەژار و بێ نوا بوون ... بازرگانانی 

فرۆشگای  و  گ��ەورە  كۆگای  دەوڵ��ەم��ەن��د، 

كردۆتەوە  گەورەكان  پایتەختە  لە  فراوانیان 

بازگانانی  تەواوی  لەناوبردنی  هەوڵی  لە  و 

دووكاندارانی  فرۆشان،  تاك  جوملەفرۆش، 

بێالیەن  خەڵكانەی  ئەو  شارەكانن،  گچكەی 

و ئازاد بە دەاڵاڵن و نوێنەران و حەقدەست 

رەن��ج��دەری  بەكرێگیراوانی  و  وەرگ���ران 

لەبەرامبەر  ئێمە  »ئێستا  دەگۆڕن«.  خۆیان 

بارودۆخ و هەلومەرجێكی كۆمەاڵیەتی تەواو 

نوێداین، كە هیچامن ئەزموونێكامن لێی نییە. 

هەرجۆرە  كە  ئەوەی،  دەگەینە  وردە  وردە 

بەجیا  كارێك  هەرجۆرە  لە  خاوەنداریەك 

بزانین ... ئەمە ئەو مەترسییە كۆمەاڵیەتییەیە، 

كە پێویستە رابگەیەندرێت«.

ب��ە ب��ۆچ��وون��ی س��ی��س��م��ۆن��دی، ه��ۆك��اری 

دیسانەوە  ئابورییەكان،  قەیرانە  بنچینەیی 

داهاتەكان  نادروستی  دابەشكردنی  بۆ 

جیابونەوەی  ئەنجامی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە. 

تەنیا  كە  ئەوەیە،  كار  لە  خاوەندارییەتی 

شایانی  سەرمایەداران  و  خاوەنداران  الیەنی 

كرێكاران  داهاتی  پەرەپێدانە،  و  زیادكردن 

پێویستییەكان  كەمی  الیەنی  بەهەمان 

ناهەماهەنگییەك  لێرە  و  دەوەس��ت��ێ��ت 

بەرهەمەكان  داوای  و  بەرهەمهێنان  لە 

دێتەئاراوە. »بەهۆی چڕبونەوەی سامانەكان 

خاوەن  سنورداری  ژمارەیەكی  دەس��ت  لە 

بازاڕی ناوخۆ، بەردەوام تەسكرت و گورشاوتر 

دەبێت و خاوەن پیشەسازی ناچاردەبێت، كە 

بۆخۆی لە دەرەوە بۆ بازاڕی فرۆشنت بگەڕێت، 

بەردەوامەكان  گ��ەورە  شۆڕشە  لەوێش  كە 

روان��گ��ەی  ل��ە   ... ل��ێ��دەك��ەن.  ه��ەڕەش��ەی 

كارێكی  خ��اوەن  خەرجی  نیشتامنییەوە، 

نەواو  بێ  كرێكاری  ه��ەزاران  كە  ملیۆنەر، 

ژێرفەرمانی  ژیانی  كەمی  الی  بە  دیاریكراو 

ئەو كاردەكەن، هەرگیز بەهای خەرجی سەد 

خاوەن كاری زۆر كەم مایە، كە هەریەكەیان 

نابێت«.  هەبێت،  تواناتری  بە  كرێكاری   10

خاوەن  و  بچوكەكان  »بازرگانە  سەرباری 

كارگەی بچوك لەناودەچن و خاوەن كارێكی 

گەورە جێگەی سەدان كەسییان دەگرێتەوە، 

بە  لەوانەیە  هەمویان  سامانی  ك��ۆی  كە 

لەگەڵ  نەبێت.  تەنیا  یەك كەسە  ئەو  رادەی 

باشرت  لەو  بەكاربەری  هەموویان  ئەوەشدا، 

بەشكۆیەكانی  و  پڕخەرج  كەلوپەلە  بوون. 

تا  پیشەسازییە،  هاندانی  هۆگری  كەمرت 

خەرجی ئەو سەدان بێامڵ و حاڵە مام ناوەند 

و خۆشگوزەران، كە جێی ئەوانی گرتۆتەوە«. 

هەماهەنگی  سیسمۆندییەكان  سەرئەنجام 

لەبازاڕ  گشتی  قازانجی  و  كەسی  قازانجی 

ئابوریزانان  كە  راستە  »ئەوە  رەتدەكاتەوە. 

جەختییان  زۆر  ل��ەب��ارەی��ەوە  )كالسیك( 

خۆی  قازانجی  هەركەسە  كە  ك��ردۆت��ەوە، 

باشرت لە حكومەت دیاریدەكات، بەاڵم ئەوان 

قازانجی  كە  كردووە،  بانگەشەیان  نهێنی  بە 

هەركەسێك بەرامبەر قازانجی گشتە. كەسێك 

دزینی  تااڵندەكات،  خۆی  دراوسێكەی  كە 

كە  كەسێك  قازانجیەتی.  لە  دراوس��ێ  ماڵی 

بۆ  پێویستی  توانای  ئەگەر  دەدزرێت،  ماڵی 

رووبەرووبوونەوە نەبێت، دیسانەوە بژاردەی 

بێدەنگی لە قازانجیەتی، بەاڵم ئەوە هەرگیز 

هێز  یەكێك  كە  نییە،  كۆمەڵگە  قازانجی  لە 

بێت.  تەسلیم  دیكە  ئەوی  و  بەكاربەرێت 

كاردەكات،  رۆژان��ە  كە  كرێكار  قازانجی   ...

لەوەدایە كە حەقدەستەكەی لە 10 كاتژمێری 

پ��ەروەردەك��ردن��ی  و  خ��ۆی  ژیانی  بۆ  ك��ار، 

منداڵەكانی بەس بێت ... قازاجی كۆمەڵگەش 

كە  كرێكارێك  قازانجی  ب��ەاڵم  ل��ەوەدای��ە، 

نرخێك،  بەهەر  خۆی  نانی  خوازیارە  بێكارە، 

بەمەش  بەدەستبێنێت.  بێت  مومكین  كە 

ئەگەر پێویست بێت، 14 كاتژمێر لە رۆژێكدا 

كاردەكات، منداڵەكانی خۆی لە 10 ساڵییەوە 

و  ژیان  و  سەالمەتی  كارگەكان،  دەنێرێتە 

دەخاتە  خ��ۆی  چینەكەی  ت��ەواوی  بوونی 

گوشاری  لە  بۆئەوەی  مەترسییەوە،  بەردەم 

رزگ��اری  هەنوكە،  پێویستی  گیانكێشانی 

سیسمۆندی  دەس��ت��ەواژان��ەی  ل��ەو  بێت«. 

لە  الوازی  دركێكی  ئەو  كە  دەبێت،  ئاشكرا 

تیۆری هەماهەنگی قازانجی كەسی و گشتی 

ئادام سمیس و دەستی نەمری ئەو هەیە و 

بە باشی لە لۆژیكەكەی نەگەیشتووە. 

سیسمۆندی،  رەخنەیی  شیكاری  سەرئەنجام 

بۆ رێبازێكی كرداری دەگەڕێتەوە. ئەگەرچی 

كۆتایی  سۆسیالزم  بە  سیسمۆندی  رەخنەی 

ئ��ازاد  ئ��اب��وری  بنەماكانی  ب��ەاڵم  ن��ای��ەت، 

هەرگیز  سیسمۆندییەكان  رەت��دەك��ات��ەوە. 

رەخ��ن��ە و ن��اڕەزای��ی خ��ۆی��ان ئ��اڕاس��ت��ەی 

ئابوری  بناغەی  كە  تایبەتی،  خاوەنداریەتی 
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نوێوە،  روانگەیەكی  لە  نەكرد.  پێكدەهێنێت  ئازاد 

دەڕوانێت،  ئابوری  جیهانی  لە  سیسمۆندی  كە 

زۆرجار  تایبەتی  قازانجی  ئ��ازادی،  رەوت��ی  وەك 

دەوڵەت  الدانی  بۆ  ئیدی  گشتییە،  قازانجی  دژی 

پەند  داكۆكی  بابەتی  كە  ئابوری،  كاروباری  لە 

سمیسە،  ئ���ادام  قوتابخانەی  ئ��ام��ۆژگ��اری  و 

بەرژەوەندی  بەپێچەوانەوە  نامێنێتەوە.  الیەنێك 

بێت  را  خاوەن  دەوڵەت  خوازیارە،  كۆمەاڵیەتی 

نوێ  ئابوری  سیاسەتی  بۆ  جێگە  شێوەیە  بەو  و 

لە  دەكرێتەوە.  كۆمەاڵیەتی«  »سیاسەتی  بەناوی 

دەوڵەت  كاری  پێویستە  روانگەی سیسمۆندییەوە 

جڵەو  و  بەندوباوی  بێ  كە  ئەوەبێت،  ئاڕاستەی 

بە  ب��ەر  و  بوەستێنێت  بەرهەمهێنان  پچڕاوی 

تووندبگرێت)!(.   خێراو  گۆڕانی  و  زۆر  داهێنانی 

سیسمۆندی ئارەزوی پێشكەوتن و هەڵكشانە، كە 

ئارام بێت و لە قۆناغی پەیتا پەیتادا ئەنجامبگرێت، 

بەبێ ئەوەی زیان بەكەس بگەیەنێت، بێ ئەوەی 

بەبێ  تەنانەت  سنورداربكات،  كەس  داهاتی 

»زیادبوونی  دابەزێنێت.  سود  نرخی  كە  ئەوەی، 

سەرمایەكان خوازراو نییە، مەگەر بە رێژەیەك كە 

توانای سەرمایەگوزاری و سود وەرگرتنیان گەشەی 

هەرشوێنێك  لە  دەوڵ��ەت  پێویستە  كردبێت«، 

نێوان  یەكگرتوویی  دیكە  جارێكی  شیاوە،  كە 

سەرباری  دروستبكاتەوە،  خاوەنداریەت  كارو 

چوارچێوەیەك  كۆمەڵە  دەوڵەت  پێویستە  ئەوە، 

لە  سودوەرگرتن  لەپێناو  كار،  بازاڕی  بخاتەسەر 

هێزی كار.

وەك  سیسمۆندیدا،  كۆمەاڵیەتی  سیاسەتی  لە 

گوماناوی،  دۆخی  كالسیك،  ئابوری  لە  رەخنەكانی 

بۆخۆی  ئ��ەوە  و  دی��ارە  ب��ڕی��ارن��ەدان  و  دودڵ��ی 

سەرچاوەگرتوو لە كێشمەكێشی هەمیشەیی نێوان 

عەقڵ و هەستە. ئەو لەوە عاقڵرتە، كە لە بەرهەم 

و  نەگات  نوێ  پیشەسازی  سیستمی  بەرەكەتی  و 

ژێركاریگەری  نەكەوێتە  كە  ل��ەوەی  هەستیارتر 

پرۆسە بەئازەرەكانی كۆمەڵگەی پیشەسازی نوێوە 

و هاوكات لەوە پارێزگارترە، كە خوازیاری شۆڕش و 

هەڵگێڕانەوەی بناغەی كۆمەڵگە بێت. سیسمۆندی 

دزێ��وی  لەبەرامبەر  مرۆڤە  الوازی  خەمباری 

سەرسامكەردا، بەاڵم لەخۆیدا ئەو توانایە نابینێت، 

بە  راستییە  ئەو  و  ئاشكرابكات  كە دەرمانی دەرد 

دانی  كاریگەر  و  سادە  دەربڕینێكی  یان  خاكی، 

ئەوەی،  دوای  پێدادەنێم  دانی  »من  پێدادەنێت: 

چییە  كەبنەما  دەرمخست،  خۆم  ب��اوەڕی  بە  كە 

هێزە  ئەو  لەخۆمدا  لەكوێیە،  دادپ���ەروەری  و 

دەربخەم.  جێبەجێكردنی  هۆكاری  كە  نابینم، 

دابەشكردنی بەرهەمەكانی كار لە نێوان كەسانێك، 

لە بەرهەمهێناندا بەشدارن، بە رای من خەوشدار 

توانای  ل��ەس��ەرووی  رەنگە  ب��ەاڵم  گەندەڵە،  و 

مرۆڤایەتییەوەبێت، لەبەرئەوە وێنابكرێت بتوانێت 

سیستمی خاوەنداریەتی بە تێكڕایی جیاواز بێت، 

لەگەڵ ئەوەی ئەزموون ئەنجامیداوە«.

سیسمۆندی لە پێشڕەوانی بەگژداچونەوەی راكانی 

قوتابخانەی كالسیكی ئابورییە، كە وردە وردە بۆتە 

لەو  یەكێكە  گشتی،  بیروباوەڕەكانی  لە  بەشێك 

بااڵدەستەكانەوە،  بیرۆكە  بەهۆی  كە  كەسانەی، 

ئەنجامگیرییە  لەگەڵ  كە  كارێك،  لەسەر  سورە 

گشتیەكان و سادەی بیرمەندانی رابردوو تەبا نییە،

گەلێك  فەرمانڕەوای  سیسمۆندی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

نەیاریكردنی  ئ��ااڵی  دوات��ر  كە  ن��وێ،  قوتابخانە 

بەاڵم  ئەژمارناكرێت،  هەڵدەدات،  كالسیك  ئابوری 

سیسمۆندییەوە  هەستەكانی  لە  بیرۆكەكەیان 

بیروباوەڕ  و  تیۆر  هەمان  و  دەگرێت  سەرچاوە 

سیسمۆندی،  توێژینەوەی  رەوشی  رادەگەیەنن. 

سیمۆندی  مێژووییە.  قوتابخانەی  بەخشی  ئیلهام 

لەگەڵ  هەستەكان،  و  س��ۆز  بەپەنابردنەبەر 

دڵسۆزی بۆ چینی كرێكار و رەخنەی لە سیستمی 

بەنددا،  و  بێكۆت  ركابەرێتی  و  پیشەسازی 

پێشڕەوی  بۆ دەستوەردانی دەوڵەت،   بانگهێشت 

ئابوری  سۆسیالیستەكانە. شیكاری بۆ قەیرانەكانی 

لە  سامانەكان  چڕبوونەوەی  بۆ  شیكارەكەی  و 

بوونی  رەن��ج��دەران  و  س��ەرم��ای��ەداران  دەستی 

ئیلهام  كرێكاران،  زۆری  جەماوەری  پەیتای  پەیتا 

سیسمۆندی 
لە پێشڕەوانی 
بەگژداچونەوەی 
راكانی قوتابخانەی 
كالسیكی ئابورییە، كە 
وردە وردە بۆتە بەشێك 
لە بیروباوەڕەكانی 
گشتی، یەكێكە 
لەوكەسانەی، كە 
بەهۆی بیرۆكە 
بااڵدەستەكانەوە، سورە 
لەسەر كارێك، كە 
لەگەڵ ئەنجامگیرییە 
گشتیەكان و سادەی 
بیرمەندانی رابردوو 
تەبا نییە
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زۆربەی  ئەمڕۆش  هەر  ماركسە.  بەخشی 

سیسمۆندی  بەڵگەكانی  سۆسیالیستەكان، 

ناوی  كە  ئەوەی  بەبێ  دەكەنەوە،  دووبارە 

سیسمۆندی بێنن. 

ئابوری  لە  پەڕینەوە  دیكەی  پێشڕەویەكی 

سان  ئ��ازاد،  ب��ازاڕی  بنەمای  لەسەر  كالسیك 

تایبەمتەندی  بەشێوەی  هەڵبەتە  سیمۆنە، 

زیاتر  سیمۆن  س��ان  خ���ۆی.  تایبەتی  و 

هەیە  ئابوری  بۆچوونی  ئایدۆلۆژییكە، 

بیرۆكەكانی  ئ��اب��وری،  تیۆرسێنێكی  ت��ا 

كۆمەڵگەی  بۆ  جوانە  رەنگدەرەوەیەكی 

پیشەسازی نوێ، كە زادەی داهێنانی ئامێری 

و دۆزینەوە زانستییەكانە. 

سان سیمۆن لە خانەدانە گەورەكانی فەرەنسا 

بوو، كە لە خەیاڵی هێنانەئارای ئینجیلی نوێ 

بوو بۆ دنیای نوێ. ساڵی )1814( تا مردنی وازی 

لە بەشی زۆری هەوڵە فەلسەفییەكانی خۆی 

هێنا، تاڕادەیەك یەكسەر سەرقاڵی شیكردنەوە 

و رونكردنەوەی بیروڕا كۆمەاڵیەتی و سیاسی 

ستایشی  لە  بنچینەیی  ه��زری  ب��وو.  خ��ۆی 

سیستمی پیشەسازیدا ، لەو دەستەواژانەدا كە 

ناوبانگی  بە »تەمسیلی سان سیمۆن«  پاشان 

وادابنێین  »ئەگەر  دەرب����ڕدراوە:  دەرك���رد، 

یەكەم  لە  كەس  پەنجا  نائاگایی،  بە  فەرەنسا 

كیمیازانانی  یەكەم  لە  خۆی،  زانانی  فیزیك 

خاوەن  خۆی،  ژینگەناسانی  یەكەم  لە  خۆی، 

خۆی   ... جوتیاران  و  بازرگانان  بانكەكان، 

گرنگرتین  پیاوانە،  ئەو  چونكە  لەدەستبدات. 

سامانی  بەرهەمهێنەرانی  بەرچاوترین  و 

فەرەنسان ...، هەر لە ساتی لە دەستدانیانەوە، 

میللەت لەجیاتی پەیكەرێكی بێگیان دەبێت، 

كە  دیكە،  میللەتەكانی  بەرامبەر  لە  یەكسەر 

ئێستا ركابەریانە، چۆك دا دەدات و لەدۆخی 

رۆژێك  تا  دەمێنێتەوە،  ژێردەستی  و  زەبونی 

و  بكاتەوە  قەرەبوو  بەفیڕۆچوونە  ئەو  كە 

 ... بڕوێنێت.  لەسەر جەستەی  نوێ  سەرێكی 

ئێستا دەچینە گریامنەیەكی دیكەوە. وادابنێین 

پیشەسازی،  زانست،  بلیمەتەكانی  هەموو 

بازرگانی و هونەر بۆ فەرەنسا مبێننەوە، بەاڵم 

پاشا،  لە دەستدانی  ماڵوێرانی  بە  لە رۆژێكدا 

تاڕادەیەك  شێوەیە  )هەربەو   ... و  پاشا  برای 

پاشایەتی  خانەدانی  ئەندامانی  ت���ەواوی 

لە  و  بێت  گ��ی��رۆدە  ن��اودەب��ات(  فەرەنسا 

دەرب��ار،  گەورەكانی  ت��ەواوی  رۆژدا  هەمان 

وەزیران،  ئەنجومەنی  ئەندامانی  وەزیرەكان، 

فەرماندەكان،  دی��وان،  باوەڕپێكراوەكانی 

كەشیشەكان،  ئۆسقوفەكان،  كاردیناڵەكان، 

لە   .... و  شارەكان  دەس��ەاڵت��داری  ت��ەواوی 

هەموو  رووداوە  ئەو  بێگومان  دەستبدات، 

فەرەنسیەكان خەمبار دەكات، چونكە كەسانی 

لەدەستدانی  بەاڵم  باشن،  خەڵكانی  ناوبراو 

ماتەم  دەوڵ��ەت،  كەسەی  ه��ەزار  سی  ئەو 

و  سۆز  روانگەی  لە  مەگەر  ناهێنێتەئاراوە، 

هەستی مرۆڤایەتییەوە، چونكە لەدەستچوونی 

ئەوانە، زیانێكی گەورە بە واڵت ناگەیەنێت«. 
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لە راستیدا حكومەتی فەرمی لە روانگەی سان 

سیمۆنەوە، وەك سەرخانە و كار و كاریگەری 

بەبێ  دەتوانێت  كۆمەڵگە  رواڵەتییە،  تەواو 

بەاڵم  ب��دات،  ئاسایی  ژیانی  بە  درێ��ژە  ئەو 

خاوەن  پیشەكاران،  بیرمەندان،  لەناوچوونی 

بانكەكان و بازرگانان، كۆمەڵ ئیفلیج دەكات و 

سەرچاوەكانی ژیان و ساغلەمی وشك دەكات، 

راستەقینەی  بااڵدەستی  ئ��ەوان  كە  بۆچی 

كۆمەڵگەن.

بە بڕوای سان سیمۆن لەبارەی دەستوەردانی 

زەمانەیە:  باوی  هزری  هاوڕای  دەوڵەتەوە، 

»هەموان پشتڕاستی دەكەنەوە، كە تاڕادەیەك 

بە  دەوڵەتەكان  كە  هەنگاوەكانی،  تەواوی 

بانگەشەی خۆیان بۆ ئاوەدانی و دەوڵەمەندی 

كۆمەڵگە ناویانە، ئەنجامێكی جگە لە زەرەر 

هەموو  ئاڕاستەیەی  بەو  نەبووە.  زیان  و 

گەورەترین  كە  گەیشتوون،  ئەنجامە  بەو 

و  بەختەوەری  بۆ  حكومەتەكان  خزمەتی 

خۆشگوزەرانی كۆمەڵگە ئەوەیە، كە چەندی 

كەمرت دەست لە كاروباری خەڵك وەربدات، 

كە  راس��ت��ە،  كاتێك  ت��ا  ب���اوەڕە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 

ئێستایە  سیاسی  سیستمی  بەپێی  حكومەت 

و  رەها  سەرۆكی  بە  ئەو  بیەوێت  ئەگەر  و 

ناڕاست  و  هەڵە  بێگومان  بزانن،  گشتی 

دەبێت«.

 بەاڵم سان سیمۆن الیەنگرانی لەگەڵ خەونی 

لە  خۆیان،  ت��ازەی  پیشەسازی  كۆمەڵگەی 

سان  الیەنگرانی  دەپەڕنەوە.  ئازادی  بنەمای 

سیمۆن لە باتی شیكردنەوەی بیروڕای ئەوەوە 

دەڵێن: »نەك تەنیا ئێمە لەگەڵ ئەو باوەڕە كۆك 

نین، كە دەستوەردانی راستەوخۆ لە كاروباری 

بەرتەسكرت  رۆژ  بە  رۆژ  پێویستە  كۆمەڵ، 

باوەڕمانوایە  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  بێتەوە، 

كە دەستوەردان و رێنامیی، پێویستە هەموو 

شتێك بگرێتەوە و لە هەموو شوێنێك هەبێت، 

راستەقینە  كۆمەڵگەی  ئێمە  رای  بە  چونكە 

لە زنجیرە«. هەڵبەتە ئەوە زۆر الڕێ  بریتییە 

سان  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  كە  بۆچی  نییە، 

و  گەورەیە  كارگەیەكی  راستیدا  لە  سیمۆن 

»لە  بااڵدەستە.  بەسەریدا  زنجیرەیی  رێسای 

بە  كار  گرنگرتین  گ��ەورەدا،  كارگەیەكی  هەر 

پلەی یەكەم بریتییە لە رێكخستنی كاروبارەكان 

دروستكردنی  بۆ  هۆكارەكان  ریزبەندی  و 

كااڵ، پاشان كۆكردنەوەی قازانجی خاوەن كار 

لەگەڵ قازانجی كرێكاران لەالیەك و قازانجی 

روانگەی  لە  دیكەوە«.  لەالیەكی  بەكاربەران 

گ��ۆڕواوە  فەرەنسا  »واڵت��ی  سیمۆنەوە  سان 

فەرەنسا  میللەتی  و  گ��ەورە  كارگەیەكی  بۆ 

گۆڕاوە بۆ كارخانەیەكی گەورەی پیشەسازی« 

ئاشكرایە كە »لە كارخانەیەكدا، ئەركی بەرگرتن 

یان  ناوخۆ،  بێسەروبەرەییەكانی  و  دزی  لە 

چاودێریكردنی  دیكە  دەستەواژەیەكی  بە 

ناوەندی  م��ام  ت��ەواو  كارێكی  ك��ارگ��ەك��ان، 

و  ب��ەردەس��ت  بە  زۆرج��ار  كە  الوەكییە،  و 

خزمەتكاران دەسپێردرێت« و هەر بەوشێوەیە 

كۆمەڵگەیەكی  لە  حكومەت  ئەركی  و  كار 

پیشەسازی تەنیا پێویستە »پشتگیری خەڵكی 

كارا و بەرهەمهێن لە بەرامبەر كاری بێبەرهەم 

ئازادی  و  ئاسایش  بێكارە،  نابەرهەمهێنی  و 

»لە  بپارێزێت«.  سامان  بەرهەمهێنانی  بۆ 

سیستمی كۆمەاڵیەتی كۆندا، بابەتی سەرەكی 

بڕیارەكان، پێدانی بژاردەی زۆر بە حكومەت 

چینەكانی  بااڵدەستی  وەستاندنەوەی  و 

 ... بوو  خ���وارەوەدا  چینەكانی  بەسەر  بااڵ 

بابەتی  بەپێچەوانەوە،  نوێدا  سیستمی  لە 

سەرەكی بڕیارەكان، رێكوپێككردنی راشكاو و 

متوربەكردنی عاقاڵنەی ئەو كارانە دەبێت، كە 

پێویستە لەالیەن كۆمەڵگەوە جێبەجێبكرێت، 

بارودۆخی  ئاكارەوە،  و  جەستەیی  لەباری  تا 

لە  بێت«.  باشرت  تاكەكان  هەموو  ژیانی 

روانگەی سان سیمۆنەوە »پێویستە حكومەتی 

پەرلەمانی، وەك گوزەرگایەكی پێویست بەرەو 

بگیردرێت«.  لەبەرچاو  پیشەسازی  سیستمی 

لە  ك��ە  بێت،  ئاشكرا  پێویستە  هەڵبەتە 

سیمۆندا  سان  نوێی  پیشەسازی  كۆمەڵگەی 

زنجیرەیی،  لەوچەشنەی  سیستمی  لەگەڵ 

تیۆری  و  شاراوە  دەستی  بۆ  جێگەیەك  ئیدی 

هەماهەنگی قازانجی تایبەتی و گشتی لە بازاڕدا 

نەبێت. ئەوانە رستەی بیرێكن، كە سان سیمۆن 

بەهۆیەوە لە كۆڕی ئازادیخوازانی ئابوریدا كە 

، جیادەكاتەوە  دەگاتە رای الیەنگرانی ئەوان 

هزرەكانی  و  سۆسیالیستەكان  بە  ئ��ەو  و 

وەك  سیمۆنیش  سان  نزیكدەكاتەوە.  ئەوان 

بۆ  تایبەتی  خاوەنداریەتی  سیسمۆندییەكان 

هەڵناوەشێرنێتەوە، بەاڵم فكرەكەی سەرچاوەی 

كە  بەجۆرێك  سۆسیالیستەكان.  بۆ  ئیلهامە 

سان  سۆسیالیستەكان،  كرێكاری  زۆرترین 

سورل  ج��ۆرج  دەستەواژەیەی  لەو  سیمۆن 

نەناو  چوو  خ��وازان  »سۆسیالیزم  دەدوێ��ت: 

لە  كارگەكانەوە  سیسمتی  دروستكردنی 

كارگەكان،  دروستی  نەریتی   ... كۆمەڵگەدا. 

بێگومان سەرچاوەی موچەی داهاتووە«.

و  ئامێر  میراتگری  تەنیا  نەك  سۆیالیزم   

كە  دەبێت،  هونەر  و  زانست  و  ئامێرەكان 

لە  بەڵكو  هێناویەتەئاراوە،  سەرمایەداری 

هاوكاری،  رێكوپێككردنی  و  كار  رێكخستی 

زیاتر  كارگەكان  لە  كات  بەتێِپەڕینی  كە 

ئاسایی،  مرۆیی  توانای  و  هێز  و  كات  لە 

كاروبارەكان  هەموو   ... سودوەردەگرێت. 

كارگەكان،  رێكخستنی  بنچینەی  لەسەر 

یاسای  لەگەڵ  ب��ەردەوام  كە  رێكدەخرێت 

مەیلی  بەبێ  و  كات  رۆیشتنی  بەبێ  تەواوو 

خۆت لە خوالنەوەدان،. 

سەرچاوە:

 www.donya e  ( اقتصاد  دنیای  -روزنامه 

) eqtesad.com
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 پێشەكی
بوونی  فراوانرت  بەهۆی  و  بەخێرایی  ئەمڕۆ 

پرۆسەی بەجیهانیبوون، چوارچێوەی گونجاو 

لێكۆڵینەوە  بەمەبەستی  جدی  پاڵنەری  و 

فۆڕمی  پرۆسەیە  ئ��ەو  شیكردنەوەی  و 

سۆسیۆلۆژان،  ئابوریناسان،  وەرگ��رت��ووە. 

زانستە  تیۆرسێنانی  و  كەلتور  توێژەرانی 

الیەنە  دەوروب���ەری  لە  بیر  سیاسیەكان، 

رووە  ف��رە  پرۆسە  ئ��ەو  جۆراوجۆرەكانی 

توێژینەوەی  و  كار  بەرهەمی  و  دەكەنەوە 

بە  پەیوەست  تیۆرێكی  چەند  پسپۆڕی، 

بوونی  خێرایی  و  گەشەكردن  سەرهەڵدان، 

و  كاریگەری  و  جیهانیبوون  بە  پرۆسەی 

ئاسۆی  ئاكامەكانی و چاوپێداخشاندنەوە و 

جیهانی  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  لە  بەرچاو 

بوون،  بەجیهانی  تیۆرەكانی  هاوچەرخە. 

چەندین  لە  ب��ەوەی  نەبێت  تایبەت  كە 

لە  جیا  خراونەتەروو،  دواییە  ئەم  ساڵی 

دوای  دەیەكانی  لە  هاوچەرخ،  تیۆرسێنانی 

پرۆسەی  لە  دووەمیش  جیهانی  جەنگی 

تێیدا  بەشدار  هۆكاری  و  بەجیهانیبوون 

راكانی  رەگ��ی  ب��ەاڵم  ل��ێ��وەك��راوە،  قسەی 

لە  دەبوایە  بیستەم  س��ەدەی  روو  خ��راوە 

وەك  كالسیكی  سۆسیۆلۆژانی  تیۆرەكانی 

K.(ماركس  ،)E.Durkheim(دورك��ه��ای��م

كەموزۆر  كە   )M.Weber(ڤیبێر  ،)Marx

بۆی  ب��ی��ری��ان��ك��ردۆت��ەوە،  ل��ەوب��ارەی��ەوە 

بگەڕێیت. ئەگەرچی راكانی ئەو تیۆرسێنانە 

بەجیهانیبوون  بە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  لەگەڵ 

پێناسەدەكرێت، زۆر جیاوازە، بەاڵم قسە لە 

گۆڕانی  و  بەسرتاوەییەكان  و  یەكبوونەكان 

خاڵی  مرۆڤایەتی،  كۆمەڵگەكانی  سرتاكتۆری 

ئاماژەیان  پێشرت  كە  گرنگیەتێكە،  شایانی 

پێكراوە.

ت��ی��ۆرس��ی��ن��ان��ی ك��الس��ی��ك ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

بوونییان  بەجیهانی  پرۆسەی  لە  راستەوخۆ 

بەجیهانی  چەمكی  چونكە  نەكۆڵیوەتەوە، 

بەجیهانیبوون  وەك  پێكهێنەرەكانی  و  بوون 

دواوە  بە   )1960( لە  زیاتر  جیهانگەرایی،  و 

بە   )1990( لە  پێناسەكراوە،  و  روو  خراوەتە 

زانستە  زاراوەی  باوترین  بۆتە  جیهانیبوون 

ئێمە   ،)waters  ،1998( كۆمەاڵیەتییەكان. 

تیۆرسێنییە  بناغەی  كردە  چەمكانەمان  ئەو 

نوێیەكان، كە ئەوان پەرەیانپێدا و تیۆرەكەیان 

هاوپەیوەندی  لە  جەخت  الیەنەوە  لەزۆر 

كۆمەڵگەی  زیاتری  هەرچی  یەكبوونی  و 

و  وەسفكردن  لە  دەك��ەن��ەوە.  مرۆڤایەتی 

كۆمەڵناسانی  تیۆرانە،  ئەو  جیاكردنەوەی 

 )20( س��ەدەی  سەرەتای  و   )19( س��ەدەی 

پێگەی تایبەتییان هەیە. 

ئابوریناسان، 
سۆسیۆلۆژان، 
توێژەرانی كەلتور و 
تیۆرسێنانی زانستە 
سیاسیەكان، بیر لە 
دەوروبەری الیەنە 
جۆراوجۆرەكانی 
ئەو پرۆسە فرە رووە 
دەكەنەوە

marx
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كلود – ئانری سان سیمۆن )روانینی 

زانستی، كۆمەاڵیەتی، بە پیشازی بوون( 

ف��ەرەن��س��ی،  كۆمەڵناسی  سیمۆن  س��ان 

ئەگەرچی لە خێزانێكی خانەدان لەدایكبووە، 

هەژاری  بە  تەمەنی  كۆتایی  سااڵنی  بەاڵم 

رۆسۆ،  لەگەڵ  ئاشنابوونی  لەگەڵ  بردەسەر. 

فەیلەسوفەكانی  س��ەرەك��ی  ه��زری  فێری 

رێگای  بوو،  فەرەنسا  رۆشنگەری  سەردەمی 

رزگاری مرۆڤایەتی گرتەبەر. 

ئینتەرناسیۆنالیستی  روانگەكانی  كە  ئەو 

هێزە  رەفتاری  كە  لەوباوەڕەدابوو،  هەبوو، 

الوازی  هۆكاری  ئەفرێنەری  هاوشێوەكان، 

بووە  كەلتور  و  و سنورەكانی سیاسی  ئاست 

و كۆمەڵگەیەكی جیهانی پێكدێنێت. زانستی 

رەوتەدا  لەم  بوون  پیشەسازی  بە  و  كۆمەڵ 

پرۆسەی  بە  كاریگەرن  كە  وت���ەزان،  دوو 

 .)Holton, 1998:122( بەجیهانی بوون

روانینی  بە  نیوتن  كە  پێیوابوو،  سان سیمۆن 

دنیا  سرتاكتۆری  ئاشكراكردنی  و  زانستی 

بووەكانی  دووبارە  سیمبولە  و  راگەیشتبوو 

و  بینین  ب��ەر  خستبووە  رسوش��ت��دا  ل��ە 

لێكۆڵینەوەوە، دەكرێت سرتاكتۆری كۆمەڵگە 

و یاسا بااڵدەستەكان لەسەری ئاشكرا بكەیت. 

دەركەوتنی  پێویستی  لەسەر  جەختی  ئەو 

ئۆرگانیزەكردنی  لەبارەی  زانستی  تێڕوانینی 

باوەڕی  بە  دەك��ردەوە.  كۆمەاڵیەتی  الیەنی 

زیندوو  ئۆرگانیزمی  وەك  كۆمەڵگە  ئ��ەو 

دەب��وای��ە  و  گ��ەش��ەدەك��ات  و  پێكهاتووە 

دەستی بە تێگەیشتنی ئەو گەشەیە )گۆڕانی 

سەقامگیری  هۆكارەكانی  و  كۆمەاڵیەتی( 

ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی )رێ��س��ای ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی( 

ئۆرگانیزەكردن  یاساكانی  و  بگەیشتایە 

Saint Simon



119
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

شیبكاتەوە.  كۆمەاڵیەتی  سەقامگیری  و 

لە  سیمبولەكان  بینینی  روانگەیەوە  لەو 

قۆناغێكی دوورودرێژدا، پێویستە لە تیۆرێكی 

كۆببنەوە،  یەك  ل��ەدەوری  مێژوویی  گشتی 

بنچینەییەكانی  هۆكارە  بتوانن  بۆئەوەی 

گۆڕانی مێژوویی لە رابردو، ئێستا و داهاتوو 

جیابكەنەوە. پێویستە هۆكاری رووداوەكانی 

پەسەندی  كۆ  و  هەبێت  پێشرت  داهاتوو، 

تەواونەبوو، ئاكامێكی ناچارییە. 

لێكۆڵینەوە  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  زانستی 

دوای  بە  گ��ەڕان  و  شارستانی  شێوازی  لە 

یاسا  و  سیمبولەكان  گ��ۆڕان،  پرۆسەكانی 

ئۆرگانیزەكردنی  بەسەر  بااڵدەستەكان 

بینینەكان  ی��ارم��ەت��ی  ب��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

سرتاكتۆری  نەخشەی  ئ��اش��ك��رادەك��ات، 

كۆمەڵگەكان و رەوتی مێژوو، لەگەڵ گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی دەكێشێت. 

لەسەربنەمای  كۆمەڵگەكان  لە  لێكۆڵینەوە 

مێژوو،  لە  سودوەرگرتن  لە  بریتییە  زانست، 

بینین و گەڕان بەدوای رێسا و سیمبولەكان. 

كۆمەاڵیەتی  زانستی  روان��گ��ەی��ەوە  ل��ەو 

و  كۆمەاڵیەتی  بوونەوەرێكی  وەك  مرۆڤ، 

پەیوەندییە  لە  سەرنج  بەبێ 

تاوتوێدەكات  كەلتوریەكان 

لە  و رۆڵی گرنگ دەبینێت 

یەكگرتنی مرۆڤەكاندا. 

رێسای  ئ��ەوك��ارەوە،  تەنیشت  بە 

دابەشكردنی  بەبنەمای  پیشەسازی 

ئۆرگانیزەكردنی  بۆ  ك��ار،  زانستی 

دووب�����ارەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ە، دەزان����ی. 

توێژە  بۆ  بۆخۆی  روان��گ��ەی��ەوە  ل��ەم 

دابەشدەبێت،  سازگار  كۆمەاڵتیەكانی 

لێكۆڵینەوەی  بە  پشتی  كە  ئەزموونگەرێتی 

بەستووە،  عەقڵ  رێساو  و  یاساكان  زانستی 

دی��اری��دەك��ات.  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە 

كۆمەڵگە  بۆ  زنجیرەیی  روانگەی  سیمۆن 

رۆشنبیران،  بە  شایستەی  چینی  هەبوو، 

روانینی  دەزانی،   ... و  دادوەر  پیشەكاران، 

ئ��ەزم��وون��گ��ەرای��ان��ەی ب��ۆ ك��ۆم��ەڵ��گ��ە و 

دابەشكردنی كار، جۆرێك رێسای پیشەسازی 

 .)Delaney, 2003(دەنواند ئۆرگانیزەكردنی 

لە روانگەی سان سیمۆن، بەپیشەسازی بوون 

داواكارییە  فراوانبوونی  پرۆسەی  بۆخۆی 

كۆمەڵگەی  لە  پرۆسەیەك  فراوانبوونی  و 

ئەورووپی  كەلتوری  فێربوونی  نائەورووپی، 

ئابوری  بە دوادا دەبێت، بۆیە پیشەسازی و 

لە خزمەت یەكبوونی كەلتوریدایە و بەمەش 

كۆمەڵگەی  فۆرمۆلەبوونی  خزمەت  لە 

نێودەوڵەتیدا دەبن. 

و  بەرنامەڕێژكراو  كۆمەڵگەیەكی  روئیای 

لەخەیاڵدابوو،  نێودەوڵەتی  كۆمەاڵیەتی 

داكۆكی لە گەشەی تەكنەلۆژیاو بە پیشەسازی 

سەرئەنجام  ئەو،  باوەڕی  بە  دەكرد.  بوون 

درووس��ت��ك��ردن��ی  ب��ۆ  كۆمەڵگە  ت��ێ��ك��ڕای 

دەبێت  یەكدەگرن،  جیهانی  كۆمەڵێكی 

لەالیەن  گرتوو  فۆڕم  كۆمەڵی  رێنامییەكانی 

ئەنجامبدەن،  نوخبەكان  و  شایستە  چینی 

بۆچی كە خەڵكی ئاسایی لە كۆمەڵی جیهانی 

بەپیشەسازی  ناگەن.  زانست  بنەمای  لە 

بێ  لۆژیكی  رەنگدانەوەی  زانست،  بوونی 

هاوپەیوەندی  و  جیهانگەرایی  دەرەتانی 

. )Watres ,1995:5(پێشكەوتووی جیهانیین

كۆمەڵگەیەك كە ئەو مژدەی دەدات، جەختی 

دیسپلین،  رێسا،  بوونی  پێویستی  لەسەر 

كارایی، كۆنتڕۆڵی هەموان بەسەر ئامێرەكانی 

بەرهەمهێنان و ئازادی لەسەرخۆی ژنان 

سان  الیەنگرانی  رای  دەكردەوە. 

بەرچاوی  كاریگەری  سیمۆن، 

روانینی  لەسەر  تایبەت  بە 

ئەو  دوای  سۆسیالیستی 

بەجێهێشتووە. 

سەرچاوە:

http://anthropology.

ir/node/3132

Max Weber
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سیمۆنییەكان،  س��ان  ب��ی��رووب��اوەڕی 

خەیاڵپاڵوی  ل��ە  س��ەی��ر  تێكەڵەیەكی 

دۆزی��ی��ە.  دۆزی���ن���ەوەی  حەقیقەتە  و 

سەرنجیان  هەرگیز  سۆسیالیستەكەیان، 

بەڵكو  نییە،  خەڵكی  ه��ەم��وو  ل��ەس��ەر 

كۆمەڵگەیە،  رۆشنبیری  چینی  بەردانگی 

ئیلهامی  كرێكاری  ژیانی  لە  مەعریفەتی 

تێبینی  سەرچاوەی  بەڵكو  وەرنەگرتووە، 

رەوتە  راستی  زۆر  دەرونی  تێگەیشتنی  و 

سەردەمەكەیانە.    ئابوری  گەورەكانی 

ئ��ەوە  ق��وت��اب��خ��ان��ەك��ان،  ن��اك��ۆك��ی  دوای 

پشكی  سیمۆنی  سان  پێشەوایانی  دەبیرنا 

كاریگەرییان لە ئیدارەی ئابوری فەرەنسادا 

گرنگرتین  رەوتی  چونەتە  و  كردووە  پەیدا 

پیشەسازی  و  بازرگانی  دارای���ی،  ك��اری 

بانكی   )1863( لە  فریە  برایانی  ئەوكاتەوە. 

منونەیەكی  كە  گ��وازراوەی��ان،  ب��ودج��ەی 

داراییە  و  بازرگانی  گەورە  كۆمپانیا  تەواوی 

ئەنفانتین  دامەزراند.  بوو،  هاوچەرخەكان 

هێڵی  كۆمپانیای  گەورەترین  هۆكاری  بووە 

)چاریس،  ئێم  ئێڵ.  ب.  بە  نارساو  ئاسنی 

لیۆن، مارسیل(، هەروەها یەكەم كۆمپانیای 

كەناڵی سوێسی دامەزراند. میشێل شوالییە 

فرانس،  دی  كۆلێژ  بااڵی  قوتابخانەی  لە 

و  دەوڵ��ەت  ئابورییەكانی  داه��ێ��رناوە  لە 

كارە  جێبەجێكردنی  لە  ئەو  چاودێریكردنی 

گەورەكانی خانوبەرە و بەرژەوەندی گشتی 

بازرگانی  گرێبەستی  دەك��رد،  پشتیوانی 

كە  رێكخست،  بەریتانیا  لەگەڵ  )1860(ی 

بازرگانی  ئازادی  قۆناغی  دەستپێكی  بووە 

بەهەمانشێوە  ف��ەرەن��س��ا.  ل��ە  دەرەك���ی 

ل��ەوان��ەی��ە ن��اوی زۆرب���ەی دی��ك��ەی سان 

ئابوری  مێژووی  لە  كە  بهێنین،  سیمۆنەكان 

سەدەی )19( هۆكاری كاریگەر بوون. 

