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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 



8

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017



9

ژیان و ئەندێشەی
واڵتەر بنیامین

وەرگێڕانی: ئارام مەحمود
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 )Walter Benjamin بنیامین  )واڵ��ت��ەر 
رێكەوتی 1892/7/15 لە خێزانێكی سەرمایەدار 
)واڵتەر  ت��ەواوی  ن��اوی  لەدایكبووە.  بەرلین  لە 
 Walter Bendix بنیامین  شۆنفلیز  بنیدیكس 
Schönflies Benjamin(�ە، لە سێ خوشك 

و براكەی گەورەترە.
بازرگانی  رێگەی  لە  ب��وو،  بازرگان  باوكی 
دێ��ری��ن��ەك��ان��ەوە  ئ���اس���ەوارە  ه��ەڕاج��ی  پشك و 
رووی  ل��ە  پ��ێ��ك��ەوەن��اب��وو.  زۆری  سامانێكی 
سەرەتایی  قۆناغی  و  منداڵی  كۆمەڵناسییەوە 
خێزانێكی  منداڵی  وەك  بنیامین،  زان��ك��ۆی  ت��ا 
ئاسایی  زۆر  یەهودی  ئەڵمانی  سەرمایەداری 
ناوی  بە  نوسینەكانیدا  لە  بنیامین  تێپەڕیووە، 
 Berlin  ،1900 سااڵنی  منداڵی  )س��ەردەم��ی 
دیدێكی  لە   )Childhood around 1900
چۆن  كە  روانیووە،  منداڵییەی  لەو  ئەدەبییەوە 
ژیانێكی  و  چاودێریكراوە  باش  شێوەیەكی  بە 
خۆشگوزەرانی لە گەڕەكێكی خۆشی بەرلین، تا 

تەمەنی گەنجی بەسەربردووە.
مەزهەبی  رۆژان���ی  لە  رێ��زی��ان  خێزانەكەی 
بنیامین  باوانی  دەگ��رت.  مەسیحی  و  یەهودی 
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ئەوەی دەیویست بۆیان رەخساند، بەاڵم دواتر 
ئەوان رەزامەند نەبوون ئەو پیشەیە هەڵبژێرێت، 

كە بە بۆچوونی ئەوان داهاتی باشی نەبوو.
زانكۆییدا،  خوێندنی  س��ەرەت��ای  هەمان  لە 
بنیامین بە تێڕوانینێكی رەخنەئامێز لە سیستمی 
تێڕوانینە  ئەم  دەڕوان��ی،  زانكۆیی  پ��ەروەردەی 
سەرنجڕاكێشەی بنیامین لە قۆناغی سەرەتاییەوە 
بەرامبەر مامۆستا و خوێندكار دروستبوو، ئەو 
پروسی  پ��ەروەردەی  و  كەلتور  كە  سیستمەی 
)Prussia( دەسەاڵتدار بەسەر كۆمەڵگەوە بوو. 
بنیامین لە ساڵی 1904 تا 1907 لە بەشە 
)هاوبیندا  ن���اوی  ب��ە  خ��وێ��ن��دك��اران  ن��اوخ��ۆی��ی 
كە  شوێنەی  ئ��ەو  ب��ەس��ەرب��رد،   )Haubinda
خوێندكار  نێوان  پەیوەندی  تێیدا  یاسا  بەپێی 
بنیامین  شوێنە  ل��ەو  رێكخرابوو.  مامۆستا  و 
Gustav Wyneken(ی  وینیكین  )گوستاڤ 
كە  ناسی،  پەروەردەی  زانستەكانی  مامۆستای 
بنیامین  لەسەر  درێژماوەی  و  قوڵ  كاریگەری 
بنیامین  ه��ان��دەری  مامۆستایە  ئ��ەم  جێهێشت. 
دەبێت بۆ چوونە ناو چاالكییەكانی جواڵنەوەی 
بنیامین   1914 تا   1912 سااڵنی  لە  گەنجان. 
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خوازیاری  وینیكین(  )گوستاڤ  الیەنگری  وەك 
چ��اك��س��ازی��ی��ەك��ی ب���ەرف���راوان ب���وو ل��ە ب���واری 
پەیوەندیدا  لە  بنیامین  فێركردندا،  و  پ��ەروەردە 
خوێندنگەكان  چاكسازی  ج��واڵن��ەوەی  لەگەڵ 
 )Anfang )دەس��ت��پ��ێ��ك  ب���اوك���راوەی  ل��ەگ��ەڵ 
لەو  ب��ەر  بنیامین  ب��ەاڵم  ب��ەك��ار ك��رد،  دەس��ت��ی 
كاتەش، هۆنراوە و وتارەكانی لەم باوكراوەیەدا 
هۆی  بە  بنیامین  كاتەدا  لەم  ب��اوك��ردب��ووەوە، 
و  ك��ۆب��وون��ەوە  شوێنێكی  داه��ێ��ن��ان��ەك��ان��ی��ی��ەوە 
گفتوگۆی بە ناوی )Sprechsaal( دامەزراند.

بەدەستهێنانی  ب��ە   1912 س��اڵ��ی  بنیامین 
بڕوانامەی دیپلۆم، چووە زانكۆی فرایبۆرگ و لە 
بەشی فەلسەفە و زمان و ئەدەبیاتدا دەستیكرد 
بە خوێندن. ساڵی 1913 لە ئاهەنگێكی )گەنجانی 
نوسینێكیدا  لە  و  بەشداریكرد  ئەڵمانیا(  ئازادی 
لە  خۆی  نیگەرانی  گەنجی(  )بێدەنگی  ناوی  بە 
گروپە  س��ەرب��ازی  و  ناسیۆنالیستی  هەستی 
ساڵی  بنیامین  دەرب��ڕی.  گەنجان  جیاجیاكانی 
1914 بە نیگەرانییەوە نامەیەكی بۆ هاوڕێكەی 
نوسیووە: »بە دڵنیاییەوە زانكۆ شوێنی خوێندن 
مامۆستایدا  )وینیكین(ی  لە  كە  كاتێك  نییە«. 
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خۆی  پەیوەندی  بەدیکرد،  شەڕانگێزی  هەستی 
 )Anfang( ب��اوك��راوەی  و  هاوڕێكەی  لەگەڵ 
ك���ۆڕ و  ب��ە  ك��ۆت��ای��ی  و  پ��چ��ڕان��د  ب��ۆ هەمیشە 

كۆبونەوەكان هێنا.
شولم  )گێرسهوم  بە   1915 ساڵی  بنیامین 
و  ئ��اش��ن��ادەب��ێ��ت   )Gershom Scholem
هاوڕێیەتی نێوانیان تا كۆتایی تەمەنی بەردەوام 
و  )میونخ(  دەچێتە  بۆ خوێندن  بنیامین  دەبێت. 
 Moritz گایگەر  )مۆریتز  فەلسەفەدا  بواری  لە 
Geiger(ی دەركەوتەناس و )راینەر ماریا ریلكە 
ئەڵمانی  شاعیری  Rainer Maria Rilke(ی 
بە  خۆی  مندااڵنی  كتێبی  كاتەدا  لەو  دەناسێت. 
ناوی )پەلكە زێڕینە The Rainbow( نوسی، 
دوای  ئەو  خەیاڵی.  و شكڵی  رەن��گ  لە  پڕە  كە 
تراژیدیا(  و  میراتی  )نمایشی  وەك  كارەكانی 
)لەبارەی  ناوی  بە  گەورەتر.  كارێكی  زەمینەی 
دەڕەخسێنێت.  م��رۆڤ(  زمانی  و  خ��ۆی  زم��ان 
ئەو  بەرهەمی  دێ��ری��ن(  م��رۆڤ��ی  )خۆشبەختی 

سەردەمەیە.
ئێستا سااڵنێكە سەفەر لە بنیامیندا ژیاوەتەوە: 
لە سەفەری ئیتالیا، شارەكانی میالن و ڤیرۆنا و 
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ڤیچینزا و ڤێنیز سەرنجتان راكێشاوە و لەبارەی 
ئەدەبی  یاداشتێكی  ف��ەەن��س��اش��ەوە  س��ەف��ەری 

دۆزراوەتەوە.
پۆالك  )دۆرا  لەگەڵ   1917 ساڵی  بنیامین 
Dora Pollak( هاوسەرگیریكرد، ئەو ژنەی لە 
جواڵنەوەی  و  بەرلین  لە  خوێندنیدا  سەردەمی 
خ��وێ��ن��دك��اری دەی��ن��اس��ی. ه���ەر ل���ەو ك��ات��ەش��دا 
لە  پاریسی(  )تابلۆی  وەرگێڕانی  بە  دەستیكرد 

نوسینی )شارل بودلێر( نوسەری فەرەنسی.
ساڵی  دك��ت��ۆراك��ەی  نامەی  بنیامین  واڵ��ت��ەر 
هەڵسەنگاندنی  )وات��ای  ناونیشانی  بە   1918
لەو  و  نوسی  ئەڵمانیا(  رۆمانتیكی  لە  هونەر 
ساڵەشدا كوڕەكەیان بە ناوی )ستیڤان رافائێل( 

لەدایكبوو.
دكتۆراكەی  ب��ڕوان��ام��ەی  وەرگ��رت��ن��ی  دوای 
خۆی  بااڵی  دكتۆرای  پ��رۆژەی   ،1919 ساڵی 
ئەڵمانی  فەیلەسوفی  ساڵدا  لەهەمان  و  داڕشت 
كە  ناسی،  1885-1977(ی  بلوخ  )ئارنست 

یەكێك بوو لە بیرمەندە ماركسیستەكان.
)ڤایمار  كۆماری  ساڵەی   12 سەردەمی  لە 
ب��واری  لە  بنیامین  واڵ��ت��ەر  1919-1933(دا 
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بۆ خۆی  رۆشنبیری  پێگەی  ئەڵمانیادا،  ئەدەبی 
وتار  نوسینی  بوارەكانی  لە  و  دەستەبەركرد 
ک��رد.  نوسیین  ب��ە  دەس��ت��ی  كتێبدا  رەخ��ن��ەی  و 
بە وەرچەرخانی  ئەو سەردەمە  كۆتایی  ئەگەر 
كاتە  ئ��ەو  ب��زان��ی��ن،  ئ���ەودا  ژی��ان��ی  ل��ە  سیاسی 
سااڵنی 1924 و 1925 سەرەتای ئەم قۆناغە 
سیاسییەیە: لەو سەردەمەدا بنیامین دەستی لە 
وەك  زیاتر  و  هەڵگرت  زانكۆییەكان  چاالكییە 
بەشێوەیەك  دەردەك����ەوت،  ئ��ازاد  نوسەرێكی 
ناچاربوو بەشێوەی رێكخراو و خێرا بۆ بازاڕی 
لە  ئەویش  دۆخەی  ئەم  بەرهەمبێنێت.  ئەدەبی 
یەكێكیان  گرتبوو:  هۆكارەوە سەرچاوەی  دوو 
ئەوی  بااڵكەی،  دكتۆرا  نامەی  رەتكردنەوەی 
تریش قەیران و هەاڵوسانی ئابوری لە ئەڵمانیا.

بۆ  بنیامین  س��ەرن��ەك��ەوت��ن��ی  ل��ەالی��ەك��ەوە 
زانكۆی  رێگەی  ب��ااڵ،  دكتۆرای  بەدەستهێنانی 
ب��ە رووی����دا داخ��س��ت و ل��ەالی��ەك��ی ت��ری��ش��ەوە، 
هەاڵوسانی ئابوری سەرمایەی باوكی لەناوبرد، 
بەشێوەیەك باوكی لەكاتی مردنیدا، ساڵی 1926 

میراتییەكی كەمی لەدوای خۆی بەجێهێشت.
ك�������اری ن���وس���ی���ن���ی ب���ن���ی���ام���ی���ن، ب������وارە 
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جۆراوجۆرەكانی لەخۆدەگرت، بنیامین لە چەند 
رۆژنامەیەك و رۆژنامە تایبەتییە ئەدەبییەكان و 
بۆ رادیۆكان، وتار و رەخنەی ئەدەبی دەنوسی 
یەكێك  هەر  دەیخوێندەوە،  مایكرۆفۆنەوە  لە  و 
لەو پارچانە هەرچەندە بچوكیش بن، گۆشەیەك 

لە تیۆرەكانی بنیامین دەخەنەڕوو.
بنیامین لەبری باوكردنەوەی بۆچوونەكانی 
سودوەرگرتنی  بە  تایبەتمەندەكاندا،  گۆڤارە  لە 
داه��ێ��ن��ەران��ە ل��ە راگ��ەی��ان��دن��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، 
ف��ەل��س��ەف��ەی خ��ۆی ل��ەم ب��ەره��ەم��ە ب��چ��ووك��ەدا 
دەخ�����ات�����ەڕوو. ل���ە رۆژژم����ێ����ری ب���ەره���ەم و 
تا   1926 سااڵنی  لە  تەنیا  پارچەنوسینەكانیدا 
1933 نزیكەی 220 نوسین بەرچاودەكەوێت، 
هەڵسەنگێنەری  وەك  بەرهەمانەدا  لەم  بنیامین 
ئەدەبی  جوانیناسی  ش��ارەزای��ی  ی��ان  ئ��ەدەب��ی، 
ب��وارە  كتێبی  بنیامین  بەڵكو  دەرن��اك��ەوێ��ت، 
جیاجیاكانی زانستە مرۆڤایەتییەكان، بەشێوەیەك 
تێیاندا  دەخاتە بەر رەخنە و هەڵسەنگاندن، كە 
دەتوانرێت تیۆر و فەلسەفەی ئەو دەربكەوێت. 
رووی  بااڵكەی،  دكتۆرا  رەتكردنەوەی  لەگەڵ 

كردە بەرهەمەكانی )فرانتس كافكا(.
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نازییەكان  ئ���ەوەی  دوای  و   1933 ساڵی 
لە  زۆرێك  گرتەدەست،  ئەڵمانیایان  دەسەاڵتی 
رۆشنبیران لەوانە بنیامین واڵتەكەیان جێهێشت، 
بنیامین  فەرەنسا،  بۆ  كۆچكردنەیدا  ئەو  لەگەڵ 
ئەڵمانیا.  خاكی  نەنایەوە  پێی  تەمەنی  تاكۆتایی 
ل��ە ف��ەرەن��س��ا رووب������ەڕووی ق��ی��ران��ی دارای���ی 
كرێگرتنی  بە  توانای  كە  بەشێوەیەك  ب��ووەوە، 
كارە  بە  درێ��ژەی  ب��ەاڵم  نەبوو،  ئاپارتمانێكی 
لە  كاتە  لەو  بەر  كە  بنیامین  دا،  ئەدەبییەكانی 
فەرەنسا  لە  جیاببووەوە،  )دۆرا(  هاوسەرەكی 
و ئیتالیا و دانیمارك لەگەڵ هاوڕێ دێرینەكانی 
ئادۆرنۆ و برێخت  خۆی، وەك دۆركهایمەر و 

یەكتریان بینی. 
ل��ەگ��ەڵ ب��ەردەوام��ی كۆچی ئ��ەوان��ی ت��ر بۆ 
هاوڕێ  بچێتەالی  هەوڵیدەدا  بنیماین  ئەمریكا، 
ناسیۆنال- دەوڵەتی  فەلەسوفەكانی.  و  ئەدیب 
مافی   1939 ساڵی  ئەڵمانیای  سۆسیالیستی 

هاوواڵتی بوونی ئەڵمانیای لێسەندەوە. 
كۆچكردنی  ئومێدی  كە  لەكاتێكدا  بنیامین 
دابینكردنی  ب��ۆ  ب��وو،  مێشكدا  ل��ە  ئەڵمانیا  ب��ۆ 
بفرۆشێت.  كتێبەكانی  ناچاربوو  خ��ۆی،  ژیانی 
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سۆڤێت،  یەكێتی  و  ئەڵمانیا  نێوان  رێككەوتنی 
دەبنە پاڵنەری بۆ داڕشتنی چەند تێزێك )لەبارەی 