پلەی  پێگەی  پێشبینی  ئەوان  تایبەت  بە 

یەكەمی بانكە گەورەكان و دامەزراوەكانی 

ئابوری  لە  پیشەسازییان  سەنرتالیزەبووی 

بانكە گەورەكان،  راستیدا  لە  نوێدا دەكرد. 

خەڵك،  پ��ارەی  پێسپاردنی  س��ەرچ��اوەی 

مافی  بۆ  دەستربدن  بەبێ  و  ك��ردەوە  بە 

سەرمایەی  خەزێنەی  بۆتە  خاوەنداریەت، 

دەخرێتە  سەرمایە  بەهۆیانەوە  و  گەورە 

ئەمڕۆ  بازرگانییەوە.  رەهەندی  هەزاران 

هەرگیز  كە  نوسەر،  هەندێك  تەنانەت 

بانكەكان  ل��ۆم��ەی  نین،  سۆسیالیست 

لە  كە  فەرەنسا(،  لە  )بەتایبەت  دەكەن 

گرنگن،  زۆر  ئەركە  ئەو  جێبەجێكردنی 

و  پیشەسازی  بودجەی  رێكخستنی  واتە 

هاندان و برەودان بە پیشەسازییەكان، كە 

پێشبینییان  ئەوان  بۆ  سیمۆنییەكان  سان 

خراوەتە  كارەكانیان  رسوشتی  و  كردووە 

و  پێویستە  ك��ە  بەوچەشنەی  ئەستۆ، 

بینینی  پیشاننەدەن.1  بوێری  لەوانەیە 

و  بانكەكان  ك��اری��گ��ەری  زۆرو  رۆڵ���ی 

لە  نێودەوڵەتی،  داراییەكانی  دام��ەزراوە 

بۆ  )رستوراسیۆن(،  گەڕانەوە  سەردەمی 

ئەورووپیەكان،  دەوڵەتە  بە  قەرز  پێدانی 

شارڵ ریست
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ناچاربوون  جەنگ  ساڵ   )20( دوای  كە 

قەرزبكەن و پەیوەندی كەسی و خێزانییان 

سان  كە  وایكرد،  بانكەكان  خاوەن  لەگەڵ 

گرنگییەتی  و  پێگە  لە  بەباشی  سیمۆنەكان 

بگەن.  نوێ  ئابوری  متامنەداری 

لە  تێگەیشتنیان  دروس��ت��رت،  ل��ەوان��ە 

كاروباری  چەقگیرتری  ئیدارەی  پێویستی 

بەرهەمهێنانی  بتوانێت  ك��ە  ئ��اب��وری، 

س��ام��ان ب��اش��رت ل���ەوەی رك��اب��ەرێ��ت��ی بێ 

ب��ەن��دوب��او ئ��ەن��ج��ام��دەدات، ه��اوت��ای 

تەنیا  ب��ك��ات.  خ��ەرج��ی  پێویستیەكانی 

نابێت.  ئەركە  ئەو  بەرهۆدەی  دەوڵ��ەت 

هەروەك دەبینین ئەمڕۆ بە بەرچاومانەوە 

نێوان  سازشەكانی  و  رێككەوتنەكان 

فرۆشگای  ئەنجامدەدرێت،  كارگەكان 

بەرهەمهێنەران  یەكیەتییەكانی  و  گەورە 

دادەم����ەزرێ����ت، ك��ە ه��ەم��ی��ش��ە ی��ەك 

دووركەوتنەوە  واتە  هەیە،  ئامانجییان 

بەهۆی  ركابەرێتی  ناتەواوی  و  زیان  لە 

چ��ڕب��وون��ەوەی  و  ی���ەدەك  و  پێشبینی 

رێكخستنەش  ئەو  كاروبارەكان.  عاقاڵنەی 

دیكەی  كارێكی  جێبەجێكردنی  تائاستێك 

سیمۆنییەكانە.  سان  تیۆرەكانی 

دزەكردنی  و  كاریگەر  بەوشێوەیە  ئەگەر 

جێگەی  ئابوری  مێژووی  بۆناو  كەسییان 

دانیپێدابنێین،  پێویستە  بووبێت،  سەرنج 

بناوانی  و  بنج  هزرەكانیشیاندا  لە  كە 

یان  باوەڕەكان،  بیرو  هەموو  تاڕادەیەك 

دروس��ت��ك��ەر، دروس���ت، ی��ان ن��ادروس��ت، 

س��ەدەی  سۆسیالیزمی  دیاریكراوی  كە 

لرمینە  وت��ەی  بە  دەبیرنێت.  )19(ی���ە، 

كە  ف��ەی��ل��ەس��وف،  )Lerminier(ی 

سان  باوەڕی  لەگەڵیاندابووە،  سەردەمێك 

پێشەكی  ی��ان  پێشەكی،  سیمۆنییەكان 

جێگەی  س��ەرەت��ا  سۆسیالیزمە.  كتێبی 

كۆمەڵێك  وتەكانیاندا  لە  كە  سەرنجە، 

لە  كە  دەبینین،  دروش��م  و  دەس��ت��ەواژە 

بەرهەم و ئەدەبیە كۆمەاڵیەتییەكان دەبن 

دەستەواژەی  دیكە.  ئەوانی  لە  بەشێك  بە 

مرۆڤەوە«  بەهۆی  مرۆڤ  »چەوسانەوەی 

بوو.  پەسندییان  هەمووان   ،)1848( تا 

دوای  كە  چینایەتی«  »خەباتی  وشەكانی 

راستیدا  لە  دەگ��رێ��ت��ەوە،  جێی  ماركس 

ئ��ەوان  نییە.  چەمكێكی  ل��ەوە  بێجگە 

ك��ار«  »رێ��ك��خ��راوی  ل��ە  ب��الن  ل��وی  پێش 

زاراوەی  ماركس  پێش  و  باسیاندەكرد 

سەرمایەكانی  ب��ۆ  ك��ار«ی��ان  »ئ��ام��ێ��ری 

بەكاردەهێنا.  ن��ەگ��وازراوە  و  گ���وازراوە 

سودوەرگرتن  تەنانەت  سیمۆنییەكان  سان 

ل��ە ت��ی��ۆری ق��ازان��ج��ی خ��اوەن��داری��ان��ەی 

سەرنجی  جێگە  دەبێتە  پاشان  زەوی، 

پێش  و  كردووە  پێشبینی  سۆسیالیستەكان، 

رۆژێك  »پێویستە  باسی  ج��ۆرج  هانری 

بارودۆخی خاوەن زەوی لەگەڵ تیۆرەكانی 

و  بكرێت«  ه��اوت��ا  ری��ك��اردۆ  ماڵتۆس 

بۆ  بەپیتەكان  زەوییە  داهاتی  »زی��ادەی 

تەرخاندەكرێت«.  كۆمەڵگە  بەرژەوەندی 

پێشنیازو  بەرهەمەكانیان  زیادكردنی  بە 

هەرگیز  كە  دەبیرنێت،  دیكە  نەخشەكانی 

منونە  ب��ۆ  نییە:  سۆسیالیستی  الی��ەن��ی 

لە  كرێكاران  بەشداریپێكردنی  بیرۆكەی 

ئێمە  كە  ئەوجێیەی  تا  كارگەكان،  قازانجی 

وتارێكی  لە  یەكەمجار  بۆ  ئاگادارین، 

باسیكراوە.  »بەرهەمهێنەر«  رۆژنامەی 

باوەڕەكانی  »رشۆڤ��ەی  زیاتر  هەرچەند 

زیاتر  تاوتوێدەكەین،  سیمۆن«  س��ان 

پێشبینیەكانی،  و  دەستپێشخەری  لە 

كە  ناڕەوای  فەرامۆشكردنی  و  شایستەیی 

ئەنگڵس  سەرسامدەبین.  بەریكەوتووە، 

وتویەتی:  سیمۆنەوە  س��ان  ل��ەب��ارەی 

بنج  كە  بەوچەشنەیە،  عەقڵی  »بلیمەتی 

باوەڕەكانی،  تێكڕای  تاڕادەیەك  بناوانی  و 

كۆمەاڵیەتییەكانی  نائابورییە  تایبەت  بە 

داهاتوو لەالی ئەو كۆكراوەیە«. مەبەست 

بە  كە  ئ��اب��وری«  »بەتایبەت  ب��اوەڕ  لە 

بووە،  نەی  سیمۆن  سان  ئەنگڵس،  باوەڕی 

»زێدەبایی«ە،  ماركسیستی  تیۆری  هەمان 

تەنیا  نەك  ئەو،  بۆ  ئەوە  ئێمە  ڕای  بە  كە 

خەوش و كەموكوڕی نییە، بەڵكو لە رووی 

بنچینەی  لەسەر  سۆسیالیزم  كە  چاكەیە 

بە هەڵەی بەها  تێكەاڵو  ناڕاست و  تیۆری 

راستەقینە  مەیدانی  لە  بینانەكردووە، 

دای��ن��اوە.  كۆمەاڵیەتی  بنچینەدا  لە  و 

بە  تەنیا  سیمۆنییەكان  سان  ئیمتیازی 

الی  نییە.  تازەكانیان  دروشمە  و  وتەكان 

تەواوی  دەتوانرێت  ئێستاوە  هەرلە  ئەوان 

بۆچوونەكان،  الیەنی  گەورەكانی  ناڕەزاییە 

و  كۆمەاڵیەتیەكان   19 س��ەدەی  لە  كە 

ئ��اب��وری��ەك��ان دەخ��ات��ە ب��ەرام��ب��ەر ی��ەك، 

بەوچەشنە  ن��اڕەزای��ی��ەك  ك��رد،  ئاشكرا 

ق��وڵ��ە، ك��ە زۆرج���ار رێ��گ��رە ل��ەب��ەردەم 

بڵێی  وەك  بەرامبەرەكەیان،  لە  تێگەیشنت 

قسەدەكەن:  جیاواز  زمانی  دوو  لەگەڵ 

بەرامبەر  ن��اڕازی   رای��ەی  هەوڵدەدەین 

لەو  بۆخوێنەر  لەوانەیە  روونبكەینەوە، 

لە  راكان،  و  بیروباوەڕ  پێچاوپێچی  بازاڕە 

دوو  نێوان  لێكجیابوونەوەی  كە  كاتێكدا 

ئەنجامدەدرێت،  فكری  گ��ەورەی  رەوتی 

سمیس،  ئ��ادەم   – ئەلف  بێت.  رێنامیی 

قەڵەمڕەو  سێ  باتیست  ژان  و  ریكاردۆ 

بەشێوەیەكی  ئ��اب��وری��ی��ان  زان��س��ت��ی  و 

رێكخراوی  قەڵەمڕەو  لە  ورد  و  راشكاو 
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خاوەنداریەت  جیاكردۆتەوە.  كۆمەاڵیەتی 

كارێكی  ئەوان  رای  بە  ومتان،  پێشرت  وەك 

ناڕەزایی  و  باس  بەبێ  كە  كۆمەاڵیەتییە، 

دابەشكردنی  رووی  ق��ب��وڵ��ی��دەك��ەن.2 

و  ه���ۆك���ارەك���ەی  گ���واس���ت���ن���ەوەی،  و 

لێدەگرێت،  سەرچاوەی  كە  دەرئەنجامێك، 

ب��ەدەرە.  ئ��ەوان  باسەكەی  مەیدانی  لە 

دابەشكاری  و  دابەشكردن  لە  مەبەستییان 

سااڵنەی  داهاتی  دابەشكاری  تەنیا  سامان 

بەرهەمهێنانی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی  ن��ێ��وان 

و  كەسی  الیەنی  لە  چاوپۆشین  سامان، 

بزانن،  دەیانەوێت  ئەوان  مرۆڤایەتییە. 

نرخی  و  زەوی  مۆڵەتی  نرخی  و  نرخ  كە 

دێتەئاراوە.  شێوەیەك  بەچ  حەقدەست، 

لە  جگە  سامانیان،  دابەشكردنی  تیۆری 

شتێكی  خزمەتگوزاری  قیمەتی  تیۆری 

تاكەكانی  و  كەس  لە  ئاوڕ  و  نییە  دیكە 

بەپێی  كۆمەاڵیەتی  بەرهەمی  ناداتەوە. 

پێویستی  یاسای  بەگوێرەی  ئ��ەوان،  رای 

و  سەرمایە  و  زەوی  هۆكاری  سێ  نێوان 

ئەوان  هەندێكجار  دابەشدەكرێت.  كار 

)كاتێك  دەربڕین  ئاسانكاری  ئاڕاستەی  بە 

سەرمایەداران  و  خ��اوەن��داران  باسی  كە 

بەو  كەسایەتی  دەك���ەن(  كرێكاران  و 

راستیدا  ل��ە  ب��ەاڵم  دەدەن،  ه��ۆك��اران��ە 

بوونی  ناكەسی  هەمان  بیریان  بنچینەی 

بەرهەمهێنانە.  هۆكارەكانی 

نێوان  لە  كە  خاڵەیە،  ئەو  دیاریكردنی 

شێوەیەك  چ  بە  مرۆڤایەتیدا  تاكەكانی 

بۆچی  داب��ەش��ك��راوە؟  خ��اوەن��داری��ەت��ی 

ئەوانی  و  خ��اوەن��دارن  ك��ەس  هەندێك 

و  ك��ار  ئامێرەكانی  بۆچی  نین؟  دیكە 

زەوی  وات���ە  س��ام��ان،  بەرهەمهێنانی 

ژمارەیەكی  ل��ەب��ەردەس��ت  سەرمایە  و 

كەسەكان  داهاتی  بۆچی  دیاریكراوە؟ 

داب��ەش��ك��اری  داب��ەش��ك��ردن و  ل��ە  ك��ە 

ئەوئاستە  ت��ا  دەك��ەوێ��ت��ەوە  ب��ەره��ەم 

لەجیاتی  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانە؟ 

رووت،  و  تێكڕایی  هۆكارەكانی  تێبینی 

بەرهەمهێنانی  مرۆڤایەتی  هۆكارەكانی 

س���ام���ان، وات���ە ك��ەس��ە زی��ن��دووەك��ان 

باشرت  یان  دەك��ەن،  قازانج  و  كاردەكەن 

كۆمەڵە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  بڵێین، 

بابەتییەكانی  مافە  كە  پەیوەندییەك، 

لێدرابوو،  بڕیاری  نێوانیاندا  لە  كۆمەڵگە 

شێوازی  دووان��ە  ئەو  لەبەرچاودەگرن. 

و  رێكخستنی  لە  ج��ی��اوازە  تێگەیشتنی 

ئابوری  تەنیا  یەكیان  سامان،  دابەشكردنی 

و ئەوی دیكەیان لە بنچینەدا كۆمەاڵیەتی، 

ل��ە م��ەس��ەل��ە ت��ێ��ك��ڕا ج��ی��اوازەك��ان��ەوە 

سەدەی  بەدرێژایی  سەرچاوەدەگرێت، 

دەمێننەوە،  یەكرت  بەشانی  شان   ،)19(

بچێتەسەر  سەرنجی  زۆرجار  ئەوەی  بەبێ 

لێكجیابونەوەیان. و  دیاریكردن 

ناكۆكی  بنچینەیی  دیكەی  الیەنێكی  ب- 

ئابوری و كۆمەاڵیەتی  تێگەیشتنی  شێوازی 

و  گشتی  بەرژەوەندی  نێوان  ناكۆكی  لە 

تایبەتییە.  بەرژەوەندی 

زان��ای��ان��ی ئ��اب��وری ك��الس��ی��ك ق��ازان��ج��ی 

لە  و  گشتی  قازانجی  بە  ب��ەك��ارب��ەران، 

بەرهەمهێنەران  قازانجی  بەرامبەریدا 

سان  بەاڵم  دەزانن،  تایبەتی  قازانجی  بە 

هەموو  ئ���ەوان  دوای  و  سیمۆنەكان 

كرێكاران  نێوان  ناكۆكی  سۆسیالیستەكان، 

سەرنجەوە.  ژێر  دەخەنە  سەرمایەداران  و 

بریتییە  ئ��ەوان  رای  بە  گشتی  قازانجی 

كەسی  قازانجی  و  كرێكاران  قازانجی  لە 

خەرج  بە  كە  بێكارانە،  قازانجی  Durkheimهەمان 
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ئەنفانتین  دەژیین.  كرێكاران  زیانی  و 

چەندینجار  ئێستا  ت��ا  »ئێمە  دەڵ��ێ��ت: 

ئابوریەكانی  داب��ەش��ب��ەن��دی  خ��ەوش��ی 

ناوەڕۆكی  روونكردۆتەوە.  هاوچەرخامن 

پەیوەندی  بەكاربەرانی  و  بەرهەمهێنەران 

كە  بەوجۆرەی،  كۆمەڵگە  تاكەكانی  نێوان 

چونكە  روونناكاتەوە،  رەنگە  و  پێویستە 

جیاكردنەوەیان  دی��اری  بە  خەسڵەتی 

ناكۆكیەكی  ئەنجامی  كارو3بێكارانە.« 

ناكۆكی  بۆچوونەوە،  الیەنی  لە  لەوچەشنە 

كۆمەاڵیەتی،  رێكخراوی  لەبارەی  بیروڕایە 

رێكخراوی  ئابورییەكان،  ب���اوەڕی  ب��ە 

بە  بەسەرنجدان  دەبێت  كۆمەاڵیەتی 

و  رێكبخرێت  بەكاربەران  بەرژەوەندی 

دابیندەكرێت،  گشتی  قازانجی  كاتێك 

رای  بە  بەاڵم  بێت،  رازی  بەكارهێنەر  كە 

رێكخراوی  پێویستە  كۆمەاڵیەتییەكان 

قازانجەكانی  ه��اوت��ای  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

گشتی  ب��ەرژەوەن��دی  و  بێت  كرێكاران 

بتوانن  ئ��ەوان  كە  دابیندەبێت،  كاتێك 

بەرهەمی  لە  خۆیان  راستەقینەی  پشكی 

مومكین  بااڵی  ئاستی  بە  كە  كۆمەاڵیەتی، 

وەربگرن.4 پێشكەوتبێت، 

كە  ن��اك��ۆك��ی  دوا  س��ەرئ��ەن��ج��ام،  ج- 

دیكە  ئ��ەوان��ی  ل��ە  گرنگیەتییەكەی 

ئابوریناسانی  ئ��ەوەی��ە،  نییە  ك��ەم��رت 

ئاڵۆزییە  هەموو  ه��ەوڵ��دەدەن  كالسیك 

ت��اك��ڕەوی  سەپاندنی  رواڵەتییەكانی 

جێگرەكان  زانستییە  یاسا  ب��ۆ  م��رۆڤ 

دەگەنە  رەوش��ەدا  لەو  وەك  و  بگێڕنەوە 

قازانج  هەماهەنگی  بەچەشنێك  ئەنجام، 

كە  قوڵدەبنەوە،  كارەكان  هاوسەنگی  و 

بۆی  دەستربدن  و  ریفۆرم  لەهەرجۆرە 

درێ��خ��ی دەك���ەن. ب��ۆ ئ���ەوان ه��ەرئ��ەوە 

و  ه��ێ��زەك��ان  سەملاندییان:  ك��ە  ب��ەس��ە، 

وەك  خۆكاری  كۆمەاڵیەتییەكانی  هەوڵە 

سنوردار  كەسی  خۆخوازی  ركابەرێتی، 

بەهۆی  ك��ات  تێپەڕینی  ب��ە  و  دەك��ات 

كۆمەاڵیەتی  ب��ەرژەوەن��دی  سەركەوتنی 

ناكەنەوە،  لەوە  بیر  ئیدی  بڕیاردەدات. 

توندوتیژیانەی  رەفتاری  ناتوانرێت  ئایا  كە 

ناشێت  ئایا  كەمربكرێتەوە،  هێزانە  ئەو 

چ��ەرخ��ەك��ان��ی دەزگ���ا پ��ەن��ه��ان��ەك��ان و 

ك��ردووە،  ئاشكرایان  كە  ئۆتۆماتیكەكان 

زیاتر  نەرمی  بە  تا  كار  رۆنی  و  مێو  بۆتە 

كاربكات.

سیمۆنەكان،  س��ان  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی��ان 

ك��ە پ��ێ��وی��س��ت��ە ل���ەو ب��اب��ەت��ەدا س��ان 

لە  بخرێتەسەر،  سیمۆندیەكانیشیان 

هەروەها  نەزانی،  لە  رەوتەكە،  سستی 

كار  توندوتیژی  ژێركاریگەری  دەكەونە 

كۆمەاڵیەتیەكانی  هێزە  بێویژدانی  و 

لەجیاتی  دەیانەوێت  بەمەش  خۆكارەوە، 

كاردانەوەی  كۆمەڵگەوە  لەالیەن  ئەوان 

لۆژیكی  و  هەڵسەنگێندراو  و  ئیرادی 

رواڵەت  لەبەرامبەر  ئەوان  پیشانبدرێت. 

ساڕێژكردنی  و  ئابوری  سیستمی  نوێنی 

گرێبەستی،  ساڕێژكردنی  قازانج،  خۆكاری 

ساڕێژكردنی  ڤی  هالی  ئالی  وتەی  بە  یان 

س��اخ��ت��ەی��ی خ��ۆی��ان دەخ���ەن���ەروو، بە 

و گوڕییەوە هەوڵی  و گەرم  خۆشەویستی 

لێرەیە  ه��ەر  دەدەن.  جێبەجێكردنی 

ئاشكراكردنی  بۆ  نەهاتو  ژمار  لە  هەوڵی 

دەزگای نوێ، كە بتوانێت جێگەی دەزگای 

لێرەوە  ه��ەر  بگرێتەوەو  ئۆتۆماتیكی 

مندااڵنە  زۆرجار  پێشنیازەكان  نەخشەكان، 

هاوكار  و  هەماهەنگكردن  رێكخستنی  بۆ 

ئەو  ئابورییەكان.  هێزە  یارمەتیدەركردنی 

شكان،  بە  بڕیار  ناچاری  بە  هاوكارییە 

دوژمنانی  دەدات��ە  قەڵغانەكان  باشرتین 

لەگەڵ  پێبكەن.  ش��ەڕی  تا  سۆسیالیزم 

ئەوەشدا هەموو ئەو هاوكاری و داهێنانە 

هەندێكییان  تەنانەت  نامێننەوە،  بێئەنجام 

زۆر  داه��ات��وو  كۆمەاڵیەتی  گ��ۆڕان��ی  لە 

دەبن.  كاریگەر 

ئابوری  زانستی  نێوان  ناكۆكیانەی  ئەو 

لەالیەك و سۆسیالیزم لەالكەی دیكەوە، بۆ 

باوەڕی  لە  روو  تووندترین  بە  یەكەمجار 

راستە  دەرك���ەوت.  سیمۆنیەكاندا  س��ان 

گاڵتەپێكردنی  لە  قوتابخانەكەیان  كە 

سەرسامكاریەكانی  و  سڕایەوە  س��ەردەم 

كاتێكدا  لە  ئەوانی  بانگەشەی  ئەنفانتین 

گەشەیدەكرد،  فوریە  قوتابخانەی  كە 

زانستدا  مێژووی  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بڕی. 

بیرە  و  باوەڕ  پێشكەوتنی  گرنگە  ئەوەی 

بێگومان  ئێمە،  رای  بە  رووەوە  لەو  و 

یەكەمین  سیمۆنییەكان  سان  قوتابخانەی 

دەربڕینی  جێبەجێكارترین  و  رەوانرتین  و 

باوەڕ و بیر و هەستەكانە، كە سۆسیالیزمی 

پێكدەهێنێت.5  )19( سەدەی 

كاریگەری  و  دزەكردن  نهێنی  لێرەدا  هەر 

بەهێزترین  لە  هەندێك  لە  قسەكانیان 

ئەوەندە  دەبێت.  ئاشكرا  ئەوكاتە  عاقاڵنی 

بۆف7  سنت  و  المنە6  ناوی  لێرەدا  بەسە 

كە  دەركەوێت،  تا  بێنینەوە  منونە  وەك 

بیران  خاوەن  لە  راكێشەریان  دەسەاڵتی 

بە گشتی جیاواز، هەرچەند لە چوونەپاڵی 

تەواو و بۆ قوتابخانەكەش خۆیان بە دوور 

بووە.8   بناغە  تاچەند  گرتبێت، 

پەراوێزەكان:
ه��ەر  »ل���ە  دەڵ���ێ���ت:  ئ��ەن��ف��ان��ت��ی��ن   .1

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك، ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك خ��اوەن��ی 
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بەاڵم  پیشەسازین،  و  ك��ار  ئامێرەكانی 

نییە،  كارپێكردنان  ئ��ارەزوی  یان  هونەر، 

پیشەگەر  دیكە  هەندێكی  بەپێچەوانەوە 

شمەكەكانی  ب���ەاڵم  ه��ون��ەرم��ەن��دن،  و 

ئەوەیە،  متامنە  ئامانجی  نییە.  كاركردنیان 

هەلومەرجی  ئ��اس��ان��ری��ن  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە 

یەكەم  دەس��ت��ی  ل��ە  شمەكەكان  ش��ی��او، 

بەردەستی  بیانخەینە  و  وەربگرینەوە 

سیاسەت  و  سیاسی  ئ��اب��وری  دووەم« 

 )Economie politique etpolitique(

باشر  لەوە  تائێستا  مێژووەوە  لەو  ل53. 

نەكراوە.  متامنە  پێناسەی 

تایبەت  بە  ئابوریناسان  »زۆرب���ەی   .2

ژان  پ��ووخ��ت��ەی ه��ەم��وی��ان،  ئ��ەوان��ەی 

كارێكی  وەك  خاوەنداری  سی،  باتیست 

ل��ەب��ەرچ��اودەگ��رن،  ه��ەب��وو  و  جێگیر 

تەنانەت  گۆڕانی،  سەرچاوەكەی  هەرگیز 

ناخەنە  كۆمەاڵیەتیەكەی  سودمەندی 

ناسانی  ئابوری  لێكۆڵینەوەی  بەرباس... 

لە  دوور  ئ��ەوان  پێش  تەنانەت  ئنگلیز، 

كۆمەاڵیەتییە«.  واقعیەتی  تێگەیشتنی 

تەنیا  ب��ڕی��ارە  ل��ەو  سیمۆنەكان  س��ان 

ریزپەڕدەكەن.  توروگورا  و  سیسمۆندی 

سیمۆنییەكان  سان  كە  نەچێت،  بیرمان   .3

داناوە  »كار«  لەبزی  بۆ  فراوانیان  مانای 

كرێكارانەوە،  بە  ناكەن  تایبەتی  تەنیا  و 

هونەرپیشە،  خ��اوەن��ك��اران��ی  ب��ەڵ��ك��و 

دەگرێتەوە.     و...تاد  ئەندازیاران 

پێشەكی  ل��ە  ئەنفانتین  دی��س��ان��ەوە   .4

سیاسەت«)ل6(  و  سیاسی  »ئابوری  كتێبی 

مەسەلە  ت��ەواوی  »پێویستە  دەڵێت:  دا 

هاوبەش  بنەمایەكی  بۆ  ئابورییەكان 

داوەری  ب��ۆ  و  ب��گ��ەڕێ��ن��درێ��ن��ەوە... 

و  رێكخستنێك  س��ودم��ەن��دی  ل��ەب��ارەی 

ببینین،  دەبێت  ئ��اب��وری  هزرێكی  ی��ان 

هزرە  ئ��ەو  ی��ان  رێكخسنت،  ئ��ەو  ئایا  كە 

و  هەیە  كرێكاران  بۆ  كەڵكی  راستەوخۆ 

مومكینە  ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  ئایا 

لە  چارەنوسییان  و  دۆخ  ریفۆرمی  لە 

یان  بێت  كاریگەر  ئەوان  بێكاری  بەرامبەر 

لەو  كە  خۆشحاڵییە،  تەنیا  ئێمە  بۆ  نا؟« 

هالی  ئالی  بیروباوەڕی  بابەتی  بابەتەدا 

سەبارەت  وتارێكی  لە   ElieHalèvy ڤی 

 Revue du mois, 1907( بە سان سیمۆن

دەبینین.  خۆمانی  هاوڕای   )December

نوسەری ناوبراو ئەو تیۆرە بە خەسڵەتێكی 

سان  كۆمەاڵیەتی  قوتابخانەی  تایبەمتەندی 

كردەوە  روومنان  وەك  دەزانێت.  سیمۆنی 

بە  ك��ەم،  الی  دیكەی  تایبەمتەندیەكی 

ناوبراو  قوتابخانەی  گرنگی  رادە  هەمان 

بەسەر  حكومەت  سەقامگیری  ه��زری 

بەسەر  حكومەتكردن  لەجیاتی  شتەكانەوە 

كەسەكانەوەیە.  

تایبەت  ئاماژەیەكی  لێرەدا  ناكرێت   .5

دەستخۆشی  شایانی  و  بچوك  كتێبی  بە 

»مافی  ناوی  بە   )1886( منگر  ئەنتوان 

بەرهەمەكانی  ت��ەواوی  بەسەر  كرێكار 

 Das recht auf den( .نەكرێت كارەوە« 

 vollen Arbeitsertrag, trad, franc.

Paris, 19000( گەڕانەوە بۆ ئەو كتێبە بۆ 

هەروەها  پێویستە،  سۆسیالیزم  مێژووی 

ناونیشانی  ژێر  لە  دیكە  جارێكی  پێویستە 

 Pareto, Les( »شێوازەكانی سۆسیالیست«

 Systèmes socialistes )paris, 1902,

en 2 volumes( ناوی كتێبی پارەتو بێنین. 

رەخنەیی  س��ەرچ��اوەی  جوانرین  لە  كە 

بە  سەبارەت  بێالیەنرینیان(  نەك  )بەاڵم 

بۆرگون  كتێبی  هەروەها  سۆسیالیزمە. 

)شێوازەكانی  بەناونیشانی   Bourguin

 Les ئ��اب��وری  گ��ۆڕان��ی  و  سۆسیالیست 

 Systèms socialistes et l evolution

èconomique( )پاریس 1906( ناوەڕۆكی 

باوەڕی  لە  رەخنەكانی  زاناترین  لەسەر 

سەرئەنجام  سۆسیالیستەكانە.  ئابوری 

بە   Aftalion ئەفتالیۆن  كتێبی  تازەترین 

پێویستیشە  سۆسیالیزم  بنەماكانی  ناوی 

بیربهێنینەوە، كە لە ساڵی 1923 لە پاریس 

باڵوكراوەتەوە و تێبینی و خاڵی زۆر نوێی 

تێدایە و وردە.    

 Lamennais )Felicitè, Robert((  .6

كە  فەرەنسی،  فەیلەسوفی   )1782-)1854

دەسەاڵتی  سەرسەختی  داكۆكیكاری  پێشر 

بانگەشەكەری  بووە  پاشان  بووە،  خوایی 

شۆڕشگێڕی. بیری 

 Sainte-Beuve )Charles-Augustin(.7

رەخنەگری  و  نوسەر   ))1804-)1869

فەرەنسا. نارساوی  ئەدەبی 

بوشە  بۆ  نامەیەكدا  لە  بۆڤ  سانت   .8

تێكڕای  بۆ  »هۆگریم  دەنوسێت:   Buchez

دەرب��ڕی��ووە،  سیمۆنی  سان  ج��واڵن��ەوەی 

ن��ەك ب��ۆ ه��ەم��وو رێ��وش��وێ��ن��ەك��ان��ی كە 

پێویستە  كە  ه��ەروەك  هێشتا  لەوانەیە، 

بۆ  )گەرانەوە  نەچەسپیووە«.  زەینمدا  لە 

نوسینەكانی سانت بۆڤ، لە باڵوكراوەكانی 

بەرگی   ،"JeanBonnerot  " بونەرو  ژان 

ه��ەروەه��ا  و   )1939 الپ���ەڕە  س��ێ��ی��ەم، 

سان  بیروڕاكانی  كاریگەری  ب��ارەی  لە 

بگەڕێوە  ب��ۆڤ،  سانت  لە  سیمۆنەكان 

الرۆی  ماكزیم  سەرنجڕاكێشی  كتێبی  بۆ 

 Maxime "بەناوی "سیاسەتی سانت بۆڤ

Leroy, La politique de Saint-Beuve 

29 تا115.     الپەڕەكانی 
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دنیاوە.  هاتۆتە   )1825( ساڵی  سیمۆن  سان   

هاوكات  چونكە  ب��وو،  ئاڵۆز  كەسایەتیەكی 

پیشەیی  دەاڵڵی  و  زان  ئابوری  رۆژژنامەوس، 

پ��ارەدا،  گۆڕینەوەی  مامەڵەی  لە  كە  ب��وو، 

سامانێكی  خ��ۆی،  زەمەنی  هەلومەرجی  لە 

پڕ  ژیانێكی  سیمۆن  دەس��ت��ك��ەوت.  زۆری 

شەڕەكانی  بەشداری  سەرەتا  هەبوو.  رووداوی 

سەربەخۆیی ئەمەریكای كرد، پاشان لە ئەوروپا 

لە رەوتی جیهانی ماددە و نرخەكانی كۆڵییەوە. 

سیاسی  گەنگەشەی  لە  فەرەنسا  شەڕی  كاتی 

و  مامەڵە و كڕین  بەاڵم سەرقاڵی  بوو،  بەدوور 

ماوەیەكی  بوو.  كڵێسا  ماڵی  موڵكو  فرۆشتنی 

كەم زیندانی كراو دوای ئازادبوونی، دەستیكرد 

ئەندازیاری.  و  پزیشكی  هونەری  خوێندنی  بە 

و  فەیلەسوف  كۆمەڵێك  سەردەمە  ئەو  هەر 

بیرمەندی ناسی و بۆ دەربڕین و باڵوكردنەوەی 

و  دەس��ت��ەوەگ��رت  بە  قەڵەمی  بیرۆكەكانی 

دەستی بە نوسین كرد. سامانێكی زۆری، كە بە 

كەمدا  ماوەیەكی  لە  گرتبوو،  باوكی  لە  میرات 

بەاڵم  بوو،  نەبوونی  تووشی  و  كرد  خەرجی 

هەڵنەگرت.  خۆی  ئایدیالەكانی  لە  دەستی 

مرۆیی  بااڵی  پەیامێكی  كە  پێیوابوو،  سیمۆن 

مرۆڤایەتی  خۆشگوزەرانی  بۆ  ئەخالقی  و 

خۆی  ئامانجەی  ئەو  لەسەرەمەرگیش  هەیە. 

لەبیرنەكردوو، وتی: »ئایدیاڵێكی بااڵ لە تەواوی 

دابینكەری  ب��ووە:  جوڵێنەرم  و  هاندەر  ژیان 

ئازادی  گەشەی  و  رەنگدانەوە  هۆكارەكانی 

تواناكانی تاكەكانی مرۆڤایەتی« سان سیمۆن لە 

ساڵی )1860( بە یەكجاری چاوی لێكنا. 

بەرهەمەكانی سان سیمۆن
دوای  لە  بەرهەمی  كۆمەڵێك  سیمۆن  سان 

گەاڵڵەپێشنیاری  لەوانە:  بەجێهێشتووە  خۆی 

"نامیلكەیەك  ت��ازە"،  "ئینسكلۆپیدیایەكی 

لەبارەی زانیاری مرۆڤایەتی"، "چەند تیۆرەیەك 

ل��ەب��ارەی خ��اوەن��داری��ەت و ی��اس��اگ��وزاری"، 

كۆمەڵگەی  رێ��ك��خ��راوی  "ت��ازەك��ردن��ەوەی 

ئەوروپی"، "لە بارەی پیشەسازی"، "سیاسەت"، 

"سەرەتایەك  و  نوێ"،  كریستیانییەتی  "رێبازی 

بۆ توێژینەوەی زانستی سەدەی نۆزدە". 

نوسینەكانیان  لە  كە  زانانێك،  ئابوری  زۆربەی 

كۆڵیوەتەوە، رووبەرووی نائومێدی بوونەتەوە. 

و  كالسیكەكان  نەیاری  و  دژ  بە  هەندێك 

زانیووە.  سۆسیالیستییان  بە  دیكە  هەندێكی 

لەالیەنی  راڤەكاران  تەواوی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

كۆتایی  لە  بیرەكەی  كە  ئایینیەكەیەوە، 

بە  و  بووە  گرتبوو، سەرسام  بەخۆوە  كارییەوە 

نامۆی زانیووە. 

  روانگەكانی سان سیمۆن
پێویستە  پیشەسازی،  كۆمەڵگەی  سیمبولی 

بنەمایەكی  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  سیمبولی 

چونكە  لەخۆبگرێت،  تایبەتی  میتافیزیكی 

ت��ەواو،  روانینی  لە  سەرنجدان  بە  یەكەم، 

پێویستە  ئ���ەو،  روان��گ��ەی  ج��ێ  ئ��ەزم��ون��ی 

لە  پ��ەی��ڕەوی  رسوش���ت،  وەك  كۆمەڵگەش 

بابەتی دەكات، بۆیە لە روانگەی سان  رێسای 

پەیوەندیدار  یاساكانی  دەبێت  سیمۆنەوە، 

بنەماكەیان  لەسەر  رەفتارەكان  و  بنارسێن 

پەرەپێدان  و  كامڵبوون  هاوكات،  رێكبخرێن. 

بەشێوەی پرۆسەیەكی هەمیشەیی لە داهاتوو 

هەوڵیدەدا  سیمۆن  دووەم،  كراوە.  پێشبینی 

كۆمەڵ تەواو بە زانستی بكات. ئەو پرۆسەیەی 

بەهۆی پێشكەوتنی كۆمەڵگەوە ئەژمار دەكرد. 

بەرهەمهێنەرەكان  چینە  ناوبراو،  پرۆسەی  لە 

نابەرهەمهێنەرەكان  چینە  و  بااڵدەستدەبن 

ئایینی،  پیاوانی  و  خانەدان  و  رەعیەت  وەك 

كارگەكان  خاوەن  ژێردەسەاڵتییان.  دەكەونە 

سیستمی كۆمەڵ، 
بەبێ بنەمای هاوبەشی 
ئەخالقی مەیسەر و 
رەخساو نییە، بەاڵم دوو 
ناتەواوی لە زانستی 
ئەخالقیدا هەیە، كە 
یەكێكیان پەیوەندی 
بە پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكان، 
ئەوی دیكە پەیوەندی 
بە نێوان حكومەت 
و تاكەكانی هەر 
واڵتێكەوە هەیە
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مانای  بە  سامان،  بەرهەمهێنەرانی  و 

كۆمەڵگە  تایبەتی  و  نایاب  چینی  گشتی، 

ئەژماردەكرێن.

رەچاوكردنی بنەمای ئەخالقی
بە مەسەلە  تایبەتی  گرنگی  بەردەوام  ئەو 

روانگەیەوە،  لەو  دەدا.  ئەخالقییەكان 

سیستمی كۆمەڵ، بەبێ بنەمای هاوبەشی 

بەاڵم  نییە،  رەخساو  و  مەیسەر  ئەخالقی 

دوو ناتەواوی لە زانستی ئەخالقیدا هەیە، 

پەیوەندییە  بە  پەیوەندی  یەكێكیان  كە 

پەیوەندی  دیكە  ئەوی  نێودەوڵەتییەكان، 

هەر  تاكەكانی  و  حكومەت  نێوان  بە 

واڵتێكەوە هەیە. ئەگەر خەڵك، حكومەت 

كۆمەڵەوە،  لەالیەن  كە  هۆكارێك،  وەك 

پێ  كاروبارەكانی  رێكخستنی  ئەركی 

دووەم  ناتەواوی  وەربگرن،  سپێدراوە، 

س��ەرەڕای  سیمۆن  سان  هەڵدەكشێت. 

ئەوەی، كە رایگەیاندبوو پێویستە ئەخالق 

بنەمای پەروەردە و فێركردن بێت، دەیزانی 

تەنیا  كۆمەڵگە،  سیستمی  دابینكردنی  كە 

بە هاوكاری زانستی ئەخالق مەیسەر نییە 

ئەنجامیبدات.  ئایین  دەبێت  كارە،  ئەو  و 

تازەی  ئایینی  بنەماخوازی  لە  لێرەدا  ئەو 

كۆڵییەوە و تووشی دڵەڕاوكێ و پەیامبەری 

خوا  قسەكانی  دەرب��ڕی  بە  خۆی  و  بوو 

زانی. 

هەرەوەز و هاوكاری 

بە  دەڵێن،  الیەنگرانی  و  سیمۆن  سان 

و  لێكدژ  رۆحیەتی  و  بیر  مێژوو،  درێژایی 

لەالیەك، رۆحی هاوكاری  قازانج  جیاكاری 

و  كێشە  لە  دیكە،  لەالكەی  ه��ەرەوەز  و 

دووەم  بیری  بوون. هەرجارێك،  ملمالنێدا 

س��ەرك��ەوت��ووە،  یەكەمدا  بیری  بەسەر 

بۆ  هەنگاوێكی  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی 

كە  هەرجارێك،  و  هاویشتووە  پێشەوە 

بووە،  هەرەوەز  لەسەر  چاالكی،  بنچینەی 

دا  برایەتی  و  خۆشی  و  ئاشتی  لە  خەڵك 

كە  هەرجارێك  بەپێچەوانەوە،  و  ژیاوون 

ئاڵۆزی  هەڵداوە،  سەری  قازانج  لێكدژی 

دا  مرۆڤایەتی  كۆمەڵی  بەسەر  پشێوی  و 

زاڵبووە. 

چینی بەرهەمهێنەری سامان
بە رای سان سیمۆن، چینی بەرهەمهێنەری 

پێویستە  ئابوری هەیە،  توانای  كە  سامان، 

و  بەدەستەوەبێت  سیاسیشی  دەسەاڵتی 

كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، بتەوێ و نەتەوێت 

و جێبەجێكردنی  بەدیهاتن  قۆناغی  بەرەو 

دەچێت.  بەرەوپێشەوە  بنەمایە  ئ��ەو 

بە  كارگەكان،  خ��اوەن  ئ��ەو،  گومانی  بە 

لەهەر  زیاتر  و  باشرت  قازانج،  حوكمی 

هۆگری  دیكە  كۆمەاڵیەتی  كۆمەڵێكی 

ئاسودەیی،  واڵت،  ئابوریەكانی  رەونەقی 

ئاشتی و خۆشی كۆمەڵگە، نەمانی زوڵم و 

زۆری و نادادپەروەریین و ئەگەر جڵەوی 

دەتوانن  بەدەستەوەبگرن،  كاروبارەكان 

بەڕێوە،  ببەن  شێوە  بەباشرتین  كۆمەڵگە 

بۆچی كە ئەوان توانیویانە كارگە و یەكەی 

پیشەسازی خۆیان ئیدارە بدەن. 

كار
بێزاربووەو  بێكاری  لە  زۆر  سیمۆن  سان 

و  ك��ار  مەزهەبی  جۆرێك  لە  جەختی 

دەربڕینێكی  بە  دەك��ردەوە.  پیشەسازی 

ك���ارەوە،  ل��ەب��ارەی  تێڕوانینی  دی��ك��ە، 

سیمبولەكانی  گریامنەی  بەپێچەوانەی 

كاری كالسیكی نوێیە، كە تێیدا زیادبوونی 

كار  هێزی  خ����وازراوی  ل��ە  ك��ار  رادەی 

باشبوونی  روانگەیەوە  لەو  كەمدەكاتەوە. 

كۆسپی  دەبێتە  كرێكاران،  ب��ارودۆخ��ی 

بەردەم شۆڕشییان. 

قازانجی كەسی

ئەو گریامنەی سەرەكی كالسیكەكانی، كە 

هاوڕێكی  خۆكار  بەشێوەی  تاك  قازانجی 

رەتدەكاتەوە  كۆمەاڵیەتییە،  قازانجی 

رێگای  لە  پێویستە  هەبوو،  ب��اوەڕی  و 

رۆحیەی  ن��وێ،  ئەخالقێكی  فێركردنی 

دەوڵ��ەم��ەن��دان  كەسی  ق��ازان��ج��خ��وازی 

ریفۆرمبكرێت. 

تایبەتی خاوەنداریەتی 
سیمۆن و الیەنگرانی هاوكات، كە وتەزای 

كێبەڕكێ و كاری بازاڕییان رەتنەدەكردەوە، 

تایبەتی  خاوەنداریەتی  سڕینەوەی  بەرەو 

ه��ەرەوەزی��ی��ەك��ان  ب��ە  جێگرتنەوەی  و 

ب��ازاڕ  ئاسایی  چاالكییەكانی  لەجیاتی 

تایبەتی  خاوەنداریەتی  دەچوونەپێشەوە. 

هۆكاری  روان��گ��ەی��ان��ەوە  لە  م��ی��رات،  و 

چەوساندنەوەی كرێكار و جۆرێك ئامێری 

ئەژماردەكرێت. ناعادیالنە 

لیربالیزم
ناتوانێت  لیربالیزم  سیمۆن،  روانگەی  لە 

كۆمەڵگە  ك��ام��ەران��ی  و  ب��ەخ��ت��ەوەری 

مەبەستە،  ب��ەو  بۆگەیشنت  دابینبكات. 

كۆمەڵگە  رێكخراوی  كە  دەسەاڵتێك 

ئەو  كە  دەسەاڵتێك  پێویستە،  بگۆڕێت 

گۆڕانە بكات بەدڵنیاییەوە حكومەت نییە، 

چونكە دەستوەردانی حكومەت، لەجیاتی 

زیانبەخشە.  بەسودبێت،  كە  ئ��ەوەی 
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ئەنجامدانی  دەسەاڵتی  دەبێت  كەوایە 

بیرمەندان،  ب��ە  وات���ە  "ت��وان��اك��ان"  ب��ە 

تەكنۆكراتەكان و بەرهەمهێنەران )بازرگان 

و پیشەگەران( بسپێردرێت. 

هەڵوەشانەوەی مافی میرات
توانای  رەخسانی  لەگەڵ  روانگەیەوە  لەو 

یەكسان و دابینكردنی وەكیەكی بۆ هەموو 

بە  دەتوانێت  باشرت  كۆمەڵگە  تاكەكان، 

دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بگات، بۆیە ئەو 

و  ئیدانەدەكات  خاوەنداریەتی  سیستمی 

شیاوی  هاوتای  خاوەنداریەتی  لەجیاتی 

دەوڵ��ەت  سیستمەدا،  ل��ەو  دادەن��ێ��ت. 

دەیخاتە  و  حكومەت  وارس��ی  دەك��ات��ە 

كە  ف��راوان��ەوە،  زۆر  نیشتامنی  بانكێكی 

لەوێ  بەرهەمهێنان  هۆكارەكانی  تەواوی 

ئامێرەكانی  بانكە،  ئەو  دابەشدەكرێت. 

ناوخۆیی  بانكەكانی  دەداتە  بەرهەمهێنان 

خەڵكی  بەردەست  بیانخاتە  ئ��ەوەی  بۆ 

شایستەوە.

یەكسانی
سەرەتای  لە  سیمۆن،  خوازراوی  یەكسانی 

كە  دەستپێدەكات،  دای��ك��ب��وون��ەوە  ل��ە 

رەخساوی  لەگەڵ  هەمووكەس  لەناویدا، 

و  هەوڵ  بەپێی  و  هەوڵدەدات  یەكسان، 

كۆمەڵگە  تواناكانی  لە  سود  خۆی،  توانای 

وەردەگرێت.

قوتابخانەی سان سیمۆن
ئەوە كە تیۆرەكانی سیمۆن زۆرجار ناتەواو 

و هەندێكجار ناتێگەیەنراو بووە، قوتابیان 

ناتەواوییەكەیان  و  راڤە  الیەنگرانی،  و 

كە  وایكرد،  ئەوكارە  هەر  پڕكردۆتەوە. 

قوتابخانەیەكی  پێشِڕەوی  و  رابەر  ببێتە 

پڕ بەرهەم. "گۆسنت تی بری"، مێژوونوسی 

فەیلەسوف  كۆنت"  "ئۆگست  بەناوبانگ، 

و كۆمەڵناسی نارساو، كە پۆستی سكرتێری 

برر  برایانی  ب��وو،  ئەستۆ  لە  سیمۆنی 

سەرمایەدارانی  ب��ازاڕ؟،  و  ئەنفانتین  و 

دامەزرێنەرێكی  بوشز  و  بەناوبانگ 

لەوانە   ،... و  ه����ەرەوەزی  راپ��ەڕی��ن��ی 

الیەنگرانی سان سیمۆن بوون. 

تێكەاڵویەكی  سیمۆن  سان  باوەڕی  و  بیر 

حەقیقەت  و  خەیاڵپالوی  لە  سەیری 

پشكی  ب��ی��رۆك��ان��ە،  ئ���ەو  دۆزی���ی���ەوە. 

فەرەنسا  ئابوری  ئیدارەی  لە  كاریگەریان 

گرنگرتین  رەوتی  چونەتە  پەیداكردووە، 

پیشەسازی  و  بازرگانی  دارایی،  كاروباری 

لەبارەی  ئەنگڵس  لەالیەك  ئەوكاتەوە. 

»بلیمەتی  وتویەتی:  سیمۆنەوە  س��ان 

بناوانی  و  بنج  كە  بەوچەشنەیە،  عەقڵی 

تایبەت  بە  باوەڕەكانی  تێكڕای  تاڕادەیەك 

داهاتوو  كۆمەاڵیەتیەكانی  نائابورییەكانی 

بە  راستید  لە  كۆكراوەیە«.  ئەو  ل��ەالی 

سیمۆن  سان  ب��اوەڕی  بەڵێنێك،  گوێرەی 

engels



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 130
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2016

سۆسیالیزم.  كتێبی  یسی  یان  پێشەكی، 

سەرنجی  جێ  سۆسیالیزم  دیكە  لەالكەی 

سەرچاوەی  سیمۆن  س��ان  قوتابخانەی 

نەگرتووە،  كرێكاری  ژیان  لەمەعریفەتی 

بەڵكو سەرچاوەی لە تێبینی و تێگەیشتنی 

گەورەكانی  رەوتە  بە  سەبارەت  ناخییان 

ئابوری سەردەمەكەیانە. 

ئەوان بە تایبەتی، پۆستی بانكە گەورەكان 

و دامەزراوەی چەقگیری پیشەسازییان لە 

ئابوری نوێدا پێشبینی كردووە. لە راستیدا 

بانكە گەورەكان، سەرچاوەی پێ سپاردنی 

پارەی خەڵك، بەكردەوە و بەبێ دەستربدن 

خەزێنەی  بۆتە  خاوەنداریەت،  مافی  بۆ 

سەرمایەی گەورە و بەهۆیانەوە دەخرێنە 

ناو هەزاران رەهەندی بازرگانییەوە. 

لێوەرگیراوەكانیان  س��ود  دەس��ت��ەواژە 

ج��ێ��گ��ەی س��ەرن��ج��ە. »چ��ەوس��ان��ەوەی 

 ،)1848( تا  م��رۆڤ��ەوە«  بەهۆی  م��رۆڤ 

پێش  ئەوان  بوو.  پەسەندییان  هەمووان 

كار«یان  »رێكخراوی  باسی  ب��الن  ل��وی 

»ئامێری  زاراوەی  ماركس  پێش  دەك��رد، 

ك���ار« ب��ۆ س��ەرم��ای��ەك��ان��ی گ����وازراوە و 

سان  تەنانەت  بەكاردەهێنن.  نەگوازراوە 

تیۆری  لە  س��ودوەرگ��رت��ن  سیمۆنیەكان 

دواتر  كە  زەوی،  خاوەنداریانەی  قازانجی 

سۆسیالیستەكان،  سەرنجی  جێگە  دەبێتە 

پێشبینیكردبوو.

بە  تەنیا  سیمۆنییەكان،  سان  ئیمتیازی 

وتەكان و دروشمە تازەكانیان نییە. بەڵكو 

گەورەكانییان  ناڕەزاییە  ت��ەواوی  ئ��ەوان 

و  كۆمەاڵیەتیەكان   ،)19( سەدەی  لە  كە 

ئاشكرا  یەك،  بەرامبەر  بخاتە  ئابوریەكان 

كرد. 

دوای  الیەنگران،  روانگەی 
سان سیمۆن

هۆكاری  كە  ئەوەی  زوو  زۆر  الیەنگرانی، 

بیر  لە  ب��وو،  بیرۆكەكانی  هاوچەشنی 

خ��ۆی��ان ب���ردەوە و الی��ەن��ی ئ��اب��وری و 

لە  تێكڕایی  بە  ئەویان  تیۆری  پیشەسازی 

لە  گروپێك  جیاكردەوە.  ئەخالقی  تێبینی 

گرووپێك  و  دەركەوتن  پەرەپێدان  پۆستی 

و  ئایینی  بەشی  لە  سەرنجییان  تەنیا 

الیەنگرانی  بەرهەمەكانیدا.  ئەخالقی 

خۆیان،  مامۆستاكەی  پێچەوانەی  بە 

سۆسیالیستی  ب��اوەڕی  بیرو  لە  رووی��ان 

كتێبێكە  بەرهەمەكانیان،  گرنگرتین  كرد. 

باوەڕەكانی  "روون��ك��ردن��ەوەی  بەناوی 

ناوی،  بنچینەیی  رای  كە  سیمۆن"  سان 

بەاڵم  بێكارییە،  بەگژداچونەوەی  پێویستی 

تاڕادەیەك  لەومەیدانەدا  رونكردنەوەكان 

سیمۆن،  سان  الیەنگرانی  رای  بە  نوێیە. 

زۆرینەی  ئاستی  بە  كاتێك  نادادپەروەری، 

خۆی دەگات، كە شەخس سود لە داهاتی 

كە  ئ��ەوەی  بەبێ  وەربگرێت،  سەرمایە 

بۆخۆی ئامادەی كردبێت، بۆیە الیەنگرانی 

و  میراتن  مافی  دژی  تووندی  بە  سیمۆن، 

تێكڕایی  وارسی  كە  دەك��رد،  پێشنیازیان 

لە  هەندێك  بێت.  دەوڵەت  داراییەكان، 

بەالی  مەیلییان  كردەوە  بە  الیەنگرانی، 

دوای  داب���وو.  سۆسیالیستی  ب���اوەڕی 

سیمۆن  باوەڕی  یەكەم،  جیهانی  جەنگی 

و  گرت  ت��ازەی  رەونەقی  الیەنگرانی،  و 

قوتابخانەی نوێی سان سیمۆن دامەزرا. 

دوا هەڵسەنگاندن
نابێت سان سیمۆن بە ئەندامی قوتابخانەی 

ئەو  چونكە  ئەژماربكرێت،  سۆسیالیستی 

خاوەنداریەتی  هەڵوەشانەوەی  الیەنگری 

تایبەتی نەبوو و ناوەكییە كۆمەاڵیەتیەكانی 

بە كاری رسوشتی دادەنا. باوەڕی لە كۆتایی 

كار، الیەنی ئایینی بەخۆوە گرت و بەگشتی 

لە فەلسەفەی مادی دووركەوتەوە. سیمۆن 

دەستوەردانی  الیەنگری  الیەنگرانی،  و 

بەاڵم  بوون،  ئابوری  كاروباری  لە  دەوڵەت 

ب��ژاردەی  پێویستە  كە  واب��وو،  ب��اوەڕی��ان 

حكومەت لەگەڵ خاوەن كاران بێت.

ب��اوەڕی،  الیەنەكانی  زۆرب��ەی  بێگومان 

چەند  ل��ە  ب���ەاڵم  رەخ��ن��ەی��ە،  ش��ای��ان��ی 

و  توێژینەوە  بنچینەیی  مەسەلەیەكی 

كە  زۆرب����ووە،  ب��ەره��ەم��ی  تیۆرەكانیان 

دەكرێت بەم چەشنە دەرببڕدرێت: - 

پێكهێنانی  و  پەروەردەكردن  پێویستی   )1

گروپێكی نایاب و بەرجەستە )هەڵسوڕاوان(، 

كە  كۆمەاڵیەتی  كاروباری  بەڕێوەبردنی  بۆ 

و  ئیرادە  زانست،  كۆڵەكەی  سێ  لەسەر 

الیەنگرانی  بڕوای  بە  وەستابێتەوە.  ئەخالق 

بەدەست  حكومەت  پێویستە  سیمۆن، 

نەك  بێت  كۆمەڵەوە  واقیعی  نوخبەكانی 

خەڵك. 

دەس��ەاڵت  ب��ە  حكومەتێكی  ئ��ەگ��ەر   )2

نەبێت،  ئایینی  و  ئەخالقی  بنەمای  لەسەر 

و  زوڵم  بە  نەتەوێت  و  بتەوێ  كارەكەی، 

زۆری دەشكێتەوە.

گرووپی  بەشداریكردنی  پێویستی   )3

جیاجیای پیشەسازی لە ئیدارەدانی واڵت.

4( گرنگی رۆڵی بانكەكان و دامەزراوەكان، 

و  واڵت  ئابوری  لە  بودجە  دابەشكردنی  لە 

رەونەقی. 

سەرچاوە: 

http://www.pajoohe.

com/fa/indexphp?Page=definition

&UID=36039
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دام���ەزرێ���ن���ەری  وەك  س��ی��م��ۆن  س���ان 

لە  و  دەنارسێت  مەسیحی  سۆسیالیزمی 

فیودالیزم  دژی  و  فەرەنسا  خانەدانەكانی 

بەرهەمەكانی  ب���ووە. 

س��ی��س��ت��م��ی  وەك 

پ��ی��ش��ەس��ازی )ب��ە 

ئۆگەست  هاوكاری 

ك�������ۆن�������ت( و 

نوێی  مەسیحیەتی 

بەجێاموە.  دوا  لە 

ل����ە روان����گ����ەی 

پێویستە  ئ�����ەوەوە 

ت���ەك���ن���ۆك���رات���ەك���ان 

بەسەر  پیشەسازی(  )هاوڕێیانی 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەدا ب��ااڵدەس��ت ب��ن، 

دامەزرێنەری  بە  بەوهۆیەوە 

تەكنۆكراتیشی  سۆسیالیزمی 

و  كاریگەری  بەهۆی  دەزانن. 

گرنگیەتی شۆڕشی پیشەسازی 

لە ئەوروپا و گرنگیەتییەكەی، 

كۆمەڵگە  پێویستە  وت��ی«  سیمۆن  س��ان 

بەڕێوەبربێت  تەكنۆكراتەكانەوە  لەالیەن 

نامێنێت  ه��ەژاری  كە  رەوت��ەدای��ە،  لەو  و 

زۆر  پیشەسازی  شۆڕشی  دوای  )ه��ەژاری 

بااڵدەستی  بە  چونكە  تێكردبوو(،  ك��اری 

كردووە  زیادی  بەتوانایی  تەكنۆكراتەكان 

تا  دەك��رێ��ت«  ریشەكێش  ه����ەژاری  و 

بەرەوپێش  ه���زرەی  ئ��ەو  جێگەیە  ئ��ەو 

شایانی  بە  كڵێساشی  ئیدارەی  كە  چوو، 

بە  )ب��ەه��ۆی��ەوە  زان��ی!  تەكنۆكراتەكان 

سۆسیالیستی مەسیحی ناودێریان كرد(.

)ئ��ازادی،  سیمۆن  س��ان  سەرەكی  دروشمی 

لەو  پێویستە  ب��وو.  ب��رای��ەت��ی(  وەك��ی��ەك��ی، 

خوارەوە  بۆ  س��ەرەوە  لە  شۆڕش  روانگەیەوە 

تەنیشت  ب��ە  سیمۆن  س��ان  پێشبكەوێت. 

بە  لە  جەخت  تەكنۆكراتەكان،  گرنگییەتی 

ئابوریش  دام���ەزراوەی  بوونی  كۆمەاڵیەتی 

دەكاتەوە. سان سیمۆن وتی: "پێویستە هەموو 

كۆمەڵگە بۆ تەندروستكردنی بارودۆخی روحی 

و جەستەیی چینی هەژار ئامادەبن."

سان سیمۆن بناغەی هەموو ئایدیالەكانی مرۆڤایەتی، وەك ئازادی لە 
پیشەسازیدا دەبینێت و دەڵێت: »بنچینەی ئازادی لە پیشەسازیدایە. 
ئازادی ناڕوێت مەگەر لەوەدا، گەورە نابێت مەگەر لەگەڵ ئەو. ئەگەر 
ئەو حەقیقەتە زۆر كۆنە لە رووی واقیعیەت و تابڵێی نوێ بۆ هزرەكان 
لەجیاتی خەونە درۆینەكانی كۆن، كە لە زەینی ئێمەدا چەسپیوون، 
ئەو هاوارە گەمژانە و خوێناوییە، یان مردن، یان یەكسانی هەرگیز لە 
كەس نەبیستراوە
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جواڵنەوەكانی  تیۆری  كتێبی  سیمۆن  سان 

سیمۆن  سان  بەجێاموە.  لەپاش  ئێستاشی 

ب��ەاڵم  ئ��ەن��دازی��ار،  ببێتە  دەی��وی��س��ت 

سەرقاڵی  و  ن��ەه��ات��ەدی  ئ��ارەزووەك��ەی 

هەبوو.  رادیكاڵی  هزری  بوو.  دۆزی  بازاڕ 

و  كۆمەڵگە  سەركەوتنی  واب��وو  ب��اوەڕی 

دایە.  هاوكاری  لە  كێشەكانی  چارەسەری 

توانایی  بە  زیادبوونی  بە  هاوكاریە  ئەو 

دەكات.  كێشەكان  چارەسەری  هاوكاری 

ئەو  كۆمەڵگە  پێویستە  واب��وو  ب���اوەڕی 

هەلومەرجی  دەرئەنجامی  كە  تاكانە، 

كۆبكاتەوە  بنمیچێكدا  لەژێر  جیاجیان، 

بكەنە  خۆشەویستی  هاوژیانی  ئەوەی  بۆ 

و  رق  كینە!!  و  رق  و  بێزاری  جێگرەوەی 

و  زانی  كێشەكان  هۆكاری  بە  سوكایەتی 

چارەسەری  بۆ  زەینی  تەواوو  چارەسەری 

كێشەكان خستەروو. بە رای ئەو دەبێت بە 

تێكدانی  و  كۆمەاڵیەتی  سیستمی  گۆڕینی 

خێزان،  وەك  باوی  دام��ەزراوەی  هەندێك 

ئەو  بێتەئاراوە.  جیهانی  نوێی  سیستمی 

ناوی  بە  شوێنەكان  هێنانەئارای  ه��زری 

بە  تاكەكان  كە  پێشنیازكرد،  "ڤ��االن��ژ"ی 

بوونە ئەندام لە ڤاالنژەكان سامانی خۆیان 

دەخەنە بەردەستی ڤاالنژ. ئەو رەوتەی كە 

لێدەكەوێتەوە.  لەناوچوونی چینی هەژاری 

لە ڤاالنژەكان مرۆڤەكان بە ئاقاری فێركاری 

فۆریە  دەبەن.  ئازاد  مرۆڤایەتی  هەستی  و 

جیهانی  سیستمەی  ئ��ەو  ئ��ەگ��ەر  وت��ی 

میانڕەو  باكور  جەمسەری  بێتەئاراوە، 

دەبێت!!

فۆریە  دوای  ساڵ   )10( ڤاالنژەكان  یەكەم 

فۆریە  ه��زری  و  ژی��ان  شوێنی  ل��ە  ن��ەك 

گرت.  فۆڕمی  ئەمەریكا  لە  )فەرەنسا(، 

دارای��ی  پشتگیری  لەگەڵ  ڤاالنژانە  ئ��ەو 

لێرەدا  پێیگرت.  ئەمەریكی  پیشەگەرانی 

پیشەگەرانی  بۆچی  بپرسین،  پێویستە 

بە  ڤاالنژەكان  هێنانەئارای  بۆ  ئەمەریكی 

دارایی هاوكاریكردن؟ ئەوە سەرنجڕاكێشرتە 

هزرەكانی  مێژووی  كتێبەكانی  تەواوی  كە 

دەخرێتەروو،  سۆسیالیزم  بەناوی  فۆریە 

بێسەروبەرەی  وش��ەی  تەنیا  هەرچەند 

سۆسیالیزم  هزری  سەردەمەدا  لەو  وتووە؟ 

گەورەكردنی  و  خ��راب��ووەروو  زۆری  بە 

و  ئەو  لە  لەزگەی سۆسیالیزم دان  و  فۆریە 

پشتگیری دارایی لە داهاتووی دروستكردنی 

ڤاالنژەكان بە ئاقاری ناوزڕاندنی سۆسیالیزم 

بوو. 

وەك  ب��وو،  پیشەگەرایەك  سیمۆن  س��ان 

شۆڕشی  بەرەو  ئەو  لەسەردەمی  بەریتانیا 

روانگەی  لە  دەن��ا.  هەنگاوی  پیشەسازی 

بئەفرێنێت  بەها  كە  كارێك  سیمۆن  سان 

ناودەنرێت  بێنێتەئاراوە،  زیادە  بەهای  و 

و  كارە  هاوتای  پیشەسازی  و  پیشەسازی 

ئەو  پیشەسازییە.  بەشی  بۆ  كرێكاریش 

تێیدادەژین،  ئێمە  كە  "جیهانێك  دەڵێت: 

بەستووە".  پیشەسازی  بە  پشتی  ت��ەواو 

قسەی  لە  سیمۆن  سان  لەبەرئەوە  هەر 

بێزار  سیاسی  رۆشنبیرانی  و  خانەدانان 

خۆیان  "ئ��ازادی��خ��وازان  دەڵێت:  و  ب��ووە 

بااڵدەستی  وەك  بنەماكانی  بێ  لەبزی  بە 

فریودەدەن.  یەكسانی  و  ئازادی  میللەت، 

چەمكەكانی بەتاڵ لە مانایە و تەنیاو تەنیا 

باوەڕ  یاساناسانی  پۆشتەوپەرداخی مێشكی 

ئەوان كە خزمەتییان  ئەودیوو رسوشتە.  بە 

سیستمی  دام��ەزران��دن��ی  وێ��ران��ی  دوای 

سەردەمییان  هاتووەو  كۆتایی  فیودالییە، 

و  باشرت  كاری  بەیانی  پیاوان  بەسەرچووە، 

بەرامبەر  لە  كە  دەبێت،  لەوەیان  كراوەتر 

لە  داكۆكی  تووندڕەوەكان  دواك��ەوت��ووە 

دەستوور بكەن."

سان سیمۆن بناغەی هەموو ئایدیالەكانی 

پیشەسازیدا  لە  ئازادی  وەك  مرۆڤایەتی 

لە  ئازادی  "بنچینەی  دەبینێت و دەڵێت: 

مەگەر  ناڕوێت،  ئازادی  پیشەسازیدایە. 

لەگەڵ  مەگەر  نابێت،  گ��ەورە  ل��ەوەدا 

كۆنە  زۆر  حەقیقەتە  ئەو  ئەگەر  ئەو. 

بۆ  نوێ  تابڵێی  و  واقیعیەت  رووی  لە 

درۆینەكانی  خەونە  لەجیاتی  هزرەكان 

چەسپیوون،  ئێمەدا  زەینی  لە  كە  كۆن، 

یان  خوێناوییە،  و  گەمژانە  هاوارە  ئەو 

كەس  لە  هەرگیز  یەكسانی  یان  مردن، 

نەبیسرتاوە."

سان  باسی  جێگەی  سیاسی  سیستمی 

پەرلەمانییە.  حكومەتی  جۆرێك  سیمۆن 

پیشەكاران  كە  پەرلەمانێك،  سەرئەنجام 

و  بانكەكان  خ��اوەن  و  هونەرمەندان  و 

رای  بە  هەڵیانبژاردووە.  نوێنەرانی   ...

كۆمەڵگەیەكی  لە  حكومەت  ئەركی  ئەو 

خەڵكی  لە  پشتگیریكردن  تەنیا  پیشەسازی 

كاری  بەرامبەر  لە  بەرهەمهێن،  و  ك��ارا 

بێكارەكان  نابەرهەمهێنی  و  بێبەرهەم 

بۆ  ئ����ازادی  و  ئ��اس��ای��ش  پ��اراس��ت��ن��ی  و 

سامانە.  بەرهەمهێنانی 
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فەیلەسوف،  سیمۆن،  س��ان  ه��رنی  كلود 

لە  و  سیاسی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  بیرمەندی 

ئەژمار  سۆیالیستی  راپەڕینی  بناغەدارانی 

پاریس  لە  زایینی  1760ی  ساڵی  دەك��را. 

كە  فەرەنسی،  خانەدانی  خێزانێكی  لە 

چاوی  دەگەڕێتەوە،  شارملانی  بۆ  بنەچەكەی 

كرێكاران  ئازادی  پابەندی  دنیاهەڵێناوە.  بە 

گشتی  رای  لەسەر  مەسیحیەت  كاریگەری  و 

بەڕێوەبەران  حكومەتی  بە  باوەڕی  بووە، 

بەرهەمهێنی  چینی  و  بووە  بیرمەندان  و 

دیكە  چینەكانی  س���ەرووی  ل��ە  بەچینی 

جێی  بووە  بیرۆكەكانی  ماوەیەك  زانیووە. 

زانكۆكانی  خوێندكارانی  خواسی  و  باس 

ریفۆرمی  رێگای  سیمۆن  سان  فەرەنسا. 

دادپەروەرانەی  دابەشكردنی  لە  كۆمەڵگەی 

سۆسیالیستیەكانی  تیۆرە  دەزان��ی.  سامان 

ئۆگست  ب��ەس��ەر  شایستەی  ك��اری��گ��ەری 

بەشێوەیەك  هەبووە،  ماركسەوە  و  كۆنت 

تەواوكردن  بە  پلەوپایەی  ماركس  كارڵ  كە 

قوتابخانەی  تیۆرانەی  ئ��ەو  ب��رەودان��ی  و 

بەخشی.  ماركسیزم 

ئەخالق  منداڵییەوە  لە  هەر  سیمۆن  سان 

سەیری  كاری  و  بووە  جیاواز  روانگەی  و 

ساڵی   13 ل��ە  ه����ەروەك  ئ��ەن��ج��ام��داوە، 

رێورەسمی  ئەنجامدانی  لەیەكەم  سەرپێچی 

بۆ  كە  واب��ووە،  ب��اوەڕی  و  ك��ردووە  ئایینی 

بۆیە  نێردراوە،  تایبەتی  ئەركی  ئەنجامدانی 

خزمەتكارەكەی  بە  فەرمانی  ساڵی   )15( لە 

بەو  رۆژێ��ك  هەموو  بەیانی  كە  كردبوو، 

كە:  بكاتەوە  خ��ەب��ەری  خ��ەو  لە  رستەیە 

گرنگت هەیە(.  كاری  )هەستە 

ئەفسەر  پلەی  بە   1777 ساڵی  سیمۆن  سان 

ل��ەالی��ەن دەوڵ��ەت��ی  چ��ۆت��ە س��وپ��اوە و 

فەرەنساوە بۆ بەگژداچونەوەی ئاژاوەگێڕانی 

كیشوەرە،  ئ��ەو  چۆتە  باكور  ئەمەریكای 

زیرەكییەكی  و  بوێری  شەڕ  لە  هەرچەند 

بە  گ��وێ��ی  زۆر  ب��ەاڵم  ن��وان��دووە،  زۆری 

زیاتر سەرقاڵی  و  نەداوە  رووداوەكانی شەڕ 

بارودۆخی كۆمەاڵیەتی كۆچبەرانی  رشۆڤەی 

هاتنی  كۆتایی  دوای  بۆیە  بووە،  ئەمەریكی 

خۆی  بیری  هێناوەو  سوپا  لە  وازی  شەڕ، 

زانستی  خوێندنەوەی  و  توێژینەوە  بە 

فەرەنسا،  شۆڕشی  سەردەمی  لە  سەرقاڵكرد. 

ن���ەداوە،  مەسەلەیە  ب��ەو  گوێی  چونكە 

گرووپە  و  كۆچبەران  و  شۆڕشگێڕ  لەالیەن 

واڵت  دیكەی  كۆمەاڵیەتیەكانی  و  سیاسی 

لێكۆڵینەوەی  هۆگری  زۆر  ب��ەاڵم  دەرك��را، 

رووداوەكان و دیاردە ساسیەكانی بااڵدەست 

ب��ەس��ەر ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە ب��وو. ل��ەو ب��گ��رە و 

سیمۆن  سان  خانەدانی  ناوبانگی  بەردانەدا، 

چاالكییە  ئیدانەی  شۆڕشگێڕەكان  وایكرد 

زیندانەوە،  بیخەنە  و  بكەن  ناشۆڕگێڕیەكانی 

رووداوی  هەندێك  بەهۆی  ماوەیەك  دوای 

دووب��ارە   ئ��ازادك��راو  زی��ن��دان  لە  سیاسی، 

رشۆڤە  و  تاوتوێ  كۆمەاڵیەتیەكانی  مەسەلە 

كردەوە و لەو ناوەدا چەندین یاسا و بنەمای 

رێكبخات  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  كە  خستەروو، 

كۆمەڵگە  ئارامی  و  ئاسایش  بە  گەشە  و 

بتوانێت  مرڤ  بەو هۆیەوە  بۆئەوەی  بدات، 

كۆمەاڵیەتیەكان  پێشكەوتنە  بە  دەستی 

هۆگری  جێ  بابەتی  مەسەلەیە،  ئەو  بگات. 

بووە. 

سان سیمۆن هەر لە 
منداڵییەوە، ئەخالق 
و روانگەی جیاواز 
بووە و كاری سەیری 
ئەنجامداوە، هەروەك لە 
13 ساڵی سەرپێچی 
لەیەكەم ئەنجامدانی 
رێورەسمی ئایینی 
كردووە و باوەڕی 
وابووە، بۆ ئەنجامدانی 
ئەركی تایبەتی 
نێردراوە، بۆیە لە )15( 
ساڵی فەرمانی بە 
خزمەتكارەكەی كردبوو، 
كە بەیانی هەموو 
رۆژێك بەو رستەیە لە 
خەو خەبەری بكاتەوە 
كە: )هەستە كاری 
گرنگت هەیە(
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ب��ۆ پ��ی��ادەك��ردن��ی ئ��ەو ب��ەرن��ام��ەی��ە، 

و  توێژینەوە  بە  پەرە  كە  پێویستبوو، 

ت��ەواوی  و  ب��دات  خۆی  زانیاریەكانی 

مادی،  دەورك��ردن��ەوەی  بۆ  خۆی  كاتی 

بە  بەمەش  تەرخانبكات.  خوێندنەوە 

فرۆشتنی  و  بازرگانییەك  ئەنجامدانی 

پارەیكی  توانی  داراییەكانی،  لە  بەشێك 

بەوپەڕی  و  دەستبكەوێت  بەرچاوی 

خوێندنەوەو  س��ەرق��اڵ��ی  ئ��اس��ودەی��ی 

سان  بێت.  زاستەكان  دەستەبەركردنی 

چەندین  لەنزیك  خانویەكی  سیمۆن 

شار  متامنەی  جێ  و  بەناوبانگ  زانكۆی 

كڕی و بەناوبانگرین مامۆستایان وانەیان 

تێدا وتەوە. دوای ماوەیەك خانووەكەی 

هۆگرانی  هاتوچۆی  ناوەندێكی  بووە 

زانان،  بیركای  خانووە،  ئەو  زانستەكان. 

ئابوری  فەیلەسوفان،  زان��ان،  فیزیك 

را  دەربڕینی  بە  مێژوونوسان  و  زانان 

زانستی  زەمینەی  بۆچوونەكانیان،  و 

رەخساند. گونجاویان 

توانی  دیالۆگانە  ل��ەو  سیمۆن  س��ان 

بابەتی  لە  دروست  زانستی  و  زانیاری 

سودەكانی  و  كێشە  زانست،  جیاجیای 

زانیاریانە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  بەدەستبێنێت، 

رێگای  ل��ە  وات���ە  ه��ەب��ووە،  كێشەی 

پێویستە  و  بەدەستهاتبوو  دیالۆگەوە 

و  بنەمایی  لێكۆڵینەوەی  ب��ەه��ۆی 

جێگیر  و  ق��وڵ  زانستی  بۆ  بنچینەیی 

ماوەیەك  دوای  داخ��ەوە  بە  دەگ���ۆڕا. 

س��ەرم��ای��ەی س��ان س��ی��م��ۆن ت���ەواو و 

ناچاربوو بۆ درێژەدان بە ژیان، كاركردن 

ك��ارەدا  ل��ەو  قبوڵبكات.  بانكێكدا  لە 

و  ك��اری��دەك��رد  كاتژمێر   )12( رۆژان���ە 

نەبووە.  زانستی  توێژینەوەەی  بۆ  كاتی 

كەمبونی  و  ژیان  كولەمەرگی  و  سەختی 

دەرفەتی  دارای��ی  و  مادی  سەرچاوەی 

بەمەش  لێگرتووە.  زانستی  لێكۆڵینەوەی 

نائومێدی،  لەگەڵ   )1823( لەساڵی 

ناوە، بەاڵم  فیشەكێكی بەسەری خۆیەوە 

مردنی  هۆی  نەبووەتە  رووداوە  ئەو 

دوای  لەدەستداوە.  چاوێكی  تەنیا  و 

ئەوەس لەالیەن هەندێك لە الیەنگرانی، 

دۆستانی  و  قوتابیان  و  كراوە  پاسەوانی 

ساڵی  لە  سیمۆن  سان  بەاڵم  پەیدابوون، 

)1825( بە یەكجاری چاوی لە دنیالێكنا.

سەرچاوە:

http://www.magiran.com/

npview.asp?ID=2499674    
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رێكەوتی   )Walter Benjamin بنیامین  )واڵتەر 

بەرلین  لە  لە خێزانێكی سەرمایەدار   1892/7/15

بنیدیكس  )واڵتەر  ت��ەواوی  ناوی  لەدایكبووە. 

 Walter Bendix Schönflies بنیامین  شۆنفلیز 

براكەی  و  خوشك  س��ێ  ل��ە  ە،   )Benjamin

گەورەترە.

پشك  بازرگانی  رێگەی  لە  بوو،  بازرگان  باوكی 

سامانێكی  دێرینەكانەوە،  ئاسەوارە  هەڕاجی  و 

كۆمەڵناسییەوە  رووی  لە  نابوو.  پێكەوە  زۆری 

منداڵی و قۆناغی سەرەتایی تا زانكۆیی بنیامین، 

ئەڵامنی  سەرمایەداری  خێزانێكی  منداڵی  وەك 

لە  بنیامین  تێپەڕیووە،  ئاسایی  زۆر  یەهودی 

نوسینەكانیدا بە ناوی )سەردەمی منداڵی سااڵنی 

Berlin Childhood around 1900 ،1900( لە 

دیدێكی ئەدەبییەوە لەو منداڵییەی روانیووە، كە 

چۆن بەشێوەیەكی باش چاودێریكراوە و ژیانێكی 

تا  بەرلین،  خۆشی  گەڕەكێكی  لە  خۆشگوزەرانی 

تەمەنی گەنجی بەسەربردووە.

خێزانەكەی رێزیان لە رۆژانی مەزهەبی یەهودی 

ئەوەی  بنیامین   باوانی  دەگ��رت.  مەسیحی  و 

ئەوان  دواتر  بەاڵم  رەخساند،  بۆیان  دەیویست 

كە  هەڵبژێرێت،  پیشەیە  ئەو  نەبوون  رەزامەند 

بە بۆچوونی ئەوان داهاتی باشی نەبوو.

زانكۆییدا،  خوێندنی  س��ەرەت��ای  ه��ەم��ان  ل��ە 

سیستمی  لە  رەخنەئامێز  تێڕوانینێكی  بە  بنیامین 

تێڕوانینە  ئەم  دەڕوان��ی،  زانكۆیی  پ��ەروەردەی 

بنیامین لە قۆناغی سەرەتاییەوە  سەرنجڕاكێشەی 

ئەو  دروستبوو،  خوێندكار  و  مامۆستا  بەرامبەر 

پروسی  پ���ەروەردەی  و  كەلتور  كە  سیستمەی 

)Prussia( دەسەاڵتدار بەسەر كۆمەڵگەوە بوو. 

بنیامین لە ساڵی 1904 تا 1907 لە بەشە ناوخۆیی 

 )Haubinda )هاوبیندا  ناوی  بە  خوێندكاران 

تێیدا  یاسا  بەپێی  كە،  شوێنەی  ئەو  بەسەربرد، 

پەیوەندی نێوان خوێندكار و مامۆستا رێكخرابوو. 

 Gustav لەو شوێنە بنیامین، ) گوستاڤ وینیكین

پەروەردەی  زانستەكانی  مامۆستای   )Wyneken

لەسەر  درێژماوەی  و  قوڵ  كاریگەری  كە  ناسی، 

هاندەری  مامۆستایە  ئەم  جێهێشت.  بنیامین 

چاالكییەكانی  ناو  چوونە  بۆ  دەبێت  بنیامین 

 1914 تا   1912 سااڵنی  لە  گەنجان.  جواڵنەوەی 

وینیكین(  )گوستاڤ  الیەنگری  وەك  بنیامین 

خوازیاری چاكسازییەكی بەرفراوان بوو لە بواری 

پەیوەندیدا  لە  بنیامین  فێركردندا،  و  پەروەردە 

خوێندنگەكان  چاكسازی  جواڵنەوەی  لەگەڵ 

دەستی   )Anfang )دەستپێك  باڵوكراوەی  لەگەڵ 

بەكاركرد، بەاڵم بنیامین بەر لەو كاتەش، هۆنراوە 

باڵوكردبووەوە،  باڵوكراوەیەدا  لەم  وتارەكانی  و 

داهێنانەكانییەوە،  هۆی  بە  بنیامین  كاتەدا  لەم 

ناوی  بە  گفتوگۆی  و  كۆبوونەوە  شوێنێكی 

)Sprechsaal( دامەزراند.

بنیامین ساڵی 1912 بە بەدەستهێنانی بڕوانامەی 

بەشی  لە  و  فرایبۆرگ  زانكۆی  چووە  دیپلۆم، 

بە  دەستیكرد  ئەدەبیاتدا  و  زمان  و  فەلسەفە 

)گەنجانی  ئاهەنگێكی  لە   1913 ساڵی  خوێندن. 

نوسینێكیدا  لە  و  بەشداریكرد  ئەڵامنیا(  ئازادی 

خۆی  نیگەرانی  گەنجی(  )بێدەنگی  ن��اوی  بە 

گروپە  سەربازی  و  ناسیۆنالیستی  هەستی  لە 

ساڵی  بنیامین  دەرب��ڕی.  گەنجان  جیاجیاكانی 

1914 بە نیگەرانییەوە نامەیەكیدا بۆ هاوڕێكەی 

خوێندن  شوێنی  زانكۆ  دڵنیاییەوە  »بە  نوسیووە: 

مامۆستایدا،  )وینیكین(ی  لە  كە  كاتێك  نییە.« 

هەستی شەڕانگێزی هەستپێكرد، پەیوەندی خۆی 

بۆ   )Anfang( باڵوكراوەی  و  هاوڕێكەی  لەگەڵ 

هەمیشە پچڕاند و كۆتایی بە كۆڕ و كۆبونەوەكان 

هێنا.

 Gershom بنیامین ساڵی 1915 بە )گێرسهوم شومل

نێوانیان  هاوڕێیەتی  و  ئاشنادەبێت   )Scholem

بنیامین  دەبێت.  ب��ەردەوام  تەمەنی  كۆتایی  تا 

سەرنەكەوتنی 
بنیامین بۆ 
بەدەستهێنانی 
دكتۆرای بااڵ، 
رێگەی زانكۆی بە 
روویدا داخست و 
لەالیەكی تریشەوە، 
هەاڵوسانی ئابوری، 
سەرمایەی باوكی 
لەناوبرد، بەشێوەیەك 
باوكی لەكاتی 
مردنیدا، ساڵی 
١٩٢٦، میراتییەكی 
كەمی لە دوای خۆی 
بەجێهێشت
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بواری  لە  و  )میونخ(  دەچێتە  خوێندن  بۆ 

 Moritz گایگەر  )مۆریتز  فەلسەفەدا 

ماریا  )راینەر  و  دەركەوتەناس   Geiger(ی 

شاعیری   )Rainer Maria Rilke ریلكە 

كتێبی  ك��ات��ەدا  ل��ەو  دەناسێت.  ئەڵامنی 

 The مندااڵنی خۆی بە ناوی )پەلكە زێڕینە

Rainbow( نوسی، كە پڕە لە رەنگ و شكڵی 

)منایشی  وەك  كارەكانی  دوای  ئەو  خەیاڵی. 

میراتی و تراژیدیا( زەمینەی كارێكی گەورەتر. 

بە ناوی )لەبارەی زمان خۆی و زمانی مرۆڤ( 

دەڕەخسێنێت. )خۆشبەختی مرۆڤی دێرین( 

بەرهەمی ئەو سەردەمەیە.

بنیامیندا  ل��ە  سااڵنێكە  س��ەف��ەر  ئێستا 

سارەكانی  ئیتالیا،  سەفەری  لە  ژیاوەتەوە: 

سەرنجتان  ڤێنیز  و  ڤیچنزا  و  ڤرونا  و  میالن 

راكێشاوە و لەبارەی سەفەری فەەنساشەوە 

یاداشتێكی ئەدەبی دۆزراوەتەوە.

پۆالك  )دۆرا  لەگەڵ   1917 ساڵی  بنیامین 

ئەو  هاوسەرگیریكرد،   )Dora Pollak

بەرلین  لە  خوێندنیدا  لەسەردەمی  ژنەی 

هەر  دەیناسی.  خوێندكاری  جواڵنەوەی  و 

وەرگێڕانی  بە  دەستیكرد  كاتەشدا  ل��ەو 

)تابلۆی پاریسی( لە نوسینی )شارل بودلەر( 

نوسەری فەرەنسی.

ساڵی  دكتۆراكەی  نامەی  بنیامین  واڵتەر 

ناونیشانی )واتای هەڵسەنگاندنی  بە   1918

و  نوسی  ئەڵامنیا(  رۆمانتیكی  لە  هونەر 

)اشتفان  ناوی  بە  كوڕەكەیان  ساڵەشدا  لەو 

لەدایكبوو. رافائێل( 

دوای وەرگرتنی بڕوانامەی دكتۆراكەی ساڵی 

1919، پرۆژەی دكتۆرای بااڵی خۆی داڕشت 

ئەڵامنی  فەیلەسوفی  ساڵدا  لەهەمان  و 

كە  نوسی،  1885-1977(ی  بلوخ  )ئارنست 

یكێك بوو لە بیرمەندە ماركسیستەكان.