چەمكی مێژوو(ەوە.
دووەم،  جیهانی  ش��ەڕی  دەستپێكی  لەگەڵ 
شوێنی نیشتەجێبوونی بنیامین لەالیەن سوپای 
ن��ازی��ی��ەوە گ���ەم���ارۆدرا، ب���ەاڵم ب��ە زی��ن��دووی��ی 
رزگاریبوو، رۆیشت بۆ پاریس و لە گەمارۆیەكی 

تریش رزگاری بوو.
بنیامین،  پێشووی  هاوسەری   1940 ساڵی 
)دۆرا( هەوڵدەدات بنیامین ناچار بكات بۆ لەندەن 
چوونە  بۆ  داواك���اری  س��اڵ��ەدا  ل��ەم  كۆچبكات. 
ئەمەریكا پێشكەشدەكات. لەم نێوانەشدا بەهۆی 
پێشڕەوییەكانی سوپای نازییەوە، ناتوانێت بگاتە 
سوید و ناچار دەبێت رابكات بۆ )لوردە( و دواتر 
چوونە  هەوڵی  لە  شوێنەی  ئەو  )مارسێی(،  بۆ 
)تیۆدۆر  هەوڵی  بە  بنیامین  دەدرێ��ت.  ئیسپانیا 
ئادۆرنۆ( ڤیزای بۆ ئەمریكا وەردەگرێت، بەاڵم 
نەیدەهێشت  فەرەنسا  كە  بوو  ل��ەوەدا  كێشەكە 
سەفەر بكات، ئەمەش لەسەر سنوری ئیسپانیا 

گرفتی بۆ دروستكرد.
بوۆ( )پ��ورت  ش��اری  دەچێتە  بەپێ  بنیامین 
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ئیسپانیا  سنوری  پاسەوانانی  سەرسنوور،  ی 
لە  دەرچ��وون  مۆڵەتی  بنیامین  ئ��ەوەی  بەهۆی 
فەڕەنسای پێنەبووە، رێگەی پێنادەن بچێتە خاكی 
ئیسپانیاوە، بەاڵم بە هۆی نەخۆش بوونییەوە، 
رێگەی پێدەدەن ئەو شەوە لەو شارە سنورییە 
بمێنێتەوە و رۆیشت بۆ هۆتێلی )دوفرانیسا( و 
بەپەلە دكتۆر دەبەنە الی، چونكە ماوەیەكی زۆر 
بوو، بەهۆی نەخۆشی دڵەوە، دۆخی تەندرستی 
زۆر  بەهۆی  بنیامین  ش��ەوە  ئەو  نەبوو،  باش 
خواردنی )مۆرفین(�ەوە كۆتایی بە ژیانی دێنێت، 
و  ب��وون  جانتاكەیدا  لە  كە  نوسینانەشی  ئ��ەو 

دەیوسیت بیبات بۆ ئەمریكا، بزربوون.

 ئەندێشەکانی بنیامین
الی��ەن��ە  ل���ەب���ارەی  بنیامین  ئ��ەن��دێ��ش��ەك��ان��ی 
دیارەكانی ژیان و مێژووەوە بوون، بەشێوەیەك 
كە بەشێكی گەورەی مێژوویان لەخۆدەگرت. لە 
فەلسەفەیەكی  ئەندێشانەوە،  ئەم  پەردەی  پشت 
مێژوویی دیالێكتیكی ماتریالیستی هەبوو، چونكە 
بیستەوە،  دەی��ەی  ناوەڕاستەكانی  لە  بنیامین 

رووی لە ماركسیزم كردبوو.
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بەاڵم بۆ بنیامین خواستی یەهودی خۆی، بۆ 
 )eschatological( تێگەیشتن لە چەمكی دوارۆژ
و باوەڕی مەسیحی و مێژوویی كاریگەر بوو، 
بەشێوەیەك كە ئەم تێڕوانینە لە دوا بەرهەمیدا، 
بە  مێژووەوە(  چەمكی  لەبارەی  )تێزەكان  واتە 
نوسینەوەی  بنیامین  بۆ  دەردەكەوێت.  روونی 
نەریتی مێژوو، دروستكراوی چینی دەسەاڵتدار 
لە  یەك  روداوە  وەك  مێژوو  لە  ڕوانین  ب��وو، 
مێژووی  ت��ۆم��اری  وات��ای  بە  یەكەكان،  دوای 

سەركەوتنەكانە. 
مێژوونوس  ئەركی  بنیامین  بۆچوونی  بە 
)رونكردنەوەی مێژوو(�ە، هەروەها ئەرکی ئەوەیە 
لە رابوردوودا بڵێسەكانی ئومێد بدرەوشێنێتەوە، 
چینی  هەوڵەكانی  بۆ  ئیلهامە  كە  بڵێسەیەك، 
پێویستە  مێژوونوس  كۆمەڵگە.  ستەمدیدەی 
ئارەزووە وەدینەهاتووەكانی مردووەكان زیندوو 
بكاتەوە. لەم بارەیەوە بنیامین هێزی مەسیحی 
گرێدەدات:  ئێستاوە  سەردەمی  بە  نەمرانە  و 
مێژوو  دۆڕاوەكانی  دەتوانێت  ئێستا  سەردەمی 

لە شكستەكەیان رزگاربكات.
بنیامین  ف��ەرەن��س��ادا،  كۆچی  س��ەردەم��ی  لە 
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)ئەنیستیتۆی  ه��اوك��ارەك��ان��ی  ل��ە  یەكێك  وەك 
بەشێك  بە  كە  كۆمەاڵیەتییەكان(،  توێژینەوە 
دەكرێت،  هەژمار  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  لە 
ئەڵمانی  فەیلەسوفی  دوو  چ��اودێ��ری  ژێ��ر  ل��ە 
لێكۆڵینەوەی  و  وتار  هۆرکهایمەر(  و  )ئادۆرنۆ 
دەن��وس��ی.  ئەنیستیتۆیە  ئ��ەم  ب��اوك��راوەی  ب��ۆ 
دواتر ئەم نامەگۆڕینەوانە، لەالیەن )ئادۆرنۆ(وە 

باوكرانەوە.
لەناو سەرجەم رۆشنبیرانی )كۆماری ڤایمار(
ی ئەڵمانیا )1919-1933( و سەردەمی كۆچ، 
شادمانیی بنیامین زیاتر لەوانی تر وەك خۆی 
هێشتا  بنیامین،  رادیكاڵەكانی  ئەندێشە  مایەوە. 
ئەمڕۆ  تا  فكرییەكانی  پاڵنەرە  و  وروژێ��ن��ەرن 
تیۆرە سیاسییەكان  و  فەلسەفە  پانتایی  لەسەر 
مێژوویی  و  كەلتوری  و  راگەیاندن  زانستی  و 

ئەدەبیات و جوانناسی كاریگەریان هەیە.

هونەر: نیچە و ماركس
مۆدێرن  جوانناسی  تیۆری  كاری  شێوازی 
ل��ەالی��ەن ن��ی��چ��ەوە، ك��ە ب���اوەڕی���واب���وو ه��ون��ەر 
ل��ەوەی��ە،  ش��اراوەت��ر  و  ئاڵۆزتر  و  ب��ەرف��راوان��ە 
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لەالیەن زانستی سروشتییەوە بەرهەمبێت. 
ماركسیستەكان، كە هونەریان بە دۆخێك لە 
مێژوو دادەنا، پڕوپاگەندەی الیەنگرانی نیچەیان 
پەسەند نەكرد. ئەوان پێیانوابوو مێژوو سیاسی 
بووە و گرنگی هونەر بە دیاریكردنی پەیوەندی 
هۆی  دەبێتە  سیاسییەكان  ناكۆكییە  ل��ەگ��ەڵ 

لەناوچوون و پوکانەوە. 
رەخنەگرانەی  سروشتی  بۆ  مەیلی  بنیامین 
پێیخۆشبووە  و  ه��ەب��ووە  م��ارك��س��ی��س��ت��ەك��ان 
لەبەرئەوەی  بەتایبەتی  بەشداربێت.  لەگەڵیاندا 
بیستەم،  س��ەدەی  هونەری  سەرنجڕاكێشترین 
لە  تایبەتی  ب��ە  ب���وو.  ماركسیستی  ه��ون��ەری 
سێرگی  و  )روسی  ستراكتۆرالیزمی  دەربڕینی 

ئایزنیشتاین و برێخت و باوهاوس(.
بێجگە لەوە روونبوو كە مۆدێلی )سەرخان 
زۆر  ئەرتەدۆكسی  ماركسیزمی  ژێرخان(ی  و 

بەكەمی دەیتوانی لەم داهێنانەدا بەشداربێت.
هەوڵێك  ب��ە  دەت��وان��رێ��ت  بنیامین،  ه��ەوڵ��ی 
داب��ن��رێ��ت ب��ۆ دۆزی���ن���ەوەی ئ��ام��ڕازێ��ك، ك��ە لە 
رێگەیەوە هونەر لەو پانتاییانەدا دەژی، كە تەنیا 
وێنادەكرێت،  سیاسیدا  ئابوری  فەرهەنگی  لە 
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پێوەرێكی  بەپێی  بێوەفاداری  و  بەاڵم خۆبەخۆ 
سادەی وەك )پێشكەوتن(. بنیامین بە پچڕاندنی 
هونەری  ماركسیستی،  ریزبەندی  لە  تێڕوانین 
پێكهاتەكانی  س��ەرخ��ان،  دەركەوتەیەكی  وەك 
ئەندێشەی  دەزگای  خستە  نیچەیی  مێتافیزیكی 

خۆیەوە.

سیمبولیزم و مالیخۆلیا و سیاسەت
ئەندێشەی  ق��ۆن��اغ��دا  دوو  ل��ە  دەت��وان��رێ��ت 
بنیامین،  ك��اری  یەكەم  لێكبدرێتەوە.  بنیامین 
 Giethes( ن���اوی  ب��ە  ب��وو  گ��رن��گ  وت��ارێ��ك��ی 
كتێبی  بە  كە   )Wahlverwandtschaften
هات.  كۆتایی  ئەڵمانیا  تراژیدییەكانی  نمایشە 
رێگانە  ئەو  ئەوەوەیە  ب��ەدوای  بنیامین  لێرەدا 
رێگەیانەوە  لە  هونەر  كە  ب��دات،  ب��ەدەس��ت��ەوە 
پەسەنددەكات.  پراگماتیستییەكان  هەڵوێستە 
ئامانجی یەكەمی بنیامین ئەو شتەیە، كە خۆی بە 
)تێڕوانینی سیمبولیستی لە هونەر( ناوی دەبات: 
لە  یان  رەخنەگرانەوە،  لەالیەن  كە  تێڕوانینێك 
خودی بەرهەمە هونەرییەكاندا بەكارهێنراوە و 
بەپێی ئەوە هونەر پەیوەندییەكی جادویی لەگەڵ 
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دروس��ت��دەك��ات.  واقیعیەت  زات��ی  پێكهاتەكانی 
رێزلێنانێكدا  لە  لەوانەیە  تێڕوانینە  ئەمجۆرە 
دەركەوێت، یان بە هەمانشێوە، كە لە نمایشنامە 
گەورەكانی سەدەی حەڤدەیەم دەبینرێت، باوەڕی 
نەزانانە بە توانای هونەر بۆ داگیركردنی باوی 
ئافراندنی پەروەردگار. ئەوەی دژی ئەمەیە ئەو 
شتەیە كە بنیامین بە )مالیخۆلیا( ناوی بردووە، 
و  زانست  پڕوپاگەندەكانی  بە  گومانبردن  واتا 

مەعریفەی ئەزموونی.
خودی  و  رۆڵ  مالیخۆلیایی،  هونەرمەندی 
جەخت  ب��ۆئ��ەوەی  وێ��ن��ادەك��ات،  بەگەورەزانین 
نەكاتەوە لەسەر نائومێدییەكانی خۆیدا لەبارەی 
بەدینەهاتنی راستەقینەی پەروەردگارو نمایشە 
ئەم  جۆرێكی  نمونەی  )بارۆك(  ماتەمینییەكانی 

تێڕوانینانەیە.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم كاردانەوەیە جوامێرانەیە 
ب��ەرام��ب��ەر ب��اب��ەت��ەك��ان��ی ری��ال��ی��زم��ی ب���او، ی��ان 
سیمبۆلیزم، كە توانای سێیەمیش بۆ هونەرمەند 

دەڕەخسێنێت: پراگماتیزمێكی دەستتێوەردەر.
ئ���ەم ك���ارە گ���رێ���دراوە ب��ە ت���وان���ای ئ���ەوان 
ب���ۆ ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل���ە چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی خ���ود لە 
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بنیامینەوە،  دیدی  لە  سیاسیدا.  چوارچێوەیەكی 
)لەژێر  بن  بەوشیوەیە  هونەرمەندان  ئەگەر 
ئاسمانی كراوەی مێژوو هۆشیار دەبن«، بەاڵم 
گرنگی وردی هونەری دەستتێوەردەر، شتێكە لە 
بەرهەمەكانی سەرەتای بنیامیندا هێشتا نادیارە.

 تەكنەلۆژیا
تایبەتە  بنیامین  ك��ارەك��ان��ی  ت��ری  بەشێكی 
ه��ون��ەر وەك  زی��ات��ر  ب��ە وردی  ك��ە  ب����ەوەی 
ن��اس��ن��ام��ەی��ەك��ی س��ی��اس��ی وێ��ن��اب��ك��ات. ئ��ەم��ەش 
ئەوەی  رونكردنەوەی  و  شیكار  بۆ  بابەتێكی 
كە لە بنچینەدا چۆن خۆی لە بوارە گشتییەكان 
دەردەخات و چۆن بەشێوەیەكی ئاگایانە خۆی 
باڵیان  كە  دەگونجێنێت  دژیەكییانە  ئەو  لەگەل 
باسە  ئەم  نا؟  یان  كێشاوە  ب��وارەك��ەدا  بەسەر 
دوو الیەن لەخۆدەگرێت: )تیۆری تەكنەلۆژیا( و 

)تیۆری مێژوو(.
ب��ەره��ەم��ی ب��ن��ی��ام��ی��ن ل���ەب���ارەی ه��ون��ەری 
)ب��ەره��ەم��ی  ب��ەن��اوی  كتێبێكە  ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��اوە، 
بەرهەمهێنانەوەی  دوبارە  قۆناغی  لە  هونەری 
میكانیكی هونەردا(، كە یەكەمجار ساڵی 1935 
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كە  ئەنجامەدەگات  بەو  بنیامین  باوكراوەتەوە. 
دۆخی  لە  هەیە.  گشتی  مەیلێكی  ه��ون��ەردا  لە 
كارایی  هونەر  بنچینەدا  لە  دێریندا،  و  سەرەتا 
ئایینی هەبووە. ئەم كاراییە بەهای بۆنەی ئایینی 
لە  هێزی خۆیان  ئایینییەكان  كارە  هەیە.  بااڵی 
سنوردار بوون لە بۆنە ئایینییەكاندا پاراستووە، 
لەناوچوونی  رووەو  بە  مۆدێرندا  زیاتر  ی��ان 
بۆنە ئایینییەكانی رابوردوو، ئەم جۆرە هونەرە 
پ��ارێ��زراوە  بااڵكانەوە  چینە  كەسانی  لەالیەن 

)وەك مۆزەخانەكان و ساڵۆنەكانی ئۆپێرا(.
مێژووییە  باسە  لە  تێڕوانینی  لەبەرئەوەی 
شایانی  كەمی  بە  وەرگ��ێ��ڕاوە،  هاوچەرخەكان 
داڕشتنی فەرهەنگییە. هونەری راستەقینە ئامڕاز 
خەڵك  پەروەردەكردنی  بۆ  خۆی  تواناكانی  و 
بەگشتی بەكاردێنێت، لە راستیشدا بەردەوام بەو 
دروستكردنی  دوو  كارەش  ئەم  بووە.  شێوەیە 
مۆدێرن  هونەری  یەكەمدا،  قۆناغی  لە  هەیە: 
بە  و  تێكدەئاڵێن  نایاب  بابەتی  چەمكی  لەگەڵ 
چادوی هونەری پیرۆز گەمارۆدەدرێن. هونەری 
خ��ۆی،  ناسنامەی  ل��ەدەس��ت��دان��ی  ب��ێ  م��ۆدێ��رن 
دوبارە بەرهەمدێتەوە – بەهەمان شێوەی فیلم، 
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توانای  بەرهەمانەی  ئەو  وێنەگری و سەرجەم 
بەئەلیكترۆنیبوونیان هەیە. 