)وایامر  كۆماری  ساڵەی   12 سەردەمی  لە 

بواری  لە  بنیامین  واڵتەر  1919-1933(دا 

بۆ  رۆشنبیری  پێگەی  ئەڵامنیادا،  ئەدەبی 

خۆی دەستەبەر كرد و لە بوارەكانی نوسینی 

وتار و رەخنەی كتێبدا نوسی. ئەگەر كۆتایی 

سیاسی  وەرچەرخانی  بە  سەردەمە  ئەو 

سااڵنی  كاتە  ئەو  بزانین،  ئەودا  ژیانی  لە 

قۆناغە  ئ��ەم  س��ەرەت��ای   1925 و   1924

بنیامین  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  سیاسییەیە: 

هەڵگرت  زانكۆییەكان  چاالكییە  لە  دەستی 

و زیاتر وەك نوسەرێكی ئازاد دەردەكەوت، 

رێكخراو  بەشێوەی  ناچاربوو  بەشێوەیەك 

بەرهەمبێنێت.  ئەدەبی  بازاڕی  بۆ  خێرا  و 

هۆكارەوە  دوو  لە  ئەویش  دۆخ��ەی  ئەم 

رەتكردنەی  یەكێكیان  گرتبوو:  سەرچاوەی 

نامەی دكتۆرا بااڵكەی، ئەویرتیش قەیران و 

هەاڵوسانی ئابوری لە ئەڵامنیا.

بۆ  بنیامین  سەرنەكەوتنی  لەالیەكەوە 

بەدەستهێنانی دكتۆرای بااڵ، رێگەی زانكۆی 

لەالیەكیرتیشەوە،  و  داخست  رووی��دا  بە 

باوكی  سەرمایەی  ئ��اب��وری  هەاڵوسانی 

لەكاتی  ب��اوك��ی  بەشێوەیەك  ل��ەن��اوب��رد، 

مردنیدا، ساڵی 1926، میراتییەكی كەمی لە 

دوای خۆی بەجێهێشت.

كاری نوسینی بنیامین، بوارە جۆراوجۆرەكانی 

لەخۆدەگرت، بنیامین لە چەند رۆژنامەیەك 

بۆ  و   ئەدەبییەكان  تایبەتییە  رۆژنامە  و 

رادیۆكان، وتار و رەخنەی ئەدەبی دەنوسی 

هەر  دەیخوێندەوە،  مایكرۆفۆنەوە  لە  و 

بچوكیش  هەرچەندە  پارچانە  لەو  یەكێك 

بنیامین  تیۆرەكانی  لە  گۆشەیەك  ب��ن، 

دەخەنەڕوو.

ب��اڵوك��ردن��ەوەی  ج��ی��ات��ی  ل��ە  بنیامین 

 ، تایبەمتەندەكاندا  گۆڤارە  لە  بۆچوونەكانی 

راگەیاندنە  لە  داهێنەرانە  سودوەرگرتنی  بە 

لەم  خ��ۆی  فەلسەفەی  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، 

لە  دەخ���ات���ەڕوو.   ب��چ��ووك��ەدا  بەرهەمە 

پارچەنوسینەكانیدا   و  بەرهەم  رۆژژمێری 

نزیكەی   1933 تا   1926 سااڵنی  لە  تەنیا 

بنیامین  بەرچاودەكەوێت،  نوسین   220

هەڵسەنگێنەری  وەك  بەرهەمانەدا  لەم 

ی��ان ش��ارەزای��ی ج��وان��ی ناسی  ئ��ەدەب��ی، 

ئەدەبی دەرناكەوێت، بەڵكو بنیامین كتێبی 

مرۆڤایەتییەكان،  زانستە  جیاجیاكانی  بوارە 

ب��ەش��ێ��وەی��ەك دەخ��ات��ە ب���ەر رەخ��ن��ە و 

تیۆر  دەتوانرێت  تێیاندا  كە  هەڵسەنگاندن، 

لەگەڵ  دەربكەوێت.  ئەو  فەلسەفەی  و 

كردە  رووی  بااڵكەی،  دكتۆرا  رەتكردنەوەی 

بەرهەمەكانی )فرانتس كافكا(.

نازییەكان  ئ��ەوەی  دوای  و   1933 ساڵی 

زۆرێك  گرتەدەست،  ئەڵامنیایان  دەسەاڵتی 

واڵتەكەیان  بنیامین  لەوانە  رۆشنبیران  لە 

بۆ  كۆچكردنەیدا  ئەو  لەگەڵ  جێهێشت، 

پێی  تەمەنی  تاكۆتایی  بنیامین  فەرەنسا، 

فەرەنسا  لە  ئەڵامنیا.  خاكی  نەنایەوە 

روب����ەڕووی ق��ی��ران��ی  دارای���ی ب���ووەوە، 

كرێگرتنی  ب��ە  ت��وان��ای  ك��ە  بەشێوەیەك 

كارە  بە  درێژەی  بەاڵم  نەبوو،  ئاپارمتانێكی 

كاتە  لەو  بەر  كە  بنیامین  دا،  ئەدەبییەكانی 

لە  ببووەوە،  جیا  )دۆرا(  هاوسەرەكی  لە 

فەرەنسا و ئیتالیا و دانیامرك لەگەڵ هاوڕێ 

و  دروكهایمەر  وەك  خ��ۆی،  دێرینەكانی 

ئادۆرنۆ و برشت یەكرتیان بینی. 

بۆ  تر  ئەوانی  كۆچی  ب��ەردەوام��ی  لەگەڵ 

بچێتەالی  هەوڵیدەدا  بنیامین  ئەمریكا، 

دەوڵەتی  فەلەسوفەكانی.  و  ئەدیب  هاوڕێ 

ناسیۆناڵ سۆسیالیزمی ئەڵامنیای ساڵی 1939 

مافی هاوواڵتی بوونی ئەڵامنیای لێسەندەوە. 
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كۆچكردنی  ئومێدی  كە  لەكاتێكدا  بنیامین 

دابینكردنی  بۆ  بوو،  مێشكدا  لە  ئەڵامنیا  بۆ 

كتێبەكانی  ب��وو  ن��اچ��ار  خ���ۆی،  ژی��ان��ی 

و  ئەڵامنیا  نێوان  رێككەوتنی  بفرۆشێت. 

یەكێتی سۆڤێت، دەبنە پاڵنەری بۆ داڕشتنی 

چەند تێزێك )لەبارەی چەمكی مێژوو(ەوە.

دووەم،  جیهانی  شەڕی  دەستپێكی  لەگەڵ 

لەالیەن  بنیامین  نیشتەجێبوونی  شوێنی 

بە  ب��ەاڵم  درا،  گەمارۆ  نازییەوە  سوپای 

پاریس  بۆ  رۆیشت  بوو،  رزگاری  زیندوویی 

و لە گەمارۆیەكی تریش رزگاری بوو.

بنیامین،  پێشووی  هاوسەری   1940 ساڵی 

بكات  ناچار  بنیامین  هەوڵدەدات  )دۆرا( 

بۆ لەندەن كۆچبكات. لەم ساڵەدا داواكاری 

لەم  پێشكەشدەكات.  ئەمەریكا  چوونە  بۆ 

سوپای  پێشڕەوییەكانی  بەهۆی  نێوانەشدا 

ناچار  و  سوید  بگاتە  ناتوانێت  نازییەوە، 

بۆ  دوات��ر  و  )ل��وردە(  بۆ  رابكات  دەبێت 

چوونە  هەوڵی  لە  شوێنەی  ئەو  )مارسێی(، 

هەوڵی  بە  بنیامین  دەدرێ���ت.  ئیسپانیا 

ئەمریكا  ب��ۆ  ڤ��ی��زای  ئ��ادۆرن��ۆ(  )ت��ی��ۆدۆر 

بوو،  ل��ەوەدا  كێشەكە  بەاڵم  وەردەگرێت، 

كە لە فەرەنسا نەیدەهێشت سەفەر بكات، 

بۆ  گرفتی  ئیسپانیا  سنوری  لەسەر  ئەمەش 

دروستكرد.

بو( )پ��ورت  شاری  دەچێتە  بەپێ  بنیامین 

ئیسپانیا  سنوری  پاسەوانانی  سەرسنور،  ی 

دەرچوون  مۆڵەتی  بنیامین  ئەوەی  بەهۆی 

پێنادەن  رێگەی  پێنەبووە،  فەڕەنسای  لە 

هۆی  بە  بەاڵم  ئیسپانیاوە،  خاكی  بچێتە 

پێدەدەن  رێگەی  بوونییەوە،  نەخۆش 

و  مبێنێتەوە  سنورییە  شارە  لەو  شەوە  ئەو 

بەپەلە  و  )دوفرانیسا(  هۆتێلی  بۆ  رۆیشت 

ماوەیەكی  چونكە  الی،  دەب��ەن��ە  kafkaدكتۆر 
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دۆخی  دڵەوە،  نەخۆشی  بەهۆی  بوو،  زۆر 

بنیامین  شەوە  ئەو  نەبوو،  باش  تەندرستی 

بەهۆی زۆر خواردنی )مۆرفین(ەوە كۆتایی 

لە  كە  نوسینانەشی  ئەو  دێنێت،  ژیانی  بە 

بۆ  بیبات  دەیوسیت  و  بوون  جانتاكەیدا 

بزربوون. ئەمریكا، 

ئەندێشە  

الیەنە  ل��ەب��ارەی  بنیامین  ئەندێشەكانی 

دی��ارەك��ان��ی ژی��ان و م��ێ��ژووەوە ب��وون، 

بەشێوەیەك كە بەشێكی گەورەی مێژوویان 

ئەم  پ���ەردەی  پشت  ل��ە  ل��ەخ��ۆدەگ��رت. 

مێژوویی  فەلسەفەیەكی  ئەندێشەیە، 

بوو،  ش��اراوە  ماتریالیستی  دیالێكتیكی 

دەیەی  ناوەڕاستەكانی  لە  بنیامین  چونكە 

بیستەوە، رووی لە ماركسیزم كردبوو.

یەهودی  خواستەی  بنیامین  ب��ۆ  ب��ەاڵم 

دوارۆژ  چەمكی  لە  تێگەیشنت  بۆ  خ��ۆی، 

مەسیحی،  ب��اوەڕی  و   )eschatological(

مێژوویی كاریگەر بوو، بەشێوەیەك كە ئەم 

)تێزەكان  واتە  بەرهەمیدا،  دوا  لە  تێڕوانینە 

روونی  بە  م��ێ��ژووەوە(  چەمكی  لەبارەی 

نوسینەوەی  بنیامین  بۆ  دەردەك��ەوێ��ت. 

چینی  دروس��ت��ك��راوی  م��ێ��ژوو،  سوننەتی 

دەسەاڵتدار بوو، لە مێژوو وەك روداوە یەك 

تۆماری  واتای  بە  روانین،  دوایەكەكان  لە 

سەركەوتنەكانە.  مێژووی 

مێژوونوس  ئەركی  بنیامین  بۆچوونی  بە 

راب��وردوودا  لە  و  مێژوو(ە  )رونكردنەوەی 

بدرەوشێنێتەوە،  ئومێد  بڵێسەكانی 

بڵێسەیەك، كە ئیلهامە بۆ هەوڵەكانی چینی 

پێویستە  مێژوونوس  كۆمەڵگە.  ستەمدیدەی 

مردووەكان  وەدینەهاتووەكانی  ئ��ارەزووە 

زیندوو بكاتەوە. لەمبارەیەوە بنیامین هێزی 

ئێستاوە  سەردەمی  بە  نەمرانە  و  مەسیحی 

دەتوانێت  ئێستا  سەردەمی  گ��رێ��دەدات: 

nietzsche
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دۆڕاوەكانی مێژوو لە شكستەكەیان رزگاربكات.

وەك  بنیامین  فەرەنسادا،  كۆچی  سەردەمی  لە 

توێژینەوە  )ئەنیستیتۆی  هاوكارەكانی  لە  یەكێك 

قوتابخانەی  لە  بەشێك  بە  كە  كۆمەاڵیەتییەكان( 

فرانكفۆرت هەژمار دەكرێت، لە ژێر چاودێری دوو 

بۆ  )ئادۆرنۆ و هورهایمەر(  ئەڵامنی  فەیلەسوفی 

باڵوكراوەی ئەم ئەنیستیتۆیە وتار و لێكۆڵینەوەی 

لەالیەن  نامەگۆڕینەوانە،  ئەم  دواتر  دەنوسی. 

)ئادۆرنۆ(وە باڵوكرانەوە.

وایامر(  )كۆماری  رۆشنبیرانی  سەرجەم  لەناو 

كۆچ،  س��ەردەم��ی  و   )1933-1919( ئەڵامنیا 

خۆی  وەك  تر  لەوانی  زیاتر  بنیامین  شادمانی 

هێشتا  بنیامین،  رادیكاڵەكانی  ئەندێشە  مایەوە. 

ئەمڕۆ  تا  فكرییەكانی  پاڵنەرە  و  وروژێ��ن��ەرن 

سیاسییەكان  تیۆرە  و  فەلسەفە  پانتایی  لەسەر 

مێژوویی  و  كەلتوری  و  راگەیاندن  زانستی  و 

ئەدەبیات و جوانناسی كاریگەریان هەیە.

هونەر: نیچە و ماركس
شێوازی كاری تیۆری جوانناسی مۆدێرن، لەالیەن 

نیچە، كە باوەڕیوابوو هونەر بەرفراوانە و ئاڵۆزتر 

و شاراوەتر لەوەیە، لەالیەن زانستی رسوشتییەوە 

بەرهەمبێت. 

لە  دۆخێك  بە  هونەریان  كە  ماركسیستەكان، 

الیەنگرانی  پڕوپاگەندەی  دادەن���ا،  م��ێ��ژوودا 

مێژوو  پێیانوابوو  ئەوان  نەكرد.  پەسەند  نیچەیان 

دیاریكردنی  بە  هونەر  گرنگی  و  بووە  سیاسی 

دەبێتە  سیاسییەكان  ناكۆكییە  لەگەڵ  پەیوەندی 

هۆی لەناوچوون و پوالنەوە. 

رەخنەگرانەی  رسوشتی  بۆ  مەیلی  بنیامین 

پێیخۆشبووە  و  ه��ەب��ووە  ماركسیستەكان 

لەبەر  بەتایبەتی  بەشداربێت.  لەگەڵیاندا 

س��ەدەی  ه��ون��ەری  سەرنجڕاكێشرتین  ئ��ەوەی 

تایبەتی  بە  بوو.  ماركسیستی  هونەری  بیستەم، 

سێرگی  و  )روسی  سرتاكتۆرالیزمی  دەربڕینی  لە 

ئایزنیشتاین و برشت و باوهاوس(.

و  )سەرخان  مۆدێلی  كە  روونبوو،  لەوە  بێجگە 

ژێرخان(ی ماركسیزمی ئەرتەدۆكس زۆر بەكەمی 

دەیتوانی لەم داهێنانەدا بەشداربێت.

هەوڵی بنیامین، دەتوانرێت بە هەوڵێك دابرنێت 

رێگەیەوە  لە  كە  ئامڕازێك،  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 

فەرهەنگی  لە  تەنیا  كە  پانتاییانەدا،  لەو  هونەر 

بەاڵم  دەژی،  وێنادەكرێت،  سیاسیدا  ئابوری 

پێوەرێكی  پێی  بە  وەف���اداری  بێ  و  خۆبەخۆ 

سادەی وەك )پێشكەوتن(.  بنیامین بە پچڕاندنی 

هونەری  ماركسیستی،  ریزبەندی  لە  تێڕوانین 

پێكهاتەكانی  سەرخان،  دەركەوتەیەكی  وەك 

ئەندێشەی  دەزگای  خستە  نیچەی  مێتافیزیكی 

خۆیەوە.

سیمبولیزم و
مالیخولیا و سیاسەت

ئەندێشەی  ق��ۆن��اغ��دا  دوو  ل��ە  دەت��وان��رێ��ت 

بنیامین،  كاری  یەكەم  لێكبدرێتەوە.   بنیامین 

 Giethes( ن���اوی  ب��ە  ب��وو  گ��رن��گ  وت��ارێ��ك��ی 

كتێبی  ب��ە  ك��ە   )Wahlverwandtschaften

هات. كۆتایی  ئەڵامنیا  تراژیدییەكانی  منایشە 

رێگانە  ئەو  ئەوەوەیە،  دوای  بە  بنیامین  لێرەدا 

رێگەیانەوە  لە  هونەر  كە  ب��دات،  بەدەستەوە 

پەسەنددەكات.  پراگامتیستییەكان  هەڵوێستە 

خۆی  كە  شتەیە،  ئەو  بنیامین  یەكەمی  ئامانجی 

ناوی  هونەر(  لە  سیمبولیستی  )تێڕوانینی  بە 

یان  تێڕوانینێك كە الیەن رەخنەگرانەوە،  دەبات: 

بەكارهێرناوە  هونەرییەكاندا  بەرهەمە  خودی  لە 

پەیوەندییەكی  ه��ون��ەر  ئ����ەوە،  ب��ەپ��ێ��ی  و 

واقیعیەت  زاتی  پێكهاتەكانی  لەگەڵ  جادویی 

لە  لەوانەیە  تێڕوانینە  ئەمجۆرە  دروستدەكات. 

كە  هەمانشێوە،  بە  یان  دەركەوێت،  رێزلێنانێكدا 

شێوازی كاری تیۆری 
جوانناسی مۆدێرن، 
لەالیەن نیچەوە، كە 
باوەڕیوابوو هونەر 
بەرفراوانە و ئاڵۆزتر 
و شاراوەتر لەوەیە، 
لەالیەن زانستی 
سروشتییەوە 
بەرهەمبێت. 
ماركسیستەكان، 
كە هونەریان بە 
دۆخێك لە مێژوودا 
دادەنا، پڕوپاگەندەی 
الیەنگرانی نیچەیان 
پەسەند نەكرد
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لە منایشنامە گەورەكانی سەدەی حەڤدەیەم 

دەبیرنێت، باوەڕی نەزانانە بە توانای هونەر 

ئافراندنی پەروەردگار.  بۆ داگیركردنی باوی 

كە  شتەیە،  ئ��ەو  ئەمەیە  دژی  ئ���ەوەی 

واتا  بردووە،  ناوی  )مالیخولیا(  بە  بنیامین 

و  زانست  پڕوپاگەندەكانی  بە  بردن  گومان 

ئەزمونی. مەعریفەی 

خودی  و  رۆڵ  مالیخولیایی،  هونەرمەندی 

ئ��ەوەی  بۆ  وێنادەكات،  زانین  ب��ەگ��ەورە 

لەبارەی  خۆیدا  نائومێدییەكانی  بەسەر 

پ��ەروەردگ��ار،  راستەقینەی  بەدینەهاتنی 

ماتەمینییەكانی  منایشە  نەكاتەوە.  جەخت 

)باروك( منونەی جۆرێكی ئەم تێڕوانینانەیە.

ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ئ��ەم ك��اردان��ەوەی��ە 

ریالیزمی  بابەتەكانی  بەرامبەر  جوامێرانەیە 

باو، یان سیمبۆلیزم، كە توانای سێیەمیش بۆ 

پراگامتیزمێكی  دەڕەخسێنێت:  هونەرمەند 

دەست تێوەردەر.

ئ��ەم��ك��ارە گ��رێ��دراوە ب��ە ت��وان��ای ئ��ەوان 

خود  چاالكییەكانی  ل��ە  تێگەیشنت  ب��ۆ 

دیدی  لە  سیاسیدا.  چوارچێوەیەكی  لە 

بنیامینەوە، ئەگەر هونەرمەندان بەوشیوەیە 

مێژوو هۆشیار  كراوەی  ئاسامنی  )لەژێر  بن 

هونەری  وردی  گرنگی  ب��ەاڵم  دەب���ن«، 

بەرهەمەكانی  لە  شتێكە  دەستتێوەردەر، 

سەرەتای بنیامیندا هێشتا نادیارە.

 تەكنەلۆژیا
تایبەتە  بنیامین  كارەكانی  تری  بەشێكی 

وەك  هونەر  زیاتر  وردی  بە  كە  ئەوەی،  بە 

ئەمەش  وێنابكات.  سیاسی  ناسنامەیەكی 

رون��ك��ردن��ەوەی  و  شیكار  ب��ۆ  بابەتێكی 

لە  خ��ۆی  چ��ۆن  بنچینەدا  لە  كە  ئ��ەوەی، 

چۆن  و  دەردەخ���ات  گشتییەكان  ب��وارە 

ئەو  لەگەل  خۆی  ئاگایانە  بەشێوەیەكی 

بوارەكەدا  بەسەر  باڵیان  كە  دژیەكییانە، 

كێشاوە دەگونجێنێت یان نا؟ ئەم باسە دوو 

تەكنەلۆژیا(  )تیۆری  خۆدەگرێت:  لە  الیەن 

و )تیۆری مێژوو(وە.

هونەری  ل��ەب��ارەی  بنیامین  بەرهەمی 

ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��ا، ك��ت��ێ��ب��ێ��ك��ە ب��ەن��اوی 

دوبارە  قۆناغی  لە  هونەری  )بەرهەمی 

هونەردا(،  میكانیكی  بەرهەمهێنانەوەی 

باڵوكراوەتەوە.   1935 ساڵی  یەكەمجار  كە 

لە  كە  ئەنجامەدەگات،  ب��ەو  بنیامین 

لە  ه��ەی��ە.  گشتی  مەیلێكی  ه��ون��ەردا 

بنچینەدا  لە  دێریندا،  و  سەرەتا  دۆخی 

ئام  ه��ەب��ووە.  ئایینی  ك��ارای��ی  ه��ون��ەر 

ب��ااڵی  ئایینی  ب��ۆن��ەی  ب��ەه��ای  كاراییە 

خۆیان  هێزی  ئایینییەكان  ك��ارە  هەیە. 

ئایینییەكاندا  بۆنە  لە  بوون  سنوردار  لە 

رووەو  بە  مۆدێرندا  زیاتر   یان  پاراستووە، 

رابوردو،  ئایینییەكانی  بۆنە  لەناوچوونی 

چینە  كەسانی  لەالیەن  هونەرە  جۆرە  ئەم 

مۆزەخانەكان  )وەك  پارێزراوە  بااڵكانەوە 

ئۆپێرا(. ساڵۆنەكانی  و 

مێژووییە  باسە  لە  تێڕوانینی  لەبەرئەوەی 

هاوچەرخەكان وەرگێڕاوە، بە كەمی شایانی 

راستەقینە  هونەری  فەرهەنگییە.  داڕشتنی 

ئامڕاز و تواناكانی خۆی بۆ پەروەردەكردنی 

راستیشدا  لە  بەكاردێنێت،  گشتی  بە  خەڵك 

كارەش  ئەم  بووە.  شێوەیە  بەو  ب��ەردەوام 

قۆناغی  ل��ە  ه��ەی��ە:  دروس��ت��ك��ردن��ی  دوو 

چەمكی  لەگەڵ  مۆدێرن  هونەری  یەكەمدا، 

چادوی  بە  و  تێكدەئاڵێن  نایاب  بابەتی 

هونەری  دەدرێن.  گەمارۆ  پیرۆز  هونەری 

خۆی،  ناسنامەی  لەدەستدانی  بێ  مۆدێرن 

شێوەی  بەهەمان   – بەرهەمدێتەوە  دوبارە 

فیلم، وێنەگری و سەرجەم ئەو بەرهەمانەی 

توانای بە ئەلیكرتۆنی بوونیان هەیە. 

تایبەمتەندی  هونەر  دووەم��دا،  قۆناغی  لە 

بۆ  و  لەدەستدەدات  خۆی  مەبەستداری 

تێڕوانینەوە  دوب��ارە  پرعسەی  لە  بەشێك 

دەگۆڕێت و تاقیدەكرێتەوە و بەشێوەیەكی 

بەكاردەهێرنێت. كاتی 

 

 مێژوو

بنیامینە لەچەمكی  تیۆری مێژوو دوا كاری 

لەگەڵ  بنیامین  جوانناسی  م��ێ��ژوودا. 

ناسین( داڕش��ت��ن��ەوەی  )دوب���ارە  ت��ی��ۆری 

پەیوەندی  ئەرتەدۆكسی  ماركسیزمی  ی 

پچڕاند و لەوە بەدواوە بەرگری لە باوەڕی 

بنیامین  ن��ەك��رد.  پێشكەوتن  تایبەتی 

بنچینەوە  لە  مێژوو  جوڵەی  دەڵ��ێ��ت)) 

دێت،  واتایە  بەو  ئەمەش  وەستێرناوە(( 

نائاسایی  دۆخێكی  دەكەوێتە  مێژوو  كە 

تەنیا  ناسنامەكان  تێیدا  كە  بەردەوامەوە، 

كۆمەڵێك  و  خۆپیشاندان  رێ��گ��ەی  ل��ە 

دەردەكەوێت. ناكۆكییەوە 

كە  تیرۆرییەوە،  روی  لە  مێژوو  »وات��ای 

دەستی  بكرێتەوە  قەرەبوو  و  بكرێت  باش 

یادگارییەكی  بۆ  خۆی  تەنیا  و  كێشاوەتەوە 

نەمر بەدەستەوە داوە.«

ئەوەیە،  مێژوونوس  ئەركی  تێڕوانینەوە  لەم 

كە دژە یەكییەكانی روداوەكان، بە ئاڕاستەی 

ئەم  بنیامین  بگێڕێتەوە.  رزگاری  و  ئازادی 

تێڕوانینە وەك جۆرێك بەڵێن و بە شێوەیەك 

لە ئیالهی دەخاتەڕوو.

سەرچاوە:

h t t p : / / w w w. b a s h g a h . n e t / f a /

category/show/61385
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واڵتەر  توندوتیژی(  لە  )رەخ��ن��ە  وت��اری 

ماڵئاوایی  دوای  و  ژیانی  كاتی  لە  بنیامین، 

دەستخۆشی  و  سەرنج  جێی  بۆتە  ژیان،  لە 

زۆرێك  لە زانایان، بەشێوەیەك كە لە ساڵی 

ئێستا  تا  نوسینییەوە،  ساڵی  وات��ە   1921

پێناچێت  كە  وروژان��دووە،  باسی  كۆمەڵێك 

بەمزوانە كۆتایی بێت.

بنیامین لەم نامەیەدا رەخنە لە توندوتیژی  

بۆ  ن��وێ  خوێندنەوەیەكی  و  دەگ��رێ��ت 

ئەوەندە  كە  پێشكەشدەكات،  توندوتیژی 

داهێنەرانەیە، بنیامین لە كۆتایی نامەكەیدا 

توندوتیژی   مێژووی  فەلسەفەی  نازناوی 

لە  )رەخ��ن��ە  كە  بەشێوەیەك  پ��ێ��دەدات، 

مێژووی  فەلسەفەی  هەمان  توندوتیژی، 

توندوتیژییە(.

بەسنت  پشت  بە  ه��ەوڵ��دەدرێ��ت  ل��ێ��رەدا 

ب��ە ف��ەل��س��ەف��ەی م��ێ��ژوو، وەاڵم���ی ئەو 

)رەخنە( چەمكی  كە  بداتەوە،  پرسیارە 

شاراوەكانی  تایبەمتەندییە  توندوتیژی،  ی 

لەبارەی  بنیامین  لێكۆڵینەوەكەی  كە  چین، 

توندوتیژییەوە لە تێڕوانین و شیكارەكانی تر 

جیادەكاتەوە؟

رەخنەی بنچینەیی شێوازناسی 
بۆ تێگەیشنت لە توندوتیژی

 ،Andrew Edgar ئ��ێ��دگ��ار  )ئ��ەن��درو 

لە   )  Peter Sedgwick سێجویك  پێتێر 

تیۆری  بەرجەستەكانی  بیرمەندە  كتێبی 

)ئەدەبی  تیۆریسینی  وەك  كەلتوریدا، 

هەروەها  دەبەن،  بنیامین  ناوی  ئەڵامنیا( 

لە دابەشكردنی ژیانی ئەودا بۆ سێ بەش، 

ئەوە پشتڕاستدەكەنەوە، كە بەشێكی زۆری 

ئەدەبیدا  رەخنەی  بواری  لە  چاالكییەكانی 

بووە.

لەبارەی  بنیامین  س��ەرەت��ای  وتارەكانی 

كاریگەری  دەرخ��ەری  زمان،  و  ئەدەبیات 

شەڕی  دوای  كە  بووە،  یەهودی  عیرفانی 

جیهانی یەكەم بە تایبەتی لەژێر كاریگەری 

)بێرتۆلت برشت  Bertolt Brecht( جۆرێك 

لە ماركسیزمی پەسەندكرد. لەو سەردەمەدا 

لێكۆڵینەوەی ئاڵۆز و قوڵی لەبارەی پاریسی 

سەدەی 19 دەستپێكرد. 

دەرخ��ەری  بنیامین،  دوات��ری  وتارەكانی 

و  یەهودی  عیرفانی  بۆ  گەڕانەوە  جۆرێك 

بەیانكردنی  بۆ  یەهودی  وێناكردنی  توانای 

مێژوو  ماركسیستی  فەلسەفەی  روون��ی 

شۆڕشن.

بنیامین  ئ��ەوەی،  لەسەر  ه��اوڕان  زۆرێ��ك 

بەالیەنی  یان  ب��ووە،  ئەدەبی  رەخنەگری 

كەمەوە رەخنەی ئەدەبی یەكێك لە گرنگرتین 

پێكهێناوە.  بنیامینی  فكرییەكانی  كاراییە 

بنیامین،  چاالكی  ب��واری  ئ��ەوەی  لەگەڵ 

ئەدەبیاتی  و  رۆمانتیزم  لێكۆڵینەوەی  لە 

وتە  و  وێنەگری  شیكاری  تا  هاوچەرخەوە، 

و وتار و پارچە ئەدەبییەكانیش دەگرێتەوە.

چەمكی  ب��ە  گ��رن��گ��ی��دان  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

لە  )رەخنە  نامەی  شیكاری  و  توندوتیژی 

لەو  سەرنجدان  بە  پێویستی  توندوتیژی(، 

و  ئەدەبیات  نێوان  لە  كە  گرێدراویانەیە، 

ئاوێزانی  رەخنەدا  چەمكی  لە  سیاسەتدا 

رووی  لە  پێویستە  لەبەرئەوە  یەكرتدەبن، 

لە  رەخنە  نامەی  لە  ئەدەبییەوە،  رەخنەی 

پەیوەندییەكانی  و  بڕوانرێت  توندتیژی 

و  سیاسی  رەخنەی  و  ئەدەبی  رەخنەی 

بگیرێن.  لەبەرچاو  بەیەكەوە  كۆمەاڵیەتی 

بنیامین  مەیلی  لە  تەنیا  ئەمەش  هۆكاری 

یان  فكری،  سەرقاڵی  و  ئەدەبیات  بۆ 

رووی  لە  بەڵكو  كورتناكرێتەوە،  ناوبانگدا 

دەتوانرێت  پێوەرناسییە،  و  شێوازناسی 

رەخنەی  نێوان  لە  دیاریكراو  پەیوەندی 

رەخنە،  فۆڕمەكانی  سەرجەم  و  ئەدەبی 

خواستوویەتی،  بنیامین  بەوشێوەیەی 

فۆڕمەكانی  سەرجەم  لە  كە  بدۆزرێتەوە، 

تێگەیشتنی  سیاسی/كۆمەاڵیەتی  رەخنەی 

كە  هەمانشێوە  بە  هەیە.  هاوبەشیان 

واتای رەخنەدا درك بكرێت  لە  دەتوانرێت 

دەدات  ئەوە  بۆ  هەوڵ  ئەدەبی  "رەخنەی 

پرسیارەكان  و  بكاتەوە  روون  دەق  واتای 

و  تایبەتی  بەرهەمێكی  گرنگیەكانی 

تایبەتی  بەرهەمێكی  گرنگییەكانی  پرسیارە 

كۆمەاڵیەتیدا  بەرفراوانی  پانتاییەكی  لە 

سەرنجی  گۆڕانی  لەبەرئەوە  بخاتەڕوو." 

گۆڕانی  رەوەن���دی  لە  ئەدەبی  رەخنەی 

تێگەیشتنی  بۆ  زەمینە  خۆیدا،  مێژوویی 

هاوبەشی نێوان رەخنەی سیاسی و ئەدەبی 

دەڕەخسێنێت.

بەو  دەتوانرێت  ئەمەش،  لە  تێگەیشنت 

ماركسیزم  بۆ  )ئیگلتۆن(  خوێندنەوەیەی 

پێشكەشیكردووە،  ئەدەبی  رەخنەی  و 

باسبكرێت:

كاروبارەكانی  لە  زۆرێك  وەك  "هونەریش 

بوارێكی  و  ئ��اب��وری  ك��اری  ج��ۆرێ��ك  ت��ر 

و  رەخنەگران  بۆ  كااڵیە.  بەرهەمهێنانی 

رەخنەگرە ماركسیستەكانیش زۆر ئاسانە ئەم 

راستییە فەرامۆش بكەن، چونكە ئەدەبیات 

و  هەیە  مرۆڤەوە  ئاگایی  بە  پەیوەندی 

دەخەنە  ئەدەبییەكان  توێژەرە  لە  زۆرێك 

گومانەوە، كە دڵیان بەو بوارە خۆشە. )برشت 

راستییە  ئەو  تێگەیشتنی  بە  بنیامین(  و 

بەرهەمی  فۆڕمێكی  گەیشتوون، كە هونەر 

بەپێچەوانەی  بەدڵنیاییەوە  كۆمەاڵیەتییە، 

وەك  هونەر  ئەدەبییەوە،  كۆمەڵناسی 
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راستییەكی دەرەكی تێناگەن، بەڵكو بە راستییەكی 

دەزانن، كە رسوشتی خودی هونەر دیاریدەكات. 

لە  هونەر  برشت،  و  بنیامین  الی  لەبەرئەوە 

بابەتێك  نەك  كۆمەاڵیەتییە،  كارێكی  سەرەتادا 

شیكاردەكرێت.  زانكۆییەكەوە  دی��دی  لە  كە 

دەقێكدا  شیوەی  لە  ئەدەبیات  دەتوانرێت 

دەتوانرێت  بەهەمانشێوە  بەاڵم  لێیبڕوانرێت، 

بە چاوی چاالكی كۆمەاڵیەتی لێیبڕوانرێت، واتە 

فۆڕمێك لە بەرهەمی كۆمەاڵیەتی و ئابوری، كە 

پێیانەوە  و  هەیە  بوونی  تر  فۆڕمەكانی  پاڵ  لە 

جگە  بنیامین  بۆ  تر  واتایەكی  بە  گرێدراوە." 

پەیوەندی  بەرامبەر  ئەدەبی  هەڵوێستێكی  لە 

ئارادایە،  لە  تر  پرسیارێكی  سەردەم،  بەرهەمی 

چاورچێوەی  لە  ئەدەبی  بەرهەمی  هەڵوێستی 

پەیوەندی بەرهەمی سەردەمی خۆی چییە؟ ئەم 

ئەدەبیات  پەیوەندی  بۆ  تر  روكارێكی  تێڕوانینە 

پێشەوە  دێنێتە  فەلسەفییەكان  سیاسییە  باسە  و 

و لە شیوەی فۆڕمێكدا رەخنە لە خۆی دەگرێت 

وەك  )هونەرمەند  وت���اری  ل��ە  روون���ی  ب��ە  و 

بەرهەمهێنەر(ی بنیامیندا دەبیرنێت، "مەبەستی 

بنیامین لەم پرسیارە ئەوەیە، كە هونەرمەندیش 

پشت  بەرهەم،  شێوازێكیرتری  هەر  هاوشێوەی 

 – دیاریكراوە  دەقی  بەرهەمهێنانی  بە  بەستوو 

شێوازە دیاریكراوەكانی وێنەكێشان، باڵوكردنەوە، 

شانۆگەری و هاوشێوەی ئەمانە.  ئەم تەكنیكانە 

و  هونەری  بەرهەمهێنانی  تواناكانی  لە  بەشێك 

وتارە  ئەم  بەكارهێنانی  بنەمای  ئەون.  وەرگری 

بە  هونەرەوەیە.  لەبارەی  بنیامینەوە،  لەالیەن 

شۆڕشگێڕ،  هونەرمەندی  بنیامین،  بۆچوونی 

هونەری  بەرهەمی  بەردەستەكانی  توانا  نابێت 

لە شێوەی ناڕەخنەگرانەدا پەسەند بكات، بەڵكو 

شۆڕشگێڕی،  بۆ  بگۆڕێت  توانایانە  ئەو  پێویستە 

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییەكی  كارە  بەم  بنیامین 

نوێ لە نێوان هونەرمەند و وەرگر دروستدەكات.

بۆمنونە بنیامین رۆژنامە بە ئامرازێكی تێگەیەنەر 

باوەكانی  جیاوازییە  دەتوانێت  كە  دەزانێت، 

و  نوسەران  نێوان  و  ئەدەب  جۆرەكانی  نێوان 

و  نوسەر  ك��اری  نێوان  لە  و  توێژەر  و  شاعیر 

فاڵن  گەیاندنی  بابەتەكە  نەهێڵێت.  خوێنەر 

راگەیاندنە  رێگەی  لە  شۆڕشگێڕانە  پەیامی 

دروستكردنی  بابەتەكە  نییە،  بەردەستەكانەوە 

رووەوە  ل��ەم  راگەیاندنانەدا."  ل��ەم  شۆڕشە 

رەخنەی  نێوان  گرێدراوییەكانی  ریزبەندی 

چوارچێوەی  لە  دەتوانرێت  ئەدەبی،  و  سیاسی 

ئەم تێگەیشتنە هاوبەشانە كورتبكرێنەوە، وەك: 

وەك  كۆمەاڵیەتی،  چاالكی  لە  سەرنجدان   -

فۆرمێك لە بەرهەمی كۆمەاڵیەتی و ئابوری.

وەك  رزگاریبەخش  پ��رۆژەی  بە  گ��رێ��دراوی   -

میراتی رۆشنگەری.

- پابەندبوون بە رەواجپێدانی ئاگایی.

- لەبەرچاوگرتنی خوێنەر وەك بكەری چاالك.

لە  مەبەست  تێگەیشتنانە،  لەم  سەرنجدان  بە   

رەخنە لە باسەكانی بنیامیندا چییە؟ كام پێكهێنەر 

بەردەوامە،  ئ��ەودا  رەخنەگرانەی  شێوازی  لە 

ك��ە ئ��ەو ل��ە س��ەرج��ەم ش��ێ��وازەك��ان��ی رەخنە 

جیادەكاتەوە؟ ئەم شێوازە جیاوازە، كە رەخنەی 

)هونەری  مینیاتۆرێك  دروستدەكات، چی  نایاب 

پێویست  پێكهێنەرێكی  وەك  ورد(  وێنەكێشانی 

و تاك دەناسێنێت؟ لە كۆتاییشدا كام روخساری 

هاوبەشی شێوازناسی لە دیدی ئەوەوە لە رەخنە 

و تێگەیشتنی مەبەستی ئەو لەو وتارەدا، لەبارەی 

گۆڕاوی  و  بنەما  كام  و  توندوتیژییەوە شاراوەیە 

جیاوازی پەیوەندیدار بە رەخنە و توندوتیژی لە 

نامەی رەخنە لە توندوتیژی بنیامیندا دەتوانرێت 

ئاسانی  تێگەیشتنی  بۆ  رێگە  كە  بدۆزرێتەوە، 

ئێمە لە نامەكە بكاتەوە؟

سەرەتای  لە  رەخنە  وشەی  لە  سوودوەرگرتن 

كە  مەبەستدارە،  توندوتیژی(  لە  )رەخنە  نامەی 

زۆرێك هاوڕان 
لەسەر ئەوەی، 
بنیامین رەخنەگری 
ئەدەبی بووە، یان 
بەالیەنی كەمەوە 
رەخنەی ئەدەبی 
یەكێك لە گرنگترین 
كاراییە فكرییەكانی 
بنیامینی پێكهێناوە. 
لەگەڵ ئەوەی بواری 
چاالكی بنیامین، 
لە لێكۆڵینەوەی 
رۆمانتیزم و 
ئەدەبیاتی 
هاوچەرخەوە، تا 
شیكاری وێنەگری و 
وتە و وتار و پارچە 
ئەدەبییەكانیش 
دەگرێتەوە
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بنیامین،  بوونناسی  و  شێوازناسی  كرۆكی 

لە  رووەوە  ل��ەم  و  دەك��ات  هاوتەریب 

كۆتاییدا دەتوانێت، نەك وەك ئەو كردەیەی 

جێبەجێیدەكات،  یان  دەب��ات،  بەڕێوەی 

كە  دەردەكەوێت،  كردەیەك  وەك  بەڵكو 

كار دەكات و فەرمان دەدات، لەبەرئەوەیە، 

بۆ  بنیامیندا  باسەكەی  لە  "رەخ��ن��ە  كە 

نییە،  داوەری  و  نارساو  و  باو  تێگەیشتنی 

بەڵكو دەیەوێت دوا داوەری بێت." 

نوسینی  و  داڕشنت  لە  ئامانج 
نامەیەك، یان وتارێك چییە؟

داڕشنت  لە  ئامانج  ئەوەیە،  یەكەم  پرسیاری 

چییە؟  وتارێك  یان  نامەیەك،  نوسینی  و 

لێرەدا ئامانج لە رەخنەی ئەدەبی و سیاسی 

وتەی  بە  كە  بنیامیندا چییە؟  وتارەكانی  لە 

دەستپێكی  خاڵی  خ��ۆی  ئەمە  بنیامین 

رەخنەیە. "بنیامین بەو ئەنجامە گەیشت كە 

لە جیهانێكدا، واتە لەدەستچووە و گرنگیش 

بانگەوازی  وتارانەی  ئەو  بووە،  پارچە  فرە 

نییە،  بێناوەڕۆكیان  و  گەورە  پڕوپاگەندی 

راستگۆترین دەربڕینە."

كە  ئ���ەوەی  "وەك  بنیامین  وت���ەی  ب��ە 

كۆتایی  لە  تەنیا  مرۆڤ  دەڵێت،  زەردەشت 

سەرگەردانی و ئاوارەییدا دەتوانێت ئەزمون 

نەخوێندەوار  م��رۆڤ��ی  بەدەستبێنێت. 

لە  جگە  شتێكی  كە  هەیە،  خۆی  ئەزمونی 

بەاڵم  نییە،  رۆح  بێ  و  جێگیر  ئەزمونێكی 

و  دەكات  ئەزموون  چاالكی  رۆحی  گەنج 

بەدەستدێنێت  گەورەیی  كەمرت  هەوڵی  بە 

لە  كە  ئاوارەییەدا،  و  سەرگەردانی  لەم  و 

كەسێك  هەموو  لەگەڵ  و  شوێنێك  هەموو 

رووبەروو دەبێتەوە."