تایبەتمەندی  هونەر  دووەم���دا،  قۆناغی  لە 
مەبەستداری خۆی لەدەستدەدات و بۆ بەشێك 
دەگۆڕێت  تێڕوانینەوە  دووب���ارە  پرۆسەی  لە 
كاتی  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی  و   ت��اق��ی��دەك��رێ��ت��ەوە  و 

بەكاردەهێنرێت.

 مێژوو
لەچەمكی  بنیامینە  تیۆری مێژوو دوا كاری 
تیۆری  ل��ەگ��ەڵ  بنیامین  جوانناسی  م��ێ��ژوودا. 
ماركسیزمی  ناسین(ی  داڕشتنەوەی  )دوب��ارە 
ئەرتەدۆكسی پەیوەندی پچڕاند و لەوە بەدواوە 
نەكرد.  تایبەتی پێشكەوتن  باوەڕی  لە  بەرگری 
بنچینەوە  لە  مێژوو  جوڵەی  دەڵێت))  بنیامین 
وەستێنراوە(( ئەمەش بەو واتایە دێت، كە مێژوو 
كە  بەردەوامەوە،  نائاسایی  دۆخێكی  دەكەوێتە 
تێیدا ناسنامەكان تەنیا لە رێگەی خۆپیشاندان و 

كۆمەڵێك ناكۆكییەوە دەردەكەوێت.
»واتای مێژوو لە روی تیرۆرییەوە، كە باش 
بكرێت و قەرەبوو بكرێتەوە دەستی كێشاوەتەوە 
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و تەنیا خۆی بۆ یادگارییەكی نەمر بەدەستەوە 
داوە.«

لەم تێڕوانینەوە ئەركی مێژوونوس ئەوەیە، 
ئاڕاستەی  بە  روداوەك��ان،  یەكییەكانی  دژە  كە 
ئەم  بنیامین  بگێڕێتەوە.  رزگ���اری  و  ئ���ازادی 
تێڕوانینە وەك جۆرێك بەڵێن و بە شێوەیەك لە 

ئیالهی دەخاتەڕوو.

سەرچاوە:
http://www.bashgah.net/fa/category/
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توندوتێژی لە دیدی 
رەخنەگرانەی واڵتەر بنیامینەوە

وەرگێڕانی: ئارام مەحمود



30

وت����اری )رەخ��ن��ە ل��ە ت��ون��دوت��ی��ژی( واڵ��ت��ەر 
لە  ماڵئاوایی  دوای  و  ژیانی  كاتی  لە  بنیامین، 
ژیان، بۆتە جێی سەرنج و دەستخۆشی زۆرێك 
لە زانایان، بەشێوەیەك كە لە ساڵی 1921 واتە 
باسی  كۆمەڵێك  ئێستا  تا  نوسینییەوە،  ساڵی 
كۆتاییان  بەمزوانە  پێناچێت  كە  وروژان���دووە، 

بێت.
توندوتیژی  لە  رەخنە  نامەیەدا  لەم  بنیامین 
دەگرێت و خوێندنەوەیەكی نوێ بۆ توندوتیژی 
داهێنەرانەیە،  ئ��ەوەن��دە  ك��ە  پێشكەشدەكات، 
بنیامین لە كۆتایی نامەكەیدا نازناوی فەلسەفەی 
بەشێوەیەك  پ��ێ��دەدات،  توندوتیژی  م��ێ��ژووی 
فەلسەفەی  هەمان  توندوتیژی،  لە  )رەخنە  كە 

مێژووی توندوتیژییە(.
بە  پشتبەستن  ب��ە  ه���ەوڵ���دەدرێ���ت  ل��ێ��رەدا 
فەلسەفەی مێژوو، وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە، 
كە چەمكی )رەخنە(ی توندوتیژی، تایبەتمەندییە 
بنیامین  لێكۆڵینەوەكەی  كە  چین،  شاراوەكانی 
ل���ەب���ارەی ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ەوە ل��ە ت��ێ��ڕوان��ی��ن و 

شیكارەكانی تر جیادەكاتەوە؟
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رەخنەی بنچینەیی فۆڕمالیزم
بۆ تێگەیشتن لە توندوتیژی

پێتێر   ،Andrew Edgar ئێدگار  )ئەندرو 
كتێبی  ل��ە   )Peter Sedgwick سێجویك 
كەلتوریدا،  تیۆری  بەرجەستەكانی  بیرمەندە 
وەك تیۆریسینی )ئەدەبی ئەڵمانیا( ناوی بنیامین 
دەبەن، هەروەها لە دابەشكردنی ژیانی ئەودا بۆ 
سێ بەش، ئەوە پشتڕاستدەكەنەوە، كە بەشێكی 
زۆری چاالكییەكانی لە بواری رەخنەی ئەدەبیدا 

بووە.
ل��ەب��ارەی  بنیامین  س��ەرەت��ای  وت��ارەك��ان��ی 
ئەدەبیات و زمان، دەرخەری كاریگەری عیرفانی 
یەهودی بووە، كە دوای شەڕی جیهانی یەكەم 
برێخت  )بێرتۆلت  كاریگەری  لەژێر  تایبەتی  بە 
ماركسیزمی  لە  جۆرێك   )Bertolt Brecht
لێكۆڵینەوەی  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  پ��ەس��ەن��دك��رد. 
 19 س��ەدەی  پاریسی  لەبارەی  قوڵی  و  ئاڵۆز 

دەستپێكرد. 
دەرخ���ەری  بنیامین،  دوات���ری  وت��ارەك��ان��ی 
جۆرێك گەڕانەوە بۆ عیرفانی یەهودی و توانای 
روون��ی  بەیانكردنی  ب��ۆ  ی��ەه��ودی  وێناكردنی 

فەلسەفەی ماركسیستی مێژووی شۆڕشن.
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بنیامین  ل��ەس��ەرئ��ەوەی  ه����اوڕان  زۆرێ����ك 
رەخنەگری ئەدەبی بووە، یان بەالیەنی كەمەوە 
گرنگترین چاالکییە  لە  یەكێك  ئەدەبی  رەخنەی 
ئەوەی  لەگەڵ  پێكهێناوە.  بنیامینی  فكرییەكانی 
لێكۆڵینەوەی  ل��ە  بنیامین،  چ��االك��ی��ی  ب���واری 
رۆم��ان��ت��ی��زم و ئ��ەدەب��ی��ات��ی ه��اوچ��ەرخ��ەوە، تا 
پارچە  و  وت��ار  و  وتە  و  فۆتۆگرافی  شیكاری 

ئەدەبییەكانیش دەگرێتەوە.
لەبەرئەوە گرنگیدان بە چەمكی توندوتیژی و 
شیكاری نامەی )رەخنە لە توندوتیژی(، پێویستی 
لەنێوان  كە  گ��رێ��دراوان��ە،  ل��ەو  سەرنجدانە  بە 
رەخ��ن��ەدا  چەمكی  ل��ە  سیاسەتدا  و  ئ��ەدەب��ی��ات 
لە  پێویستە  لەبەرئەوە  یەكتردەبن،  ئاوێزانی 
رووی رەخنەی ئەدەبییەوە لە نامەی رەخنە لە 
توندتیژی بڕوانرێت و پەیوەندییەكانی رەخنەی 
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  رەخ��ن��ەی  و  ئ��ەدەب��ی 
ئەمەش  هۆكاری  لەبەرچاوبگیرێن.  بەیەكەوە 
تەنیا لە مەیلی بنیامین بۆ ئەدەبیات و سەرقاڵی 
بەڵكو  كورتناكرێتەوە،  ناوبانگدا  ی��ان  فكری، 
ل����ەرووی ش��ێ��وازن��اس��ی و پ��ێ��وەرن��اس��ی��ی��ەوە، 
لەنێوان  دی��اری��ك��راو  پ��ەی��وەن��دی��ی  دەت��وان��رێ��ت 
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رەخ��ن��ەی ئ��ەدەب��ی و س��ەرج��ەم ف��ۆڕم��ەك��ان��ی 
خواستوویەتی،  بنیامین  بەوشێوەیەی  رەخنە، 
بدۆزرێتەوە، كە لە سەرجەم فۆڕمەكانی رەخنەی 
هاوبەشیان  تێگەیشتنی  كۆمەاڵیەتی  سیاسی/ 
واتای  لە  دەتوانرێت  كە  شێوە  بەهەمان  هەیە. 
رەخنەدا درك بكرێت »رەخنەی ئەدەبی هەوڵ 
و  روونبكاتەوە  دەق  وات��ای  دەدات  ئ��ەوە  بۆ 
تایبەتی  بەرهەمێكی  گرنگییەكانی  پرسیارەكانی 
و پرسیارە گرنگییەكانی بەرهەمێكی تایبەتی لە 
پانتاییەكی بەرفراوانی كۆمەاڵیەتیدا بخاتەڕوو«، 
لەبەرئەوە گۆڕانی سەرنجی رەخنەی ئەدەبی لە 
بۆ  زەمینە  مێژوویی خۆیدا،  گۆڕانی  رەوەن��دی 
تێگەیشتنی هاوبەشی نێوان رەخنەی سیاسی و 

ئەدەبی دەڕەخسێنێت.
ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل���ەم���ەش، دەت���وان���رێ���ت ب��ەو 
و  ماركسیزم  ب��ۆ  )ئیگلتۆن(  خوێندنەوەیەی 

رەخنەی ئەدەبی پێشكەشیكردووە، باسبكرێت:
كاروبارەكانی  لە  زۆرێك  وەك  »هونەریش 
ت����ر، ج���ۆرێ���ك ك����اری ئ���اب���وری و ب��وارێ��ك��ی 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی ك���ااڵی���ە. ب��ۆ رەخ���ن���ەگ���ران و 
ئەم  ئاسانە  زۆر  ماركسیستەكانیش  رەخنەگرە 
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ئەدەبیات  چونكە  ب��ك��ەن،  ف��ەرام��ۆش  راستییە 
و زۆرێك  هەیە  مرۆڤەوە  ئاگایی  بە  پەیوەندی 
لە توێژەرە ئەدەبییەكان دەخەنە گومانەوە، كە 
دڵیان بەو بوارە خۆشە. )برێخت و بنیامین( بە 
كە هونەر  راستییە گەیشتوون  ئەو  تێگەیشتنی 
بەدڵنیاییەوە  كۆمەاڵیەتییە،  بەرهەمی  فۆڕمێكی 
هونەر  ئەدەبییەوە،  كۆمەڵناسیی  بەپێچەوانەی 
بە  بەڵكو  تێناگەن،  دەرەك��ی  راستییەكی  وەك 
راستییەكی دەزانن كە سروشتی خودی هونەر 
دیاریدەكات. لەبەرئەوە الی بنیامین و برێخت، 
هونەر لە سەرەتادا كارێكی كۆمەاڵیەتییە، نەك 
بابەتێك كە لە دیدی زانكۆییەكەوە شیكاردەكرێت. 
دەت��وان��رێ��ت ئ��ەدەب��ی��ات ل��ە ش��ێ��وەی دەق��ێ��ك��دا 
بە  بەهەمانشێوە دەتوانرێت  لێیبڕوانرێت، بەاڵم 
واتە  لێیبڕوانرێت،  كۆمەاڵیەتی  چاالكی  چاوی 
فۆڕمێك لە بەرهەمیبە واتایەكی تر بۆ بنیامین 
جگە لە هەڵوێستێكی ئەدەبی بەرامبەر پەیوەندی 
لەئارادایە،  تر  پرسیارێكی  س��ەردەم،  بەرهەمی 
چاورچێوەی  لە  ئەدەبی  بەرهەمی  هەڵوێستی 
پەیوەندیی بەرهەمی سەردەمی خۆی چییە؟ ئەم 
تێڕوانینە رووكارێكی تر بۆ پەیوەندیی ئەدەبیات 
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و باسە سیاسییە فەلسەفییەكان دێنێتە پێشەوە و 
لە شیوەی فۆڕمێكدا رەخنە لە خۆی دەگرێت و بە 
روونی لە وتاری )هونەرمەند وەك بەرهەمهێن(
لەم  بنیامین  »مەبەستی  دەبینرێت،  بنیامیندا  ی 
پرسیارە ئەوەیە، كە هونەرمەندیش هاوشێوەی 
پشتیبەستووە  بەرهەم،  تری  شێوازێكی  هەر 
دی��اری��ك��راو–ش��ێ��وازە  دەق��ی  بەرهەمهێنانی  ب��ە 
ب��اوك��ردن��ەوە،  وێنەكێشان،  دی��اری��ك��راوەك��ان��ی 
شانۆگەری و هاوشێوەی ئەمانە. ئەم تەكنیكانە 
هونەری  بەرهەمهێنانی  تواناكانی  لە  بەشێك 
ئەم  بەكارهێنانی  بنەمای  بنیامینن.  وەرگری  و 
وتارە لەالیەن بنیامینەوە، لەبارەی هونەرەوەیە. 
بە بۆچوونی بنیامین، هونەرمەندی شۆڕشگێڕ، 
هونەری  بەرهەمی  بەردەستەكانی  توانا  نابێت 
بەڵكو  ناڕەخنەگرانەدا پەسەندبكات،  لە شێوەی 
ت��وان��ای  ب��ۆ  بگۆڕێت  ت��وان��ای��ان��ە  ئ��ەو  پێویستە 
پەیوەندییەكی  كارە  بەم  بنیامین  شۆڕشگێڕی، 
لەنێوان هونەرمەند و وەرگر  كۆمەاڵیەتی نوێ 

دروستدەكات.
ئامرازێكی  ب��ە  رۆژن��ام��ە  بنیامین  بۆنمونە 
جیاوازییە  دەتوانێت  كە  دەزان��ێ��ت،  تێگەیەنەر 
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نێوان  و  ئ��ەدەب  جۆرەكانی  نێوان  باوەكانی 
ل��ەن��ێ��وان  ن���وس���ەران و ش��اع��ی��ر و ت��وێ��ژەر و 
»بابەتەكە  نەهێڵێت.  خوێنەر  و  نوسەر  ك��اری 
لە  نییە  شۆڕشگێڕانە  پەیامی  ف��ان  گەیاندنی 
بابەتەكە  بەردەستەكانەوە،  راگەیاندنە  رێگەی 
راگەیاندنانەدا«.  ل��ەم  شۆڕشە  دروستكردنی 
گ��رێ��دراوی��ی��ەك��ان��ی  ری��زب��ەن��دی  رووەوە  ل���ەم 
دەتوانرێت  ئەدەبی،  و  سیاسی  رەخنەی  نێوان 
هاوبەشانە  تێگەیشتنە  ئ��ەم  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە 

كورتبكرێنەوە، وەك: 
- سەرنجدان لە چاالكیی كۆمەاڵیەتی، وەك 

فۆرمێك لە بەرهەمی كۆمەاڵیەتی و ئابوری.
- پەیوەستبوون بە پرۆژەی ڕزگاریخوازیی، 

وەك میراتی رۆشنگەری.
- پابەندبوون بە رەواجپێدانی ئاگایی.

بكەری  وەك  خوێنەر  لەبەرچاوگرتنی   -
چاالك.