لە  رەخنەگرتن  بە  نییە  بڕیار  بەمشێوەیە 

بدرێت،  مژدە  گ��ەورە،  و  تایبەتی  شتێكی 

ئامانج هەمان دووری نێوان هەمان  بەڵكو 

شۆكە. دوورییەك كە وەرگر پێویستە خۆی 

ئێستایەی  لەو  ڕێڕەوەی  ئەو  و  پڕیبكاتەوە 

تێیدا بەسەردەبات، بیدۆزێتەوە. لە راستیدا 

"هەموو شتێك لە گرەوی لەدەستدانی واتادا، 

لەگەڵ  بنیامین  كاری  بەدەستدێنن.  واتا 

كاری نوسەرانی هارمۆنتیك هاوشێوەیە، كە 

واتا  بۆئەوەی  دادەنێن،  بنەما  بە  بێواتایی 

لە  یەكێك  هەر  لەالیەن  دروستكراوەكان 

وەرگرەكان لە ئاسۆی ئاماژەكانی بەرهەمدا 

جێبكەنەوە و خۆیان بە باشی ئاگادارن، كە 

زمانە."  دروستكراوی  خەیاڵییە،  ئاسۆ  ئەم 

نامەی  لە  واتا  بەرامبەر  بەرەنگارییە  ئەم 

پاساو،  تەنیا  نەك  توندوتیژی  لە  رەخنە 

تایبەتی  باشی  ژیژەكەوە،  دیدی  لە  بەڵكو 

لە  منونەیەك  ژیژەك  بنیامینە.  رەخنەكانی 

چارەنوسی ئەیوبی پێغەمبەر دێنێتەوە و لە 

شیكاریدا بوونێكی بێواتا هاوشێوەی نامەی 

رەخنەی بنیامین دەناسێنێت:

"خ��اڵ��ی ب��ەرام��ب��ەر ئ��ەم دادپ��ەروەری��ی��ە 

ئەو  توندوتیژی  سیامی  توندوتیژییە، 

ناداپەروەرانە،  بەشێوەیەكی  خوایانەی 

بێگومان كە منونەی بااڵ چارەنوسی ئەیوبی 

بەاڵ،  الفاوی  كە  ئەوەی  دوای  پێغەمبەرە، 

ئەیوب دەگرێتەوە هاورێ یەزدان ناسەكانی 

دێن و چەند شیكارێك بۆ ئەوە دەكەن، واتا 

ئەیوب  گەروەیی  ببەخشن.  بەاڵیانە  بەو 

بەو رێژەیەی كە لە پێداگری ئەودا، لەسەر 

لە  رەخنە  ئ��ەوەن��دە  بەاڵكانە،  بێواتایی 

بەرامبەر  بەرەنگارییە  ئەم  نییە.  بێتاوانی 

بەدەستدێنێت،  گرنگی خۆی  كاتە  ئەو  واتا 

و  ئایدز  وەك  گەورەكانی  بەاڵ  لەگەڵ  كە 

روبەڕوو  تا هۆلۆكۆست  ژینگەیی،  قەیرانی 

دەبینەوە: ئەم بەاڵیانە خۆیان لە قبوڵكردنی 

میراتییەی  ئەم  دەبوێرن،  قوڵرتەكان  واتا 

بۆ  ببەین  پەنا  وامانلێدەكات  ئەیوب 

دەسەاڵتێكی  خاوەن  وەك  پەروەردگارێك، 

شاراوە، كە واتای ئەوەی ئێمە بە بەاڵیەكی 

پەروەردگارێك  دەزانێت  دەزانین،  بێواتای 

ئەوەی  دەبینێت،  وێنەكە  سەرجەم  كە 

یارمەتی  دەیبینین،  نەنگییەك  وەك  ئێمە 

هاوئاهەنگی جیهان دەدات."

واتای  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  باسنەكردنە  ئەم 

گەورە، كە خۆی بە بێواتاییەوە گرێدەدات، 

هێنانەدی  بۆ  بنیامین  نامەی  و  ئامانج  بە 

"ئەم  هەژماردەكرێت.  واتاسازی  ئ��ازادی 

رەخنەیە رونكەرەوەی ئەو واتایانە نییە، كە 

پێشرت بوونیان نەبووە، بەڵكو خۆی كۆمەڵێك 

واتا بە بەرهەم دەبەخشێت، ئەمە ئاڵۆزی و 

بنیامین-ە."  بەرهەمەكانی  شیوازی  دژواری 

بنیامین  بۆچوونی  "بە  دەڵێت:  )ئیگلتۆن( 

بە یەكەوە گرێدانی شتە لێكنەچووەكان بۆ 

جواڵندنی وەرگر، بەمەبستی بەدەستهێنانی 

سەردەمی  لە  هونەرە  بنچینەیی  ناسینی 

تەكنەلۆژیادا." 

بە  وتارەكەیدا  لە  )درێ��دا(  ئ��ەوەی  وەك 

توندوتیژی(  لە  رەخنەی  و  )بنیامین  ناوی 

جەختی لەسەر دەكاتەوە: "وشەی رەخنە لە 

رەخنە لە توندوتیژیدا لە بنچینەدا بە واتای 

رەتكردنەوەی  نەرێنی،  هەڵسەنگاندنی 

توندوتیژی  ك��ردن��ی  مەحكوم  و  پ���رۆژە 

و  هەڵسەنگاندن  دادوەری  بەڵكو  نییە، 

پڕچەك  ئامازنە  بەو  لێكدانەوەیە، كە خۆی 

ل��ەب��ارەی  دادوەری  ب��ۆئ��ەوەی  دەك���ات، 

ئەو  تا  رەخنە  واتای  بكات.  توندوتیژییەوە 

لەبارەی  بڕیاردان  توانای  بە واتای  شوێنەی 

لە  دادوەرییە،  مافی  و  دادوەری  فۆرمی 
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یاساییەوە  ب��واری  بە  پەیوەندی  خۆیدا 

بە  رێگە  تەنیا  توندوتیژی  وات��ای  هەیە. 

لە  یەكسانییان  و  یاسایی  بواری  لە  رەخنە 

ئەخالقییەكان  پەیوەندییە  چوارچێوەی 

بەدەستەوەدەدات.

ت��ون��دوت��ی��ژی رسوش��ت��ی، ی��ان 

فیزیكی بوونی نییە. 

دەتوانرێت باس 

توندوتیژی  لە 

بومەلەرزەیەك، 

توندوتیژی  یان 

بە  پ���ەی���وەن���دی���دار 

بەاڵم  بكرێت،  جەستەییەوە  ئازارێكی 

بابەتە نین، كە توانای  دەزانین ئەمانە ئەو 

دادوەری��دا  دەزگ��ای  لەبەردەم  دادوەری 

پێوەرناسی،  كەواتە  ببەخشێت،  ئێمە  بە 

بە  پ��ەی��وەن��دی  تەنیا  رەخنەناسی  ی��ان 

نەك  هەیە،  توندوتیژییەوە  بەكارهێنانی 

خودی توندوتیژی، بە واتایەكی تر، چەمكی 

توندوتیژی بە سیستمی بنچینەیی و یاسا و 

سیاسەت و ئەخالقەوە گرێدراوە.

و  رەخنە  هاوتاكردنی  پێویستی  بنیامین 

كە  پێناسەدەكات،  بەمشێوەیە  كۆتایی 

"شێوازی زانستی جیاكەرەوە ئەوەیە، كە ئەم 

شێوازە 

ل������ە 

ك��ات��ی 

نوێیەكان،  ئامانجە  بەرەو  رێنوێنیدا 

لەبەرئەوە  بەر،"  دەگرێتە  نوێش  شێوازی 

پێویستییەكانی  لە  رزگاركەر  كرۆكی  بوونی 

نایاب(  )رەخنەی  بوون  نایاب  هێنانەدی 

فەراهەمدەكات، چونكە بوونی رزگاركەر لە 

رەخنەی نایابدا، بەوشێوەیەی جێیسەرنجە، 

شۆكەوە  لە  خۆی  بوونی  پێكهێنەری  كە 

رەخنەگری  كە  شۆكێك  بەدەستدێنێت. 

پێكهێنەرەكانی پێش مێژووە. لەمڕووەوەیە، 

كە رزگاركەری زەمەن لە رەخنەدا دێتەدی، 

بەردەستەكان  پێكهاتە  لەگەڵ  خۆی  كە 

لە  تێپەڕێن  پێویستی  دەگونجێنێت. 

بەمەستی  پێكهاتەكان 

بوونی  گەرەنتی  وێرانكردن، 

ش���ۆك دەك����ات و رزگ���اری 

ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە. 

"ب���ەو وات���ای���ەی ن��اب��ێ��ت رەخ��ن��ە 

توندوتیژی  گشتی  مەحكومكردنی 

م��ێ��ژووی  من��ای��ش��ك��ردن��ەوەك��ان��ی  و 

پێویستە  بەڵكو  لێهەڵبهێنجرێت، 

كە  دابرنێت،  نیشانەیەك  وەك  زیاتر 

ئەو  بەكاریهێناوە.  دەق��ەدا  لەم  بنیامین 

پێشبینی رەخنەیەك لە توندوتیژی دەكات، 

بێ ئەوەی پێشرت تیشك بخاتە سەر مێژوو، 

توندوتیژی  دەركەوتنی  كە  مێژوویەك 

فێری ئێمە دەكات، خاڵی وەرچەرخان، كە 

وەرگرتنی  هەڵوێست  ئەو  بنەمای  لەسەر 

بێ پێچ و پەنایە، كە شێوازی رەخنەگرانەی 

بۆ  ئامڕازێكە  كە  زیندودەكاتەوە،  )كانت( 

یەكنەگرەوەكانی  بابەتە  نێوان  لە  جیاكاری 

بەكارهێنانی چەمكێك لە دۆخێكی تایبەتدا، 

ئامرازە  نێوان  لە  بنیامین  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

پشتڕاست  توندوتیژییەك  هیچ  نایابەكان، 

ن��اك��ات��ەوە و ئ��ام��رازە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، 

پەسەندكراو، یان دژ بە گشتی و الوەكی، كە 

جیادەكاتەوە.  نین،  توندوتیژی  لە  بەشیك 
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نێوان  لە  جیاكەرەوە  هێڵی  راستیدا  لە 

ئەم  دانانێت."  ناتوندوتیژی  و  توندوتیژی 

رزگاری  بۆ  ئەگەرێك  رەخنەگرتنە،  شێوازی 

رێگەی  لە  رزگاربوونێك  دەڕەخسێنێت، 

لەناوبردنی شێوازەكانی پێشوو دێتەدی.

لەسەر  جەختی  بنیامین  ئ��ەوەی  وەك 

بە  پێویستی  دروس��ت��ك��ردن  دەك��ات��ەوە، 

پێویستی  وێرانكردنیش  و  هەیە  وێرانكردن 

مێژوونوسێكی  "ب��ۆ  ه��ەی��ە.  ش��ۆك  ب��ە 

لە  جیاكارییە  فۆڕم  وردتری  ماتریالیست، 

پێگەیەكی  شیكاری  و  دروستكردن  نێوان 

م��ێ��ژووی��ی و ئ����ەوەی ب��ە س��ەرل��ەن��وێ 

گرنگە.  زۆر  دەبرێت،  ناو  دروستكردنەوە 

دروستكردن پێویستی بە روخاندنە." 

چۆن  رەخ��ن��ە،  شێوازناسی  كۆتاییدا  لە 

دەتوانێت بە بێواتایی بێتەدی؟ چۆن رەخنە 

فۆڕمەكانی  سەرجەم  لە  خۆی  دەتوانێت 

نایاب  بە  خ��ۆی  و  جیابكاتەوە  رەخنە 

دابنێت؟ 

رەخنە،  بوونی  نایاب  كڕۆكی 
وێرانییەكە كە خۆی دروستكەرە.

ناوی  بە  نوسینێكیدا  لە  بنیامین  واڵتەر 

)ب��ەه��ۆی ن��وێ��ك��ردن��ەوەوە داخ����راوە( 

نوسیویەتی: "لە خەونێكدا خۆم بە تفەنگێك 

هامتەوە،  بەئاگا  تەقاندنەكە  دوای  كوشت، 

شێوەیە  بەو  ماوەیەك  كە  بینی  خۆم  بەاڵم 

راكشا بووم، تەنیا دوای ئەوە بوو، كە بەئاگا 

هامتەوە."

الیەنێكەوە،  چەند  لە  نوسینە  پارچە  ئەم 

ئێمە  كە  بێت،  تێزێك  دەتوانێت دەرخەری 

لەسەرەوە باسامنكرد:

بە  لە  دووركەوتنەوە  ئامانج:  كوژرانی  أ . 

ئامانج بوون لە تێگەیشتنی مندا، بۆ بااڵیی 

شۆكی  هەمان  یان  وێرانی،  تەواوكاری  و 

كێژوویی.

نەهاتنەوەی  بەئاگا  تەقاندن  دوای  ب . 

كاری  هەمان  یان  خەونەوە،  چونە  ئامانج: 

بەپەلەی نێوان ئامانج و ئامڕاز.

دوای  ب��وون  ئامانج  بە  بینی:  خ��ۆم  ت . 

ناخی  لە  وات��ا  دروستكردنی  خۆكوشنت، 

بێواتایی بابەتدا.

پ .  بە ئاگا هاتنەوە: رزگاری، یان هاتنەدی 

پرۆژەی رزگاركەر.

باسیدەكات  شتاین(  )رۆبەر  ئەوەی  وەك 

وێنەی  شكاندنی  بنیامین  "مەبەستی 

ب��ەردەوام��ی  وەك  م��ێ��ژوو،  درۆی��ن��ەی 

وردەكارییە  خوێندنەوەی  روداوەك��ان��ە، 

لە  وای��ە  وێرانەیەك  وەك  مێژووییەكان، 

كاتێكدا  لە  تەنیا  م��ێ��ژووەوە،  تێڕوانینی 

و  خوێندنەوە  بێت،  س��ەرك��ەوت��وو  ك��ە 

سەرنجی  بەدەستبێنێت،  پێویست  روونی 

لێدەدرێت."  

ناوی  بە  تردا  نوسینێكی  پارچە  لە  بنیامین 

رێگەی  لە  بەمشێوەیە  كلینیك(  )پلی 

و  ب��وون  پارچە  باسی  نایابەوە  رەخنەی 

بە  "نەشتەرگەر  دەك��ات،  هاتنەوە  بەئاگا 

پارچەكانی  شوێنی  دەیبڕێت.   وریاییەوە 

وشانەی  ئ��ەو  دەگ��ۆڕێ��ت،  جەستە  ن��او 

دەیانبڕێت  كۆبوونەوە  )غودەیەك(  وەك 

دەرەك��ی  چەمكێكی  دەدات،  فڕێیان  و 

قەفەسی  بە  ئاڵتوونی  پەراسوویەكی  وەك 

سنگەوە دەبەستێتەوە...."

نیگەرانی  سەرجەم  دەتوانرێت  كورتی  بە 

شۆكە  ل��ەو  رزگارییە  ساتی  ب��ەو  بنیامین 

دیالێكتیكی  لە  كە  بزانرێت،  مێژووییە 

قاڵبی  لە  دەكرێت.  تۆمار  ئەودا  مەبەستی 

كات  تێپەڕینی  كە  سوریالیستدا،  وێنەیەكی 

تێیدا دەسەاڵتدار نییە. رەخنەیەكە، كە ئێستا 

تۆماردەكات لەو ساتەدا. ساتێك، كە چاوەكانی 

لەالیەن  لەهەمانكاتیشدا  بڕیووە،  مێژوو  لە 

بای پێشكەوتنەوە مێژوو راو دەنرێت. ئەمە 

پەیوەندی ئێستا بە رابوردووی خودەوە نییە، 

ئێستادا  بووە لەهەوەڵ ساتی  ئەوەی  بەڵكو 

وێرانی  لە  ئەوەی  لەبەرئەوە  خوددایە،  لە 

خۆكوژی  ناخی  لە  كە  ئەوەی  دەمێنێتەوە، 

م��ردووە،  جەستەیەكی  دەمێنێتەوە،  دەق 

جەستە  دوب��ارەی  بینینەوەی  بە  تەنیا  كە 

ئەندێشە  و  م��ەرگ  ب��اوەڕی  و  م��ردووەك��ە 

گەورەكانەوە زیندوو دەبێتەوە.

بە  كە  شیوازەیە،  ئەو  هەمان  نایاب  رەخنەی 

و  دەق  دەتوانرێت  سەرەتایە،  ئەو  یارمەتی 

دواتر  بكوژرێت،  شۆكەوە  رێگەی  لە  میرات 

مردن  لە  و  دەگات  رەهایی  بە  كاتێك  تەنیا 

رادەكرێت، كە بتوانرێت مەرگ و وێرانییەكانی 

كە  وێنەیە  ئەم  وێنابكرێن.  بێدەنگییەكدا  لە 

مەسیحی  رۆحی  بە  زیندووەكان  راپەڕینی 

رادەپەڕێنێت،  مردووەكاندا  ناو  لە  خودەوە 

هەمان رەخنەی نایاب، یان هونەری نایابە.

بە  دەتوانرێت  نایاب،  رەخنەی  و  "هونەر 

نیشانەكانی ئەزمون و لەبەر یەك هەڵوەشانی 

پێشوازی  و  رێز  بە  دەورەدراو  كۆمەاڵیەتی 

سەرەتای  رەخنەكانی  دابرنێت.  ئازادی  لە 

پییاندەوترێت  كە  رەخنانەن،  لەو  بنیامین 

رەخنەی نایاب، ئەو رەخنەیەی كە یارمەتی 

خوێنەری نائاشنا و نەزان نادات، بۆ ئەوەی 

لە دەقێكی ئاڵۆز تێبگات، نە مەبەستییەتی 

تایبەمتەندەكاندا  زانستی  لە  پشكێكی 

تەنیا  رەخ��ن��ەی��ی،  چ��االك��ی  ه��ەب��ێ��ت. 

بەردەوام  رەخنەگرانە  چاالكی  بەمەبەستی 

رەخنەیە  روبڕووبوونەوەی  تەنیا  دەبێت، 

لەگەڵ ئەو دەقەی دیاریكردووە. 
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رەخنەگرانە  شیكاری  و  لێكدانەوە  بەمشێوەیە 

هەموو  لەگەڵ  دەربڕینە،  و  بااڵیی  جۆرێك 

لە  بنیامین  رەخنەگرانەی  چاالكی  ئەمانەدا 

چوارچێوەی  هەمان  نایابدا  رەخنەی  حوكمی 

ناولێنانی  كە  هەیە،  دیاریكەری  و  مەترسیدار 

شتێك  ب��ەرل��ەه��ەر  ن��ای��اب  رەخ��ن��ەی  دژوارە. 

رەخنەیەكە، كە لە سنور و كەنارەكانی رەخنەدا 

لە  ب���ەردەوام  كە  رەخنەیەك  دەبێت،  چ��االك 

لە  ترە، ئەو شتەی تریش  هەوڵی بوونە شتێكی 

واتایەكی  كە  كاتێكدا  لە  فەلسەفەیە.  روك��اردا 

تەواوی فەلسەفە نییە، بەڵكو بزوێنەر و پاڵنەری 

ئەندێشەی  بۆ  زەمینە  كە  شتەیە،  ئەو  هەمان 

فەلسەفی دەڕەخسێنێت، بەتایبەتی مێتافیزیك.

بەدوای  دەقدا  روبەڕووبوونەوەی  لە  بنیامین 

كە  سنورێكەوە،  بچێتە  بۆئەوەی  ئ��ەوەوەی��ە، 

تێیدا واتا بە شێوەیەكی روون و بەڵگە نەویست 

دەردەكەوێت."

دانیشنت  رەخنەدا  ماتەمینی  "لە  دەڵێت:  بنیامین 

نەزانییە، چونكە لەمێژە كاتی هاتووە. رەخنە واتا 

لە دووری راستی بوون. رەخنە لە جیهانێكدا بوو، 

دەتوانرا  هێشتا  و  بوون  گرنگ  تێڕوانینەكان  كە 

خاڵێك لەبەرچاو بگیرێت."

لە باسەكانی سەرەوە بەو ئەنجامە دەگەین كە:

- رەخنەی بنیامین نایابە.

- رەخنەی نایاب و رزگاری، هاوتەرینب و پێویستیان 

بە یەكرتە.

- رەخنەی نایاب شێوازێكە بۆ وەرگرتن و تێگەیشنت 

لە توندوتیژی وەك فەرماندە و كۆتا ئەنجام.

رابردووی  میراتی  لە  شۆكێكە  نایاب  رەخنەی   -

توندوتیژی.

- رەخنەی نایاب رەهایی لە پێكهاتە سنوردارەكان 

بۆ تێگەیشتنی توندوتیژی.

لەبارەی  داوەری  بۆ  توانایەكە  نایاب  رەخنەی   -

توندوتیژی لە بەردەم دادوەریدا.

رووبەڕووبوونەوەی 
مسیانیزم و ماتریالیزم

لە  ماتریالیزمەوە،  بە  مسیانیزم  گرێدانی 

بەڵكو  هەڵەیە،  و  ساویلكانە  بنیامیندا  باسی 

دیالێكتیكی  رێ��ڕەوی  لە  دوان��ە  ئەو  پێویستە 

لەبەرچاو  ویستویەتی  بەوجۆرەی  بنیامیندا، 

بیرمان  هەروەها  بگرین،  لەبەرچاو  بگیرێت، 

مێژوو  مێژووەوە،  لەبارەی  تێزەكانی  لە  بێت 

و  پێدراوەكان  و  روداو  لە  كەڵەكەبوویەكە  نە 

قوڵبوونەوە  و  ئەفسانەكان  بۆ  جێگەیەكە  نە 

ناسینی  بابەتەكە  بنیامین  "بۆ  بیركردنەوەدا.  لە 

گرێدراوی  بەڵكو  نییە،  بووە  ئ��ەوەی  و  ت��ەواو 

كۆمەڵێك  مێژوو  بنیامین  الی  مێژووە.  و  راستی 

وێنەكانە،  كەڵەكەبووی  بەڵكو  نییە،  گێڕانەوە 

ئێستادا  لە  تەنیا  كە  و هەاڵتن،  تێپەڕین  وێنەی 

بۆ  سیاسەت  راستیدا  لە  رەخساوە.  ناسینیان 

لە  هزردایە  بوونی  ئامادە  حوكمی  لە  بنیامین 

مێژوویی  رابوردووی  ناوەوەی  هێنانە  مێژوودا. 

ساتی  لەگەڵ  ناكۆكی  لە  پڕ  چوارچێوەیەكی  لە 

لە  كە  ئامانجەیە،  ئەو  بەدەستهێنانی  ئێستادا، 

گیرۆدە  مەترسیدا  لە  پڕ  و  قەیراناوی  دۆخێكی 

دەبێت و نیگەرانی ئەو، نەك تەنیا مەعریفەیە، 

بەڵكو راستییەكی گشتی جیهانگیرە." 

هێنانەدی  دوانە،  ئەم  بەریەككەوتنی  پێویستی 

پرۆژەكەی بنیامینە. لەو جێگەیەدا كە لە پارچەی 

لە  ئامانج  لە  تێگەیشنت  مێژووی  تێزی  دووەمدا 

و  دەگەیەنێت  نەمری  بە  خۆشگوزەرانییەوە 

نیشاندەری  "رابوردوو هەڵگری جۆرێك  دەڵێت: 

كاتە، كە لە رێگەیوە دەگەڕێتەوە بۆ نەمری."

ئامانجی  بە  رزگ��اری  یان  نەمری  راستیدا  لە 

دەنوسێت،  و  دەناسێنێت  خۆی  توێژینەوەكەی 

رێ��ز،  گ��ێ��ڕان��ەوەی  وات���ای  ب��ە  بنچینەدا  "ل��ە 

و  بەخشین  كەموكورتییەكان،  قەرەبوكردنەوەی 

دەرەنجامەكانیان،  و  شوێنەوارەكان  نەهێشتنی 

بنیامین لە پارچە 
نوسینێكی تردا بە 
ناوی )پلی كلینیك( 
بەمشێوەیە لە رێگەی 
رەخنەی نایابەوە 
باسی پارچە بوون 
و بەئاگا هاتنەوە 
دەكات، »نەشتەرگەر 
بە وریاییەوە 
دەیبڕێت.  شوێنی 
پارچەكانی ناو 
جەستە دەگۆڕێت، 
ئەو وشانەی وەك 
)غودەیەك( كۆبوونەوە 
دەیانبڕێت و
فڕێیاندەدات
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 ، پ��ەروەردەك��ردن��ە  و  بنیاتنانەوە  دوب��ارە 

بەمشێوەیە هەموو شتێك و هەموو كەسێك 

بنەڕەتییەكەی  و  قوڵ  واتا  بە  دەتوانێت، 

نەمر و نوێساز بێت." ئەم وشەیە واتایەكی 

خاڵی  و  ب��ەدەس��ت��ەوەدەدات  پێچەوانە 

نیشتنەوە نییە، بەڵكو نیشتنەوە خۆیەتی.

ئەزمون  وەك  رزگاریش  و  نەمری  بنیامین 

دەبینێتەوە.  وێرانەیەكدا  لە  ئەندێشە  و 

تێگەیشتنی  وات��ە  شتێك،  لە  "تێگەیشنت 

دابینكردنی  رێگەی  زانینی  وات��ە  شوێن، 

نەخشەیەك لەو و زانینی رێگەی بزركردنی." 

و  )جادو  وتاری  لە  )ئاگامنب(  ئەوەی  وەك 

خۆشبەختی(دا نوسیویەتی: "واڵتەر بنیامین 

وتبووی )یەكەم ئەزمونی منداڵ لە جیهاندا، 

نەك تێگەیشنت لەوەی گەورەكان بەهێزترن، 

بەڵكو تێگەیشنت لەوەیە، كە ناكرێت جادو 

بكرێت.( هەرشتێك كە مرۆڤ بە هەوڵ و 

ناتوانێت  دوبارە  بەدەستیدێنێت،  تواناكانی 

دەتوانێت  جادو  تەنیا  بكات.  خۆشبەختی 

ئەوە بكات."

كاتێك  چ��ۆن  بپررسێت،  پێویستە  ئێستا 

رێگەی  لە  دەتوانرێت  نییە،  جادوییەك 

هەوڵی كەسەكان و شتەكانەوە، بە نەمری و 

رزگاری گەیشت؟ وەك )ئاگامبني( لە بارەی 

"ئامانجەكانی  دەڵێت:  خۆشبەختییەوە 

خۆشبەختی، ئامانجێك لە خۆیەوە نییە، ئەو 

لە فۆڕمی ئاگاییەك، یان ویژدانی لە دەستدا 

جادو  لێرەدا  نییە.  خەونیشی  فۆڕمی  نییە، 

دەدات  رێگە  تەنیا شتێكە  جیاكەرەوەیەكە، 

خۆشبەخت بیت و بزانیت كە خۆشبەختی." 

ئەو  بنیامین،  الی  رزگ��اری��ش  و  نەمری 

دەتوانێت  كاتێك  تەنیا  و  هەیە  گرنگییەی 

جادووە  ئەم  بكرێت،  جادو  كە  بێتەدی، 

هەمان مۆنۆگرافی و رەهایی شتە لە زمان.

و  ماتریالیستی  ف��ۆڕم��ی  ل��ە  رەه��ای��ی 

هەمان  جادووە  ئەم  مێژووە.  مسیانیستی 

دەكەوێتە  ك��ە  ئامانجە،  دەستەكوتی 

مەترسییەوە  لە  پڕ  و  قەیراناوی  دۆخی 

مەعریفەت،  تەنیا  نەك  ئەو،  نیگەرانی  و 

و  جیهانگیرە  و  گشتی  راستییەكی  بەڵكو 

نهێنییەكە،  "ناوی  راستیدا  لە  مۆنۆگرافی 

دەرن��ەب��ڕاو  كارێكی  ب��ۆ  مەخلوق  ك��ە 

و  دەرن��ەب��ڕاوە  ك��ارە  ئەم  دەگێڕێتەوە." 

لە  كە  دێ��ت��ەدی،  كاتێك  تەنیا  راستییە 

وەك  بڕوانیت.  شەتڕەنج  لە  س���ەرەوە 

بانگهێشتی  "بە  دەڵێت:  بنیامین  ئەوەی 

هەوڵیداوە،  نەنورساوە  تائێستا  ئ��ەوەی 

پەیوەندی  لە  زمان  دەربڕینی  بۆئەوەی 

هۆی  بە  ئەمكارەشی  نیشانبدات،  بەرزتر 

پەیوەندی  بەدەستهێنانی  پێویستی 

ئەنجامداوە." مرۆڤانەتر 

دەرن��ەب��ڕاو  ك��اری  ج���ادوی  هاتنەدی 

بۆ  هەڵدان  جیاكاریدایە،  دۆخ��ی  لە 

دۆخێكی  ل��ە  تەنیا  ی��اس��ا.  دەرەوەی 

پشتەوە  دەت��وان��رێ��ت  ك��ە  نایابدایە، 

پرۆژەی  و  راستی  بە  بگەیت  و  ببیرنێت 

رزگ��ارك��ەر ل��ە رێ��گ��ەی م��ێ��ژووەوە بۆ 

بگیرێتەبەر. رزگاری 

walter benjamin
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پانتایی توندوتیژی و
ئەو كەلێنەی هەیەتی

بنیامین،  توندوتیژی  هاتنەدی  پانتایی 

كە  پانتاییەك  جیاكراوەیە.  پانتاییەكی 

چوارچێوەی  ل��ە  توندوتیژی  هاتنەدی 

سەرجەم  ل��ەگ��ەڵ  توندوتیژییەدا،  ئ��ەو 

و  جیادەكاتەوە  خۆی  پێش  فۆڕمەكانی 

یارمەتیدەرە، كە رەخنە لە تێڕوانین لە وێنە 

كەلێنی  لە  و  بگرێت  پێشوو  فۆرمەكانی  و 

پێشكەشبكات،  ئەلتەرناتیڤێك  ناویاندا 

هەمانكاتیشدا  لە  و  بێت  رزگ��ارك��ەر  كە 

"لە  بنیامین  ل��ەم��ڕووەوە  داهێنەربێت. 

نێوان  لە  ناتوندوتیژی،  و  توندوتیژی  نێوان 

بەوشێوەیەی  تێناپەڕێت،  ماف،  و  ستەم 

پۆلیس  دژی  بانگەشەی خۆیدا،  لە  بنیامین 

بۆ  توندوتیژییەكە  "پۆلیس  نوسیویەتی: 

بەكارهێنانیان  مافی  و  یاساییەكان  ئامانجە 

بەرفراوانكردنی  توانای  لەگەڵ  بەاڵم  هەیە، 

ئامانجانە...  ئەو  دەسەاڵتی  سنوری  زۆری 

كە  رووەوەی���ە،  لەو  پۆلیس  ن��اوی  خراپی 

توندوتیژییەی،  ئەو  نێوان  لە  لەمبارەیەوە 

توندوتیژی  و  مافەكانە  ب��ن��ەم��ای  ك��ە 

جیاوازییەك  هیچ  مافەكان  پ��ارێ��زەری 

نێوان  جیاكەرەوەی  هێڵی  نییە.  بوونی 

داوەری  لە  ناتوندوتیژی  و  توندوتیژی 

ئەمانجە  ی��ان  دەرەنجامەكان،  ل��ەب��ارەی 

تێناپەڕێت:  رەفتارێك  تەندڕەوییەكانی 

یاسای  تەنیا  جیاكەرەوەیە  هێڵی  ئ��ەم 

ئەوەندە  تر  واتایەكی  بە  ئامرازەكانییەتی، 

بەس نییە بڵێین، توندوتیژی ئامرازێكە وەك 

ئەوەی پێناسە دەكرێت، بەڵكو پێویستە لە 

نێوان ئامرازە یاساییەكان و دەرەنجامەكانی 

بەو  لێرەدا  شێوەیە  بەم  دابرنێت.  جیاوازی 

یاسایی  پێوەری  ئیرت  كە  دەگەین،  ئەنجامە 

توندوتیژی  نەدانی  روو  گەرەنتی  تەنیا  بە 

سوننەتی  وات���ای  و  نەكەین  پەسەند 

سیاسەتەوە  بە  پەیوەندیدا  لە  توندوتیژی 

هەڵگێڕینەوە." 

لەگەڵ  بنیامین  دۆخە،  ئەم  بنەمای  لەسەر 

و  وێنە  دوو  دادوەری/ی��اس��ا،  بابەتی  دوو 

كە  دەخاتەڕوو،  توندوتیژی  بۆ  تێڕوانین 

ئیالهی  و  نایاب  توندوتیژی  یەكەمیان 

توندوتیژی  دووەم��ی��ش  دروس��ت��دەك��ات، 

لە  رەخ��ن��ە  ل���ەم���ڕووەوە  ئەفسانەیی. 

دوای  و  پێش  قۆناغی  دوو  بۆ  توندوتیژی 

قاڵبی  لە  كە  ئەو،  پێش  دابەشدەكات.  ئەو 

بنەمای  لەسەر  ئەفسانەیی  توندوتیژی 

دروستكراو  توندوتیژی  بۆ  ئامڕاز  و  ئامانج 

كە  دووەمیش  دابەشدەبێت،  دروستكەر  و 

داهێنانێك  وەك  پێشو،  باسی  لە  رەخنەیە 

نوێدا  پانتاییەكی  لە  وەردەگ��رێ��ت،  فۆرم 

كەلێنی  لە  و  ئامانج  و  ئامراز  لە  ب��ەدەر 

دروس��ت��ك��ەردا  دروس��ت��ك��راو  توندوتیژی 

دێتەبوون.

ئەو پرسیارەی لەم بەشەدا گرنگی پێدەدەین 

و  پانتایی  چییە؟ چۆن  تایبەت  كە  ئەوەیە، 

بە  بنیامین  ئەوەی  بۆ  دەڕەخسێنێت،  توانا 

یارمەتی ئەو ئەمجۆرە پێوەرە بۆ توندوتیژی 

كە  داهێنەرانە،  پێوەرێكی  دەخ��ات��ەڕوو؟ 

دەتوانرێت بە یارمەتی ئەو، توندوتیژی بۆ 

دوو قۆناغی پێش و دوای ئەو دابەشدەكات.

پانتایی تایبەتی و
توندوتیژی لە دیدی بنیامینەوە

فایلی داخراوی روبەڕووبوونەوەی )بنیامین 

لە  )ئاگامنب(ەوە  الیەن  لە  كە  شمیت(،  و 

وتاری )واڵتەر بنیامین لە بەرامبەر شمیت( 

كرایەوە، گرنگی بە دۆخی تایبەتی دەدات. 

دۆخێك كە لە دەستی یاسادا، یان چەمكی 

بڕیاردان بەو شێوەیەی مەبەستی )شمیت(

دەست  دەیداتە  سیاسیدا،  ئیالهیاتی  لە  ە 

لە  و  دروستدەكات  فاشیزم  دەسەاڵتداران، 

بنیامین  بەوشێوەیەی  دادوەریدا،  دەستانی 

مەبەستێتی لە نامەی رەخنە لە توندوتیژیدا، 

دروستدەكات.  رزگاركەر  توندوتیژییەكی 

گریامنەی  لە  دوبارە  پێویستە  وە  لەبەرئە 

كە  بڕوانرێتەوە،  نوسینە  ئەم  سەرەتای 

توندوتیژی فەرمان دەدات. ئەم فەرماندەرە 

شاراوەیەش تەنیا كاتێك دەتوانرێت ببیرنێت، 

كە لە دەرەوەی بنەماكان لێی بڕوانرێت و 

كە  بكرێتەوە،  دوبارە  خوێندنەوەیەش  ئەم 

بنیامین  "ئامانجی  بنەمایە.  خۆی  تایبەتی 

تایبەتە  )شمیت(  روب��ەڕووب��وون��ەوەی  لە 

دۆخێكی  دروستكردنی  و  بنەماكان  بە 

تایبەتی راستەقینەیە. دۆخێك لە دەرەوەی 

تێیدا  كە  یاسا،  و  دەس��ەاڵت  سنورەكانی 

یان  ت��وان��ا،  وەك  راستەقینە  سیاسەتی 

كردارێكی دیاریكراوی مرۆڤ دەردەكەوێت. 

ئەگەر مرۆڤ لەم توانایە، واتە لە مرۆڤایەتی 

خۆی بە تەواوی بێبەش بكرێت، شتێك لەو 

نامێنێتەوە، تەنیا جەستەیەكی الواز، جۆرێك 

زیندو بوون یان هەمان ژیانی سادە."

پێویستە  كە  پرسیارەی  ئ��ەو  لەبەرئەوە 

تایبەتی  دۆخی  كە  ئەوەیە،  وەاڵمبدرێتەوە 

چی توانا و دۆخ و چوارچێوەیەكی شاراوەی 

لە خۆیدا هەیە، كە دەتوانێت لە توندوتیژی، 

فەرماندە دروستبكات؟ لە راستیدا پێویستە 

نەهێشتنی  بە  یەكێك  كە  پرسیاربكرێت، 

لێكدانی  بە  ئەویرتیش  و  دەگات  لێكدان 

بەوشیوەیەی  رووت  ژیانی  نەهێشنت؟ 

دەخوێنێتەوە،  )بنیامین(  )ئ��اگ��ام��نب(، 

بە  بنیامین  چۆن  تایبەتە،  دۆخەكە  ئەگەر 

توندوتیژی رزگاركەر دەگەیەنێت؟
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)ئیالهیاتی  كتێبی  سەرەتای  لە  )شمیت( 

لە  كە  كەسێكە،  "حاكم  دەڵێت:  سیاسی( 

پێویستی  و  بڕیاردەدات"  تایبەتیدا  باری 

لێكدەداتەوە،  بەمشێوەیە  لێی  سەرنجدان 

تایبەمتەندی  بڵێت  ئەگەر  "عەقڵگەرایی  كە 

ئاسایی  دۆخی  تەنیا  و  دیاریناكات  شتێك 

بێت،  زانستی  پەیوەندی  بابەتی  دەتوانێت 

دێت.  دووەم���دا  پلەی  لە  عەقڵگەرایی 

پرۆژە  سیستمی  و  تاكێتی  تایبەمتەندی 

 ]....[ دەبات  لەناو  عەقڵگەرایی  پالنی  و 

كەلێنێك  تەنیا  نە  نییە.  یاسایی  پرسیارێكی 

بڵێین دەقی دەستور بوونی  لە یاسادا، یان 

بە  یاسادا  لە  لەوەش  زیاتر  بەڵكو  هەیە، 

بە  كە  كەلێنە،  خۆی  وشەش  تەواو،  واتای 

واتاكان  لێكدانەوەی  بە  شێوەیەك  هیچ 

گشتی  یاسای  لێرەدایە  و  پڕناكرێتەوە 

فەلسەفەی  بڵێین  دەتوانین  دەوەستێت. 

تایبەتەكانەوە  ناخی  لە  نابێت  ژیان،  كاری 

بەڵكو  دەربهێرنێت،  دیاریكراو  منونەی  و 

ئاستی ویستدا بێت،  بەرزترین  لە  پێویستە 

وروژێنەری  خەیاڵ  تانزی  هۆی  بە  نەك 

ئەو  هۆی  بە  بەڵكو  یەكیدا،  دژ  لە  ساراوە 

سادە  گشتاندنە  لە  بیرناوانەی  جیدییە 

بنەما  لە  تایبەتی  قوڵرتە.  هەڵێنجراوەكان 

ناسەملێنێت،  هیچ  بنەما  سەرسوڕهێنەرترە. 

شتێكە،  هەموو  سەملێنەری  تایبەتی  بەاڵم 

بنەمایە،  لەسەر  جەختكردنەوە  تەنیا  نەك 

دەكاتەوە،  بوونی  لەسەر  جەخت  بەڵكو 

دێت،  تایبەتی  دەستی  لە  تەنیا  ئەمەش 

لەو  راستەقینە  ژیانی  توانای  تایبەتدا  لە 

الیەنانەدا دەردەكەوێت، كە بە هۆی چەند 

بارە بوونیانەوە سواون."

كە  ئەوەیە،  شمیت  مەبەستی  راستیدا  لە 

دۆخی تایبەتی وەك خۆی باسیدەكات "ئەو 

و  یاسا  ژێر  بخرێتە  ناتوانرێت  كە  شتەیە، 

كۆد  دانانی  بەرامبەر  لە  تایبەتی  بنەماوە، 

و داڕشتنی گشتیدا دەوەستێتەوە، بەاڵم لە 

هەمانكاتدا رەگەزێكی وێنەیی دیاریكراوی 

لیژنەدا  لە  بڕیاردان  دەردەخ��ات:  یاسایی 

نایاب و روتە. كاری تایبەتی لە لیژنەیەكی 

بابەتەكە  كە  دەردەكەوێت،  كاتێك  نایابدا 

لەبارەی دروستكردنی دۆخێكدایە، كە تێیدا 

متامنەپێكراو  دەتوانن  یاساییەكان  بنەما 

بن."

و  بنیامین  نێوان  ناكۆكی  خاڵی  ئێرە 

)شمیت(ە،  لەگەڵ  جیاوازی  خوێندنەوەی 

تایبەتییە،  كاتێك  تایبەتی  كاری  بنیامین  بۆ 

داڕشتنەوەی  دوب��ارە  و  بینین  توانای  كە 

)ئاگامنب(  وەك  نەبێت.  یاساوەی  لەالیەن 

دەڵێت:  تایبەتییەوە  دۆخ��ی  ب��ارەی  لە 

لە  ژیان  كاتدا،  یەك  لە  تایبەتی،  "دۆخی 

ناخی  لە  و  پاكدەكاتەوە  سیستمی سیاسی 

لە  راستیدا  لە  دەك��ات،  گرفتاری  خۆیدا 

ش��اراوەی  بنەمای  هەمان  جیاییدا  كاتی 

سیستمی  سەرجەم  كە  دروس��ت��ك��ردووە، 

كە  ژیانێك  پێبەستووە.  پشتی  سیاسی 

رێگەی  ل��ە  س��ن��ورە،  ئ��ەم  دانیشتوانی 

سنورەكانییەوە،  وردەوردەی  نەهێشتنی 

خۆی لە شار رزگار دەكات و دەبێتە ئامراز 

سیاسی،  سیستمی  دژایەتی  ئامانجی  و 

رێكخستنی  بۆ  شوێنە  تاكە  كە  سیستمێك 

هەمانكاتیشدا  لە  و  دەوڵەت  دەسەاڵتی 

رزگاربوون لێی."

دەتوانرێت بە سود وەرگرتن لە تێگەیشتنی 

دوو  تایبەتی،  دۆخ��ی  دی��اری��ن��ەك��ردن��ی 

هەبێت.  ت��ون��دوت��ی��ژی  ب��ۆ  خ��وێ��ن��دن��ەوە 

هەلومەرجەكانی  بە  كە  خوێندنەوەیەك، 

حكومەتی سەربازی دەگات. 

الوەكییەكان،  یاسا  تێیدا  كە  دۆخێك  أ . 

دەستور و مافی هاوواڵتیان هەڵدەپەسێرێت 

و لەگەڵ ئەوەشدا فەرمانی دەسەاڵتدار لە 

پێگەیە  ئەم  رەوان��ە.  زیاتر  كاتێك  هەموو 

نە  كە  دی��اری��ن��ەك��راوە،  ن��اوچ��ەی  هەمان 

تاك  و  یاسایە  لەناوەوەی  نە  و  ل��ەدەرەوە 

دیارینەكراوەوە  ناوچە  ئەم  كەوتنە  بە 

و  ب��ووە  بێبەش  ناسنامەیەك  هەموو  لە 

دەیگۆڕێت بۆ بونەوەرێكی ناوازە، كە نە بە 

تەواوی مرۆڤە و نە بە تەواوی لە دەرەوەی 

بازنەی پەیوەندییە مرۆڤییەكانە."

بنیامین  شێوەیەی  بەو  رزگ��ارك��ەرە،  ب . 

مەبەستێتی، واتە توندوتیژی نایابی ئیالهی. 

وەك بنیامین دەڵێت: "توندوتیژی فێركردن، 

یاسایە  دەرەوەی  لە  خۆیدا  فۆڕمی  لە  كە 

ئەم  كەواتە  فۆڕمەكانییەتی،  لە  یەكێك  و 

كە  نابن،  ڕێگەیەوە  ل��ەم  دەركەوتنانە 

لە  نێوەند  بێ  ئەوانە  پەروەردگار  خودی 

بەڵكو  جێبەجێبكات،  موعجیزەدا  قاڵبی 

نێوەندگیرەكان لە ناخیاندا پێناسە دەكرێن، 

و  دەوەش��ێ��ن��ن  گ���ورزی  خوێنڕشنت  ب��ێ 

پاكیدەكەنەوە." ژیانی روتەڵ گۆڕەپانێكە بۆ 

توندوتیژی ئەفسانەیی.

لە ناخی دۆخی تایبەتیدا دوو ئەگەر هەیە، 

مەترسیداری  و  نائومێدكەر  توانایەكی 

یاسایی،  و  ئەفسانەیی  بوونی  وەك  نهێنی، 

ئەفسانە  كە  ئاماژانەن  ئ��ەو  ئەویرتیش 

پێیوایە،  ژی���ژەك  نییە.  تێدا  نهێنی  و 

نایابی  توندوتیژی  نهێنی  دیارینەكراوی 

توندوتیژی  "روبەڕووبوونەوەی  ئیالهییە. 

ئەفسانەیی و خوداكان، روبەڕووبوونەوەی 

توندوتیژی  واتە  ئامانجە،  و  ئامراز  نێوان 

سەپاندنی  بۆ  ئامرازێكە  ئەفسانەیی، 

حكومەتی یاسا،.
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ت���ون���دوت���ی���ژی ئ��ی��اله��ی 
رەنگدانەوەی خودئاگایی

وەك  ئ��ی��اله��ی  و  ن��ای��اب  ت��ون��دوت��ی��ژی 

دەتوانرێت  چییە؟  وێرانكەر  رەنگدانەوەی 

فەرماندەیە  توندوتیژییە  ئ��ەم  بوترێت 

ساتێكدا،  لە  بەندەكانە  نیشانەی  هەمان 

خۆیان  ترسی  ئیرت  دەگ��ەن،  ئاگایی  بە  كە 

كە  بەوشێوەیەی  ناگوازنەوە،  مەسیح  بۆ 

تاوانی  قوربانی  بكرێتە  پێویستە  مەسیح 

خەڵكی. ئەو ساتەی ئیرت بەندەكان ناترسن 

و ئامادەن بكوژرێن، نەك قوربانی. كوژران 

لە پێناوی خود، نەك بۆ كەسێكی گەورە.

ئیالهی،  توندوتیژی  دەڵ��ێ��ت  بنیامین 

مرۆڤەكان  "بۆ  بنارسێت،  بەردەوامناكرێت 

بڕیاردان لەمبارەیەوە، كە توندوتیژی نایاب 

لەم یان ئەو بارە تایبەتەدا هاتۆتە دی، یان 

نەخێر، بەردەوام ناكرێت و ژیاری نییە، لەو 

توندوتیژی  رزگاركەری  هێزی  كە  الیەنەوە 

تەنیا  ل��ە چ��اوی م��رۆڤ��ەك��ان ش��اراوەی��ە، 

كە  ئیالهییە،  نەك  ئەفسانەیی،  توندوتیژی 

رێگە دەدات بە رەهایی تەواو لەم پلەیەدا 

دوبارە بناسین، مەگەر ئەوەی كە روبەڕووی 

كاریگەری و دەركەوتنە بێپێوانەكان ببینەوە. 

توندوتیژی ئیالهی بە هەمان رێژە لەوانەیە 

لە قاڵبی شەڕێكی راستەقینەدا دەركەوێت، 

لە لیژنەی داوەری ئیالهی خەڵكی لەبارەی 

لەم  دەتوانرێت  لەبەرئەوە  تاوانبارێكەوە،" 

رەخنەگران  سەجەم  خەیاڵەدا  سەرەتای 

ژی��ژەك��ەوە  زم��ان��ی  ل��ە  و  بكرێن  رازی 

تیۆریسیەنی  بەڕێزانی  باشە  "زۆر  بوترێت: 

رەخنەگر، ئایا دەتانەوێت بزانن توندوتیژی 

خوداكان وەك چی وایە؟ لە مەترسییەكانی 

شۆڕشەكانی سااڵنی 1792 - 1794 بڕوانن، 

ئەم ترسە شۆڕشی توندوتیژی خواكان بوو. 

ئێمە  بە  توانایە  ئەو  نییە،  پێوەرێك  هیچ 

بدات، كە توندوتیژی خوداكان بناسین. ئیرت 

گەرەنتی  كە  نییە،  بوونی  گەورەترێك  هیچ 

خودا بوونی ئەوان بكات، مەترسی دەربڕین 

بە  خوداكان  توندوتیژی  وەك  سەپاندنی  و 

تەواوی خودی كاتاییە. توندوتیژی خوداكان 

خودای  راستەوخۆی  دەستوەردانی  هەمان 

بە توانا و توڕە نییە، كە بیەوێت مرۆڤایەتی 

سزابدات،  زیادەڕەوییەكانییەوە  هۆی  بە 

لە  بچوك  گۆشەیەكی  یان  سەرەتا،  جۆرێك 

داوەری كۆتایی رۆژی دوایی نییە: جیاوازی 

نائیرادی  ك��ردەی  و  توندوتیژی  نێوان 

لەودا،  مرۆڤ  ئێمەی  توندوتیژی  بێتوانای 

بە هیچ شێوەیەك  توندوتیژی خوداكان  كە 

بەڵكو  نییە،  خودا  توانای  رەنگدانەوەی 

نیشانەی بێتوانایی خودا هەمان ئەوی تری 

توندوتیژی  نێوان  جیاوازی  تەنیا  گەورەیە. 

خوداكان و كردەی نائیرادی كوێرانە هەمان 

توندوتیژی  پێویستە  بەمشێوەیە  بێتواناییە. 

دانەران  وەك  دەسەاڵتداران،  لە  خوداكان 

یاسا جیابكرێتەوە، هەروەها لە توندوتیژی 

بە  دیكتاتۆرانە  راپەڕینێكی  وەك  نایاب 

جیاواز دابرنێت."

سادەیی  بە  خۆی  مەبەستی  بنیامین  بەاڵم 

رووبەرووی  ئەگەر  دەڵێت  و  دەرنەبڕیوە 

پێوەر  روك���اران���ەی  ئ��ەو  و  ك��اری��گ��ەری 

دوبارە  دەتوانین  ببینەوە،  پەسەندناكەن 

سود  بنیامین  بناسین.  ئیالهی  توندوتیژی 

لە وشی )بەردەوام( وەردەگرێت و دەڵێت 

ئیالهی  توندوتیژی  ناتوانرێت  )ب��ەردەوام( 

بنارسێت، ناڵێت هەرگیز ناتوانرێتتوندوتیژی 

ئیالهی بنارسێت. 

بكەر  كە  روودەدات،  كاتێك  ناسینە  ئەم 

خۆی  ژی��ان��ی  ل��ە  تایبەتدا   كاتێكی  ل��ە 

لە  كە  شوێنەی  ل��ەو  دووردەك��ەوێ��ت��ەوە. 

لە  ماتریالیزم  روك��اری  دی��دی  دەرەوەی 

نەك  و  دەكۆڵێتەوە  مێتافیزیك  و  مەسیح 

بۆ یەكێكی تر، بەڵكو بۆ خۆی، بۆ بكەرێتی 

ئەوەی  تا  ئەنجامدەدات،  توندوتیژی  خۆی 

دوبارە  پێویستە  پێشوو،  "شەڕەكانی  كە 

لەوانەیە  وانەبێت  ئەگەر  دەستپێبكرێنەوە، 

بە فەرامۆشی بسپێردرێن."

لەگەڵ  ئێستایدا  لە  بكەر  كە  ساتەدا  لەو 

و  بەریەكدەكەوێت  خودئاگایی  و  ئاگایی 

بێنێت.  یارییەكە  بە  كۆتایی  بڕیاردەدات، 

لەوانەیە رێگەی ناسینی دۆزیبێتەوە.

"مێژوو تەنیا زانست نییە، بەڵكو بە هەمان 

رێژە فۆڕمێ لە بیركەوتنەوە و یادەوەرییە، 

دەستوەربداتە  دەتوانێت  بیركەوتنەوە 

سەملاندویەتی.  زان��س��ت  ك��ە  ئ����ەوەی، 

كە  نادیار،  بابەتێكی  دۆسیەی  دەتوانێت 

وەك  بێت،  ئێمە  خۆشبەختی  لەوانەیە 

دۆسیەیەی  ئەو  و  رابگەیەنێت  كۆتایی 

بەرهەمی رەنجی ئێمەیە، كەمئەندام بكات. 

نابێت  ئەوەی  لەگەڵ  ئیالهیات،  واتا  ئەمە 

ئیالهیاتەوە  بواری  تێگەیشتنەكانی  بەهۆی 

بنچینەدا  ل��ە  ب��ەاڵم  ب��ن��ورسێ��ت،  م��ێ��ژوو 

رێگە  بیركردنەوە،  لە  ئەزمومنان  پرۆسەی 

مێژوو  لە  ئێمە  نائیالهی  تێگەیشتنی  لە 

دەگرێت."

بە كورتی توندوتیژی ئیالهی هەمان وەاڵمی 

چوارچێوەی  كە  بنیامینە،  دیالێكتیكی 

تێدەپەڕێنێت  پارێزەر  توندوتیژی  بێكۆتایی 

و ئەمجارە لە نامەی بنیامیندا دەگۆڕێت بۆ 

فەلسەفەی توندوتیژی.

سەرچاوە:

http://new-philosophy.ir/?p=421
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 ویلیام دێل و تیمۆتی بێل
لە ئینگلیزییەوە: پێشڕەو محەمەد
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خێزانێكی  لە   )1940-1892( بنیامین  واڵتەر 

جیهاندا  ب��ەڕووی  چ��اوی  بەرلین  لە  جولەكە، 

مەسیحی  زاڵ��ی  ف��ەزای  تێكەڵی  كە  ك���ردەوە، 

زانكۆكانی  لە  خوێندنی  ئەو  بووبوو.  شارە  ئەو 

بەرلین، فرایبورگ، میونشن و بێرن تەواو كردبوو. 

بە  پ��ەی��وەن��دی  خوێندكاریدا،  س��ەردەم��ی  ل��ە 

رادیكاڵەكانەوە  جولەكە  خوێندكارە  بزووتنەوەی 

كرد، لەگەڵ هاوڕێ گیانی بەگیانییەكەی، گێرشەم 

بە  بەرامبەر  هۆگری  هێدی  هێدی  ش��ول��ەم، 

لەسەر  )شۆلەم  پەیداكرد.  جولەكایەتی  عیرفانی 

سكۆالرێكی  وەك  بوو،  ب��ەردەوام  هۆگرییەكەی 

ساڵی  لە  نارسا(.  جولەكایەتی  عیرفانی  گەورەی 

تراژیكی  درام��ای  "سەرچاوەی  بنیامین   )1925(

)بەڵگەنامەیەك  تێزی هابلیتاسیۆن  ئەڵامنی" وەك 

زانكۆ(  لە  مامۆستایی  پۆستی  بە  گەیشنت  بۆ 

بەاڵم  ك��رد،  فرانكفورت  زانكۆی  بە  پێشكەش 

گریامنەی  لەبەرئەوەی  رەتكردەوە،  پڕۆژەكەی 

ناباو  ستایلی  بەهۆی  لەوانەیە  كە  دەكرد،  ئەوەی 

و لیریكیانەی تێزەكەوە، رەتبكرێتەوە. بنیامن هیچ 

كاتێك پۆستێكی فەرمی ئەكادیمی وەرنەگرت. ئەو 

هەمیشە وەكو سكۆالرێكی سەربەخۆ، رەخنەگر و 

وەرگێڕێكی ئازاد كاری دەكرد.

نازییەكان  لە ساڵی )1933(دا، لەگەڵ دەركەوتنی 

لە ئەڵامنیا، بنیامین بەرەو پاریس رۆیشت، لەوێدا 

لە  بەشێك  و  ئارێنت  هانا  لەگەڵ  دی��داری  بوو 

رۆشنبیرانی دیكە ئەنجامدا. لە ساڵی )1939(دا بوو 

رەگەزنامەی نەتەوەیی ئەڵامنیای لێسەندرایەوە و 

لە ساڵی )1940(  لە كەمپدا مبێنێتەوە.  بوو  ناچار 

هۆركهایمەر  ماكس  و  ئادۆرنۆ  تیۆدۆر  لەالیەن 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە  لێكۆڵینەوە  قوتابخانەی  و 

دامەزراوەیە  )ئەم  پێگەیشت.  بانگهێشتنامەیەكی 

لە  نازییەكان  دەستی  لە  راك��ردن��ی��ان  بەهۆی 

بنیامین  گوازرابۆوە(.  نیویۆرك  بۆ  فرانكفورتەوە 

فەرەنسی  ڤیشی  رێژیمی  دەستی  لە  هەوڵیدا 

رابكات و بڕواتە ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە. كاتێك 

و  فەرەنسا  سنوری  لەسەر  پۆرتبۆ،  شاری  گەیشتە 

ئیسپانیا، نەیانهێشت بچێتە نێو ئیسپانیاوە. ئەگەر 

گەڕابایەوە بۆ فەرەنسا، ئەوا مردنی شتێكی روون 

مردووی  جەستەی  دوات��ر،  رۆژی  بوو.  ئاشكرا  و 

مۆرفین  حەپی  بە  پێدەچێت  دۆزییەوە،  ئەویان 

خۆكوژی كردبێت. 

جۆراوجۆر،  بابەتی  چەندین  دەرب��ارەی  بنیامین 

و  ئ��ەدەب��ی  ت��راژی��دی��ای  ل��ە   – ن��وس��ی��وە  شتی 

و  پ��اری��س  دەگ��ات��ە  ت��ا  بیگرە،  م��ۆدێ��رن��ی��ت��ەوە 

مێسیانیزم  - و چەندین جۆر ستایلی لە نوسیندا 

تا  بیگرە،  راڤەكردنەوە  و  وتار  لە  بەكارهێناوە، 

مێژوونووسان،  هونەرمەندان،  ئەفۆریزم.  دەگاتە 

بەهۆی  فەیلەسوفان  و  ئەدەبی  رەخنەگرانی 

لە  رووی��ان  بزوێنەرەكەیەوە،  الیەنە  و  ن��اوەڕۆك 

ئەو  رەخنەیی  تیۆریی  كردووە.  ئەو  تێكستەكانی 

ئەكادیمییەوە،  ئایینی  لێكۆڵینەوەی  روانگەی  لە 

گ��ەورەی  بەهایەكی  تایبەت  بەشێوەیەكی 

خستۆتەوە، چونكە سەرچاوە و بونیادەكانی ئایین 

سەرنجامن  ئێمە  لێرەدا  پرسیارەوە.  ژێر  دەباتە 

دەكەینەوە:  چڕ  ئەو  تایبەتی  كاری  چوار  لەسەر 

وەرگێڕ"   "ئەركی   ،)1921( توندوتیژی"   "رەخنەی 

دووبارە  لەسەردەمی  هونەری  "كاری   ،)1923(

و   ،)1936( میكانیكیدا"   بەرهەمهێنانەوەی 

"تێزەكان دەربارەی  لە  مێژوو  فریشتەی  چواندنی 

فەلسەفەی مێژوو"  )1940(. 

بونیادەكانی  بنیامین  توندوتیژی"دا،  "رەخنەی  لە 

دەڵێت:  تاقیدەكاتەوە.  یاسا  نەبوونی  یان  یاسا، 

یاسا  بووەستێت.  خۆی  پێی  لەسەر  ناتوانێت  یاسا 

هیچ بونیادێكی نییە )نە لە فەرمانی خواییدا، نە لە 

رسوشت، و هتد...(. ئەگەر بونیادێكی هەبووبێت، 

چیرت زەرووری نەبوو توندوتیژی وەك چەكی خۆی 

هەڵبژێرێت، بۆئەوەی خۆی جێگر بكات و پارێزگاری 

رەهای  پەیوەندی  ئەمە،  سەرباری  بكات.  لەخۆی 

بنیامین لە پارچە 
نوسینێكی تردا بە 
ناوی )پلی كلینیك( 
بەمشێوەیە لە رێگەی 
رەخنەی نایابەوە 
باسی پارچە بوون 
و بەئاگا هاتنەوە 
دەكات، »نەشتەرگەر 
بە وریاییەوە 
دەیبڕێت.  شوێنی 
پارچەكانی ناو 
جەستە دەگۆڕێت، 
ئەو وشانەی 
وەك )غودەیەك( 
كۆبوونەوە، دەیانبڕێت 
و فڕێیاندەدات
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یاسا بە توندوتیژییەوە، ئەوە دەخاتەبەرچاو، 

كە یاسا لەڕاستیدا، بەدەرە لەهەرجۆرە بونیاد 

بونیادێكی  دەشێت  ئەگەریش  بنەمایەك.  و 

تەنها  بونیادە  ئەو  لەڕاستیدا  ئەوا  هەبێت، 

بە  حەق  باوەی  ئاڕاستە  ئەو  توندوتیژییە. 

توندوتیژی دەدات لەنێو سیستەمی یاساییدا، 

بە  حەق  "ئامانج،  بنەمای  لەسەر  ئەگەر 

)كە  یاسایی  توندوتیژی  دەدات"ی  ئامراز 

و  جێبەجێدەكرێت  یاساوە  لەالیەن 

بەردەوامدەبێت( وەستابێت، ئەوا 

راستییە  لەم  ئێمە  سەرنجی 

بونیادبوونی  بێ  واتە   –

 – توندوتیژی  یان  یاسا، 

یاسا  بونیادی  هەبوونی 

دووردەخ��ات��ەوە،   –

ئ���ەگ���ەر ئ��ام��ان��ج 

ل���ەس���ەر ح��ەق��ە، 

ئامرازێكی  ك��ەوات��ە 

ت��ون��دوت��ی��ژی��ش 

ب����ۆ گ��ەی��ش��نت 

ب����ەو ئ��ام��ان��ج��ە 

زەرووری  ب���ە 

دەردەك���ەوێ���ت. 

ب����ەم����ج����ۆرە 

ب��ن��ی��ام��ی��ن 

دەڵ�����ێ�����ت: 

نهێشتووە  یا نە

ب���پ���رس���ی���ن، 

ش��ت��ێ��ك  چ 

دەت���وان���ێ���ت 

یاسایی،  زەروورەتی 

بەهرەمەندبوونی  واتە 

پتەو،  بونیادێكی  لە  یاسا 

ئاشكرا و دیاربخات؟ خودی 

لەسەرپێی  ناتوانێت  یاسا  نییە،  بەس  یاسا 

دامبەزرێت.  خۆی  بنەمای  لەسەر  یان  خۆی، 

بووەستێت،  توندوتیژی  لەسەر  دەبێت  یاسا 

درێژە  جێگیربكات،  و  پتەو  خۆی  تاوەكو 

لەجێگای  توندوتیژی  ب��دات.  بەمانەوەی 

بونیادەكانی یاسا دانیشتووە،

بۆ  پێشەكییەكە  )كە  وەرگێڕ"دا  "پەیامی  لە 

بودلێر  پاریسی"  "تابلۆی  شیعری  وەرگێڕانی 

لەالیەن خودی بنیامینەوە(، بنیامین هەمان 

دەربارەی  دیكە  بەشێوازێكی  پرسیارانە  ئەو 

زیتدەكاتەوە،  بونیادەكان  س��ەرچ��اوەو 

نێوان  پەیوەندی  هەڵسەنگاندنی  خەریكی 

دوای  "ژیانی  و  رەسەن  ئەدەبی  بەرهەمی 

مەرگ" ی خۆی لە وەرگێڕاندا دەبێت. چ 

شتێك خەریكە وەردەگێڕدرێت؟ 

لەوەی هەر  بە وردبوونەوە 

ئەدەبی  بەرهەمێكی 

وەرگێڕانی  بەهای 

تەنها  ه��ەی��ە، 

ه����ەب����وون����ی 

گرنگ  زان��ی��اری 

ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��گ��و 

"وەرگ����ێ����ڕ ك��ات��ێ��ك 

قوڵ  شتێكی  دەتوانێت 

"شاعیرانە"  و  ئامێز  نهێنی  و 

خۆیشی  ك��ە  بەرهەمبهێنێتەوە، 

وەرگ��ێ��ڕان،  )ل70(  بێت".  شاعیرێك 

دەتوانێت  كە  ه��ون��ەرەی��ە،  ئ��ەو 

بەرهەمی ئەدەبی بگۆڕێت بۆ 

بەرهەمێكی باشرت لەخۆی. 

لە  ئ��ەدەب��ی،  بەرهەمی 

دەبێتە  وەرگ��ێ��ڕان��دا، 

"ژیانی دوای  خاوەن 

دەبێتە  واتە  مەرگ"، 

شتێكی  خ���اوەن���ی 

شتەی  ل���ەو  ب��اش��رت 

بووە.  لەئارادا  پێشرت 

لە  بریتییە  وەرگێڕان 

ژیانی  "قۆناغێكی 

كەواتە  ب���ەردەوام"،  Hannah Arendt
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وەرگێڕدا  كاری  لەگەڵ  دەبێت  ئەدەبی  بەرهەمی 

بەرزتر  و  دیكەدا  زمانێكی  لە  تاوەكو  مبرێت، 

ئەدەبی  هونەری  بەرهەمێكی  وەك  و  لەخۆی 

بەرهەمی  خ��ودی  هاوكاتیش  بكات.  زیندەگی 

بە  ناتوانێت  كەموكورتە،  لەبەرئەوەی  رەس��ەن، 

هەوڵیداوە  هەمیشە  كە  بگات،  قوڵ  نهێنییەكی 

پەیامی  دەدات.  وەرگێڕان  بۆ  مل  ئەوا  پێیبگات، 

دەقی  زانیارییەكانی  نییە  ئ��ەوە  تەنها  وەرگێڕ 

ناتوانن  كە  بگوازێتەوە،  كەسانە  ئەو  بۆ  رەسەن 

ئەركەكەی  بەڵكو  بزانن،  رەسەنەكە  دەقە  زمانی 

بریتییە لە "دووبارە ئەفراندنەوە"، لەگەڵ ئامانجی 

رەسەن  دەقی  شاعیرانەی  دەستەاڵتی  ئازادكردنی 

زەرووری  بە  )نەك  تایبەتیدا  زمانێكی  زیندانی  لە 

زمانێكی نا-جیهانی و ناپەتی(.)ل80(

لە كتێبی "شینگێڕیی زیندوو: كارەسات، تازیەداری، 

پیرۆز"  كتێبێكی  مەرگی  دوای  ژیانی  لە  پرۆتێست 

دا )2000(، تۆد لینافێلت خەریكی هەڵسەنگاندنی 

ئەرمیا"  "تازیەداری  كتێبی  مەرگ"ی  دوای  "ژیانی 

دەبێت، كە لە "پەیامنی كۆن"دا دەربارەی وێرانبوونی 

بابلییەكان، هەروەها  ئۆرشەلیم دەدوێت بەدەستی 

لە  بنیامین  تێگەیشتنی  كە  ل��ەوەدەك��ات،  ب��اس 

وەرگێڕاندا چ دەستەاڵتێكی لە لێكۆڵینەوەی مێژووی 

تەفسیكردنی ئینجیلیدا هەیە. ئەو نیشانیدەدات، كە 

چۆن دەقی رەسەن "تازیەداری"، بەتایبەت هاواری 

قوڵی ئازارچەشنت و هەستنەكردن بە وەاڵمدانەوەی 

دوای  ژیانی  یان  وەرگێڕان،  بۆ  مل  ئەوا  یەزدانی، 

تەفسیر  و  وەرگێڕان  ئەو  لینافێلت،  دەدات.  مەرگ 

تازیەداری"  "كتێبی  دوای  چیرۆكانەی  و  شیعر  و 

كتێبەن،  ئەو  مەرگی  دوای  ژیانی  وەكو  و  نورساون 

)یان  بەردەوامی  و  مانەوە  ئەدەبیاتی  ناودەنێت 

"سەرو-ژیان" یاخود "ئەودیو ژیان"(، ئەم ئەدەبیاتی 

 – ناتوانێت  ناچاری  بە   – هەوڵدەدات  مانەوەیە 

ئازاد  و  بئافرێنێتەوە  دووبارە  ئازارچەشنت  هاواری 

بكات، كە لە دەقی رەسەندا بوونی هەیە.  

نوسی،  )1936(دا  ساڵی  لە  بنیامین  وتارەی  ئەو 

دووبارە  لەسەردەمی  هونەری  "بەرهەمی  واتە 

دەیەوێت  میكانیكیدا"،  بەرهەمهێنانەوەی 

بە  پەیوەند  ه��ون��ەری  بەرهەمی  س��ەرچ��اوەی 

بە  كە  هەڵبسەنگێنێت،  مێژووییەكەی  قۆناغە 

باوەڕی بنیامین لە مێژووی هونەردا بە رادیكاڵیی 

قۆناغێكی تازەیە و بەرهەمی مێتۆدەكانی دووبارە 

گرنگە  لێرەدا  ئەوەی  ئاپۆرەیە.  بەرهەمهێنانەوەی 

روانگەی  "رەسەنێتی"،  كۆنسێپتی  لە  بریتییە 

بنیامین بۆ رەسەنێتی، دەگەڕێتەوە بۆ هەبوونێكی 

كات  لە  هونەری  رەسەنی  بەرهەمی  هاوتای  بێ 

"گەواهییە  دەشێت  چۆن  لێرەدا  واتە  شوێندا،  و 

ئەو  )ل220(.  لەئارادابن.  دیكە"  مێژووییەكانی 

شتەی مەحاڵە دووبارە بەرهەمبێتەوە، بریتییە لە 

بەرهەمی هونەری.  ێكی  "ئەدگار"  یان  جەوهەر، 

ئەدگارەیە، كە بەرهەمی  یان  هەر ئەم جەوهەر، 

دادەنێت  ئێمەوە  لەوبەری  هونەری  رەسەنی 

خاوەن  دەبێتە  ئێمە  لەگەڵ  پەیوەندیدا  لە  و 

ئەویدییەكی مێژوویی. دووبارە بەرهەمهێنانەوەی 

و  پاڵدەنرێت  ئ���ارەزووەوە  لەالیەن  میكانیكی 

"بۆ  كەمرتدەكات،  بەرانبەرییە  و  م��ەودا  ئ��ەم 

بەهۆی  لێكچوونەكەی،  بەهۆی  ئۆبژە  ئ��ەوەی 

خاڵ  نزیكرتین  لە  بەرهەمهێنانەوەی،  دووب��ارە 

لەگەڵ  ئێستا  )ل223(.  دابنێت".  لەئێمەوە(   (

ئەدگاری  بەرهەمهێنانەوەیەكدا،  دووب��ارە  هەر 

دەبێت،  الوازت���ر  و  الواز  رەس���ەن  بەرهەمی 

بەرهەمهێنانەوە،  دووبارە  "تەكنیكی  لەبەرئەوەی 

لە ژێر هەیمەنەی  ئۆبژەی دووبارە بەرهەمهاتوو 

پێگە  لە  ئۆبژە  و  دەردەهێنێت"  ترادیسیۆن 

لەم  دەك��ات،  نامۆی  و  دادەبڕێت  رەسەنەكەی 

دەكاتە  كۆپیكراوەكان  نوسخە  فرەیی  رووەوە، 

جێگرەوەی لێرەبوونی بێ هاوتا )ل221(. دووبارە 

بەرهەمهێنانەوە، تەنانەت ئەو كاتەی بەرهەمێكی 

رەسەن لە كات و شوێنە مێژووییەكەی لە ریشەوە 

بنیامین وتاری 
»بەرهەمی هونەری 
لە سەردەمی دووبارە 
بەرهەمهێنانەوەی 
میكانیكیدا«ی لە 
ساڵی )1936( و لە 
سەردەمی دەركەوتنی 
نازیزمدا نوسیوە – 
نازیزم بزووتنەوەیەك 
بوو پسپۆڕییەكی 
تایبەتی لە هونەر 
و پڕوپاگەندەی 
سیاسییدا هەبوو
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مێژوویی  شوێنی  و  )ك��ات  دەردەهێنێت 

بەبەرهەمی  ئەدگار  شتەیە،  ئەو  هەمان 

بە  وابەستەیە  ئەوا  دەبەخشێت(،  رەسەن 

كەواتە  رەسەنەوە،  بەرهەمێكی  ئەدگاری 

دووبارە بەرهەمهێنانەوە – بتەوێت یان نا – 

لەنێو  هونەری  رەسەنی  بەرهەمی  ئەدگاری 

دەبات، ئەوا سیموالسیۆنێك )شێوەسازییەك( 

بۆدریار  ژان  پاشان   – جێگرەوەی  دەكاتە 

پەرەی بەم بابەتە دا.

دەڵێت  و  دەڕوات  لەمەش  زیاتر  بنیامین 

ریشەكەی  هونەری،  بەرهەمی  ئەدگاری 

لەسەر  بەندە  هەیەو  ترادیسیۆندا  لەنێو 

رسوتەكانی نەریت. بنیامین جەختدەكاتەوە، 

یەكەم  سوودمەندی   - بەها  رسوت،  كە 

و س��ەرەك��ی ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ب��ووە. 

ماوەیەكی زۆر بەر لەوەی جوانی، یان هەر 

ئامانجی  دیكە،  ئێستێتیكیانەی  ئەزموونێكی 

لە  بەر  زۆر  ماوەیەكی  و  هونەرمەندبێت 

بەرهەمی  هونەر"،  بۆ  "هونەر  بزووتنەوەی 

هونەری بۆ بەكارهێنان لەنێو رسوتی ئایینیدا 

هێواش  هونەرمەندان  هەرئەوەی  چێدەكرا. 

گشتی  منایشكردنی  ئامانجی  لەگەڵ  هێواش 

بەرهەم )نەك سوودمەندی رسوتی( دەستیان 

بە دروستكردنی بەرهەمكرد، ئەوا بەرهەمی 

دابڕێرنا.  ئایینییەكانی  ریشە  لە  هونەری 

بنیامین دەڵێت، سەرباری ئەمە، تا سەردەمی 

میكانیكی،  بەرهەمهێنانەوەی  دووبارە  نوێی 

بە  توندی  بە  هێشتا  ئایینییەكان  ریشە 

بەرهەمی هونەرییەوە بەسرتابوونەوە.

شایەتی  ئێمە  مێژووییەدایە،  قۆناغە  لەم 

ئەوەین بۆ یەكەمینجار بە رادیكاڵی بەرهەمی 

لەسەر  مشەخۆریی  "وابەستەیی  لە  هونەری 

لەم  )ل224(.  دەبێت.  "رزگ���اری"  رسوت" 

وردە  وردە  هونەرمەندان  نوێیەدا،  سەردەمە 

بە مەبەستی دووبارە بەرهەمهێنان، بەرهەمی 

بۆ  رەس��ەن  بەرهەمی  دەئافرێنن.  هونەری 

ئەوە بەرهەمدێت، كە دووبارە بەرهەمبێتەوە. 

هونەری  بەرهەمی  بەرهەمهێنانەوەی 

دەگۆڕێت  كە  پەیدادەكات،  گرنگی  هێندە 

جەوهەری  چۆنێتییەكی  ئەویدیكەبوونی  بۆ 

هونەر: ریشە رەسەنەكانی هونەر لە كردەی 

ئامادەیی  و  ئایین جیابووتەوە  و  ئاسا  رسوت 

كردەیەكی  خزمەتی  بكەوێتە  تێدایە  ئەوەی 

فیلم  بنیامین  سیاسەت.  واتە  نوێوە،  تەواو 

فۆرمە  ئەم  منوونەی  خزمەتكارترین  وەك 

دەبینێت.  بەرهەمهێنانەوە  هونەری  نوێیەی 

مۆبلیزە  "جەماوەر  ئەوەی هەیە  فیلم هێزی 

ناسیۆنالیزم  ئامانجی  ئینجا  )ل240(   ، بكات" 

بێت یان شۆڕش، چ ئامانجەكەی ستایشكردنی 

رەوشی باو بێت، یان دژایەتیكردنی رەوشەكە. 

رێگەوە  ب��ەدوو  دەستەاڵتی  هاوكات  فیلم 

پەرتكردنی  بە  یەكێكیان  بەدەستدەهێنێت: 

دۆخێكی  نێو  )بیانخاتە  بینەران  هەستی 

دووبارە-شێوەگیركردنی  بە  دووەم  گێژەوە(، 

جیهانبینی و تێگەیشتنی ئەوان بۆ واقیعییەت. 

لەیادمان بێت بنیامین وتاری "بەرهەمی هونەری 

بەرهەمهێنانەوەی  دووب���ارە  س��ەردەم��ی  لە 

میكانیكیدا"ی لە ساڵی )1936( و لە سەردەمی 

نازیزم   – نوسیوە  ن��ازی��زم��دا  دەرك��ەوت��ن��ی 

لە  تایبەتی  پسپۆڕییەكی  بوو  بزووتنەوەیەك 

هونەر و پڕوپاگەندەی سیاسییدا هەبوو – بیر 

و  نازییەكان  زۆرەكانی  گرافیكییە  پۆستەرە  لە 

فیلمە ناسیۆنالیستییەكانی وەكو "سەركەوتنی 

نازییەكان ئەم فیلمەیان  ئیرادە" بكەنەوە، كە 

لە ساڵی )1934( لە نۆرمبێرگ بەرهەمهێنا بۆ 

وەسفكردنی خۆیان. وتارەكەی بنیامین چەندین 

پرسیاری نوێی لە دەستپێكی سەدەی بیست و 

یەكدا بەدوای خۆیدا هێنا. ئێستا ئەگەر ئێمە 

دەبێت  قبووڵبكەین،  بنیامین  ئەرگومێنتەكەی 

لە خۆمان بپرسین، هونەر لە سەردەمی نوێی 

"بەرهەمهێنانەوەی  سەردەمی  كە  ئێمەدا، 

دیجیتاڵی"یە، بەردەوامی و درێژەدان بە هەمان 

بەرهەمهێنانەوەی  سۆڕشگێڕی  سەردەمی 

لەو  یان  باسیدەكات،  بنیامین  كە  میكانیكییە، 

سەردەمەی  ئەو  و  دەڕوات  زیاتر  سەردەمە 

پێشوو الدەبات؟

توێژەری  و  ئایینی  توێژەری  پلەیت،  برێنت 

بنیامین،  "واڵتەر  كتێبی  لە  وێنەیی  كولتووری 

وتاری  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێستێتیك"دا،  و  ئایین 

نوسینەكانی  و  بنیامین  هونەری"  "بەرهەمی 

دیكەی، تاوەكو نیشانیبدات، بۆچی لێكۆڵینەوەی 

و  رۆشنبیرانە  ئاڕاستەی  لە  ئایینی  هونەری 

كردە  بەرەو  جیابووەتەوە،  ئەو  بیرمەندانەی 

تێگەیشتنی  و  بەرهەمهێنان  ماتریالییەكانی 

هونەری رۆیشتووە. پلەیت دەڵێت خودی ئایین 

بەند نییە لەسەر ئایدیا و رێبازەكان، بەڵكو بەندە 

لەسەر ئۆپەراسیۆنی جەستەیی و پەیكەربەندی 

ئێستێتیكییە،  بنەڕەتدا  لە  ئایین  هەستەكان. 

واتە )بەرانبەر بە وشەی سەرەكی گریكی ئەم 

زاراوەیە، واتە"ئێستێتیكۆس" هەستكردن(.

تەنها  بنیامین  باسكرا،  پێشەوە  لە  بەوجۆرەی 

بەڵكو  نەنارسابوو،  وتارەكانییەوە  بەهۆی 

ئەفۆریستییەكانیشییەوە  ن��ورساوە  بەهۆی 

"چەند  كتێبەكەی  دەرك���ردووە.  ناوبانگی 

)لە  مێژوو"  فەلسەفەی  دەرب���ارەی  تێزێك 

 )1950( ساڵی  تا  بەاڵم  نورسا،   )1940( ساڵی 

باڵونەكرایەوە"، زنجیرەیەكی كورت و بەرباڵوی 

توێژینەوەی  دەرب���ارەی  ئ��ەوە  رامانەكانی 

بە  ئێستا  پەیوەندی  مێژوونووسی،  مێژوو، 

سەرچاوە  بۆ  ئ��ارەزووك��ردن  راب����وردووەوە، 

بزربووەكان و ئایدیای پێشكەوتنی مێژوویی. 

نارساوترین "تێز"ەكەی، بریتییە لە تێزی نۆیەم، 
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چواندنێكە دەربارەی "فریشتەی مێژوو". ئەم 

كلەوە  پاول  لەالیەن  ئیلهامبەخشە  چواندنە 

دروستكراوە،  نوێ"  "فریشتەی  ناونیشانی  بە 

كە  دەرك��ەوت��ووە،  فریشتیەك  وێنەیەدا  لەم 

بەرەو دواوە دەفڕێت، باڵەكانی كردوونەتەوە 

زەق��ەوە  نیگایەكی  بە  و  مەبەستەوە  بە  و 

لێی  دەیەوێت  كە  شتەدەكات،  ئەو  سەیری 

"ئەمە  رادەمێنێت  بنیامین  دووربكەوێتەوە. 

پێیبڵێین  دەتوانین  كە  شتەیە،  ئەو  هەمان 

وێنەی فریشتەی مێژوو". )ل257(. فریشتەی 

كاتەی  ل��ەو  مێژوونووسێك،  وەك��و  مێژوو، 

نیگایەك  دووردەكەوێتەوە،  و  دەكات  سەفەر 

بەرەو  و رووخساری  دواوە دەكات  ئاڕاستەی 

دەیەوێت  ئەو  وەرچەرخاندووە.  راب��وردوو 

لەكاتێكدا  بفڕێت.  داهاتوو  بەرەو  دواوە،  لە 

ئێمە خوومان بەوەوە گرتووە، رابوردوو وەك 

زنجیرەیەك رووداو سەیر بكەین، كە رابوردوو 

بە داهاتووەوە دەبەستنەوە. ئەو فریشتەیەش 

كە  دەڕوان��ێ��ت،  سینگوالر  "كارەساتێكی  لە 

بەردەوام وێرانی بەدوای وێرانیدا دەهێنێت و 

دەیخاتە ژێر پێیەوە. ئەم فریشتەیە دەیەوێت 

شتەوە  لەو  "گشتێتییەك  و  بڕوات  دواوە  بۆ 

بەاڵم  )ل257(  تێكشكاوە".  كە  دروستبكات، 

هەڵدەكات  بەهەشتەوە  ل��ەالی  تۆفانێك 

"باڵەكانی  و  مێژووەوە(  دەستپێكی  لە  )واتا، 

زۆرەوە  توندوتیژییەكی  ب��ە  فریشتەكە 

لەو  ناتوانێت  فریشتەكە  كە  گرفتاردەكات، 

هەر  )ل258(.  بكەوێتەوە".  نزیك  ]وێرانیانە[ 

ئەو تۆفانەی فریشتەكە لەو كاتەدا بۆ دواوە 

داهاتوو  الی  بەرەو  فریشتەش  و  پاڵدەنێت 

راپێچ دەكرێت، وێرانییەكانی رابوردوو بەدیدی 

فریشتەكە گەورەتر و گەورتر دەبنەوە. بنیامین 

دەڵێت "ئەم تۆفانە"، هەر ئەو شتەیە، كە ئێمە 

پێیدەڵێین "پێشكەوتن". )ل258(.

سەرچاوەی ئەم وەرگێڕانە

William E.Deal and Timothy K.Beal: 

THEORY FOR RELIGIOUS STUDIES, 

ROUTLEDGE New York • London, 

2005, pp.4448-.
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و  مایكۆفسكی  وەك  بنیامین،  و  برێخت 

لەدوانە  یەكێكبوون  رووسەكان،  فۆرمالیستە 

ب��زووت��ن��ەوەی  ئەدەبییەكانی  كالسیكییە 

پەیوەندیی  سۆسیالیستی.  شۆڕشگێڕیی 

نێوانیان، كە ماوەیەكی زۆر بوو بە شاراوەیی 

لەگەڵ  دا  س���اڵ���ی)1966(  ل��ە  م��اب��ووەوە، 

باڵوكردنەوەی نووسینەكانی بنیامین دەربارەی 

بیرمەند  بنیامین،  واڵتەر  ئاشكرابوو.  برێخت 

نەنارساو  و  غەریب  و  عەجیب  ئەدیبێكی  و 

خێزانێكی  لە  1892دا  ساڵی  لە  ئەو  ب��وو. 

خۆشگوزەرانی جولەكەی ئەڵامنی لەدایكبوو، 

لە ماوەی كورتی ژیانیدا بە گەلێك گۆڕانكاریی 

لە  هەر  تێپەڕی،  سەیروسەمەردا  و  ئاڵۆز 

البردنی چوارچێوە و عادەتەكانی بیركردنەوەی 

عیرفانییانەی خۆیەوە، تاكو مەیل و ئاڕاستەی 

پڕكردنی  و  پتەوكردن  و  ماركسیزم  ب��ەرەو 

كاتیگۆرییەكانی. 

تایبەمتەندییە  و  زەینییەكەی  رەقە  فۆرمە   

ئەخالقی و عاتیفییەكانی، بووبوونە كۆسپ و 

تەگەرە، لەبەردەم گەیشتنی ئەو بە پلەوپایەی 

كاربەدەستە  و  مامۆستایان  ئەكادیمی. 

دكتۆراكەیان  نامەی  زانكۆ  دەسەاڵتدارەكانی 

)دەربارەی سەرچاوەكانی تراژیدیای ئەڵامنی( 

و  دەرك  ن��اق��اب��ی��ل��ی  ب��ەه��ۆی 

قبوڵنەكرد  تێگەیشتنەوە، 

بەاڵم  ڕەتیانكردەوە،  و 

ئەمە تەنها ئەو كێشەیە 

لەبەردەمیدا  كە  نەبوو، 

بوو. بنیامین بە خەسڵەتە 

ماسكەكەی  بێ  تایبەتییە 

ك��اردان��ەوەدا  لە  خ��ۆی، 

ب������ەڕووی ئ���ەم ك���ارە، 

یۆهانس  الی  بردە  بابەتەكەی 

فۆلكێلت– یەكێك لە مامۆستایانی 

فەرمیی جوانیناسی )ئێستاتیكا( لە ئەكادیمیای 

گەیشنت  لە  بێبەشكرا  سەرەنجام  -؛  ئەڵامنیدا 

بوو  دڵنیاكەرەوە،  و  گەرەنتی  كارێكی  بە 

رۆشنبیریی  ژیانی  و  گ��ەڕۆك  ئەدیبێكی  بە 

جۆرەی  بەو  دەستپێكرد،  كرێكارئاسایەكی 

وەك  نوسەر،  بەناوی  خۆیدا  نوسینەكەی  لە 

كێشەیە  ك��ردووە.  لەمە  باسی  بەرهەمهێنەر 

بتوانین بڵێین، ئەگەر گەیشتبا بە پلەوپایەیەكی 

ئاڕاستەیەكدا  چ  بە  بیركردنەوەی  زانكۆیی، 

تاقیدەكردەوە.  رێگەیەكی  چ  و  دەڕۆیشت، 

بەو زانیارییەی دەربارەی ئەو هەمە 

رووی����داوە،  ئ���ەوەی  و 

بڵێین  دەك��رێ��ت 

زۆرێ����������ك 

بەو  سەر  ئەو،  ماركسیستییەكانی  ئایدیا  لە 

بۆ  دیار  داهاتوویەكی  هێشتا  كە  رۆژگارەیە، 

پیشەكەی ئاسۆیەكی روونی نییە. چارەنووس 

وابوو دۆخی ئابوریی ناجێگیر و پڕ لە مەترسی 

ماركسیزمدا  ب��ەالی  مەیلی  و  سەرنج  ئ��ەو، 

ئەو چووە  بیركردنەوەی  رووەوە  لەو  راكێشا. 