مەبەست  تێگەیشتنانە،  لەم  سەرنجدان  بە   
كام  چییە؟  بنیامیندا  باسەكانی  لە  »رەخنە«  لە 
ئ��ەودا  رەخ��ن��ەگ��ران��ەی  ش��ێ��وازی  ل��ە  پێكهێنەر 
شێوازەكانی  سەرجەم  لە  ئەو  كە  ب��ەردەوام��ە، 
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كە  جیاوازە،  شێوازە  ئەم  جیادەكاتەوە؟  رەخنە 
مینیاتۆرێك  چی  دروستدەكات،  نایاب  رەخنەی 
پێكهێنەرێكی  وەك  ورد(  وێنەكێشانی  )هونەری 
كام  لەكۆتاییشدا  دەناسێنێت؟  تاك  و  پێویست 
دی��دی  ل��ە  شێوازناسی  هاوبەشی  روخ��س��اری 
ئەوەوە لە رەخنە و تێگەیشتنی مەبەستی ئەو لەو 
وتارەدا، لەبارەی توندوتیژییەوە شاراوەیە و كام 
بنەما و گۆڕاوی جیاوازیی پەیوەندیدار بە رەخنە 
توندوتیژی  لە  رەخنە  نامەی  لە  توندوتیژی  و 
بۆ  رێگە  كە  بدۆزرێتەوە،  دەتوانرێت  بنیامیندا 

تێگەیشتنی ئاسانی ئێمە لە نامەكە بكاتەوە؟
س��وودوەرگ��رت��ن ل��ە وش���ەی »رەخ��ن��ە« لە 
س��ەرەت��ای ن��ام��ەی )رەخ��ن��ە ل��ە ت��ون��دوت��ی��ژی(دا 
مەبەستدارە، كە كرۆكی شێوازناسی و بوونناسی 
لە  رووەوە  لەم  و  دەك��ات  هاوتەریب  بنیامین 
كردەیەی  ئەو  وەك  نەك  دەتوانێت،  كۆتاییدا 
بەڕێوەیدەبات، یان جێبەجێیدەكات، بەڵكو وەك 
كردەیەك دەردەكەوێت، كە كاردەكات و فەرمان 
باسەكەی  لە  »رەخنە  كە  لەبەرئەوەیە  دەدات، 
بنیامیندا بۆ تێگەیشتنی باو و ناسراو و داوەری 

نییە، بەڵكو دەیەوێت دوا داوەری بێت«. 
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ئامانج لە داڕشتن و نوسینی
نامەیەك، یان وتارێك چییە؟

پ��رس��ی��اری ی���ەك���ەم ئ���ەوەی���ە ئ��ام��ان��ج لە 
وتارێك  ی��ان  نامەیەك  نوسینی  و  داڕش��ت��ن 
و  ئەدەبی  رەخنەی  لە  ئامانج  لێرەدا  چییە؟ 
بە  كە  بنیامیندا چییە؟  وتارەكانی  لە  سیاسی 
دەستپێكی  خاڵی  خۆی  ئەمە  بنیامین  وت��ەی 
كە  گەیشت  ئەنجامە  بەو  »بنیامین  رەخنەیە. 
گرنگیش  و  لەدەستچووە  واتە  جیهانێكدا،  لە 
بانگەوازی  وتارانەی  ئەو  ب��ووە،  پارچە  فرە 
نییە،  بێناوەڕۆكیان  و  گ��ەورە  پڕوپاگەندی 

راستگۆترین دەربڕینە«.
بە وتەی بنیامین »وەك ئەوەی كە زەردەشت 
سەرگەردانی  كۆتایی  لە  تەنیا  م��رۆڤ  دەڵێت، 
بەدەستبێنێت.  ئەزمون  دەتوانێت  ئاوارەییدا  و 
كە  هەیە،  ئەزمونی خۆی  نەخوێندەوار  مرۆڤی 
شتێكی جگە لە ئەزمونێكی جێگیر و بێ رۆح نییە، 
دەكات  ئەزموون  چاالكیی  رۆحی  گەنج  بەاڵم 
و  بەدەستدێنێت  گەورەیی  كەمتر  هەوڵی  بە  و 
لە هەموو  كە  ئاوارەییەدا،  و  لەم سەرگەردانی 
رووب��ەروو  كەسێك  هەموو  لەگەڵ  و  شوێنێك 

دەبێتەوە«.
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بەم شێوەیە بڕیار نییە مژدە بە رەخنەگرتن 
لە شتێكی تایبەتی و گەورە بدرێت، بەڵكو ئامانج 
هەمان دووری نێوان هەمان شۆكە. دوورییەك 
ئەو  و  پڕیبكاتەوە  خ��ۆی  پێویستە  وەرگ��ر  كە 
بەسەردەبات،  تێیدا  ئێستایەی  لەو  ڕێ��ڕەوەی 
لە  شتێك  »ه��ەم��وو  راستیدا  ل��ە  ب��ی��دۆزێ��ت��ەوە. 
بەدەستدێنن.  واتا  وات��ادا،  لەدەستدانی  گرەوی 
ك����اری ب��ن��ی��ام��ی��ن ل���ەگ���ەڵ ك����اری ن��وس��ەران��ی 
بنەما  بە  بێواتایی  كە  هاوشێوەیە،  هارمۆنتیك 
دادەنێن، بۆئەوەی واتا دروستكراوەكان لەالیەن 
هەر یەكێك لە وەرگرەكان لە ئاسۆی ئاماژەكانی 
ب��ەره��ەم��دا ج��ێ��ب��ك��ەن��ەوە و خ��ۆی��ان ب��ە باشی 
ئاگادارن، كە ئەم ئاسۆ خەیاڵییە، دروستكراوی 
زمانە«. ئەم بەرەنگارییە بەرامبەر واتا لە نامەی 
»رەخنە لە توندوتیژی« نەك تەنیا پاساو، بەڵكو 
تایبەتی رەخنەكانی  باسی  ژیژەكەوە،  دیدی  لە 
بنیامینە. ژیژەك نمونەیەك لە 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 
توندوتیژییە، سیمای توندوتیژیی ئەو خوایانەی 
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كە  بێگومان  ن���اداپ���ەروەران���ە،  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
پێغەمبەرە،  ئەیوبی  چارەنوسی  ب��ااڵ  نمونەی 
دوای ئەوەی كە الفاوی بەاڵ، ئەیوب دەگرێتەوە 
هاورێ یەزدان ناسەكانی دێن و چەند شیكارێك 
ببەخشن.  بەاڵیانە  ب��ەو  وات��ا  دەك��ەن،  ئ��ەوە  بۆ 
گەورەیی ئەیوب بەو رێژەیەی كە لە پێداگریی 
ئەودا، لەسەر بێواتایی بەاڵكانە، ئەوەندە رەخنە 
لە بێتاوانی نییە. ئەم بەرەنگارییە بەرامبەر واتا 
ئەو كاتە گرنگی خۆی بەدەستدێنێت كە لەگەڵ 
بەاڵ گەورەكانی وەك ئایدز و قەیرانی ژینگەیی، 
تا هۆلۆكۆست رووبەڕوو دەبینەوە: ئەم بەاڵیانە 
خۆیان لە قبووڵكردنی واتا قووڵترەكان دەبوێرن، 
ئەم میراتییەی ئەیوب وامان لێدەكات پەناببەین 
دەسەاڵتێكی  خاوەن  وەك  پەروەردگارێك،  بۆ 
بەاڵیەكی  بە  ئێمە  ئ��ەوەی  وات��ای  كە  ش���اراوە، 
كە  پەروەردگارێك  دەزانێت  دەزانین،  بێواتای 
وەك  ئێمە  ئ��ەوەی  دەبینێت،  وێنەكە  سەرجەم 
نەنگییەك دەیبینین، یارمەتی هاوئاهەنگی جیهان 

دەدات«.
وات��ای  دۆزی���ن���ەوەی  ب��ۆ  باسنەكردنە  ئ��ەم 
بە  گرێدەدات،  بێواتاییەوە  بە  كە خۆی  گەورە، 
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ئازادی  هێنانەدیی  بۆ  بنیامین  نامەی  و  ئامانج 
»ئ��ەم رەخنەیە  ه��ەژم��اردەك��رێ��ت.  وات��اس��ازی 
پێشتر  كە  نییە  واتایانە  ئ��ەو  روون��ك��ەرەوەی 
بوونیان نەبووە، بەڵكو خۆی كۆمەڵێك واتا بە 
دژواریی  و  ئاڵۆزی  ئەمە  دەبەخشێت،  بەرهەم 
)ئیگلتۆن(  بنیامینە«.  بەرهەمەكانی  شێوازی 
پێکەوەگرێدانی  بنیامین  بۆچوونی  »بە  دەڵێت: 
بە  وەرگ��ر،  جواڵندنی  بۆ  لێكنەچووەكان  شتە 
بنچینەیی  ناسینی  بەدەستهێنانی  مەبەستی 

هونەرە لە سەردەمی تەكنەلۆژیادا«. 
وەك ئ���ەوەی )درێ����دا( ل��ە وت��ارەك��ەی��دا بە 
ن���اوی )ب��ن��ی��ام��ی��ن و رەخ��ن��ە ل��ە ت��ون��دوت��ی��ژی( 
لە  رەخنە،  »وشەی  دەكاتەوە:  لەسەر  جەختی 
واتای  بە  بنچینەدا  لە  توندوتیژیدا،  لە  رەخنە 
هەڵسەنگاندنی نەرێنی، رەتكردنەوەی پرۆژە و 
مەحكومكردنی توندوتیژی نییە، بەڵكو دادوەری 
بەو  خ��ۆی  ك��ە  لێكدانەوەیە،  و  هەڵسەنگاندن 
دادوەری  بۆئەوەی  دەك��ات،  پڕچەك  ئاماژانە 
رەخنە  وات��ای  بكات.  توندوتیژییەوە  لەبارەی 
ت��ا ئ��ەو شوێنەی ب��ە وات���ای ت��وان��ای ب��ڕی��اردان 
دادوەرییە،  مافی  و  دادوەری  فۆرمی  لەبارەی 
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لە خۆیدا پەیوەندی بە بواری یاساییەوە هەیە. 
لە  رەخ��ن��ە  ب��ە  رێگە  تەنیا  توندوتیژی  وات���ای 
چوارچێوەی  لە  یەكسانییان  و  یاسایی  بواری 

پەیوەندییە ئەخالقییەكان بەدەستەوەدەدات.
فیزیكی  ی����ان  س���روش���ت���ی،  ت��ون��دوت��ی��ژی��ی 
توندوتیژیی  لە  ب��اس  دەتوانرێت  نییە.  بوونی 
بومەلەرزەیەك، یان توندوتیژی پەیوەندیدار بە 
دەزانین  بەاڵم  بكرێت،  جەستەییەوە  ئازارێكی 
دادوەری  ت��وان��ای  كە  نین  بابەتە  ئ��ەو  ئەمانە 
لەبەردەم دەزگای دادوەریدا بە ئێمە ببەخشێت، 
تەنیا  رەخنەناسی  ی��ان  پ��ێ��وەرن��اس��ی،  ك��ەوات��ە 
پەیوەندی بە بەكارهێنانی توندوتیژییەوە هەیە، 
نەك خودی توندوتیژی، بە واتایەكی تر، چەمكی 
و  یاسا  و  بنچینەیی  سیستمی  بە  توندوتیژی 

سیاسەت و ئەخالقەوە گرێدراوە.
و  رەخ��ن��ە  هاوتاكردنی  پێویستی  بنیامین 
كۆتایی بەمشێوەیە پێناسەدەكات، كە »شێوازی 
شێوازە  ئەم  كە  ئەوەیە،  جیاكەرەوە  زانستی 
نوێیەكان،  ئامانجە  ب��ەرەو  رێنوێنیدا  كاتی  لە 
شێوازی نوێش دەگرێتەبەر«، لەبەرئەوە بوونی 
هێنانەدی  پێویستییەكانی  لە  كرۆكی رزگاركەر 
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دەكات،  فەراهەم  نایاب(  )رەخنەی  بوون  نایاب 
نایابدا،  رەخنەی  لە  رزگاركەر  بوونی  چونكە 
پێكهێنەری  ك��ە  جێیسەرنجە،  شێوەیەی  ب��ەو 
بوونی خۆی لە شۆكەوە بەدەستدێنێت. شۆكێك 
مێژووە.  پێش  پێكهێنەرەكانی  رەخنەگری  كە 
لەمڕووەوەیە كە رزگاركەری زەمەن لە رەخنەدا 
دێتەدی، كە خۆی لەگەڵ پێكهاتە بەردەستەكاندا 
پێكهاتەكان  لە  تێپەڕین  پێویستی  دەگونجێنێت. 
شۆك  بوونی  گەرەنتی  وێرانكردن،  بەمەستی 
دەبینێتەوە.»بەو  لەئێستادا  رزگ��اری  و  دەكات 
گشتی  مەحكومكردنی  رەخنە  نابێت  وات��ای��ەی 
مێژووی  نمایشكردنەوەكانی  و  توندوتیژی 
وەك  زیاتر  پێویستە  بەڵكو  لێهەڵبهێنجرێت، 
دەق��ەدا  ل��ەم  بنیامین  كە  دابنرێت،  نیشانەیەك 
لە  رەخ��ن��ەی��ەك  پێشبینی  ئ��ەو  بەكاریهێناوە. 
تیشك  پێشتر  ئ��ەوەی  بێ  دەك��ات،  توندوتیژی 
دەركەوتنی  كە  مێژوویەك  مێژوو،  بخاتە سەر 
توندوتیژی فێری ئێمە دەكات، خاڵی وەرچەرخان، 
هەڵوێستوەرگرتنە  ئ��ەو  ب��ن��ەم��ای  ل��ەس��ەر  ك��ە 
رەخنەگرانەی  شێوازی  كە  پەنایە،  و  پێچ  بێ 
)ك��ان��ت( زی��ن��دودەك��ات��ەوە، ك��ە ئ��ام��ڕازێ��ك��ە بۆ 
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یەكنەگرەوەكانی  بابەتە  ل��ەن��ێ��وان  ج��ی��اك��اری 
تایبەتدا،  دۆخێكی  لە  چەمكێك  بەكارهێنانی 
نایابەكان،  ئامرازە  لەنێوان  بنیامین  لەبەرئەوە 
و  ن��اك��ات��ەوە  پشتڕاست  توندوتیژییەك  هیچ 
دژ  یان  پەسەندكراو،  ئامرازە جۆراوجۆرەكان، 
بە گشتی و الوەكی، كە بەشیك لە توندوتیژی 
نین، جیادەكاتەوە. لە راستیدا هێڵی جیاكەرەوە 
دانانێت«.  ناتوندوتیژی  و  توندوتیژی  لەنێوان 
ئ���ەم ش���ێ���وازی رەخ��ن��ەگ��رت��ن��ە، ئ��ەگ��ەرێ��ك بۆ 
رزگاری دەڕەخسێنێت، رزگاربوونێك لە رێگەی 

لەناوبردنی شێوازەكانی پێشوو دێتەدی.
ل��ەس��ەر  ب��ن��ی��ام��ی��ن ج��ەخ��ت��ی  ئ����ەوەی  وەك 
دەكاتەوە، دروستكردن پێویستی بە وێرانكردن 
هەیە و وێرانكردنیش پێویستی بە شۆك هەیە. 
»بۆ مێژوونوسێكی ماتریالیست، وردتری فۆڕم 
شیكاری  و  دروستكردن  لەنێوان  جیاكارییە 
سەرلەنوێ  بە  ئ��ەوەی  و  مێژوویی  پێگەیەكی 
گرنگە.  زۆر  ن��اودەب��رێ��ت،  دروس��ت��ك��ردن��ەوە 

دروستكردن پێویستی بە روخاندنە«. 
چۆن  رەخ��ن��ە،  شێوازناسیی  ك��ۆت��ای��ی��دا  ل��ە 
رەخنە  چ��ۆن  بێتەدی؟  بێواتایی  بە  دەتوانێت 
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دەتوانێت خۆی لە سەرجەم فۆڕمەكانی رەخنە 
جیابكاتەوەو خۆی بە نایاب دابنێت؟ 

كە  وێرانییەكە  رەخنە،  نایاببوونی  كڕۆكی 
خۆی دروستكەرە.