نێو كۆمۆنیزمەوە. 

دەی��ەی  سەرەتاكانی  و  بیست  دەی��ەی  لە 

سیدا، ئاسیە السیس دەرهێنەری كۆمۆنیستیی 

لە  )1923(دا  ساڵی  لە  بنیامین  كە  شانۆ، 

brecht
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برێخت  بە  بنیامینی  بینیبوو،  ئەوی  كۆپری 

ناساند و بووە هۆی یەكرتناسینی ئەم دووانە. 

بنیامین لە دەیەی سیدا بەشێوەیەكی رێك و 

بەردەوام لەگەڵ برێختدا یەكرتیان دەبینی و 

دانیامرك،  لە  دوورخرانەوەیدا  سەردەمی  لە 

لەمیانەی  مایەوە.  ئەو  الی  زۆر  ماوەیەكی 

ئەو دەیەدا، واتە لە )1930( دا تاكو )1939(، 

لە ك��اردان��ەوەدا ب���ەڕووی س��ەره��ەڵ��دان و 

بنیامین  ئەڵامنیا[،  ]لە  فاشیزم  سەركەوتنی 

سەرقاڵی نوسینی كتێبی تێگەیشنت لە برێخت 

بوو؛ بەدبەخترت لە برێخت )بەخت هەرگیز یار 

و یاوەری ئەو نەبوو!( كاتی راكردن لەدەستی 

لەكاتێكدا  گشتاپۆ،  سەربازانی  راوەدوونانی 

نێوان  سنووری  لە  واڵتەكەی  دەیویست  كە 

ئیسپانیا و فەرەنسادا بەجێبێڵێت، لە )1940(

دا خۆی كوشت. 

لە  بەگشتی  بنیامین  نورساوەكانی  بەرهەمە 

فۆرمی وتار، كۆتەیشن و ئەفۆریزمدا نورساون، 

لە  زیاتر  دكتۆراكەیشیدا  نامەی  لە  تەنانەت 

و  شەرح  نەك  ]دەچێت[  فەلسەفی  رامانی 

تەفسیرێكی ئەرگومێنتاری و میتۆدێك. نزیكی 

بنیامیندا،  لەگەڵ  برێخت  و هاوڕێیەتیكردنی 

غەریب  و  عەجیب  شتێكی  وەك  لەوانەیە 

هاوڕێیەتی  منوونە،  بۆ  نەك  سەیربكرێت، 

و  سیاسیی  كەسایەتیی  ل��ەگ��ەڵ  برێخت 

بەرپرسیارتری وەك گیۆرگ لۆكاچ،  بەاڵم برێخت 

و لۆكاچ بەرەوڕوو یەكرتیان نەبینی. هۆكاری 

لەوەدا  رەنگە  ئەوان  نزیكنەبوونەوەی  ئەم 

ئەزموونیی  هونەری  دژایەتی  كە  بووبێت، 

هۆیەوەی،  بەو  دەك��رد  بیستەمی  س��ەدەی 

گشتێتییەكی  و  قوڵبوونەوە  جۆرە  هیچ  كە 

خەسڵەتە  لە  بوو  سوودمەند  برێخت  نییە. 

بەالی  شتەی  بەو  گەیشنت  بۆ  پڕجوڵەكەی 

ئەوەوە گرنگ، تەنانەت لە نێوان وردەواڵەكان 

هیچ  ]ب��ەڕواڵ��ەت  الوەكییەكانیشدا  شتە  و 

كۆك  بنیامیندا  لەگەڵ  نەبوو[  گرنگییەكیان 

ئەودا  لەگەڵ  زیاتری  هاوبەشییەكی  ب��وو، 

هەبوو، لەم رووەوە ]وەك بنیامین[ جەوهەر 

و رسوشتی بەگشتی كەرت كەرت و شكاوی 

قبوڵكردبوو.  مۆدێرنی  ئەدەبیاتی  هونەرو 

بنیامین كۆكەرەوە )collector( و عەنتیكەناس 

بوو،  سەمەرە  و  سەیر  )antiquarian(ێ��ك��ی 

)passionate(سەوداگەرا بینەرێكی  پیادەڕەو 

و  مێژوو  دەیتوانی  كەسەی  ئەو  شارەكان،  ی 

پێشینە كولتوورییەكان لە گۆشە و كەنارەكان 

و لەنێو وردەواڵە و شتە لەكاركەوتووەكانەوە 

دەربهێنێت. 

پوختەی یادەوەرییە رۆژانەییەكان لەژێر ناوی 

دوابەشی  كە  برێخت"دا،  لەگەڵ  "گفتوگۆ 

پێكدەهێنێت،  برێخت  لە  تێگەیشنت  كتێبی 

وەك  بنیامین  و  "پ��ێ��دەر"  وەك  برێخت 

لەڕووی  بێگومان  ئەمە  دەردەخات.  "وەرگر" 

لەپشتەوەیە.  حەقیقەتێكی  سایكۆلۆژییەوە 

بەناوی  بنیامین  جولەكەكەی  كۆنە  هاوڕێ 

"برێخت  دەن��ووس��ێ��ت:  ش��ول��ەم  گێرشەم 

خۆی  ن��ەگ��ۆڕەك��ەی  و  رەق  رسوش��ت��ە  ب��ە 

هەبوو،  بنیامین  لەسەر  قوڵی  كاریگەرییەكی 

كە خویەكی هەستیاری هەبوو هیچ توانایەكی 

جەستەیی و هێزێكی وەهای نەبوو". 

فیكرییەوە،  لەڕووی  دووانە  ئەم  پەیوەندیی 

بێگومان ئاڵۆزتر و دووئاڕاستە بوو. بۆ منوونە، 

و  ئایدیا  لەوەی  بریتین  هەن  نیشانەگەلێك 

چەمكی "شانۆی ئێپیك]حەماسی[" لە زەینی 

ببینن،  یەكرتی  ب��ەرل��ەوەی  هەردووكیاندا، 

هەبووە. 

ئەم پوختەی یادەوەرییانە )كە هەرگیز هۆ و 

مەبەستێك بۆ باڵوكردنەوەیان بوونی نەبووە( 

راستەوخۆی  ف��ەزای  چونكە  گرنگن،  زۆر 

گفتوگۆكانی ئەم دوو كەسە بەدەستەوەدەدات، 

شێوازی  زەینی،  قاڵبی  و  شێواز  ]هەروەها[ 

وێنە  بۆ  ئ��ارەزووی��ان  و  ح��ەز  قسەكردن، 

]ئیامژ[، تەمسیل، ئاماژە، ئەفۆریزم، هەروەها 

بە شێوەیەكی  ئەو شتانەی دەكرێت  هەموو 

جودا و دابڕاو لە بەرهەمە نورساوەكانی ئەو 

دووانەدا بیانبینینەوە. لەگەڵ ئەوەی بنیامین 

بیرمەندێكی زیاتر میتافۆریكەڵ بوو، شتێك لە 

برێختەوە فێربوو، كە هاوبیرەكانی پێشووتری 

تیۆدۆر  تاكو  شولەمەوە،  گێرشەم  لە  ئ��ەو، 

ئادۆرنۆ، وەك شتێكی زیانبار لەمەیان دەڕوانی 

و داخ و كەسەریان دەرهەق بەوە دەخوارد: 

)Plumpes Denken(؛  خاو"  "بیركردنەوەی 

پێویستی  بیركردنەوە  بێت،  هەرچۆنێك 

بەرلەوەی  بكاتەوە،   سادە  خۆی  هەیە  بەوە 

فۆرمی  لە  خۆی  بكرێت  پراكتیك  بكرێت 

دروستبكات  بنچینەییەكاندا  گشتییە  مەسەلە 

و رەنگبداتەوە. 

بیرمەندانەدا  لەو  گروپێك  ریزی  لە  بنیامین 

جەنگی  ل��ە  ب��ەر  ساڵەكانی  ل��ە  ك��ە  ب��وو، 

دژایەتیكردنی  كەوتنە  جیهاندا،  یەكەمی 

زانكۆییەكانی  گوتارە  زمانناسی  نەزۆكبوونی 

ئەڵامنیا. ئەم بیرمەندانە بە شێوەیەكی دیكە 

بڕیاریاندا، تاكو گیانێكی تازە بە تایبەمتەندییە 

زمان  خ��ودی  میتافۆرییەكانی  و  واتاناسی 

ببەخشن، چەمكەكان كەشفبكەن و بەهایان 

و  نەوەیە  لەو  س��وودی  ماركسیزم  پێبدەن. 

وەك  بیرمەندانێكی  نورساوەكانی  بەرهەمە 

هەڵبەت  وەرگرت.  ئادۆرنۆ  و  بلوخ،  بنیامین، 

تێگەیشتنە  لەگەڵ  ئەگەر  بڵێین  دەبێت 

ئەوانەدا  لەگەڵ  ماتریالیستییەكاندا،  باوە 

لەم  وەها  سوودێكی  ئەوا  رووبەرووببینەوە، 

ماركسیستانە وەرناگرین ]واتا ئەو بیرمەندانە 

چوونەتە دەرەوەی تێگەیشتنی باو و عامیانە 
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بە  لێرەدا  وەرگێڕ[  ماتریالیزم،  تەفسیركردنی  بۆ 

ڕەچاوكردنی ئەم شیعرە، دەبێت پشت بەم قسەیەی 

گۆتە ببەستین، كە وتی: 

بۆ تێگەیشنت لە شاعیر

دەبێت بچیتە نیشتامنی ئەوەوە 

Wer den Dichter will yerstehen[

.]Muss in Dichrers Larule gehen

برێخت  واتە   – شاعیر  ئەمە  بنیامیندا،  لەگەڵ  و 

ماتریالیستیی  ریشەی  و  رەگ  توانی  كە  بوو،   –

رەخنەگر بێنێتە بوونەوە. 

حەكیمی مۆدێرن
خەسڵەت  یان  شت،  دوو  بەگشتیی،  راستیدا،  لە 

بنیامین و برێختی بەیەكەوە دەبەستەوە: یەكێكییان 

ئەویدیكەیان  و  مێژوویی  وێناكردنی  دەسەاڵتی 

ئەوانیش  مرۆڤگەرایی.  ]هەستكردن[ی  لێكچوون 

مێژووییەوە  قوڵی  رەشبینییەكی  بە  گرامشی  وەك 

فۆرماڵی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  هەبوو  جیاوازییان 

كۆمۆنیستیی دەیەی سی، ]ئەو بزووتنەوەیەی[ تیایدا، 

)"رەشبینیی  رۆالندا  رۆمەن  فۆرمولەكەی  لەگەڵ 

فیكری، گەشبینیی ئیرادە"( تۆوی ئومێدیان چاند و 

لەسەر ئەو بنەمایە، تێگەیشتنی دیالەكتیكی رابردوو، 

داهاتوویان دامەزراند. بەدیدی گرامشیی رەشبینیی 

لەئاكامی  كۆمۆنیستییەكان[  ]بزووتنەوە  ئ��ەوان 

سەركەوتنی فاشیزمەوە بوو. وادەردەكەوت ئەڵامنیا 

هەنگاوی  هەزارساڵەكەی  ئیمپراتۆرییەتە  بەرەو 

سۆسیالیزم  كەوتنی  ئەمەش،  سەرەڕای  هەڵێنابوو. 

ئاڕاستە  و  مەیل  ئەم  سۆڤێتی]یش[دا  یەكێتیی  لە 

ئێستا  سەردەمی  و  زەم��ەن  بۆ  ئومێدەوارانەیان 

لەگۆڕنابوو. 

ئەوە  بۆ  بوو،  سرتاتیژییانە  رەشبینییە،  ئەم  بەاڵم 

نەك  بێت،  بەدواوە  ئومێدی  تاكو  كرابوو،  دیزاین 

بەهۆی سەركەوتنەكانیان، یاخود ئەو گەڕانەوانەی 

یارمەتیدەر  شانسێكی  و  بەخت  پێشبینیی  قابیلی 

بوون، بەڵكو بەهۆی مانەوەی مرۆڤایەتییەوە بوو. 

ئەمە هێشتا سەردەمی چەكە ئەتۆمی و ناوكییەكان 

نەبوو، بەاڵم، برێخت پەیامبەرئاسا كەوتە قسەكردن 

و رایگەیاند: 

ك���ردووە...  س��اڵ  سی  بۆ  بەرنامەڕێژیان  ئ��ەوان 

هەر  لەناوبەرن.  شتێك  هەموو  دەیانەوێت  ئەوان 

مەرگەسات  تەقینەوەی  لەنێو  زیندوو  خانەیەكی 

هێشتا  لەنێودەچێت...منداڵی  وێرانكەرانەیاندا  و 

و  ئیفلیج  دایكدا  رەحمی  لەنێو  لەدایكنەبوو 

لەناودەبەن. 

هاوڕێكەیدا  بوونی  لەنێو  دەسەاڵتێكی  بنیامین   

كەشفكرد، كە لەنێو قواڵیی مێژووەوە دەخرۆشا و 

كەمرتیش نەبوو لە هێز و دەسەاڵتی فاشیستەكان. 

لەنێو  جیۆلۆجییەوە،  لەڕووی  بنیامین،  و  برێخت 

هەزارەی سەردەمی نوێی تاریكی و سەهۆڵبەنداندا 

كۆنرتین  الی  گەشبینییان  ئەوان  بیریاندەكردەوە. 

"ناخۆشییەكان  دۆزییەوە.  مرۆڤایەتی  مامۆستایانی 

لە  پرەنسیپەیە  ئ��ەو  ئەمە  پێدێت!"  كۆتاییان 

وەرگیراوە،  چینی  حەكیمێكی  ]ئامۆژگارییەكانی[ 

كە برێخت لە پارچە شیعرێك بەناوی "ئەفسانەی 

سەرچاوەی كتێبی دائۆ دە جینگ دەربارەی الئۆ تزۆ 

لە مەنفادا" هێناویەتی و بنیامینیش دەستدەكات بە 

تەفسیركردنی: "ئەم شیعرە كاتێك دەگات بە ئێمە، 

كە ئەمجۆرە زاراوە و دەستەواژانە، وەك ئەو وشانە 

بۆ  شتێكیان  كە  دەنگدەدەنەوە،  مرۆڤدا  گوێی  لە 

سەرەڕای  نییە.  مەسیح  بەڵێنەكانی  چوونەژێرباری 

هەموو ئەمانە، ئەم شیعرە بۆ خوێنەری ئەمڕۆ هەر 

تەنها بەڵێنێكی پێنییە، بەڵكو وانەیەكیشی بۆ ئەو 

پێیە: 

... ئەو ئاوە نەرمەی ئارام نابێتەوە

ڕام  زووتر  نەقاڕدا،  بەردی  و  گرانیت  لەبەردەستی 

دەبێت.

و  لەڕیزێكدا  وەستان  كە  دەریدەخات،  بنیامین 

یەكگرتن لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، كە وەك ئاوێكی 

 بنیامین 
دەسەاڵتێكی لەنێو 
بوونی هاوڕێكەیدا 
كەشفكرد، كە 
لەنێو قواڵیی 
مێژووەوە دەخرۆشا 
و كەمتریش نەبوو 
لە هێز و دەسەاڵتی 
فاشیستەكان. 
برێخت و 
بنیامین، لەڕووی 
جیۆلۆجییەوە، لەنێو 
هەزارەی سەردەمی 
نوێی تاریكی و 
سەهۆڵبەنداندا 
بیریاندەكردەوە. 
ئەوان گەشبینییان 
الی كۆنترین 
مامۆستایانی 
مرۆڤایەتی دۆزییەوە
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"هەستپێنەكراو، ئارام، و ماندوونەناسانە" وان، 

مرۆڤ دەخاتەوە بیری ئایدیالی ستەملێكراوان 

"تێزی  لە  جۆرەی  بەو  زیانبەركەوتووەكان.  و 

شەشەمدا دەربارەی چەمكی مێژوو" )لەكتێبی 

رۆشناییەكاندا( دەنوسێت: 

هەیە،  بەخششەی  ئەو  مێژوونووس  تەنها 

هەڵبكاتەوە،  راب��ردوو  ئومێدی  پڕیشكی  كە 

لەساتی  لەوەی  دڵنیایە  تەواو  كەسێكە  ئەو 

مردوانیش  تەنانەت  دوژمندا،  سەركەوتنی 

دوژمن  بەمڕۆ،  دەگ��ات  تا  نابن.  لەئاماندا 

و  سەركەوتوو  لە  جگە  ن��ەب��ووە،  كەسێك 

داگیركەران. 

مێژوو هەمیشە بۆ ئەو مەیدان و شانۆیەكی 

)بەوجۆرەی  ن��ەوەك  هەرگیز  ب��ووە،  ئامادە 

"پێشمەرجی  تەنها  لێدەكردەوە(  بیری  لۆكاچ 

ئێستا" ]بووبێت[. دەبێت دووبارە خەباتەكانی 

رەنگە  ئەگەرنا  سەرهەڵبدەنەوە،  راب��ردوو 

بنیامین،  فەرامۆشبكرێن.  هەمیشە  ب��ۆ 

شیعری  شیكردنەوەی  لەسەر  خۆی  تێزەكەی 

لێرەدا  دەنێت،  بونیاد  برێختدا  ت��زۆی  الئۆ 

"پڕیشكی ئومێدی رابردوو" ئەو هاوڕێیەتییە 

زووتێپەڕە لەقەیە لەنێوان حەكیم و ئەو خو 

تزۆوە  الئۆ  عەقڵی  لە  كە  باوانەی،  عادەتە  و 

لەدایكبووە. هاوڕێیەتییەكی ئاوایە "بەرنامەی 

بنیامین  و  برێخت  مرۆڤایەتی"ی  النیكەمی 

دادەمەزرێنێت؛ و بنیامین تەفسیرەكەی خۆی 

بەكۆتا  وەه��اوە  حەكیامنەی  حوكمێكی  بە 

دەگەیەنێت: "هەر كەسێك بیەوێت پاشەكشێ 

بە شتە سەخت و قورسەكان پێبكات، نابێت 

دەرفەت بۆ هاوڕێیەتی لەدەستبدات". 

پرەنسیپە  بنیامین  گفتوگۆكاندا،  كۆتایی  لە 

بەدە  شتە  "لە  دەگوازێتەوە:  برێختییەكە 

باشە  شتە  لە  نەوەك  دەستپێبكە،  تازەكانەوە 

دەستەواژەیەیە  ئەو  ئەمە هەر  كۆنەكانەوە". 

لۆكاچ  دەرب��ارەی  برێختدا  وتارەكەی  لە  كە 

بۆ  نەبڕاوە  ح��ەزی  بەهۆی  برێخت  هەیە، 

مامۆستایان و دانایانی پێشوو "رۆژگارانی باش 

بۆرژوازیی،  كولتووری  راب��ردوو"ی  چاكی  و 

دەگرێت.  لۆكاچە[  ]مەبەست  ئەو  لە  رەخنە 

دەخاتە  نەجیبزادە  مانی  تۆماس  لۆكاچ، 

ترسناكی  خەیاڵپاڵوی  كافكای  بەرانبەر 

برێخت  و  بنیامین  كارەكەی  نائومێدییەوە. 

مشتومڕ  كافكا  دەرب��ارەی  گفتوگۆكاندا،  لە 

برێخت،  لێدەكەوێتەوە.  كێشمەكێشمی  و 

خۆ- درێژدادڕیی  و  درێژكردنەوە  بە  بنیامین 

)self-mystifications.(ی  رازوڕەمزاویكردن 

كافكا تۆمەتباردەكات. سەرەڕای هەموو ئەمانە، 

لە شوێنێكی دیكەدا، برێخت كافكا بە بەشێك 

كە  دەژمیرێت،  نائومێد"یانە  "دۆكۆمێنتە  لەو 

و  ستایل  بەهۆی  سۆسیالیستەكان  نوسەرە 

تەكنیكە داهێنەرە ئەدەبییەكانیانەوە دەتوانن 

لێیەوە فێربنب. 

خراپە"،  و  "ب��ەد  كافكا  دەرب���ارەی  ئ��ەوەی 

تەنها  "ت��ازە"ی��ە،  ئ���ەوەی  و  نائومێدییە؛ 

فۆرمەكانی  بەڵكو  نییە،  ئەدەبی  تەكنیكێكی 

دەبنە  كە  ئەویشە،  تێگەیشتنی  و  دەرككردن 

هۆی ئاگایی و بەئاگاهاتنەوە. برێخت روانگەی 

وەسفدەكات  پیاوە  ئەو  روانگەی  وەك  كافكا 

كە "لەژێر خولگە و بازنەی وردەبۆرژوازیی"دا 

دیل و ئەسیر بووە، كە "ناچارە ئەوانە لەئەستۆ 

نییە  وردەب��ۆرژوازی��ی  ئەمە  بەاڵم  بگرێت"، 

روو  هەڵدەهێنێت،  هەنگاو  فاشیزم  بەرەو 

تەنانەت  ئەو  رێبەردەكات.  یان  پێشەوا،  لە 

لەژێر خولگەیشدا درێژە بە پرسیاركردنەكانی 

دەڵێت:  بنیامین  دانایە".  "ئەو  خۆیدەدات، 

]كارەكتەری[  گ��ەی"،  "گالی  هەمان  ئەمە 

مرۆڤ  شانۆنامەی  لە  برێختە  گوڕوتینی  پڕ 

م��رۆڤ��ەدا، ژی��ری م��رۆی��ی، "ئ��ەو كەسەی 

لەو  تەنها  بوون،  ناكۆكییەكانی  لێدەگەڕێت 

شوێنەدا بێنە ناوەوە، كە لە شیكاریی كۆتاییدا، 

لەوانەیە دووربكەونەوە: واتە ژیانی ئینسان". 

خوالنەوە  لەژێر  كافكا  پاڵەوانەكانی  ]بەاڵم[ 

لەگەڵ  خاشدەبن.  و  ورد  خولگەكاندا  و 

ئەمەشدا، ئەوان – لەگەڵ "شڤایك" و "لیۆپۆلد 

"ئینسانە  ریزی  لە  تاكانەن  ئەو   – بلوم"دا 

ژیرەكان"دا ]سەر بە[ رۆژە "خراپە تازە"كانن. 

و  ئاوارەكان  و  قوربانیان  ئەواندا–  لەگەڵ 

جەماوەرییە،  كۆمەڵگەی  سەرگەردانەكانی 

كە برێخت ]بەوانەوە[ دەستپێدەكات. لێرەدا 

لۆكاچ ئەدەبیاتی سەدەی بیستەم سەرزەنشت 

ئەدەبیاتە  ئ��ەو  ئ��ەوەی  بەهۆی  دەك���ات، 

نەیتوانیوە "كارەكتەرە هاوسەنگەكان" بهێنێتە 

بوون، برێخت لە وەاڵمدا دەڵێت لەئینسانییەت 

داماڵین بە ئازادكردنی كۆمەاڵنی خەڵك لەنێو 

ناچێت، بەڵكو بوون بەبەشێك، یان پارچەیەكی 

نائینسانی  بە  ]پ��رۆس��ەی[  كە  ئەوانەوەیە 

]ئینسانەكان[ الدەبات. ]كەسایەتی[ی  بوونی 

نەنارساوی، قوربانیی كافكا )كافكاییبوون(، ئەم 

وردەبۆرژوازییەی لەژێر خوالنەوەدا ماوەتەوە، 

بۆ  دەگۆڕێت  كە  ئەودایە  چیرۆكەكەی  لە 

كونەر"ی  "بەڕێز  واتە  برێختی،  كارەكتەرو 

زیرەك و عاقڵ. بنیامینیش نزیك لەم روانگەیە، 

دەربارەی "گالی گەی" دەڵێت: "مرۆڤ مرۆڤە؛ 

و ئەم وەفاداری و پابەندبوونە بە جەوهەری 

ئامادەیی  بەڵكو  نییە،  كەسێكەوە  فەردیی 

قبوڵكردنی  بۆ  ئەوە  هەمیشەیی  حزوری  و 

ج��ەوه��ەری ن��وێ". رۆژە "ب��ەدە ت��ازە"ك��ان، 

كارەكتەر وێراندەكەن و بێ ناوی و بزربوون 

ئینسانە  بە  برێخت  و  بنیامین  بەدیدەهێنن. 

دەستپێدەكەن،  نەنارساوەكانەوە  و  ناو  بێ 

تاكو  دەدەن،  ئەو  ناسكی  و  نەرمی  دن��ەی 

و  بەجێبهێڵێت  دژوارەك��ان"  و  "شتە سەخت 
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ئەوەی  بەهۆی  بەاڵم  چۆڵبكات،  شوێنەكە 

تاریكی  سەردەمێكی  بە  بەرامبەر  ترسیان 

دەكەنەوە،  روانگەیەك  لە  بیر  هەیە،  نوێ 

چینایەتیی  خەباتی  ئەودیوی  رادەكێرشێتە 

كۆمەاڵیەتییەكانی  خەباتە  هەموو  تاكو  باو، 

بەهۆی  ئەویش  بگرێتەوە،  مرۆڤایەتی، 

تەڵەكە  فێڵ،  وەك  تایبەمتەندییەكانی  ئەوەی 

لە  گرنگرتە   )endurance( تەحەمول  و 

برێخت  شیعری  و  شانۆنامە  پاڵەوانپەرستی. 

بۆ  ئینسانییە  رێ��ب��ەرن��ام��ە)vademecum(ی 

]ئەم[ سەردەمە تاریكە؛ و "پاڵەوانەكان"یشی 

مرۆڤی داهێنەر و سوعبەتچیی بزر و بێناون. 

شانۆی حەماسی
)Epic Theater(

ش��ەڕوش��ۆڕ(  )داستانی  حەماسیی  شانۆی 

مێژوویییە.  خەیاڵی  و  وێناكردن  بەرهەمی 

برێخت،  ئەدەبی[ی  ]دزی��ی  "پلەیجەریزم" 

شكسپیر  بەرهەمەكانی  نوسینەوەی  وات��ە 

ئەزموونگەلێكن  ئ��ەوەوە،  لەالیەن  مارلۆ  و 

مێژووییەكان  رووداوە  ئایا  ئەوەی  دەربارەی 

پرۆسە  ج���ۆرەی  ب��ەو  تەفسیركردنیان،  و 

م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان دووب����ارە و س��ەرل��ەن��وێ 

شتێكی  ب��ە  دەب���ن  هەڵبسەنگێرنێنەوە، 

ئەو  لەگەڵ  جیاواز  النیكەم  ی��ان  ج��ی��اواز، 

برێخت  درامای  بەرچاو؟  وادێنە  رووداوانەی 

و  بەئەنقەست  ئ��اوەژووك��ردن��ەوەی 

كە  وێنایەیە،  ئ��ەو  بەتاڵكردنەوەی 

و  تراژیدی  بەرزتریی  و  بااڵتر  لەسەر 

وەستاوە.  تیایدا،  مانەوە  و  رانەكردن 

بونیادی  برێخت  مێژوویی"  "رەشبینیی 

رەشبینانەی  لەڕاستیدا  "گەشبینی"ی 

كە  تێكدەشكێنێت،  ئەوانە  هەموو 

و  روون��ی  لەسەر  خۆیان  ئیامنی 

مێژوویی  زەروورەت��ی��ی 

دامەزراندووە. 

"تێزەكان  ]وت���اری[ 

چەمكی  دەرب�������ارەی 

دەنگیی  دەنگدانەوەی  مێژوو"، 

بنیامین خۆیەتی، كە وەها تەفسیریدەكات: 

هەم  و  رووب��دات  بەمجۆرە  لەوانەیە  هەم 

دەشێت بە جۆرێكی دیكەی سەرتاپا جیاواز، 

سەرەكیی  و  بنچینەیی  روانینی  ئەمەیە 

دەنووسێت.  حەماسیی  شانۆی  بۆ  كەسێك 

ئەو ئیمكانەی لەوانەیە مێژوو لە داهاتوودا، 

زەینی  لە  لێبكەوێتەوە،  جیاوازی  شتێكی  چ 

دروستدەكات،  وێنەیە  ئەو  ئەمڕۆدا  بینەرانی 

كە بابەتەكە پەیوەندیی بە بەرژەوەندییەكانی 

ئەوانەوەیە. 

كە  ل��ەئ��ارادای��ە،  ئ��ەگ��ەرەش  ئ��ەم  هەڵبەت 

مێژووی سبەینێ،  لە  جیاوازە  ئەمڕۆ  مێژووی 

ئەمڕۆ  مێژووی  بزانین  ئەوەش  دەبێت  بەاڵم 

ئەگەر  تەنانەت  ئێمەدایە،  دەستەكانی  لەنێو 

بێ  و  كەم  لەبەردەستامندایە،  ئامرازەی  ئەو 

بەهاش بێت و چۆنایەتییە زەروورییەكەیشی، 

بەم  بێت.  ناڕۆمانتیك  و  نادراماتیك  رەنگە 

راب��ردوودا،  بەدەستهێنانەوەی  لە  هۆیەوە 

نوسەری شانۆنامەی حەماسیی جەخت لەسەر 

بڕیارە گەورەكان ناكاتەوە – كە لە سەرتاپای 

mayakovs
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بەڵكو  هەن،  مێژوودا  بنچینەییەكانی  هێڵە 

و  ناگشتێتیی  شتە  لەسەر  پێداگریی  زیاتر 

بەشەكییەكان دەكات. 

برێختدا،  لەگەڵ  بنیامین  رووبەرووبوونەوەی 

حەماسیی  "ش��ان��ۆی  ب��ەن��اوی  وتارێكدا  لە 

چییە؟"دا بنیامینی ناچاركرد، تاكو تیۆرییەكی 

دابڕێژێت،  درام��ا  مێژووی  دەرب���ارەی  ت��ازە 

لە  واتە  دیكەیدا،  بەرهەمێكی  لە  پێشرت  كە 

بەرهەمەكانی پێش قۆناغی ماركسیستبوونیدا، 

ئەڵامنی،  ماتەمی  بەناوی سەرچاوەی درامای 

ئاماژە  ئەگەر  باشدەبێت  پێكردبوو.  ئاماژەی 

لەنێوان  بنیامین  كە  پەیوەندییەبكەین،  بەو 

شانۆنامەنووسەكانی  تەمسیلیی  خەیاڵیی 

هونەری  كەرەستەكانی  و  ئەڵامنی  بارۆكی 

لە  سەرەتا  دەیبینێتەوە،  بیستەمدا  سەدەی 

رۆحی ماخولیانەی سەردەمەكانی پێشوودا، بە 

نیشانە تەمسیلی، بەاڵم رازئامێزەكان، كە ئەو 

لە بەرهەمەكانی كافكادا دەیانبینێتەوە؛ پاشان 

لە پرەنسیپی "مۆنتاژ"دا، كە لە بەرهەمەكانی 

ئەو  بۆ  برێختدا دەریخستوون.  و  ئایزنشتاین 

مۆدێرن،  تەمسیلیی  فۆرمی  بە  بوو  مۆنتاژ 

كە  ناماخولیانە،  و  چ��االك  دروس��ت��ك��ەر، 

بەجۆرێك  ناچوونییەكەكان  شتە  دەیتوانی 

خەڵكی  بتوانێت  كە  ببەستێتەوە،  بەیەكەوە 

و  دەرك  و  ناسین  بۆ  بكات  "شۆك"  تووشی 

و  گرنگ  بەشێكی  تازەكان.  شتە  تێگەیشتنی 

بۆ  بنیامین  رەخنەییەكانی  نوسینە  بەرچاوی 

ئەزموونی  وەك  تەرخانكراوە  "ش��ۆك"ە  ئەم 

یەكەمین و سەرەتای ناڕێك لە ژیانی مۆدێرنی 

منوونە  بۆ  شاریدا.  پیشەسازیی  و  جەماوەری 

بەرانبەر  هەستیار  كاردانەوەگەرای  وەك  ئەو 

بەم "شۆك"�ە تازەیەی ژیانی مۆدێرن، سەیری 

كەسانێك  ئەوان  دەك��ات،  پروست  و  بودلێر 

هونەرەكەی  یەكساندا،  زەمەنێكی  لە  بوون 

خۆیان وەك ئامرازێك بۆ بەرگریكردن لەخۆیان 

هونەرمەندی  دەڵێت  ئ��ەو  بەكاردەهێنا. 

شۆڕشگێڕیی دیكە بۆ بەرگریكردن و پاراستنی 

ئاوا  رێگایەكی  و  شێواز  بە  پێویستی  خۆی 

مەودادانانی  بە  كەسەی  ئەو  هەمان  نییە؛ 

بەهێزكردنی  و  "پەرەپێدان  و  لێی  رەخنەیی 

زەینی"، پێشوازی و بەخێرهاتن لەم "شۆك"ە 

واتە   – مۆنتاژ  بنیامین  بەمجۆرە  دەك��ات. 

بێ  پەیوەندییە  دەستبەسەرداگرتنی  توانای 

شتە  نێو  شاراوەكانی  ناچاوەڕوان،  كۆتایی، 

زەرووریی  پرەنسیپی  وەك  ناچوونییەكەكان– 

پێكهێنەر و دروستكەری خەیاڵی هونەری لە 

سەردەمی تەكنیكیدا، دەكاتە بابەتی سەرنج و 

تێڕامان. 

بەبەرهەم،  رابردوویەكی  دۆزینەوەی  بۆ  ئەو 

ئەڵامنی  بارۆكی  سەردەمی  بۆ  دواوە،  بۆ 

كە  درام��ا،  فۆرمانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە، 

یەكەمینجار  بۆ  مۆنتاژ  پرەنسیپەكانی  تیایاندا 

روویاندا. ئەو لەوە تێگەیشت ئەم پرەنسیپانە 

هەیە،  ئامادەییان  شوێنێكدا  هەموو  لە 

و  تەعبیركردن  بۆ  رەخنەیی  عەقڵی  كە 

دێتەئاراوە،  نواندنەوە  دەربارەی  شیكردنەوە 

نواندنەوە  م��ادام  دیكە،  دەربڕینێكی  بە 

نابێت،  تەواو  و  كامل  لەخۆیدا  كاتێك  هیچ 

ژیانی  لەگەڵ  ب��ەردەوام  و  بەئاشكرا  بەڵكو 

ئەكتەر  ئەوسا  بەراورددەكرێت،  نوێرناوەدا 

دەتوانێت هەموو ساتێك لە دەرەوەی خۆیەوە 

بووەستێت و خۆی لە فۆرمی ئەكتەردا منایش 

بكات. 

خۆی  رۆڵی  دیكە  جارێكی  چینی  كولتوری 

دەگێڕێت.  دووان��ەدا  ئەم  بیركردنەوەی  لە 

درامای  و  شانۆ  نەریتی  بە  ئاماژە  بنیامین 

بەشداریی  مەبەستەی  بەو  دەك��ات  چینی 

تەتكنیكەدا – كە "رووداوەكانی  لەم  برێخت 

دەربخات،   – دەكات"  ناكاریگەر  شانۆ  سەر 

پاشان ئەو زۆر داهێنەر و بلیمەتانە، پڕۆژەی 

ئەوروپایی  شانۆی  بۆ  الوەكی  رێچكەیەكی 

خۆی  قەولی  بە  شانۆیەی  ئەو  دادەڕێژێت، 

رێگایەك  تاكو  لێكردۆتەوە،  بیری  هەمیشە 

تراژیدیی  "داخ��راو"ی  منایشی  لە  راكردن  بۆ 

ناتراژیك  درامایەكی  بە  گەیشنت  و  یۆنان 

پرەنسیپەكانی  و  ناتراژیك  درامای  بكاتەوە. 

بوون  بەیەكداچوو  بابەتێكی  چەند  مۆنتاژ، 

الوەكییەی  رێگا  ئەو  بنیامیندا.  زەینی  لەنێو 

بەنێو  بیدۆزێتەوە،  دەیویست  بنیامین 

ناوەڕاست،  سەدەكانی  مەسیحیی  رازئامێزی 

دیمەنێكی  چەند  ئەڵامنی،  بارۆكی  درام��ای 

دووەمی  بەشی  شكسپیر،  ]شانۆنامەكانی[ 

دواجار  و  سرتیندبێرگ  تاكو  گۆتە،  فاوستی 

برێخت و "شانۆی حەماسی"دا تێدەپەڕێت: 

و  رەوت  دەرب��ارەی  كەواتە  ئاوابێت،  ئەگەر 

دەتوانین  بەڵكو  قسەناكەین،  رێچكەیەك 

لەكوێرە ڕێگایەك بدوێین، كە بەهۆیەوە میراتی 

دراماكانی بارۆك و سەدەكانی ناوەڕاست، لەو 

الی سەد و لەمپەری بااڵوە، بەاڵم دەوڵەمەندی 

كالسیسیزمەوە بەئێمە گەیشتووە. 

بنیامین ئیقتیباس لە بەرهەمە سەرەتاییەكانی 

دەك��ات،  تیۆرییەك  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  لۆكاچ 

و  پێچەوانە  بەرەی  دەكەوێتە  راستەوخۆ  كە 

لۆكاچەوە  دژی بەرهەمەكانی دواتری خودی 

لەبواری تەكنیكی درامانووسیدا. لۆكاچی دواتر 

زیاتر دەرگیری "رەوتی بنچینەیی مێژوو" بوو، 

بەجۆرێك  "كوێرەڕێگا"دا  لەگەڵ  رەفتاریشی 

بوو، وەك بڵێیت هەرگیز بوونی نەبێ�ت، یان 

ئەو  بهێرنێت.  ناوی  نەبێت  ئ��ەوەی  بەهای 

بە گەڕانەوە بۆ چەمكی تراژیدیا الی هیگڵ، 

و  ئیرادە  نوێنەری  وەك  دراماتیك  پاڵەوانی 

ئیرادەی  دوو  نێوان  دژایەتیی  بەرگریكاری 
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تاكە  ری��زدەك��ات.  دژبەیەك،  تاقانەی  ئەخالقیی 

شانازییەكەی،  و  شكست  یان  پاڵەوان،  ئامانجی 

بەرانبەر  لە  ب��وو  خ��ۆی  ئ��ی��رادەی  پیادەكردنی 

هەموواندا، بەاڵم بنیامین دەنوسێت: 

لۆكاچ بیست ساڵ پێشرت نوسیبووی، كە ئەفالتون لە 

ئینسان–  بەرزترین منوونەی  نادراماتیكی  رسوشتی 

واتا حەكیم – تێگەیشتبوو. لەگەڵ ئەمەشدا، ئەو لە 

بەردەم دەروازەی  تا  ]تەنها[  دیالۆگەكانیدا حەكیم 

شانۆكە دەهێنێت. 

واتە، لەگەڵ ئەفالتوندا مێژووی ئەڵتەرناتیڤی درامای 

ئەو  دەستپێدەكات؛  بنیامین  ]مێژووی[  ئەوروپی، 

پاڵەوانێكە.  بێالیەن،  و  حەكیم  ئینسانی  شوێنەی 

"عەقڵگەرا"ی  درامای  ستایشی  سۆكرات  لەڕاستیدا 

تراژیدیای  مەزنی  قۆناغی  دەكات،  ئۆریپید  نوێی 

یۆنانی بەكۆتایی دەگەیەنێت و بنیامین، برێخت بە 

"دراماتیستی سۆكراتی" سەیردەكات: 

لە  تر  بەدراماتیك  رەنگە كەسێك شانۆی حەماسی 

دیالۆگ سەیربكات )دیارە نەك بۆ هەمیشە(، بەاڵم 

شانۆی حەماسی بەم هۆیەوە بە زەرووریی كەمرت 

]لە دیالۆگ[ فەلسەفی نییە. 

میتافیزیكییە  ل��ەب��ی��ك��ردن��ەوە  ب��ن��ی��ام��ی��ن 

برێخت  حەماسیی  شانۆی  سەوداسەرییەكەیدا، 

بەڵكو  سۆكراتی،  هەر  تەنها  نەك  فۆرمێكی  وەك 

لە  ئامانج  سەیردەكات.  ئەفالتونیش  درامای  وەك 

بەرهەمهێنەر"،  وەك  "نوسەر  وەك  ناونیشانێكی 

دۆزینەوەی وەاڵم و گەڕان بەدوای رۆڵێكی سیاسییدا 

هەوڵدەدات  كە  رۆڵێك  و  وەاڵم  هونەرمەندان،  بۆ 

نەرمبكاتەوە.  كۆماردا،  لە  ئەفالتون  توندڕەویی 

ئەو  دەرخستنی  بنیامین  مێژوویی  روان��گ��ەی 

رێگایەیە، كە ئێمە لە دیالۆگەوە بۆ شانۆی حەماسی 

خۆیدا  شیكارییەكەی  نوسینە  لە  بنیامین  دەبات. 

لەنێو  هونەرمەند  دەیەوێت  برێخت،  دەرب��ارەی 

هەر  رزگاربكات،  ئەفالتون  بیركردنەوەی[  ]پانتایی 

ئەو شتەی ئەفالتوون خۆی لێی دەترسا. 

هونەر و سیاسەت
بنیامین و برێخت، هەندێكجار دەربارەی سڕینەوەی 

"ئامرازی  بەكارهێنانی  بە  هونەر  بەسیاسیكردنی 

پەیوەندیی  هونەری،  ئامرازی  یان  بەرهەمهێنان" 

سیاسەت و هونەریان بەرتەسكدەكردەوە. برێخت 

توانی  خۆیدا،  دواتری  كاری  پراكتیكی  و  تیۆری  لە 

بەسەر ئەم الیەنەدا زاڵ ببێت، ]بەاڵم[ بنیامین بەر 

دەربارەی  فرەالیەن  و  تەواوی  بە  بتوانێت  لەوەی 

تیۆریی ئێستاتیكای ماتریالیستیی نوێ بیربكاتەوە، 

كۆتایی بەژیانی خۆی هێنا. 

بنەمای  لەسەر  برێخت  پێشووییەكانی  روانگە 

فۆتۆریستەكانی  و  پیسكاتۆر  ]تیۆرییەكانی[ 

دروستبووبوو،  تریتیاكۆڤ  وەك  رووس،  پێشووتری 

وێرانكردن  ئەوان  الی  كە  بوون،  كەسانێك  ئەوان 

هێرشێكی  مانای  بە  وەهم  شانۆی  لەناوبردنی  و 

بۆرژوازییەت.  خودی  بۆسەر  دەهات  راستەوخۆ 

شانۆی  ]تەقیلدكردنەوەی[  بەرهەمهێنانەوە 

هەمان  بە  ]هونەرێكی[  وەك  ستانیسالڤسكی 

دژەب��ۆرژواب��وون،  بۆ  دادەن���را.  ب��ۆرژوازی��ی  رادە 

منایشەكانی  بە  هاوزەمان  پرۆلیتاربوونیش،  یان 

چۆن  شتەكان  كە  پیشانبدرێت،  دەب��وو  ئ��ەوان، 

)بە  هەیە.  كاریگەرییەكیان  چ  و  ك��اردەك��ەن 

بە  "ئامرازەكە  رووس(،  فۆرمالیستەكانی  دەربڕینی 

فۆرمێكی  ]وەك[  دەبوو  هونەر  دەرببڕە".  ئاشكرا 

بەرهەمهێنان سەیربكرێت، نەوەك شتێكی رازئامێز 

و سیحراوی؛ و سەكۆش وەك كارگەیەك دەردەكەوت 

بەردیدەی  دەكەونە  تەواو  كە  مەكینەكانییەوە،  بە 

هەمووانەوە. 