ب��ەن��اوی  نوسینێكیدا  ل��ە  بنیامین  واڵ��ت��ەر 
نوسیویەتی:  داخ��راوە(  نوێكردنەوەوە  )بەهۆی 
تفەنگێك كوشت، دوای  بە  »لە خەونێكدا خۆم 
تەقاندنەكە بەئاگا هاتمەوە، بەاڵم خۆم بینی كە 
ماوەیەك بەو شێوەیە راكشابووم، تەنیا دوای 

ئەوە بوو كە بەئاگا هاتمەوە«.
الیەنێكەوە،  چەند  ل��ە  نوسینە  پ��ارچ��ە  ئ��ەم 
لە  ئێمە  كە  بێت،  تێزێك  دەرخ��ەری  دەتوانێت 

سەرەوە باسمانكرد:
أ. ك���وژران���ی ئ��ام��ان��ج: دوورك���ەوت���ن���ەوە لە 
بااڵیی و  بۆ  تێگەیشتنی مندا،  لە  بەئامانجبوون 
تەواوكاری وێرانی، یان هەمان شۆكی مێژوویی.
ب. دوای تەقاندن بەئاگا نەهاتنەوەی ئامانج: 
بەپەلەی  ك��اری  هەمان  ی��ان  خ��ەون��ەوە،  چونە 

نێوان ئامانج و ئامڕاز.
ب���وون دوای  ئ��ام��ان��ج  ب��ە  ب��ی��ن��ی:  ت. خ���ۆم 
خۆكوشتن، دروستكردنی واتا لە ناخی بێواتایی 

بابەتدا.
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هاتنەدی  یان  رزگ��اری،  بەئاگاهاتنەوە:  پ. 
پرۆژەی رزگاركەر.

باسیدەكات  شتاین(  )رۆب��ەر  ئ��ەوەی  وەك 
درۆینەی  وێنەی  شكاندنی  بنیامین  »مەبەستی 
روداوەك�������ان،  ب����ەردەوام����ی  وەك  م���ێ���ژووە، 
وەك  مێژووییەكان،  وردەكارییە  خوێندنەوەی 
تەنیا  مێژووەوە،  تێڕوانینی  لە  وایە  وێرانەیەك 
خوێندنەوە  بێت،  سەركەوتوو  كە  كاتێكدا  لە 
سەرنجی  بەدەستبێنێت،  پێویست  روون���ی  و 

لێدەدرێت«. 
ناوی  بە  تردا  نوسینێكی  پارچە  لە  بنیامین 
رەخنەی  رێگەی  لە  بەمشێوەیە  كلینیك(  )پلی 
بەئاگاهاتنەوە  و  پارچەبوون  باسی  نایابەوە 
دەیبڕێت.  وریاییەوە  بە  »نەشتەرگەر  دەك��ات، 
دەگ��ۆڕێ��ت،  جەستە  ن��او  پ��ارچ��ەك��ان��ی  شوێنی 
كۆبوونەوە  )غ��وددەی��ەك(  وەك  وشانەی  ئ��ەو 
دەیانبڕێت و فڕێیان دەدات، چەمكێكی دەرەكی 
قەفەسی  ب��ە  ئاڵتوونی  پ��ەراس��ووی��ەك��ی  وەك 

سنگەوە دەبەستێتەوە...«.
نیگەرانی  سەرجەم  دەتوانرێت  كورتی  بە 
بنیامین بەو ساتی رزگارییە لەو شۆكە مێژووییە 
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ئ��ەودا  مەبەستی  دیالێكتیكی  ل��ە  ك��ە  بزانرێت 
تۆماردەكرێت. لە قاڵبی وێنەیەكی سوریالیستدا، 
نییە،  دەس���ەاڵت���دار  تێیدا  ك��ات  تێپەڕینی  ك��ە 
رەخنەیەكە، كە ئێستا تۆماردەكات لەو ساتەدا. 
لە  ب��ڕی��ووە،  مێژوو  لە  چاوەكانی  كە  ساتێك، 
پێشكەوتنەوە  ب��ای  ل��ەالی��ەن  كاتیشدا  ه��ەم��ان 
بە  ئێستا  پەیوەندی  ئەمە  راودەن��رێ��ت.  مێژوو 
بەڵكو ئەوەی بووە  نییە،  راب��وردووی خودەوە 
لە هەوەڵ ساتی ئێستادا لە خوددایە، لەبەرئەوە 
لە  كە  ئ��ەوەی  دەمێنێتەوە،  وێرانی  لە  ئ��ەوەی 
جەستەیەكی  دەمێنێتەوە،  دەق  خۆكوژی  ناخی 
دوب���ارەی  بینینەوەی  ب��ە  تەنیا  ك��ە  م����ردووە، 
جەستە مردووەكە و باوەڕی مەرگ و ئەندێشە 

گەورەكانەوە زیندوو دەبێتەوە.
رەخنەی نایاب هەمان ئەو شێوازەیە، كە بە 
یارمەتی ئەو سەرەتایە دەتوانرێت دەق و میرات 
لە رێگەی شۆكەوە بكوژرێت، دواتر تەنیا كاتێك 
بە رەهایی دەگ��ات و لە م��ردن رادەك��رێ��ت، كە 
بتوانرێت مەرگ و وێرانییەكانی لە بێدەنگییەكدا 
وێنابكرێن. ئەم وێنەیە كە راپەڕینی زیندووەكان 
بە رۆحی مەسیحی خودەوە لەناو مردووەكاندا 
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رادەپ��ەڕێ��ن��ێ��ت، ه��ەم��ان رەخ��ن��ەی ن��ای��اب، یان 
هونەری نایابە.

بە  دەتوانرێت  نایاب،  رەخنەی  و  »هونەر 
لەبەریەكهەڵوەشانی  و  ئ��ەزم��ون  نیشانەكانی 
كۆمەاڵیەتی دەورەدراو بە رێز و پێشوازی لە 
بنیامین  دابنرێت. رەخنەكانی سەرەتای  ئازادی 
لەو رەخنانەن كە پییاندەوترێت رەخنەی نایاب، 
ئەو رەخنەیەی كە یارمەتی خوێنەری نائاشنا و 
نەزان نادات، بۆئەوەی لە دەقێكی ئاڵۆز تێبگات، 
زانستە  ل��ە  پشكێكی  بێت  مەبەستی  ن���ەوەک 
تایبەتمەندەكاندا هەبێت. چاالكی رەخنەیی، تەنیا 
ب���ەردەوام  رەخنەگرانە  چاالكیی  بەمەبەستی 
رەخنەیە  رووب��ەڕووب��وون��ەوەی  تەنیا  دەبێت، 

لەگەڵ ئەو دەقەی دیاریكردووە. 
ب����ەم ش��ێ��وەی��ە ل��ێ��ك��دان��ەوە و ش��ی��ك��اری��ی 
رەخنەگرانە جۆرێك بااڵیی و دەربڕینە، لەگەڵ 
بنیامین  رەخنەگرانەی  چاالكی  ئەمانەدا  هەموو 
لە حوكمی رەخنەی نایابدا هەمان چوارچێوەی 
ناولێنانی  كە  هەیە،  دیاریكەری  و  مەترسیدار 
ل��ە ه��ەر شتێك  ب��ەر  ن��ای��اب  دژوارە. رەخ��ن��ەی 
رەخنەیەكە، كە لە سنور و كەنارەكانی رەخنەدا 
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چ��االك دەب��ێ��ت، رەخ��ن��ەی��ەك ك��ە ب����ەردەوام لە 
هەوڵی بوون بە شتێكی ترە، ئەو شتەی تریش 
واتایەكی  كە  لەكاتێكدا  فەلسەفەیە.  روكاردا  لە 
تەواوی فەلسەفە نییە، بەڵكو بزوێنەر و پاڵنەری 
ئەندێشەی  بۆ  زەمینە  كە  شتەیە  ئ��ەو  هەمان 

فەلسەفی دەڕەخسێنێت، بەتایبەتی مێتافیزیك.
بنیامین لە رووبەڕووبوونەوەی دەقدا بەدوای 
ئەوەوەیە، بۆئەوەی بچێتە سنورێكەوە كە تێیدا 
بەڵگەنەویست  و  روون  شێوەیەكی  ب��ە  وات��ا 

دەردەكەوێت«.
رەخ��ن��ەدا  ماتەمینی  »ل��ە  دەڵ��ێ��ت:  بنیامین 
دانیشتن نەزانییە، چونكە لەمێژە كاتی هاتووە. 
رەخنە واتا لە دووری راستی بوون. رەخنە لە 
جیهانێكدا بوو، كە تێڕوانینەكان گرنگ بوون و 

هێشتا دەتوانرا خاڵێك لەبەرچاو بگیرێت«.
لە باسەكانی سەرەوە بەو ئەنجامە دەگەین 

كە:
- رەخنەی بنیامین نایابە.

- رەخنەی نایاب و رزگاری، هاوتەریبن و 
پێویستیان بە یەكترە.

- رەخنەی نایاب، شێوازێكە بۆ وەرگرتن و 
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تێگەیشتن لە توندوتیژی وەك فەرماندە و كۆتا 
ئەنجام.

میراتی  ل��ە  شۆكێكە  ن��ای��اب،  رەخ��ن��ەی   -
رابردووی توندوتیژی.

پێكهاتە  ل��ە  رەه��ای��ی  ن��ای��اب،  رەخ��ن��ەی   -
ت��ون��دوت��ی��ژی  تێگەیشتنی  ب��ۆ  س���ن���وردارەك���ان 

زیاددەکات.
داوەری  ب��ۆ  توانایەكە  ن��ای��اب  رەخ��ن��ەی   -

لەبارەی توندوتیژی لە بەردەم دادوەریدا.

روبەڕووبوونەوەی میسیانیزم و ماتریالیزم
گرێدانی مسیانیزم بە ماتریالیزمەوە، لە باسی 
پێویستە  بەڵكو  هەڵەیە،  و  ساویلكانە  بنیامیندا 
بنیامیندا،  دیالەكتیكی  رێ��ڕەوی  لە  دووان��ە  ئەو 
لەبەرچاوبگیرێت،  ویستویەتی  ب��ەوج��ۆرەی 
ل��ەب��ەرچ��اوب��گ��ری��ن، ه��ەروەه��ا ب��ی��رم��ان بێت لە 
ت��ێ��زەك��ان��ی ل���ەب���ارەی م���ێ���ژووەوە، م��ێ��ژوو نە 
نە  و  پێدراوەكان  و  روداو  لە  كەڵەكەبوویەكە 
لە  قوڵبوونەوە  و  ئەفسانەكان  بۆ  جێگەیەكە 
ناسینی  بابەتەكە  بنیامین  »بۆ  بیركردنەوەدا. 
)تەواو( و )ئەوەی بووە( نییە، بەڵكو گرێدراوی 
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راستی و مێژووە. الی بنیامین مێژوو كۆمەڵێك 
وێنەكانە،  كەڵەكەبووی  بەڵكو  نییە،  گێڕانەوە 
ئێستادا  لە  تەنیا  تێپەڕین و هەاڵتن، كە  وێنەی 
بۆ  سیاسەت  راستیدا  لە  رەخساوە.  ناسینیان 
بنیامین لە حوكمی ئامادەبوونی هزردایە لەناو 
مێژوودا. هێنانەناوەوەی رابوردووی مێژوویی 
لەگەڵ ساتی  ناكۆكی  لە  پڕ  لە چوارچێوەیەكی 
كە  ئامانجەیە  ئ��ەو  بەدەستهێنانی  ئێستادا، 
لەدۆخێكی قەیراناوی و پڕ لە مەترسیدا گیرۆدە 
مەعریفەیە،  تەنیا  نەك  ئەو،  نیگەرانی  و  دەبێت 

بەڵكو راستییەكی گشتی جیهانگیرە«. 
پێویستی بەریەككەوتنی ئەم دووانە، هێنانەدی 
پرۆژەكەی بنیامینە. لەو جێگەیەدا كە لە پارچەی 
ئامانج  لە  تێگەیشتن  مێژووی  تێزی  دووەم��دا 
دەگەیەنێت و  نەمری  بە  لە خۆشگوزەرانییەوە 
دەڵێت: »رابوردوو هەڵگری جۆرێك نیشاندەری 
كاتە، كە لە رێگەیەوە دەگەڕێتەوە بۆ نەمری«.

لە راستیدا نەمری یان رزگاری بە ئامانجی 
دەنوسێت،  و  دەناسێنێت  خۆی  توێژینەوەكەی 
»ل���ە ب��ن��چ��ی��ن��ەدا ب��ە وات����ای گ��ێ��ڕان��ەوەی رێ��ز، 
قەرەبوكردنەوەی كەموكورتییەكان، بەخشین و 
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دەرەنجامەكانیان،  و  شوێنەوارەكان  نەهێشتنی 
بەم  پ��ەروەردەك��ردن��ە،  و  بنیاتنانەوە  دوب���ارە 
كەسێك  ه��ەم��وو  و  شتێك  ه��ەم��وو  ش��ێ��وەی��ە 
دەتوانێت، بە واتا قوڵ و بنەڕەتییەكەی نەمر و 
پێچەوانە  واتایەكی  وشەیە  ئەم  بێت«.  نوێساز 
بەدەستەوەدەدات و خاڵی نیشتنەوە نییە، بەڵكو 

نیشتنەوە خۆیەتی.
بنیامین نەمری و رزگاریش وەك ئەزمون و 
ئەندێشە لە وێرانەیەكدا دەبینێتەوە. »تێگەیشتن 
تێگەیشتنی شوێن، واتە زانینی  لە شتێك، واتە 
رێگەی دابینكردنی نەخشەیەك لەو شتە و زانینی 
رێگەی بزركردنی«. وەك ئەوەی )ئاگامبێن( لە 
نوسیویەتی:  خۆشبەختی(دا  و  )ج��ادو  وت��اری 
»واڵتەر بنیامین وتبووی )یەكەم ئەزمونی منداڵ 
گەورەكان  ل��ەوەی  نییە  تێگەیشتن  جیهاندا،  لە 
بەهێزترن، بەڵكو تێگەیشتنە لەوەی كە ناكرێت 
هەوڵ  بە  مرۆڤ  كە  هەرشتێك  بكرێت(.  جادو 
ناتوانێت  دوب��ارە  بەدەستیدێنێت،  تواناكانی  و 
ئەوە  دەتوانێت  جادو  تەنیا  بكات.  خۆشبەختی 

بكات«.
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كاتێك  چ��ۆن  بپرسرێت،  پێویستە  ئێستا 
ج���ادوی���ی���ەك ن��ی��ی��ە، دەت���وان���رێ���ت ل���ە رێ��گ��ەی 
نەمری  ب��ە  شتەكانەوە،  و  كەسەكان  ه��ەوڵ��ی 
لە  )ئ��اگ��ام��ب��ێ��ن(  وەك  گ��ەی��ش��ت؟  رزگ�����اری  و 
»ئامانجەكانی  دەڵێت:  خۆشبەختییەوە  ب��ارەی 
ئەو  نییە،  لەخۆیەوە  ئامانجێكی  خۆشبەختی، 
لەدەستدا  وی��ژدان��ی  ی��ان  ئاگاییەك،  فۆڕمی  لە 
ج��ادو  ل��ێ��رەدا  نییە.  خەونیشی  ف��ۆڕم��ی  نییە، 
دەدات  رێگە  شتێكە  تەنیا  ج��ی��اك��ەرەوەی��ەك��ە، 
خۆشبەختیت«.  كە  بزانیت  و  بیت  خۆشبەخت 
نەمری و رزگاریش الی بنیامین، ئەو گرنگییەی 
هەیە و تەنیا كاتێك دەتوانێت بێتەدی، كە جادو 
ئ��ەم ج���ادووە ه��ەم��ان م��ۆن��ۆگ��راف��ی و  بكرێت، 

رەهایی شتە لە زمان.
رەهایی لە فۆڕمی ماتریالیستی و مسیانیستی 
دەستەكوتی  ه��ەم��ان  ج����ادووە  ئ��ەم  م��ێ��ژووە. 
پڕ  و  قەیراناوی  دۆخی  دەكەوێتە  كە  ئامانجە، 
تەنیا  ن��ەك  ئ��ەو،  نیگەرانی  و  مەترسییەوە  لە 
مەعریفەت، بەڵكو راستییەكی گشتی و جیهانگیرە 
و مۆنۆگرافی لە راستیدا »ناوی نهێنییەكە، كە 
دەگێڕێتەوە«.  دەرنەبڕاو  كارێكی  بۆ  مەخلوق 
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ئەم كارە دەرنەبڕاوە و راستییەکە تەنیا كاتێك 
بڕوانیت.  لە شەتڕەنج  لە سەرەوە  دێتەدی، كە 
بانگهێشتی  »بە  دەڵێت:  بنیامین  ئ��ەوەی  وەك 
ئەوەی تائێستا نەنوسراوە هەوڵیداوە بۆئەوەی 
دەربڕینی زمان لە پەیوەندیی بەرزتر نیشانبدات، 
ئەم كارەشی بە هۆی پێویستیی بەدەستهێنانی 

پەیوەندی مرۆڤانەتر ئەنجامداوە«.
هاتنەدی جادویی كاری دەرنەبڕاو لە دۆخی 
جیاكاریدایە، هەڵدانە بۆ دەرەوەی یاسا. تەنیا لە 
دۆخێكی نایابدایە، كە دەتوانرێت پشتەوە ببینرێت 
لە  رزگاركەر  پ��رۆژەی  و  راستی  بە  بگەیت  و 

رێگەی مێژووەوە بۆ رزگاری بگیرێتەبەر.

پانتایی توندوتیژی و كەلێنەکەی
پانتایی هاتنەدی توندوتیژی بنیامین، پانتاییەكی 
توندوتیژی  پانتاییەك كە هاتنەدیی  جیاكراوەیە. 
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ئ��ەو ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ەدا، لەگەڵ 
سەرجەم فۆڕمەكانی پێش خۆی جیادەكاتەوە و 
وێنە و  لە  تێڕوانین  لە  رەخنە  كە  یارمەتیدەرە، 
فۆرمەكانی پێشوو بگرێت و لە كەلێنی ناویاندا 
ئەلتەرناتیڤێك پێشكەشبكات، كە رزگاركەر بێت و 
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لە هەمانكاتیشدا داهێنەر بێت. لەم ڕووەوە بنیامین 
لەنێوان  ناتوندوتیژی،  و  توندوتیژی  »لەنێوان 
ستەم و مافدا، تێناپەڕێت، بەو شێوەیەی بنیامین 
نوسیویەتی:  پۆلیس  دژی  خۆیدا  بانگەشەی  لە 
»پۆلیس توندوتیژییەكە بۆ ئامانجە یاساییەكان 
و مافی بەكارهێنانیان هەیە، بەاڵم لەگەڵ توانای 
ئەو  دەسەاڵتی  سنوری  زۆری  بەرفراوانكردنی 
ئامانجانە... خراپی ناوی پۆلیس لەو رووەوەیە، 
توندوتیژییەی،  ئەو  لەنێوان  ب��ارەی��ەوە  لەم  كە 
پارێزەری  توندوتیژی  و  مافەكانە  بنەمای  كە 
هێڵی  نییە.  بوونی  جیاوازییەك  هیچ  مافەكان 
ناتوندوتیژی  و  توندوتیژی  نێوان  جیاكەرەوەی 
لە داوەری لەبارەی دەرەنجامەكان، یان ئەمانجە 
توندڕەوییەكانی رەفتارێك تێناپەڕێت: ئەم هێڵی 
بە  ئامرازەكانییەتی،  یاسای  تەنیا  جیاكەرەوەیە 
واتایەكی تر ئەوەندە بەس نییە بڵێین، توندوتیژی 
دەك��رێ��ت،  پێناسە  ئ����ەوەی  وەك  ئ��ام��رازێ��ك��ە 
و  یاساییەكان  ئامرازە  لەنێوان  پێویستە  بەڵكو 
دەرەنجامەكانی جیاوازی دابنرێت. بەم شێوەیە 
پێوەری  ئیتر  كە  دەگەین،  ئەنجامە  بەو  لێرەدا 
یاسایی بە تەنیا گەرەنتی روونەدانی توندوتیژی 
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پەسەندنەكەین و واتای سوننەتی توندوتیژی لە 
پەیوەندیدا بە سیاسەتەوە هەڵگێڕینەوە«.

لەسەر بنەمای ئەم دۆخە، بنیامین لەگەڵ دوو 
بابەتی دادوەری/یاسا، دوو وێنە و تێڕوانین بۆ 
توندوتیژی دەخاتەڕوو، كە یەكەمیان توندوتیژیی 
دووەمیش  دروس��ت��دەك��ات،  تیۆلۆژیی  و  نایاب 
لە  رەخنە  ڕووەوە  لەم  ئەفسانەیی.  توندوتیژی 
ئەو  دوای  و  پێش  قۆناغی  دوو  بۆ  توندوتیژی 
دابەشدەكات. پێش ئەو، كە لە قاڵبی توندوتیژی 
بۆ  ئامڕاز  و  ئامانج  بنەمای  لەسەر  ئەفسانەیی 
توندوتیژی دروستكراو و دروستكەر دابەشدەبێت، 
وەك  پێشوو،  باسی  لە  رەخنەیە  كە  دووەمیش 
داهێنانێك فۆرم وەردەگرێت، لە پانتاییەكی نوێدا 
بەدەر لە ئامراز و ئامانج و لە كەلێنی توندوتیژی 

دروستكراو دروستكەردا دێتەبوون.
ئەو پرسیارەی لەم بەشەدا گرنگی پێدەدەین 
پانتایی و توانا  تایبەت چییە؟ چۆن  ئەوەیە كە 
دەڕەخسێنێت، بۆ ئەوەی بنیامین بە یارمەتی ئەو 
دەخاتەڕوو؟  توندوتیژی  بۆ  پێوەرە  ئەم جۆرە 
بە  دەت��وان��رێ��ت  ك��ە  داه��ێ��ن��ەران��ەی��ە،  پێوەرێكی 
یارمەتی ئەو، توندوتیژی بۆ دوو قۆناغی پێش 

و دوای ئەو دابەشدەكات.
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پانتایی تایبەتی و توندوتیژی
لە دیدی بنیامینەوە

فایلی داخراوی رووبەڕووبوونەوەی )بنیامین 
و شمیت(، كە لەالیەن )ئاگامبێن(�ەوە لە وتاری 
كرایەوە،  شمیت(  بەرامبەر  لە  بنیامین  )واڵتەر 
كە  دۆخێك  دەدات.  تایبەتی  دۆخ��ی  بە  گرنگی 
بەو  ب��ڕی��اردان  چەمكی  یان  یاسادا،  دەستی  لە 
تیۆلۆژیای  لە  )شمیت(�ە  مەبەستی  شێوەیەی 
س��ی��اس��ی��دا، دەی���دات���ە دەس����ت دەس����ەاڵت����داران، 
فاشیزم دروستدەكات و لە دەستانی دادوەریدا، 
نامەی  ل��ە  مەبەستێتی  بنیامین  بەوشێوەیەی 
رەخنە لە توندوتیژیدا، توندوتیژییەكی رزگاركەر 
لە  دووب��ارە  پێویستە  لەبەرئەوە  دروستدەكات. 
بڕوانرێتەوە،  نوسینە  ئەم  سەرەتای  گریمانەی 
فەرماندەرە  ئەم  دەدات.  فەرمان  توندوتیژی  كە 
ببینرێت،  دەتوانرێت  كاتێك  تەنیا  ش��اراوەی��ەش 
و  ب��ڕوان��رێ��ت  لێی  بنەماكان  دەرەوەی  ل��ە  ك��ە 
ئ��ەم خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ەش دوب����ارە ب��ك��رێ��ت��ەوە، كە 
لە  بنیامین  »ئامانجی  بنەمایە.  خ��ۆی  تایبەتی 
رووبەڕووبوونەوەی )شمیت( تایبەتە بە بنەماكان 
راستەقینەیە.  تایبەتی  دۆخێكی  دروستكردنی  و 
و  دەس��ەاڵت  سنورەكانی  دەرەوەی  لە  دۆخێك 
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یاسا، كە تێیدا سیاسەتی راستەقینە وەك توانا، 
یان كردارێكی دیاریكراوی مرۆڤ دەردەكەوێت. 
ئەگەر مرۆڤ لەم توانایە، واتە لە مرۆڤایەتی خۆی 
بە تەواوی بێبەش بكرێت، شتێك لەو نامێنێتەوە، 
جگە لە جەستەیەكی الواز، جۆرێك زیندوو بوون 

یان هەمان ژیانی سادە«.
پێویستە  ك��ە  پ��رس��ی��ارەی  ئ��ەو  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
تایبەتی  ئ��ەوەی��ە، ك��ە دۆخ���ی  وەاڵم��ب��درێ��ت��ەوە 
و چوارچێوەیەكی شاراوەی  دۆخ  و  توانا  چی 
توندوتیژی،  لە  دەتوانێت  كە  هەیە،  خۆیدا  لە 
پێویستە  راستیدا  لە  دروستبكات؟  فەرماندە 
لێكدان  نەهێشتنی  بە  یەكێك  پرسیاربكرێت، كە 
دەگات، ئەویتریش بە لێكدانی نەهێشتن؟ ژیانی 
)بنیامین(  )ئاگامبێن(،  شیوەیەی  ب��ەو  رووت 
چۆن  تایبەتە،  دۆخەكە  ئەگەر  دەخوێنێتەوە، 

بنیامین بە توندوتیژی رزگاركەر دەگەیەنێت؟
)ئیالهیاتی  كتێبی  س��ەرەت��ای  ل��ە  )ش��م��ی��ت( 
سیاسی(دا دەڵێت: »حاكم كەسێكە، كە لە باری 
تایبەتیدا بڕیاردەدات« و پێویستە سەرنجدان لێی 
بەم شێوەیە لێكدەداتەوە، كە »عەقڵگەرایی ئەگەر 
بڵێت تایبەتمەندی شتێك دیاریناكات و تەنیا دۆخی 
ئاسایی دەتوانێت بابەتی پەیوەندیی زانستی بێت، 



59

عەقڵگەرایی لە پلەی دووەمدا دێت. تایبەتمەندی 
تاكێتی و سیستمی پرۆژە و پالنی عەقڵگەرایی 
نە  نییە.  یاسایی  پرسیارێكی   ]....[ لەناودەبات 
تەنیا كەلێنێك لە یاسادا، یان بڵێین دەقی دەستور 
بوونی هەیە، بەڵكو زیاتر لەوەش لە یاسادا بە 
واتای ت��ەواو، وشەش خۆی كەلێنە، كە بە هیچ 
پڕناكرێتەوە  واتاكان  لێكدانەوەی  بە  شێوەیەك 
دەتوانین  دەوەستێت.  یاسای گشتی  لێرەدایە  و 
ناخی  لە  نابێت  ژی��ان،  ك��اری  فەلسەفەی  بڵێین 
تایبەتەكانەوە و نمونەی دیاریكراو دەربهێنرێت، 
بەڵكو پێویستە لە بەرزترین ئاستی ویستدا بێت، 
نەك بە هۆی تانزی خەیاڵ وروژێنەری ساراوە لە 
دژیەكیدا، بەڵكو بە هۆی ئەو جدییە بینراوانەی لە 
گشتاندنە سادە هەڵێنجراوەكان قوڵترە. بەتایبەتی 
هیچ  بنەما  س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەرەک��ان��دا.  بنەما  ل��ە 
هەموو  سەلمێنەری  تایبەتی  بەاڵم  ناسەلمێنێت، 
شتێكە، نەك تەنیا جەختكردنەوەیە لەسەر بنەما، 
ئەمەش  لەسەر بوونی دەكاتەوە،  بەڵكو جەخت 
تەنیا لە دەستی تایبەتی دێت، لە تایبەتدا توانای 
ژیانی راستەقینە لەو الیەنانەدا دەردەكەوێت، كە 

بەهۆی چەندبارەبوونەوەیانەوە سواون«.
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لە راستیدا مەبەستی شمیت ئەوەیە كە دۆخی 
تایبەتی وەك خۆی باسیدەكات »ئەو شتەیە، كە 
ناتوانرێت بخرێتە ژێر یاسا و ڕێساوە، تایبەتی 
گشتیدا  داڕشتنی  و  ك��ۆد  دان��ان��ی  بەرامبەر  لە 
لە هەمان كاتدا رەگەزێكی  دەوەستێتەوە، بەاڵم 
وێ��ن��ەی��ی دی���اری���ك���راوی ی��اس��ای��ی دەردەخ�����ات: 
بڕیاردان لە لیژنەدا نایاب و روتە. كاری تایبەتی 
كە  دەردەك��ەوێ��ت،  كاتێك  نایابدا  لیژنەیەكی  لە 
كە  دۆخێكدایە،  دروستكردنی  لەبارەی  بابەتەكە 
تێیدا بنەما یاساییەكان دەتوانن متمانەپێكراو بن«.
ئ��ێ��رە خ��اڵ��ی ن��اك��ۆك��ی ن���ێ���وان ب��ن��ی��ام��ی��ن و 
بۆ  )شمیت(�ە،  لەگەڵ  ج��ی��اوازی  خوێندنەوەی 
كە  تایبەتییە،  كاتێك  تایبەتی  ك��اری  بنیامین 
لەالیەن  داڕشتنەوەی  دوب��ارە  و  بینین  توانای 
یاساوە نەبێت. وەك )ئاگامبێن( لە بارەی دۆخی 
یەك  لە  تایبەتی،  »دۆخ��ی  دەڵێت:  تایبەتییەوە 
كاتدا، ژیان لە سیستمی سیاسی پاكدەكاتەوە و لە 
ناخی خۆیدا گرفتاری دەكات، لە راستیدا لە كاتی 
جیاییدا هەمان بنەمای شاراوەی دروستكردووە، 
كە سەرجەم سیستمی سیاسی پشتی پێبەستووە. 
رێگەی  لە  سنورە،  ئەم  دانیشتوانی  كە  ژیانێك 
نەهێشتنی وردەوردەی سنورەكانییەوە، خۆی لە 
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شار رزگار دەكات و دەبێتە ئامراز و ئامانجی 
دژایەتی سیستمی سیاسی، سیستمێك كە تاكە 
شوێنە بۆ رێكخستنی دەسەاڵتی دەوڵ��ەت و لە 

هەمان كاتیشدا رزگاربوون لێی«.
تێگەیشتنی  لە  سودوەرگرتن  بە  دەتوانرێت 
خوێندنەوە  دوو  تایبەتی،  دۆخی  دیارینەكردنی 
بە  كە  خوێندنەوەیەك،  هەبێت.  توندوتیژی  بۆ 

هەلومەرجەكانی حكومەتی سەربازی دەگات. 
الوەك��ی��ی��ەك��ان،  ی��اس��ا  تێیدا  ك��ە  دۆخ��ێ��ك  أ. 
هەڵدەپەسێرن  ه��اوواڵت��ی��ان  مافی  و  دەس��ت��ور 
و ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ف��ەرم��ان��ی دەس��ەاڵت��دار لە 
هەموو كاتێك زیاتر رەوانە. ئەم پێگەیە هەمان 
ناوچەی دیارینەكراوە، كە نە لەدەرەوە و نە لە 
ن��اوەوەی یاسایە و تاك بە كەوتنە ئەم ناوچە 
بێبەش  ناسنامەیەك  لە هەموو  دیارینەكراوەوە 
بووە و دەیگۆڕێت بۆ بونەوەرێكی ناوازە، كە نە 
بەتەواوی مرۆڤە و نە بە تەواوی لە دەرەوەی 

بازنەی پەیوەندییە مرۆڤییەكانە«.
بنیامین  ش��ێ��وەی��ەی  ب��ەو  رزگ���ارك���ەرە،  ب. 
ئیالهی.  نایابی  توندوتیژی  وات��ە  مەبەستێتی، 
وەك بنیامین دەڵێت: »توندوتیژی فێركردن، كە 
لە فۆڕمی خۆیدا لە دەرەوەی یاسایە و یەكێك 
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لە فۆڕمەكانییەتی، كەواتە ئەم دەركەوتنانە لەم 
ئەوانە  پەروەردگار  خودی  كە  نابن،  ڕێگەیەوە 
جێبەجێبكات،  موعجیزەدا  قاڵبی  لە  نێوەند  بێ 
پێناسە  ن��اخ��ی��ان��دا  ل��ە  ن��ێ��وەن��دگ��ی��رەك��ان  بەڵكو 
و  دەوەشێنن  گورزی  خوێنڕشتن  بێ  دەكرێن، 
بۆ  گۆڕەپانێكە  رووتەڵ  ژیانی  پاكیدەكەنەوە«. 