دیمەنی  كە  كۆرینتی،  و  دۆریسی  پایەكانی  روونە 

بۆرژوازیی  بانكی  ن��اوەوەی  چوونە  و  دەروازە 

دابیندەكات،  كۆنەپارێزانە  ئامانجێكی  پێكهێناوە، 

بە  بانكەكان  مۆدێرنەكانی  بینا  و  باڵەخانە  بەاڵم 

نییە،  زیاتر  شتێكی  شووشەییەكانیانەوە  دیمەنە 

سیستەمی  كاركردنی  شێوازی  لەمنایشكردنی  جگە 

رووبەرووبوونەوەی 
بنیامین لەگەڵ 
برێختدا، لە وتارێكدا 
بەناوی »شانۆی 
حەماسیی چییە؟«دا 
بنیامینی ناچاركرد، 
تاكو تیۆرییەكی تازە 
دەربارەی مێژووی 
دراما دابڕێژێت، كە 
پێشتر لە بەرهەمێكی 
دیكەیدا، واتە لە 
بەرهەمەكانی 
پێش قۆناغی 
ماركسیستبوونیدا، 
بەناوی سەرچاوەی 
درامای ماتەمی 
ئەڵمانی، ئاماژەی 
پێكردبوو
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هێرنایەوە،  منوونەیەی  ئەو  سەرمایەداری. 

كاڵ  و  كرچ  برێخت  تیۆرییەكەی  بە  بەراورد 

بەو  چونكە،  دەردەكەوێت،  ئینسافانە  بێ  و 

بەكارهێنانی  دەق��اودەق  بینیامن،  ج��ۆرەی 

مۆنتاژ بوو، كە ئەو پەیوەندییە سیاسییانەیان 

ببیرنێن،  نەدەكرا  راستەوخۆ  كە  دامەزراند، 

سەرەڕای ئەمە، بەدرێژایی سەردەم و قۆناغی 

لە  چ��ەپ  ئاڤانگاردی  ه��ون��ەری  چاالكیی 

بۆچوونی  و  باوەڕ  و سیدا،  بیست  دەیەكانی 

بۆسەر  هێرشكردن  كە  بوو،  ئەوە  بااڵدەست 

و  "بەرهەمهێنانەوە"،  یان  "وەهمگەرایی" 

خۆی  رەتكردنەوەی،  و  ئیعتیباركردنی  بێ 

راستەوخۆ دەبووە هۆی پراكسیسیی سیاسیی 

سیاسەت  بەهۆیەوە  رێچكەیەك  پێشڕەوانە، 

مەیدانی  نێو  بچێتە  راستەوخۆ  دەتوانێت 

هونەرەوە. ئەمە ئەو باوەڕەیە، كە كاریگەریی 

بیركردنەوەی  كۆی  لەسەر  ئەمڕۆ  تادەگاتە 

هەر  ئێستاتیكا،  دەربارەی  چەپدا،  و  رادیكاڵ 

ماوەتەوە. 

تاكو ئەم خاڵە،  بنیامین  ]بیری[  پەرەسەندنی 

لەو  ج��ۆرەی  بەو  ئەو  بوو.  بێوێنە  و  تاقانە 

فەیلەسوفی  وەك  دەن��ارسای��ەوە،  زەمەنەدا 

ئێستاتیكا دەستی بە چاالكی كرد، كە خەفەتی 

بۆ لەناوچوونی نەریتە كۆنەكان و جێگیربوونی 

تەكنەلۆژیای مۆدێرن و كۆمەڵگەی جەماوەری 

نەبوو،  كەسێك  ئەو  دەخوارد.  ئەوانە  لەبری 

ئاڤانگارد.  شۆڕشگێڕیی  لەبیرمەندێكی  جگە 

هەمیشە ئاڤانگارد، بەاڵم ئاڤانگارد وەك رۆحی 

ئیلیوتێك )ئەو كەسەی لە راستیدا نزیكییەكی 

دۆزینەوەی  هەبوو:  بنیامیندا  لەگەڵ  زۆری 

میتافیزیكییەكان  شاعیرانەییە  بنچینەییە  لقە 

لەالیەن ئیلیۆتەوە هاوڕیشەبوو، لەگەڵ حەز و 

رێچكەی بنیامین بۆ درامای بارۆكی ئەڵامنی(، 

توانستە  لەگەڵ  نزیكایەتی  رەخنەگر،  و وەك 

bongenie g
ers

hom sc
holem
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ئیلیۆتدا  شیعری  بەشداریكردنەكانی  و  تەمسیلیی 

هەبوو. 

روانینی بنیامین دەرهەق بە رۆژنامە، پێشكەوتنی 

دەردەخست.  ئ��ەوی  ]تیۆرییەكانی[ی  زیاتریی 

وتارەكەی  "حیكایەتخوان"دا،  وتاری  لە  بنیامین 

دەربارەی نیكۆالی لیسكۆڤ لە كتێبی رۆشناییەكاندا، 

ئەم   – حیكایەت  خۆ-ژێن]پارێزەر[ی  دەسەاڵتی 

لەگەڵ گەیاندنی رووتدا  پەیكەی عەقڵ–  كۆنرتین 

رۆڵە  ئەم  بەتەواوی  رۆژنامە  كە  بەراورددەكات، 

دەگێڕێت. 

)رەنگە  بەرهەمهێنەر"دا  وەك  "نوسەر  وتاری  لە 

وتارەكە بەر لە "حیكایەتخوان" نورسابێت( گۆڕانێك 

لە پێوەری گەورەی بیركردنەوەی ئەودا دەبیرنێتەوە. 

رۆژنامە  النیكەم  یان  رۆژنامە،  لێرەدا  بنیامین 

هاوچەرخەكانی یەكێتیی سۆڤییەت، وەك "پرۆسەی 

تەنها  "هەر  كە  وەسفدەكات  گەورە"  لەناوچوونی 

جیاكردنەوەی باوی نێوان ژانرە ]جیاوازەكان[ لەنێو 

و  نوسەر  نێوان  جیاوازیی  هەروەها  بەڵكو  نابات، 

 ،)'popularizer( بەناوبانگكەر  و  بیرمەند  شاعیر، 

نوسەر و خوێنەریش دەباتە ژێر پرسیارەوە"؛ شوێنێك 

رۆژنامە،  واتە  شتە،  بەهاترین  بێ  "وشە  تیایدا: 

رزگاركردن،  ئۆپەراسیۆنی  كە  شتە،  بەو  دەبێت 

دەتوانێت تیایدا جێگیر ببێت". 

سەردەمی  چینی  لە  دی��وار  سەر  رۆژنامەكانی 

و  نورساوەكان  پۆستەرەكان،  كولتووریدا،  شۆڕشی 

پاریسییەكان  خوێندكارە  باڵوكراوەكانی  نامیلكە 

ئایاری  لە  دیكە(  شوێنەكانی  )خوێندكارانی 

بنیامین  تیۆرییەی  ئەم  هەموویان  )1968(دا، 

و  لەسەردەكەن  پێداگریی  و  پشتڕاستدەكەنەوە 

ئەو ئەدەبیاتەی رۆژگارێك پێیدەوترا ]ئەدەبیاتی[ 

رادیكاڵ  رەخنەی  میتافیزیكی،  و  ماخولیایی 

شەست  دەیەكانی  ئاڤانگاردی  شۆڕشگێڕیی  و 

شانۆی  فراوانبوونی  هات.  ب��ەدوادا  حەفتای  و 

و  "پ��ەرچ��ەك��ردار  بانگەشەكان،  س��ەرش��ەق��ام، 

كاردانەوەكان" بە هەمان رادە جەختكردنەوەیەكە 

لەسەر ]راستی و دروستی[ بۆچوونەكانی بنیامین 

هەمانكاتدا  لە  شانۆ.  دەرب���ارەی  برێخت  و 

یەك  ئەو  ئەوان،  رادیكاڵیزمی  و  خرۆش  و  جۆش 

دەشارێتەوە.  زیانبەخشە  پۆتێشینەڵیتە  ئاڕاستەیە 

بەمجۆرە تەنها دیموكراتیزەكردنی هونەر لەالیەن 

بۆ  بەرهەمهێنانەوە  دووبارە  میدیای  ئامرازەكانی 

هونەر  نەریتییەكانی  فۆرمە  كۆی  رەتكردنەوەی 

)كە وابەستەن بە جیابوونەوەی دەرهێنەر و بینەر، 

یان خاوەنی بەرهەم و تەماشاكەر( بەكارهێرناوە. 

واتە  خەرمانە:   – "ئ��اورا"  سادەیی  بە  بنیامین 

دەوروب����ەری  ل��ە  ئێستاتیكایی  خ��ەرم��ان��ەی 

و  خاوەندارێتی  و  توانا  بە  هونەریدا–  بەرهەمی 

]پرۆسەی[  لەگەڵ  میكانیكی  بەرهەمهێنانەوەی 

سەیردەكات.  ی��ەك  وەك  پرۆلیتاریزەكردندا، 

لەوانەیە  میكانیكی  بەرهەمهێنانەوەی  هەڵبەت، 

خراپ  سەرمایەدارییەوە  سیستەمی  لەالیەن 

ئەگەرچی  بكرێت،  ج��ەزب  و  بەكاربهێرنێت 

بیرمەند  یەكەمین  بنیامین  و  بووە؛  بەمجۆرەش 

بوو ئەم مەترسییەی ئاشكرا كرد، و وەك ئامرازێكی 

)یان  كۆمەاڵیەتییەكانی  چاودێرییە  بەرپێگرتن 

بەسەر  چارەسەر(  هەبێت،  زەروورەتێك  ئەگەر 

میدیاكاندا پێشنیاركرد. لێرەدا خاڵێكی تازە بوونی 

نەبوو؛ تەنها خاڵێكی تەنگژە دروستكەر ئەمە بوو، 

كە چاودێریی كۆمەاڵیەتی، چەندین فۆرمی تازەی 

ئەم  لەمەش  زیاتر  و  بەرهەمدەهێنا،  هونەری 

بەسیاسیكردنەی میدیاكان، هەمان بەسیاسیكردنی 

هونەر  و  میدا  دیكە،  بەدەربڕینێكی  بوو.  هونەر 

یەكسان و هاوشوناس بوونەوە. جیاوازیی پێشووی 

فۆرم  خودی  چوو،  لەنێو  ناوەڕۆك  و  فۆرم  نێوان 

بەسیاسیی دەكرا. 

فۆرمدا،  لەنێو  ن��اوەڕۆك  وەه��ای  رۆچوونێكی  بە 

بەرتەسك  فۆرمەكان  مەیدانی  و  پانتایی  رەنگە 

قۆناغی  منداڵی  بنیامین  لەبەرئەوەی  ببێتەوە، 

روانگە پێشووییەكانی 
برێخت 
لەسەر بنەمای 
]تیۆرییەكانی[ 
پیسكاتۆر و 
فۆتۆریستەكانی 
پێشووتری رووس، 
وەك تریتیاكۆڤ 
دروستبووبوو، ئەوان 
كەسانێك بوون، كە 
الی ئەوان وێرانكردن 
و لەناوبردنی شانۆی 
وەهم بە مانای 
هێرشێكی راستەوخۆ 
دەهات بۆسەر خودی 
بۆرژوازییەت
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لە  بوو،  نوێ  تەكنیكیی  سەردەمی  یەكەمی 

مۆنتاژی  وەك  تەكنیكەكانی  كە  دۆخێكدا 

راستەوخۆی  كاریگەرییەكی  فۆتۆگرافی، 

سیاسییان بەدەستدەهێنا، هەندێكجار حەزی 

بەرجەستە  فاكتەرێك  وەك  تەكنیك  دەك��رد 

سیاسییەوە،  لەڕووی  كە  ماتریالیزەبكات،  و 

كاریگەریی هەبوو، ئەم واقیعەی لەبیردەكرد، 

لە  بریتییە  تەكنیك،  بەسیاسیبوونی  كە 

هەروەها  بەرهەمهێنان،  پەیوەندییەكانی 

ئامرازی بەرهەمهێنان. 

بەدە  "شتە  قارەمانی  هەمانكاتدا  لە  ئەو 

ل��ێ��دەك��ردن.  بەرگریشی  ب���وو،  ت��ازەك��ان" 

جۆرەی  بەو  بنیامینیش،  مێژووی  فەلسەفەی 

بینیامن، پێویستیی بە دژایەتییەكی هەمیشەیی 

"راب���ردوو"  نوێنەرایەتییكردنی  بە  هەبوو 

چارەسەركردنی  بۆ  ئەو  قوربانییەكانی.  و 

دەگەڕا  رێگایەكدا  ب��ەدوای  دژیەكێتییە  ئەم 

یان  ئێستا،  كاتی  چەمكی  بەكارهێنانی[  ]بە 

 ،)Jetztzeit – now-time( ئێستا  ئامادەیی 

جوڵە  لە  زەم��ەن  تیایدا،  ئەزەلییەتەی  ئەو 

داهاتوو،  رابردوو،  تیایدا  خاڵێكە  دەكەوێت، 

وروژێنەر  ناهەماهەنگ،  بە جۆرێكی  ئەویش 

و جەنجاڵئاسا، لە ساتی ئێستادا بەیەك دەگەن. 

لەگەڵ  ئێستایە،  ساتی  چەمكەی  ئ��ەم 

هێزلێبڕین  تاكتیكی  رێگاكانی  و  شێواز 

یان  ئیامژ،  دوو   ،)Ermattungs-taktik(

بەسەر  بااڵدەستبوون  رێچكەی  و  ئاڕاستە 

كۆتایی  ساڵەكانی  لە  بنیامین  بیركردنەوەی 

ئامادەبوونی  ی��ان  ئێستا  ساتی  ژیانیدا. 

بۆ  دەس��ەاڵت��ێ��ك  ل��ە  ب��وو  بریتی  ئێستا، 

لەالیەن  چ  رووداوەكاندا،  لە  تەداخولكردن 

بۆ  رۆشنبیر،  یان  بێت  سیاسەمتەدارەوە 

"بڕین و وەستاندنی زنجیرەی مێژوو" )تێزی 

ئەم  مێژوو(.  دەربارەی چەمكی  شازدەهەم 

ئیامژە لەالیەكەوە بۆ وردبوونەوە لە نەریتە 

پەرەسەندنخوازەكان  پێشكەوتنخوازەكان، 

سۆسیال-دیموكراسیی  حەمتیگەراییەكانی  و 

دەربارەی  خۆیدا  تێزەكانی  لە  بنیامین  )كە 

سەر(  دەكاتە  هێرشیان  ئاشكرا  بە  مێژوو 

لە  وردب��وون��ەوە  ب��ۆ  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 

پراگامتیزمی  و  یۆتۆپی  پۆزەتیڤیزمی 

ستالین،  س��ەردەم��ی  سۆڤێتیی  یەكێتیی 

دەچێتە  بنیامین  بەهادارن.  و  گرنگ  زۆر 

مێژوو  كتێبی  لۆكاچی  و  گرامشی  ری��زی 

دەقە  ل��ەو  )یەكێك  چینایەتی  ئاگایی  و 

زۆری  كاریگەرییەكی  ماركسیستییانەی 

لەسەر بنیامین هەبوو(. 

"تاكتیكەكانی  وات��ا  دی��ك��ە،  رێچكەیەكی 

پڕ  شیعرێكی  كۆپلە  لە  برێخت  هێزلێبڕین"، 

لە رەشبینی وەسفی دەكات، كە دوای مەرگی 

بنیامین نوسیویەتی: 

تۆ  شتەی  ئ��ەو  هێزلێبڕین  تاكتیكەكانی 

بەكاریدەهێنێت 

دانیشتوو لەسەر مێزی شەترەنج لەژێر سێبەری 

درەختی هەرمێ،

دەوروب��ەری  لە  وەدەرن��ا  تۆی  دوژمنەی  ئەو 

قەرەباڵغی كتێبەكانت 

بەدەستی كەسانێكی وەك ئێمە لە پەل و پۆ 

ناكەوێت.

فەلسەفەی هێزلێبڕین، نوسینەكانی بنیامینی 

دەربارەی برێخت، خستووەتە ژێر كاریگەریی 

و  "سەختی  دەڵێت  ب��اوەڕەی  ئەو  خۆیەوە، 

جەوهەری  دێ��ت".  كۆتاییان  قورسییەكان 

لەسەر  بنیامین  بیركردنەوەی  دیالەكتیكیی 

و  ئێستا"  "ئامادەیی  جەمسەرێتیی  بنەمای 

چاودێركردن  ]وات��ا[  بیناكراوە،  "هێزلێبڕین" 

تەداخولی  و  ن��اوەوە  هاتنە  مێژوو،  بەسەر 

"مسیانیكی" تیایدا )ئەگەرچی، پێوەرەكان زۆر 

نابەردەوامە(.  بچووك و زەمەن زۆر كورت و 

دەربارەی  تێز  دوایین  لە  چاوەڕوانییەی  ئەو 

چەمكی مێژوو دەربڕدراوە، واتا:

كراوەیە،  دەروازەیەكی  زەمەن  هەرساتێكی 

تاكو مەسیح لێیەوە بێتە ژوورەوە. 

ئەمە هەمان حەكیمیی هۆشیارە، لەپەلوپۆكەوتوو 

بەهۆی قورسییەوە. هەمان چەمكی چاوەڕوانی، 

بە  بلۆخ  ئەرنست  بنیامین،  هاوڕێكەی  كە 

كاتیگۆریی "یوتۆپیای كۆنكرێتی" یان پرەنسیپی 

ئۆنتۆلۆژیای ئومێد وەریگێڕاوە. 

بلۆخ، دەربارەی خۆكوژیی بنیامین دەنوسێت، 

ژیان،  لە  جیابوونەوەبوو  بەجۆرێك  كارە  ئەم 

بەو جۆرەی چاوەڕوانی لەو دەكرا؛ بە تایبەت 

ئەگەر رستەكەی ئەو بەبیر خۆمان بهێنینەوە، 

كە من ئێستا لەبیرمە: "پیادەبوونی دەسەاڵتی 

برێخت  كەمە".  زۆر  م��ردودا،  بەسەر  مرۆڤ 

شیعری  لە  هاوشێوەدا،  رۆحی  دۆخێكی  لە 

بنیامینی  مەرگی  دەرب��ارەی  خۆیدا  دووەمی 

هاوڕێی، نوسیویەتی: 

كە  فڕێدرای،  سنوورێك  ب��ەرەو  كۆتاییدا  لە 

مەحاڵ بوو بپەڕیتەوە

تۆ، بەاڵم بیستم بەنێو سنوورێكی تێپەڕئاسادا، 

رەتبووی. 

بیستنی  بە   ،1940 دیسەمبەری  لە  بنیامین 

هەواڵی ئەوەی لەوانەیە رۆژی دواتر تەسلیمی 

گشتاپۆ بكرێن، لە بەندەری پۆرت لە سنووری 

برێخت  كوشت.  خۆی  ئیسپانیا،  و  فەرەنسا 

وتی  ئ��ەو،  مردنی  هەواڵی  بیستنی  دوای 

ئەمە یەكەمین زیانی واقیعییە، كە هیتلەر لە 

ئەدەبییاتی ئەڵامنی داوە.

سەرچاوە:

روبرت  در:  بنیامین،  دربارە  میچل:  استانلی 

مددی،  مجید  ترجمە  بنیامین،  والر  اشتاین: 

انتشارات اخران، تهران، 1382.
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تیۆر هەمان ئەو چاویلكەی تێگەیشتنەیە، كە 

لێدەدەین  و سەرنجی  دەیبینین  بۆئەوە  ئێمە 

سودی لێوەربگرین. تیۆر ئامرازێكە بۆجیاكاری 

و كردنەوەی گرێكان و واتابەخشین.

لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی  لە  پرسیاری سەرەكی 

لەماوەی  چییە؟(  )ئایین  كە  ئەوەیە،  ئاییندا 

دوو سەدەی رابوردوودا هیچ تیۆرێكی تایبەت 

دەركەوتە  سەرجەم  بتوانێت  نییە،  ئایین  بە 

ئایینیەكان لێكبداتەوە، هیچ كاتێكیش تیۆرێكی 

تیۆرێك  هەموو  نابێت.  بوونی  لەوشێوەیە 

و  دیاریكراو  بابەتێكی  دەخاتەسەر  تیشك 

لەبەرئەوە  جیادەكاتەوە،  تری  بابەتەكانی  لە 

ئەو  ب��ەدوای  ب��ەردەوام  ئایینی  لێكۆڵینەوەی 

نوێ   دەرگای  بتوانن  كە  دەگەڕێت،  تیۆرانەدا 

بۆ بینین و شیكردنەوەی ئایین بەڕووی ئێمەدا 

بكەنەوە.

لە دەیەكانی ئەم دواییەدا لێكۆڵەرەوانی ئایین 

تێڕوانینی  بۆئەوەی  تێپەڕاند،  سنورەكانیان 

نوێیانەوە  تێڕوانینە  لەو  و  بدۆزنەوە  نوێ  

ئایین شیبكەنەوە. خوێندكاران و مامۆستایانی 

زۆریان  گرفتی  ئایینیش  لێكۆڵینەوەی  بواری 

بۆپێشهاتووە، راستە ئەم تیۆرانە پرسیاری نوێ  

لێكۆڵینەوەی  بۆ  نوێ   هەلی  و  دەوروژێنن 

ئایینی دەڕەخسێنن، بەاڵم تێگەیشتنیان ئاسان 

بیروڕای  لە  بەخێرایی  بوو  باش  پێامن  نییە. 

لە  كە  بڕوانینەوە،  زان��ای��ان  كاریگەرترین 

دەرەوەی ئایین كاریان كردووە، بەاڵم بەرهەم 

و بیریان كاریگەری لەسەر لێكۆڵینەوەی ئایینی 

هەبووە.

و  هەڕەمەكی  هاتووە  نوسینەدا  لەم  ئەوەی 

تیۆرانە  لە هیچەوە دروستنەبووە، بەڵكو ئەم 

بەرهەمی ئەو گفتوگۆیانەیە، كە دامەزرێنەرانی 

ئەم تیۆرانە لەگەڵ تیۆریسینەكانی پێش خۆیان 

كەس  چ��وار  رووەوە  لەم  داون.  ئەنجامیان 

ماركس،  كارڵ  فرۆید،  سیگمۆند  پێشڕەوبوون: 

چوار  ئەم  سوسور.  فردینان  و  نیچە  فردریش 

Theodor Adorno
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ناوەڕاستی  بەیەكەوە زەمینەی مشتومڕی  پێشڕەوە 

و  تێگەیشنت  رەخساندووە.  بیستەمیان  س��ەدەی 

پرسیارەكانی ئەم چواركەسە تا ئێستاش لە دەستوری 

تیۆرانە  ئەم  ئێمە  ئەگەر  نوێیەكاندان.  تیۆرە  كاری 

پەسەندبكەین، یان نەخێر، پێویستە بیانناسین.

فەلسەفەی بنیامین و ئایین

بەرهەمی  چوار  تیشكدەخەینەسەر  لێرەدا  ئێمە 

)ئەركی   ،)1921 توندوتیژی  لە  )رەخنە  بنیامین: 

لەسەردەمی  هونەری  بەرهەمی   ،)1923 وەرگێڕ 

)تێزەكان   ،)1936 میكانیكی  بەرهەمهێنانی  دوبارە 

لەبارەی فەلسەفەی مێژوو 1940(. 

بنیامین لە رەخنەی توندوتیژیدا باس لە بنەماكانی 

یاسا  دەڵێت  ئەو  دەكات.  یاسا  نەبوونی  یان  یاسا، 

هیچ  یاسا  دروستبكرێت.  خۆی  لەسەر  ناتوانێت 

نەلە  خواوەند،  فەرمانی  لە  )نە  نییە  بنەمایەكی 

بنەمایەكی  ئەگەر  شتێكیرت(.  هیچ  نە  رسوش��ت، 

خۆی  بۆئەوەی  نەبوو،  پێویست  ئیرت  هەبوایە، 

توندوتیژی  بۆ  پەنا  بپارێزێت  و  جێگیربكات 

بە  یاسا  تەواوی  بەستنی  لەوە پشت  بێجگە  ببات. 

بێ   خۆبەخۆ  یاسا  بۆئەوەی  ئاماژەیە  توندوتیژی، 

بناغە و بێ  بنەمایە.

ئەو  هەبێت،  بنەمایەك  و  بناغە  بڕیارە  ئەگەر 

بنەمایە تەنها توندوتیژییە. تێڕوانینێك كە پاساوە بۆ 

توندوتیژی لەناخی سیستمی یاسادا، ئەگەر لەسەر 

بنەمای )ئامانج پاساو بۆ ئامڕاز دێنێتەوە( توندوتیژی 

جێبەجێ  یاسا  بەدەستی  )كە  یاسایە  بۆئەو  پاساو 

سەرنجی  دێنێتەوە،  دەبێت(  بەردەوام  و  دەكرێت 

یان  یاسا،  بوونی  بنەما  بێ    � راستییە  لەو  ئێمە 

مافی  ئامانج  ئەگەر  دەخاتەوە،  دوور   � توندوتیژی 

خۆیەتی، كەواتە ئامرازی توندوتیژی بۆ گەیشتنە ئەو 

ئامانجە، وەك پێویستییەك دەردەكەوێت.

بپرسین  نەیانهێشتووە  دەڵێت  بنیامین  لەبەرئەوە 

شتێك  چ  دەتوانێت  یاسایی،  توندوتیژی  پێویستی 

پتەو  بنەمای  نەبوونی  واتا  یاسا،  خودی  لەبارەی 

بۆ یاسا، ئاشكرابكات؟ خودی یاسا بەس نییە، یاسا 

ناتوانێت لەسەر خۆی بینابكرێت. پێویستە یاسا پەنا 

بچەسپێنێت  خۆی  بۆئەوەی  ببات،  توندوتیژی  بۆ 

لەجێگەی  توندوتیژی  بدات.  بەردەوامی بەخۆی  و 

بنەماكانی یاسا شوێنی گرتووە.

لە  پرسیار  هەمان  وەرگێڕ(دا  )ئەركی  لە  بنیامین 

خواستەكان و بنەماكان بەشێوەیەكی تر دەخاتەروو، 

هەروەها پەیوەندی نێوان بەرهەمی ئەدەبی سەرەتا 

و )ژیانی دوای مردن(ی لە وەرگێڕاندا لێكدەداتەوە. 

بەسەرنجدانە  وەردەگێڕدرێت؟  خەریكە  شتێك  چ 

بەهای  ئ��ەدەب��ی  بەرهەمێكی  هەموو  ئ��ەوەی 

وەرگێڕانی هەیە، )وەرگێڕ كاتێك دەتوانێت بابەتێكی 

قوڵ و پڕنهێنی و شاعیرانە دوبارە بەرهەمبێنێتەوە، 

كە خۆشی شاعیر بێت( .

وەرگێڕان هونەرێكە دەتوانێت بەرهەمی ئەدەبی بۆ 

ئەدەبی  بەرهەمی  بگۆڕێت.  لەخۆی  زیاتر  شتێكی 

بە وەرگێڕدران دەبێتە خاوەنی )ژیانی دوای مردن(، 

بنەڕەتدا  لە  شتەی  لەو  زیاتر  شتێكی  دەبێتە  واتە 

بەردەوامە(،  ژیانی  )قۆناغێكی  وەرگێڕان  هەبووە. 

لەبەرئەوە بەرهەمی ئەدەبی پێویستە لەگەڵ كاری 

وەرگێڕدا مبرێت، بۆئەوەی لە زمانێكی تر و زیاتر لە 

خۆی و بە ناوی بەرهەمێكی هونەری ئەدەبی ژیان 

سەرەتاوە،  لە  خۆی  بەرهەم  هاوكات  بەسەرببات. 

لەبەرئەوەی كەموكورتی هەیە، ناتوانێت بەو نهێنییە 

قووڵەبگات، كە عەوداڵی بووە و خۆی بۆ وەرگێڕان 

كە  نییە،  ئەوە  وەرگێڕ  ئەركی  دەدات.  بەدەستەوە 

زانیاری دەقە بنەڕەتیەكە بۆ ئەو كەسانە بگوازێتەوە، 

بنەڕەتیەكە  دەق��ە  زمانی  نییە  لەتوانایاندا  كە 

بخوێننەوە، بەڵكو ئەركی ئەوە دوبارە بیخوڵقێنێتەوە، 

دەقە  شاعیرانەی  توانای  ئازادكردنی  ئامانجی  بە 

بنەڕەتییەكە لە بەندیخانەی زمانێكی تایبەتی.

)میراتی  كتێبی  لە   )Tod Linafelt( لینافێلت  تۆد 

ژیانی  لە  رەخنە  و  ماتەمینی  روداو،  ب��ەردەوام: 

لە   ،2000 ساڵی  ئینجیلی(  كتێبێكی  مردنی  دوای 

كە  ارمیا(  )میراتی  كتێبی  م��ردن(ی  دوای  )ژیانی 

دەكەوێتە  كاتێك  ئۆرشەلیمە،  وێرانبوونی  لەبارەی 

دەست بابلییەكان، دەكۆڵێتەوە و نیشانیدەدات، كە 

بنیامین لە رەخنەی 
توندوتیژیدا باس لە 
بنەماكانی یاسا، یان 
نەبوونی یاسا دەكات. 
بنیامین دەڵێت یاسا 
ناتوانێت لەسەر 
خۆی دروستبكرێت. 
یاسا هیچ بنەمایەكی 
نییە )نە لە فەرمانی 
خواوەند، نەلە 
سروشت، نە هیچ 
شتێكی تر(،ئەگەر 
بنەمایەكی هەبوایە، 
ئیتر پێویست 
نەبوو بۆئەوەی 
خۆی جێگیربكات 
و بپارێزێت پەنا بۆ 
توندوتیژی ببات
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تێگەیشتنی بنیامین لە وەرگێڕان چی توانایەكی 

ئینجیلدا  شیكاری  مێژووی  خوێندنەوەی  لە 

دەقی  چۆن  كە  نیشانیدەدات،  ئەو  هەیە. 

بنەڕەتی و سەرەتا )میراتی( بە تایبەتی دەنگی 

رەنج و لەدەستدانی وەاڵمێكی ئیالهی، خۆی 

مەرگ  دوای  ژیانی  هەمان  یان  وەرگێڕان،  بۆ 

و  وەرگێڕان  )لینافێلت(  بەدەستەوەدەدات. 

چیرۆكانەی  ئەو  و  هۆنراوە  و  شیكردنەوە 

هاوشێوەی  و  نورساون  میراتی(  )كتێبی  دوای 

ژیانی دوای مردنی ئەو كتێبەن، بە ئەدەبیاتی 

ئەدەبیاتە  ئەم  دەبات،  ناو  بەردەوام  و  نەمر 

دوبارە  ئازارەكان،  دەنگی  هەوڵدەدات  نەمرە 

دەقە  لە  كە  بكات،  ئازادیان  و  بخوڵقێنێتەوە 

بنچینەییەكەدا بوونیان هەیە.

لە  هونەری  )بەرهەمی  وت��اری  لە  بنیامین 

میكانیكی(  بەرهەمی  دوب���ارە  س��ەردەم��ی 

هونەری  بەرهەمی  خواستەی  دەخوازێت 

قۆناغە  ل��ەگ��ەڵ  پ��ەی��وەن��دی  ل��ەالی��ەن��ی 

بنیامین  بەوتەی  كە  بكۆڵێتەوە،  مێژوویەكەی 

لە مێژوودا هونەر قۆناغێكی نوێیە و بەرهەمی 

زۆرە.  بەرهەمێنانەوەی  دوب��ارە  شێوازەكانی 

پێدانە،  گرنگی  مایەی  ل��ێ��رەدا  كە  شتێك 

تێگەیشتنی )رەسەنایەتی(ە، مەبەستی بنیامین 

بەرهەمی  ئامادەبوونی  رەسەنایەتی،  لە 

واتە  كاتدا،  و  جێگە  لە  هونەرییە  رەسەنی 

لە  دەتوانێت  ئامادەبوونە  ئەم  سەملێنەری 

دوب��ارە  ناتوانرێت  كە  شتێك  بێت.  كوێدا 

هونەریە.  بەرهەمی  زاتی  بەرهەمبهێرنێتەوە 

هونەری  رەسەنی  بەرهەمی  كە  زاتەیە،  ئەم 

لەپەیوەندیدا  و  دووردەخ��ات��ەوە  لەئێمە 

بوونی  هیرت  خاوەنی  دەبێتە  ئێمە  لەگەڵ 

مێژوویی. دوبارە بەرهەمهێنانەوەی میكانیكی 

بۆ  كەمبكاتەوە،  دوورییە  ئەو  هەوڵدەدات 

ئەوەی بابەتەكە لە رێگەی هاوچەشنەكەیەوە، 

نزیك  لە  بەرهەمهێنانەوە،  دوبارە  رێگەی  لە 

خاڵی ئێمە دابنێت.

بەرهەمهێنانەوەیەكدا،  ه��ەر  ل��ە  ئێستا 

رەسەنایەتییەكە الواز و الوازتر دەبێت، چونكە 

بابەتی  بەرهەمهێنانەوە،  دواب��رە  تەكنیكی 

رەسەنایەتی  بازنەی  لە  بەرهەمهێرناوە  دوبارە 

خۆی  بنچینەیی  پێگەی  لە  و  دەرەوە  دێنێتە 

لەم  و  بێگانە  بە  دەیكات  دەخاتەوە،  دووری 

دەخاتە  كۆپیكراوەكان  چەندێتی  رووەوە 

شوێنی.

بەرهەمە  كاتێك  بەرهەمهێنانەوە  دوب��ارە 

خۆی  جێگەی  و  ك��ات  ل��ە  رەس��ەن��ەك��ەش 

هەڵدەكەنێت، گرێدراوە بەو رەسەنایەتییەوە. 

بەرهەمهێنانەوەی  دووب���ارە  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

نەخوازراو زاتی بەرهەمە رەسەنە هونەریەكە 

لەناودەبات و هاوشێوەسازی دەخاتە جێگەی. 

بوردیار(ەوە  )ژان  لەالیەن  ئایدیایە  ئەم  دواتر 

پەرەی پێدرا.

زاتی  دەڵێت  و  پێدەدات  درێ��ژەی  بنیامین 

ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری س��ەرچ��اوەك��ەی لە 

دەبەستێت.  ئایین  بە  پشت  و  سوننەتدایە 

بەهای  ئایین  كە  جەختدەكاتەوە،  بنیامین 

سودی سەرەتا و رەسەنی بەرهەمی هونەری 

هەر  یان  جوانی،  بەرلەوەی  ماوەیەك  بووە. 

ئەزمونێكی جوانناسی تر ئامانجی هونەرمەند 

بزوتنەوەی  لە  بەر  و  راب��وردوودا  لە  و  بێت 

sergei eisenstein
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بۆ  هونەری  بەرهەمی  هونەر،  بۆ  هونەری 

بەرهەمدەهات.  ئاییندا  لە  سودوەرگرتن 

بەمەبەستی  هونەرمەندان  وردە  وردە  كاتێك 

بە  دەستیانكرد  بەرهەمەكانیان  منایشكردنی 

بەرهەمهێنان، بەرهەمی هونەری لە سەرچاوە 

دەڵێت«  بنیامین  جیابووەوە.  مەزهەبیەكەی 

دوب��ارە  نوێی  سەردەمی  تا  ئەمەدا  لەگەڵ 

سەرچاوە  میكانیكی،  بەرهەمهێنانەوەی 

مەزهەبیەكان بە بەرهەمەوە چەسپابوون«.

بۆ  دەبینین  ئێمە  مێژوویەدایە  قۆناغە  لەم 

وەك  ك��ە  ه��ون��ەری،  بەرهەمی  یەكەمجار 

مشەخۆر بووە لەسەر ئایین، لێی جیادەبێتەوە. 

هونەرمەندان لەم سەردەمە نوێیەدا، وردە وردە 

بەرهەم  بەرهەمهێنانەوە،  دوبارە  بەمەبەستی 

ئەم  بۆ  سەرەكی  بەرهەمی  دروستدەكەن. 

بەرهەمهێنانە دەتوانرا دوبارە بەرهەمبهێرنێتەوە. 

هونەری،  بەرهەمی  بەرهەمهێنانەوەی  دوبارە 

بەدەستدێنێت، كە دەبێتە  بەشێوەیەك گرنگی 

هونەر:  گرنگی  چۆنێتی  تێكدانی  هۆكاری 

سەرچاوە رەسەنەكانی هونەر لە كردەی ئایینی 

جیابوونەوە و ئامادەن بۆ ئەوەی بچنە خزمەتی 

كردەیەكی تەواو جیاواز، سیاسەت.

 بنیامین فیلم بە خزمەتگوزارترین منونەی ئەم 

شێوازە نوێیەی هونەری دوبارە بەرهەمهێرناو 

كۆمەڵگە  لەتوانایدایە  فیلم  دەزان��ێ��ت. 

بێت،  ناسیۆنالیزم  ئامانجی  ئیرت  بخرۆشێنێت، 

دۆخی  پەسەندكردنی  ئامانجی  شۆڕش،  یان 

ئێستا بێت، یان وەستانەوە دژی. فیلم هێزی 

خۆی لە دوو رێگەوە بەدەستدێنێت: یەكێكیان 

لە رێگەی پەرتكردنی سەرنجی بینەران، دوەم 

بە دوبارە روخسار بەخشینەوە بە جیهان بینی 

و تێگەیشتنی ئەوان لە راستەقینە.

)بەرهەمی  وتاری  بنیامین  كە  بێت،  بیرمان 

هونەری لە سەردەمی دوبارە بەرهەمهێنانەوەی 

ئامێری( لە ساڵی )1936( و لەكاتی دەركەوتنی 

بوو،  بزوتنەوەیەك  )نازیزم  نوسیووە،  نازیزم 

پڕوپاگەندەی  و  هونەر  لە  تایبەتی  شارەزایی 

سیاسیدا هەبوو(. پۆستەری نازییەكان و فیلمە 

ئیرادە(  )سەركەوتنی  وەك  ناسیۆنالیستییەكان 

پرسیاری  بنیامین  وتارەكەی  لەبەرچاوبگرن. 

بیستویەكەمدا  س��ەدەی  سەرەتای  لە  نوێی 

نوێی  تەكنەلۆژیای  كاتەدا  ل��ەو  وروژان���د. 

راگەیاندن دەركەوتبوو، دەیانتوانی بە خێرایی 

و بە زۆری باڵوبكەنەوە.

ئێستا ئەگەر بۆچوونی بنیامین پەسەندبكەین، 

لەم  ه��ون��ەر  بپرسین  لەخۆمان  پێویستە 

سەردەمە نوێیەی ئێمەدا، كە سەردەمی دوبارە 

هەمان  درێژەی  دیجیتاڵە،  بەرهەمهێنانەوەی 

بەرهەمهێنانی  دوب��ارە  شۆڕشی  سەردەمی 

میكانیكییە، كە بنیامین دەیڵێت، یان لەو زیاتر 

دەڕوات و تێیدەپەڕێنێت.

 )S. Brent Plate( پلیت  برێنت  ئێس. 

وێنەیی،  كەلتورناسی  و  ئایینی  لێكۆڵەرەوەی 

بۆ  وەردەگرێت  بنیامین  ئایدیاكانی  لە  سود 

خوێندنەوەی  بۆچی  روونیبكاتەوە،  ئەوەی 

هونەری مەزهەبی لە رۆشنبیری و بیرمەندی 

مادییەكانی  گرفتە  ب��ەرەو  جیابۆتەوە،  ئەو 

بەرهەم و وەرگرتنی هونەر رۆیشتووە. پلیت 

و  ئایدیا  بنەمای  لەسەر  ئایین  دەڵێت خودی 

ئەزمونەكان نییە، بەڵكو لەسەر بنەمای كارایی 

جەستەیی و هەستە. لە بنەڕەتدا ئایین ستاتیكە 

وشەیە  ئەم  یۆنانییەكەی  بنچینە  بەپێی  )واتە 

»هەستپێكراوە«.(

بە  نەك  بنیامین  باسكرا،  سەرەتادا  لە  وەك 

نوسینە  ه��ۆی  بە  بەڵكو  وت��ارەك��ان��ی،  ه��ۆی 

كورتەكانیشییەوە بەناوبانگ بوو. كتێبی تێزەكان 

 1940 )ساڵی  مێژوو  فەلسەفەی  ل��ەب��ارەی 

باڵوكراوەتەوە(   1950 ساڵی  بەاڵم  ن��ورساوە، 

باڵوە  و  ك��ورت  هەڵوەستەكردنی  كۆمەڵێك 

لەبارەی لێكۆڵینەوەی مێژوویی و مێژوونوسی، 

مەیلی  راب���وردوو،  لەگەڵ  ئێستا  پەیوەندی 

خواستە بزر بووەكان، بیری پێشكەوتنی مێژوو.

فیلمێكە  كە  نۆیەمە  تێزی  تێز،  بەناوبانگرتین 

لەبارەی )فریشتەی مێژوو(. ئەم منایشە ئیلهامە 

ناوی  بە   )Paul Klee(كلی پاول  نیگاری  لە 

فریشتەیەك  نیگارەدا  لەم   .)Angels Novus(

دەفڕێت،  دواوە  بەرەو  كە  كێرشاوە،  وێنەی 

باڵەكانی كراوەتەوە و سەرنجی لە شتێكداوە، 

كە لێی دووردەكەوێتەوە. بنیامین بیردەكاتەوە 

)ئەمە ئەو خەیاڵەیە، كە دەتوانێت فریشتەی 

وەك  مێژوو  فریشتەی  نیشانبدات(.  مێژوو 

گەشتدەكات،  لەزەماندا  كە  مێژووناسێك، 

راب��وردووە.  لە  رووی  و  دەڕوانێت  دواوە  لە 

ئەو خەریكە بۆ دواوە، بۆ داهاتوو دەفڕێت. 

رابوردوو  وایە،  ئێمە  رسوشتی  كە  لەكاتێكدا 

بە  رابوردوو  كە  بزانین،  روداو  زنجیرەیەك  بە 

فریشتەیەش  ئەو  گرێدەدەن،  داه��ات��ووەوە 

چاوی بە روداوێكی ناخۆش بڕیوە، كە بەردەوام 

وێرانی بەسەر وێرانیدا دێنێت و لەبەردەمیدا 

دەخوازێت  فریشتەیە  ئەم  دەردەك��ەوێ��ت. 

گشتێك  وێرانكراوە  شتەی  لەو  و  بڕواتەدواوە 

بەهەشتەوە  لە  زریانێك  بەاڵم  دروستبكات، 

)واتە هەمان سەرەتای مێژوو( دێت و باڵەكانی 

كە  گرفتاردەكات،  بەشێوەیەك  فریشتەیە  ئەو 

ناتوانێت لەو وێرانانە نزیك بكەوێتەوە.

لەكاتێكدا كە زریان ئەو لە زەماندا بەرەو دواوە 

دەبات و فریشتەكە بەرەو داهاتوو پاڵدەنرێت، 

فریشتەكەدا،  چاوی  لە  رابوردوو  وێرانەكانی 

بەو  بنیامین  دەب��ن.  گ��ەورەت��ر  و  گ��ەورەت��ر 

ئەنجامەدەگات، كە ئەم زریانە هەمان ئەوەیە، 

كە ئێمە بە )پێشكەوتن( ناوی دەبەین.

سەرچاوە:

روان��گ��ەی  ل��ە  ئایین  كتێبی  ل��ە  -بەشێك 

بیرمەندانەوە.

 William E. Deal & Timothy K. Beal:

 Theory for religious studies, New

York 2004
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نوێترین باڵوکراوەی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکرو لێکۆڵینەوە