توندوتیژیی ئەفسانەیی.
هەیە،  ئەگەر  دوو  تایبەتیدا  دۆخ��ی  ناخی  لە 
نهێنی،  مەترسیداری  و  نائومێدكەر  توانایەكی 
وەك بوونی ئەفسانەیی و یاسایی، ئەویتریش ئەو 
ئاماژانەن كە ئەفسانە و نهێنی تێدا نییە. ژیژەك 
نایابی  توندوتیژی  نهێنی  دیارینەكراوی  پێیوایە، 
توندوتیژی  »رووب���ەڕووب���وون���ەوەی  ئیالهییە. 
ئەفسانەیی و خوداكان، رووبەڕووبوونەوەی نێوان 
ئەفسانەیی،  توندوتیژیی  واتە  ئامانجە،  و  ئامراز 

ئامرازێكە بۆ سەپاندنی حكومەتی یاسا.

توندوتیژی ئیالهی، رەنگدانەوەی خودئاگایی
وەك  ئ���ی���اله���ی  و  ن����ای����اب  ت���ون���دوت���ی���ژی 
رەنگدانەوەی وێرانكەر چییە؟ دەتوانرێت بوترێت 
نیشانەی  هەمان  فەرماندەیە  توندوتیژییە  ئەم 
دەگ��ەن،  ئاگایی  بە  كە  ساتێكدا،  لە  بەندەكانە 
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ئیتر ترسی خۆیان بۆ مەسیح ناگوازنەوە، بەو 
شێوەیەی كە مەسیح پێویستە بكرێتە قوربانی 
بەندەكان  ئیتر  س��ات��ەی  ئ��ەو  خەڵكی.  ت��اوان��ی 
قوربانی.  نەك  بكوژرێن،  ئامادەن  و  ناترسن 
كوژران لەپێناوی خود، نەك بۆ كەسێكی گەورە.
ب��ن��ی��ام��ی��ن دەڵ���ێ���ت ت���ون���دوت���ی���ژی ئ��ی��اله��ی، 
م��رۆڤ��ەك��ان  »ب��ۆ  بناسرێت  ب��ەردەوام��ن��اك��رێ��ت 
نایاب  توندوتیژی  كە  ب��ارەی��ەوە،  لەم  بڕیاردان 
یان  دی،  هاتۆتە  تایبەتەدا  ب��ارە  ئ��ەو  ی��ان  ل��ەم 
لەو  نییە،  ژی��اری  و  ناكرێت  ب���ەردەوام  نەخێر، 
لە  توندوتیژی  رزگاركەری  هێزی  كە  الیەنەوە 
توندوتیژی  تەنیا  ش��اراوەی��ە،  مرۆڤەكان  چ��اوی 
بە  دەدات  رێگە  كە  ئیالهییە،  نەك  ئەفسانەیی، 
رەهایی تەواو لەم پلەیەدا دوبارە بناسین، مەگەر 
ئەوەی كە رووبەڕووی كاریگەری و دەركەوتنە 
بێپێوانەكان ببینەوە. توندوتیژی ئیالهی بە هەمان 
راستەقینەدا  شەڕێكی  قاڵبی  لە  لەوانەیە  رێ��ژە 
خەڵكی  ئیالهی  داوەری  لیژنەی  لە  دەركەوێت، 
دەتوانرێت  لەبەرئەوە  تاوانبارێكەوە«،  لەبارەی 
رەخنەگران  سەجەم  خەیاڵەدا  س��ەرەت��ای  ل��ەم 
بوترێت:  ژی��ژەك��ەوە  زمانی  لە  و  بكرێن  رازی 
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رەخنەگر،  تیۆریزەکاری  بەڕێزانی  باشە  »زۆر 
ئایا دەتانەوێت بزانن توندوتیژیی خوداكان وەك 
چی وایە؟ لە مەترسییەكانی شۆڕشەكانی سااڵنی 
شۆڕشی  ترسە  ئ��ەم  ب��ڕوان��ن،   1794-1792
توندوتیژی خواكان بوو. هیچ پێوەرێك نییە، ئەو 
خوداكان  توندوتیژی  كە  بدات،  ئێمە  بە  توانایە 
كە  نییە،  بوونی  گەورەترێك  هیچ  ئیتر  بناسین. 
مەترسی  بكات،  ئ��ەوان  خ��وداب��وون��ی  گەرەنتی 
دەربڕین و سەپاندنی وەك توندوتیژی خوداكان 
توندوتیژی خوداكان  كاتییە.  تەواوی خودی  بە 
بە  خ��ودای  راستەوخۆی  دەستوەردانی  هەمان 
توانا و توڕە نییە، كە بیەوێت مرۆڤایەتی بە هۆی 
زیادەڕەوییەكانییەوە سزابدات، جۆرێك سەرەتا، 
یان گۆشەیەكی بچوك لە داوەری كۆتایی رۆژی 
دوایی نییە: جیاوازی نێوان توندوتیژی و كردەی 
مرۆڤ  ئێمەی  توندوتیژی  بێتوانای  نائیرادی 
لەودا، كە توندوتیژی خوداكان بە هیچ شێوەیەك 
رەنگدانەوەی توانای خودا نییە، بەڵكو نیشانەی 
بێتوانایی خودا هەمان ئەوی تری گەورەیە. تەنیا 
نێوان توندوتیژی خوداكان و كردەی  جیاوازی 
نائیرادی كوێرانە هەمان بێتواناییە. بەم شێوەیە 
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پێویستە توندوتیژیی خوداكان لە دەسەاڵتداران، 
لە  هەروەها  جیابكرێتەوە،  یاسا  دان��ەران  وەك 
توندوتیژیی نایاب وەك راپەڕینێكی دیكتاتۆرانە 

بە جیاواز دابنرێت«.
سادەیی  بە  خۆی  مەبەستی  بنیامین  ب��ەاڵم 
دەرن��ەب��ڕی��وە و دەڵ��ێ��ت ئ��ەگ��ەر رووب����ەرووی 
كاریگەری و ئەو رووكارانەی پێوەر پەسەندناكەن 
ئیالهی  توندوتیژی  دوب��ارە  دەتوانین  ببینەوە، 
)ب���ەردەوام(  وش��ەی  لە  سود  بنیامین  بناسین. 
ناتوانرێت  )ب���ەردەوام(  دەڵێت  و  وەردەگ��رێ��ت 
هەرگیز  ناڵێت  بناسرێت،  ئیالهی  توندوتیژی 

ناتوانرێت توندوتیژی ئیالهی بناسرێت. 
لە  بكەر  كە  روودەدات،  كاتێك  ناسینە  ئەم 
كاتێكی تایبەتدا لە ژیانی خۆی دووردەكەوێتەوە. 
لەو شوێنەی كە لە دەرەوەی دیدی رووكاری 
ماتریالیزم لە مەسیح و مێتافیزیك دەكۆڵێتەوە و 
نەك بۆ یەكێكی تر، بەڵكو بۆ خۆی، بۆ بكەرێتی 
خ��ۆی ت��ون��دوت��ی��ژی ئ��ەن��ج��ام��دەدات، ت��ا ئ��ەوەی 
دووب���ارە  پێویستە  پێشوو،  »ش��ەڕەك��ان��ی  ك��ە 
بە  لەوانەیە  وانەبێت  ئەگەر  دەستپێبكرێنەوە، 

فەرامۆشی بسپێردرێن«.
لەو ساتەدا كە بكەر لە ئێستایدا لەگەڵ ئاگایی 
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بڕیاردەدات،  و  بەریەكدەكەوێت  خودئاگایی  و 
رێگەی  لەوانەیە  بێنێت.  یارییەكە  بە  كۆتایی 

ناسینی دۆزیبێتەوە.
»مێژوو تەنیا زانست نییە، بەڵكو بە هەمان 
یادەوەرییە،  و  بیركەوتنەوە  لە  فۆڕمێ  رێ��ژە 
ئەوەی،  دەستوەربداتە  دەتوانێت  بیركەوتنەوە 
دۆسیەی  دەتوانێت  سەلماندویەتی.  زانست  كە 
خۆشبەختی  ل��ەوان��ەی��ە  ك��ە  ن��ادی��ار،  بابەتێكی 
ئەو  و  رابگەیەنێت  كۆتایی  وەك  بێت،  ئێمە 
دۆسیەیەی بەرهەمی رەنجی ئێمەیە، كەمئەندام 
بكات. ئەمە واتا ئیالهیات، لەگەڵ ئەوەی نابێت 
ئیالهیاتەوە  ب���واری  تێگەیشتنەكانی  ب��ەه��ۆی 
پرۆسەی  بنچینەدا  لە  بەاڵم  بنوسرێت،  مێژوو 
ئەزمونمان لە بیركردنەوە، رێگە لە تێگەیشتنی 

نائیالهی ئێمە لە مێژوو دەگرێت.«
بە كورتی توندوتیژی ئیالهی هەمان وەاڵمی 
بێكۆتایی  چوارچێوەی  كە  بنیامینە،  دیالێكتیكی 
ئەمجارە  و  تێدەپەڕێنێت  پارێزەر  توندوتیژی 
فەلسەفەی  بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  بنیامیندا  نامەی  لە 

توندوتیژی.
سەرچاوە:

http://new-philosophy.ir/?p=421
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واڵتەر بنیامین

وەرگێڕانی: پێشڕەو محەمەد
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واڵتەر بنیامین )1892-1940( لە خێزانێكی 
جیهاندا  ب���ەڕووی  چ��اوی  بەرلین  لە  جولەكە، 
ئەو  تێكەڵی فەزای زاڵی مەسیحی  كردەوە، كە 
زانكۆكانی  ل��ە  خوێندنی  ئ��ەو  ب��ووب��وو.  ش��ارە 
ت��ەواو  بێرن  و  میونشن  ف��رای��ب��ورگ،  بەرلین، 
كردبوو. لە سەردەمی خوێندكاریدا، پەیوەندی بە 
بزووتنەوەی خوێندكارە جولەكە رادیكاڵەكانەوە 
كرد، لەگەڵ هاوڕێ گیانی بەگیانییەكەی، گێرشەم 
ش��ول��ەم، ه��ێ��دی ه��ێ��دی ه��ۆگ��ری ب��ەرام��ب��ەر بە 
عیرفانی جولەكایەتی پەیداكرد. )شۆلەم لەسەر 
هۆگرییەكەی بەردەوام بوو، وەك سكۆالرێكی 
گەورەی عیرفانی جولەكایەتی ناسرا(. لە ساڵی 
)1925( بنیامین »سەرچاوەی درامای تراژیكی 
ئەڵمانی« وەك تێزی هابلیتاسیۆن )بەڵگەنامەیەك 
زانكۆ(  لە  مامۆستایی  پۆستی  بە  گەیشتن  بۆ 
بەاڵم  ك��رد،  فرانكفورت  زانكۆی  بە  پێشكەش 
گریمانەی  لەبەرئەوەی  رەتكردەوە،  پڕۆژەكەی 
ستایلی  بەهۆی  لەوانەیە  كە  دەك���رد،  ئ��ەوەی 
رەتبكرێتەوە.  تێزەكەوە،  لیریكیانەی  و  ناباو 
ئەكادیمی  فەرمی  پۆستێكی  كاتێك  هیچ  بنیامن 
سكۆالرێكی  وەك��و  هەمیشە  ئ��ەو  وەرن��ەگ��رت. 
سەربەخۆ، رەخنەگر و وەرگێڕێكی ئازاد كاری 

دەكرد.
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دەرك��ەوت��ن��ی  ل��ەگ��ەڵ  )1933(دا،  ساڵی  ل��ە 
پاریس  ب��ەرەو  بنیامین  ئەڵمانیا،  لە  نازییەكان 
رۆیشت، لەوێدا بوو دیداری لەگەڵ هانا ئارێنت 
لە  ئەنجامدا.  دیكە  رۆشنبیرانی  لە  بەشێك  و 
نەتەوەیی  رەگەزنامەی  بوو  )1939(دا  ساڵی 
لە  ب��وو  ن��اچ��ار  و  ل��ێ��س��ەن��درای��ەوە  ئەڵمانیای 
لەالیەن   )1940( ساڵی  لە  بمێنێتەوە.  كەمپدا 
ت��ی��ۆدۆر ئ��ادۆرن��ۆ و م��اك��س ه��ۆرك��ه��ای��م��ەر و 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە  لێكۆڵینەوە  قوتابخانەی 
بانگهێشتنامەیەكی پێگەیشت. )ئەم دامەزراوەیە 
لە  نازییەكان  دەس��ت��ی  ل��ە  راك��ردن��ی��ان  ب��ەه��ۆی 
فرانكفورتەوە بۆ نیویۆرك گوازرابۆوە(. بنیامین 
فەرەنسی  ڤیشی  رێژیمی  دەستی  لە  هەوڵیدا 
یەكگرتووەكانەوە.  ویالیەتە  بڕواتە  و  رابكات 
كاتێك گەیشتە شاری پۆرتبۆ، لەسەر سنوری 
نێو  بچێتە  نەیانهێشت  ئیسپانیا،  و  فەرەنسا 
ئیسپانیاوە. ئەگەر گەڕابایەوە بۆ فەرەنسا، ئەوا 
رۆژی  ب��وو.  ئاشكرا  و  روون  شتێكی  مردنی 
دۆزییەوە،  ئەویان  م��ردووی  جەستەی  دوات��ر، 
پێدەچێت بە حەپی مۆرفین خۆكوژی كردبێت. 

ب��ن��ی��ام��ی��ن دەرب��������ارەی چ��ەن��دی��ن ب��اب��ەت��ی 
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تراژیدیای  ل��ە   – نوسیوە  شتی  ج��ۆراوج��ۆر، 
ئەدەبی و مۆدێرنیتەوە بیگرە، تا دەگاتە پاریس و 
مێسیانیزم - و چەندین جۆر ستایلی لە نوسیندا 
بەكارهێناوە، لە وتار و راڤەكردنەوە بیگرە، تا 
دەگاتە ئەفۆریزم. هونەرمەندان، مێژوونووسان، 
بەهۆی  فەیلەسوفان  و  ئ��ەدەب��ی  رەخنەگرانی 
ناوەڕۆك و الیەنە بزوێنەرەكەیەوە، روویان لە 
تێكستەكانی ئەو كردووە. تیۆریی رەخنەیی ئەو 
ئەكادیمییەوە،  ئایینی  لێكۆڵینەوەی  روانگەی  لە 
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت ب��ەه��ای��ەك��ی گ���ەورەی 
بونیادەكانی  و  سەرچاوە  چونكە  خستۆتەوە، 
ئێمە  ل��ێ��رەدا  پ��رس��ی��ارەوە.  ژێ��ر  دەب��ات��ە  ئایین 
سەرنجمان لەسەر چوار كاری تایبەتی ئەو چڕ 
 ،)1921( توندوتیژی«  »رەخنەی  دەكەینەوە: 
هونەری  »كاری   ،)1923( وەرگێڕ«  »ئەركی 
ل��ەس��ەردەم��ی دووب�����ارە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی 
فریشتەی  چواندنی  و   ،)1936( میكانیكیدا« 
فەلسەفەی  ل��ە »ت��ێ��زەك��ان دەرب����ارەی  م��ێ��ژوو 

مێژوو« )1940(. 
بنیامین  ت��ون��دوت��ی��ژی«دا،  »رەخ���ن���ەی  ل��ە 
ب��ون��ی��ادەك��ان��ی ی���اس���ا، ی���ان ن��ەب��وون��ی ی��اس��ا 
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تاقیدەكاتەوە. دەڵێت: یاسا ناتوانێت لەسەر پێی 
خۆی بووەستێت. یاسا هیچ بونیادێكی نییە )نە 
لە فەرمانی خواییدا، نە لە سروشت، و هتد...(. 
زەرووری  چیتر  هەبووبێت،  بونیادێكی  ئەگەر 
نەبوو توندوتیژی وەك چەكی خۆی هەڵبژێرێت، 
پ��ارێ��زگ��اری  ب��ك��ات و  ب��ۆئ��ەوەی خ��ۆی جێگر 
لەخۆی بكات. سەرباری ئەمە، پەیوەندی رەهای 
یاسا بە توندوتیژییەوە، ئەوە دەخاتەبەرچاو، كە 
و  بونیاد  لەهەرجۆرە  ب��ەدەرە  لەڕاستیدا،  یاسا 
بنەمایەك. ئەگەریش دەشێت بونیادێكی هەبێت، 
توندوتیژییە.  تەنها  بونیادە  ئەو  لەڕاستیدا  ئەوا 
ئەو ئاڕاستە باوەی حەق بە توندوتیژی دەدات 
لەنێو سیستەمی یاساییدا، ئەگەر لەسەر بنەمای 
»ئامانج، حەق بە ئامراز دەدات«ی توندوتیژی 
جێبەجێدەكرێت  یاساوە  لەالیەن  )كە  یاسایی 
سەرنجی  ئەوا  وەستابێت،  بەردەوامدەبێت(  و 
ئێمە لەم راستییە – واتە بێ بونیادبوونی یاسا، 
 – یاسا  بونیادی  هەبوونی   – توندوتیژی  یان 
حەقە،  لەسەر  ئامانج  ئەگەر  دووردەخ��ات��ەوە، 
كەواتە ئامرازێكی توندوتیژیش بۆ گەیشتن بەو 
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بەمجۆرە  دەردەكەوێت.  زەرووری  بە  ئامانجە 
چ  بپرسین،  نەیانهێشتووە  دەڵ��ێ��ت:  بنیامین 
واتە  یاسایی،  زەروورەت����ی  دەتوانێت  شتێك 
پتەو،  بونیادێكی  ل��ە  یاسا  بەهرەمەندبوونی 
نییە،  بەس  یاسا  خودی  دیاربخات؟  و  ئاشكرا 
لەسەر  ی��ان  خ��ۆی،  لەسەرپێی  ناتوانێت  یاسا 
لەسەر  دەبێت  یاسا  دابمەزرێت.  خۆی  بنەمای 
و  پتەو  خۆی  تاوەكو  بووەستێت،  توندوتیژی 
جێگیربكات، درێژە بەمانەوەی بدات. توندوتیژی 

لەجێگای بونیادەكانی یاسا دانیشتووە،
لە »پەیامی وەرگێڕ«دا )كە پێشەكییەكە بۆ 
وەرگێڕانی شیعری »تابلۆی پاریسی« بودلێر 
هەمان  بنیامین  بنیامینەوە(،  خ��ودی  لەالیەن 
دەرب��ارەی  دیكە  بەشێوازێكی  پرسیارانە  ئەو 
خەریكی  زیتدەكاتەوە،  بونیادەكان  سەرچاوەو 
بەرهەمی  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی  هەڵسەنگاندنی 
م��ەرگ« ی  دوای  و »ژیانی  ئەدەبی رەس��ەن 
دەبێت. چ شتێك خەریكە  لە وەرگێڕاندا  خۆی 
هەر  لەوەی  وردبوونەوە  بە  وەردەگێڕدرێت؟ 
هەیە،  وەرگێڕانی  بەهای  ئەدەبی  بەرهەمێكی 
بەڵگو  نییە،  گرنگ  زان��ی��اری  هەبوونی  تەنها 
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»وەرگێڕ كاتێك دەتوانێت شتێكی قوڵ و نهێنی 
كە  بەرهەمبهێنێتەوە،  »شاعیرانە«  و  ئامێز 
وەرگێڕان،  )ل70(  بێت«.  شاعیرێك  خۆیشی 
ئەو هونەرەیە، كە دەتوانێت بەرهەمی ئەدەبی 
ب��گ��ۆڕێ��ت ب��ۆ ب��ەره��ەم��ێ��ك��ی ب��اش��ت��ر ل��ەخ��ۆی. 
ل��ە وەرگ��ێ��ڕان��دا، دەبێتە  ئ��ەدەب��ی،  ب��ەره��ەم��ی 
دەبێتە  وات��ە  م��ەرگ«،  دوای  »ژیانی  خ��اوەن 
پێشتر  ش��ت��ەی  ل��ەو  باشتر  شتێكی  خ��اوەن��ی 
لەئارادا بووە. وەرگێڕان بریتییە لە »قۆناغێكی 
ئەدەبی  بەرهەمی  كەواتە  ب���ەردەوام«،  ژیانی 
تاوەكو  بمرێت،  وەرگێڕدا  كاری  لەگەڵ  دەبێت 
ل��ە زم��ان��ێ��ك��ی دی��ك��ەدا و ب��ەرزت��ر ل��ەخ��ۆی و 
زیندەگی  ئەدەبی  هونەری  بەرهەمێكی  وەك 
رەس��ەن،  بەرهەمی  خ��ودی  هاوكاتیش  بكات. 
لەبەرئەوەی كەموكورتە، ناتوانێت بە نهێنییەكی 
قوڵ بگات، كە هەمیشە هەوڵیداوە پێیبگات، ئەوا 
مل بۆ وەرگێڕان دەدات. پەیامی وەرگێڕ تەنها 
ئەوە نییە زانیارییەكانی دەقی رەسەن بۆ ئەو 
دەقە  زمانی  ناتوانن  كە  بگوازێتەوە،  كەسانە 
بریتییە  ئەركەكەی  بەڵكو  بزانن،  رەسەنەكە 
ئامانجی  لەگەڵ  ئەفراندنەوە«،  »دووب��ارە  لە 
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ئ��ازادك��ردن��ی دەس��ت��ەاڵت��ی ش��اع��ی��ران��ەی دەق��ی 
)نەك  تایبەتیدا  زمانێكی  زیندانی  لە  رەس��ەن 
ناپەتی(. و  نا-جیهانی  زمانێكی  زەرووری  بە 

)ل80(
كارەسات،  زیندوو:  »شینگێڕیی  كتێبی  لە 
مەرگی  دوای  ژیانی  لە  پرۆتێست  تازیەداری، 
لینافێلت  ت��ۆد   ،)2000( دا  پ��ی��رۆز«  كتێبێكی 
دوای  ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی »ژی���ان���ی  خ��ەری��ك��ی 
ئەرمیا« دەبێت،  مەرگ«ی كتێبی »تازیەداری 
كە لە »پەیمانی كۆن«دا دەربارەی وێرانبوونی 
بابلییەكان،  ب��ەدەس��ت��ی  دەدوێ����ت  ئ��ۆرش��ەل��ی��م 
تێگەیشتنی  ك��ە  ل��ەوەدەك��ات،  ب��اس  ه��ەروەه��ا 
لە  دەستەاڵتێكی  چ  وەرگ��ێ��ڕان��دا  ل��ە  بنیامین 
ئینجیلیدا  تەفسیكردنی  مێژووی  لێكۆڵینەوەی 
ه��ەی��ە. ئ���ەو ن��ی��ش��ان��ی��دەدات، ك��ە چ���ۆن دەق��ی 
رەسەن »تازیەداری«، بەتایبەت هاواری قوڵی 
ئازارچەشتن و هەستنەكردن بە وەاڵمدانەوەی 
ی��ەزدان��ی، ئ��ەوا مل بۆ وەرگ��ێ��ڕان، ی��ان ژیانی 
دوای مەرگ دەدات. لینافێلت، ئەو وەرگێڕان و 
تەفسیر و شیعر و چیرۆكانەی دوای »كتێبی 
دوای  ژیانی  وەك��و  و  نوسراون  ت��ازی��ەداری« 
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مەرگی ئەو كتێبەن، ناودەنێت ئەدەبیاتی مانەوە 
)ی��ان »س���ەرو-ژی���ان« یاخود  ب��ەردەوام��ی  و 
مانەوەیە  ئەدەبیاتی  ئ��ەم  ژی���ان«(،  »ئ��ەودی��و 
ناتوانێت – هاواری  ناچاری  هەوڵدەدات – بە 
ئازاد  و  بئافرێنێتەوە  دووب��ارە  ئازارچەشتن 

بكات، كە لە دەقی رەسەندا بوونی هەیە. 
)1936(دا  ساڵی  لە  بنیامین  وت��ارەی  ئ��ەو 
لەسەردەمی  هونەری  »بەرهەمی  واتە  نوسی، 
میكانیكیدا«،  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی  دووب�����ارە 
دەی���ەوێ���ت س���ەرچ���اوەی ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری 
پەیوەند بە قۆناغە مێژووییەكەی هەڵبسەنگێنێت، 
هونەردا  مێژووی  لە  بنیامین  ب��اوەڕی  بە  كە 
بەرهەمی  و  ت��ازەی��ە  قۆناغێكی  رادیكاڵیی  ب��ە 
م��ێ��ت��ۆدەك��ان��ی دووب�����ارە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی 
لە  بریتییە  گرنگە  ل��ێ��رەدا  ئ���ەوەی  ئ��اپ��ۆرەی��ە. 
بنیامین  روان��گ��ەی  »رەسەنێتی«،  كۆنسێپتی 
بێ  هەبوونێكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  رەسەنێتی،  بۆ 
هاوتای بەرهەمی رەسەنی هونەری لە كات و 
»گەواهییە  دەشێت  چۆن  لێرەدا  واتە  شوێندا، 
ئەو  لەئارادابن. )ل220(.  مێژووییەكانی دیكە« 
شتەی مەحاڵە دووبارە بەرهەمبێتەوە، بریتییە لە 
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جەوهەر، یان »ئەدگار« ێكی بەرهەمی هونەری. 
هەر ئەم جەوهەر، یان ئەدگارەیە، كە بەرهەمی 
رەسەنی هونەری لەوبەری ئێمەوە دادەنێت و لە 
پەیوەندیدا لەگەڵ ئێمە دەبێتە خاوەن ئەویدییەكی 
مێژوویی. دووبارە بەرهەمهێنانەوەی میكانیكی 
مەودا  ئەم  و  پاڵدەنرێت  ئ���ارەزووەوە  لەالیەن 
و ب��ەران��ب��ەری��ی��ە ك��ەم��ت��ردەك��ات، »ب���ۆ ئ���ەوەی 
دووبارە  بەهۆی  لێكچوونەكەی،  بەهۆی  ئۆبژە 
بەرهەمهێنانەوەی، لە نزیكترین خاڵ ) لەئێمەوە( 
دووبارە  هەر  لەگەڵ  ئێستا  )ل223(.  دابنێت«. 
بەرهەمی  ئ��ەدگ��اری  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی��ەك��دا، 
لەبەرئەوەی  دەبێت،  الوازت��ر  و  الواز  رەس��ەن 
ئۆبژەی  بەرهەمهێنانەوە،  دووب��ارە  »تەكنیكی 
هەیمەنەی  ژێ��ر  ل��ە  ب��ەره��ەم��ه��ات��وو  دووب����ارە 
پێگە  لە  ئۆبژە  و  دەردەهێنێت«  ترادیسیۆن 
رەس��ەن��ەك��ەی دادەب���ڕێ���ت و ن��ام��ۆی دەك���ات، 
كۆپیكراوەكان  نوسخە  فرەیی  رووەوە،  ل��ەم 
دەك��ات��ە ج��ێ��گ��رەوەی ل��ێ��رەب��وون��ی ب��ێ ه��اوت��ا 
تەنانەت  بەرهەمهێنانەوە،  دووب��ارە  )ل221(. 
ك��ات و  ل��ە  بەرهەمێكی رەس���ەن  ك��ات��ەی  ئ��ەو 
دەردەهێنێت  ریشەوە  لە  مێژووییەكەی  شوێنە 
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شتەیە،  ئەو  هەمان  مێژوویی  شوێنی  و  )كات 
ئەوا  دەبەخشێت(،  رەسەن  بەبەرهەمی  ئەدگار 
وابەستەیە بە ئەدگاری بەرهەمێكی رەسەنەوە، 
كەواتە دووبارە بەرهەمهێنانەوە – بتەوێت یان 
نا – ئەدگاری بەرهەمی رەسەنی هونەری لەنێو 
)شێوەسازییەك(  سیموالسیۆنێك  ئەوا  دەبات، 
دەك��ات��ە ج��ێ��گ��رەوەی – پ��اش��ان ژان ب��ۆدری��ار 

پەرەی بەم بابەتە دا.
دەڵێت  و  دەڕوات  لەمەش  زیاتر  بنیامین 
ئەدگاری بەرهەمی هونەری، ریشەكەی لەنێو 
ترادیسیۆندا هەیەو بەندە لەسەر سروتەكانی 
سروت،  كە  جەختدەكاتەوە،  بنیامین  نەریت. 
ب��ەه��ا - س��وودم��ەن��دی ی��ەك��ەم و س��ەرەك��ی 
زۆر  م��اوەی��ەك��ی  ب���ووە.  ه��ون��ەری  بەرهەمی 
ی��ان ه��ەر ئەزموونێكی  ل��ەوەی ج��وان��ی،  ب��ەر 
هونەرمەندبێت  ئامانجی  دیكە،  ئێستێتیكیانەی 
ب��زووت��ن��ەوەی  ل��ە  ب���ەر  م��اوەی��ەك��ی زۆر  و 
بۆ  هونەری  بەرهەمی  هونەر«،  بۆ  »هونەر 
چێدەكرا.  ئایینیدا  سروتی  لەنێو  بەكارهێنان 
ه��ەرئ��ەوەی ه��ون��ەرم��ەن��دان ه��ێ��واش هێواش 
بەرهەم  گشتی  نمایشكردنی  ئامانجی  لەگەڵ 
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بە  دەستیان  س��روت��ی(  س��وودم��ەن��دی  )ن��ەك 
بەرهەمی  ئ��ەوا  بەرهەمكرد،  دروستكردنی 
داب��ڕێ��ن��را.  ئایینییەكانی  ریشە  ل��ە  ه��ون��ەری 
بنیامین دەڵێت، سەرباری ئەمە، تا سەردەمی 
میكانیكی،  بەرهەمهێنانەوەی  دووب��ارە  نوێی 
بە  ت��ون��دی  ب��ە  هێشتا  ئایینییەكان  ری��ش��ە 

بەرهەمی هونەرییەوە بەسترابوونەوە.
لەم قۆناغە مێژووییەدایە، ئێمە شایەتی ئەوەین 
هونەری  بەرهەمی  رادیكاڵی  بە  یەكەمینجار  بۆ 
سروت«  لەسەر  مشەخۆریی  »وابەستەیی  لە 
ل��ەم س��ەردەم��ە  دەب��ێ��ت. )ل224(.  »رزگ����اری« 
مەبەستی  بە  وردە  وردە  هونەرمەندان  نوێیەدا، 
دووب����ارە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان، ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری 
دەئافرێنن. بەرهەمی رەسەن بۆ ئەوە بەرهەمدێت، 
بەرهەمهێنانەوەی  بەرهەمبێتەوە.  دووب��ارە  كە 
پەیدادەكات،  گرنگی  هێندە  هونەری  بەرهەمی 
چۆنێتییەكی  ئەویدیكەبوونی  بۆ  دەگۆڕێت  كە 
هونەر  رەسەنەكانی  ریشە  هونەر:  جەوهەری 
جیابووتەوە  ئایین  و  ئاسا  س��روت  ك��ردەی  لە 
خزمەتی  بكەوێتە  تێدایە  ئ���ەوەی  ئ��ام��ادەی��ی  و 
كردەیەكی تەواو نوێوە، واتە سیاسەت. بنیامین 
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فۆرمە  ئەم  نموونەی  خزمەتكارترین  وەك  فیلم 
فیلم  دەبینێت.  بەرهەمهێنانەوە  هونەری  نوێیەی 
بكات«  مۆبلیزە  »جەماوەر  هەیە  ئەوەی  هێزی 
یان  بێت  ناسیۆنالیزم  ئامانجی  ئینجا  )ل240(   ،
شۆڕش، چ ئامانجەكەی ستایشكردنی رەوشی باو 
بێت، یان دژایەتیكردنی رەوشەكە. فیلم هاوكات 
بەدەستدەهێنێت:  رێ��گ��ەوە  ب���ەدوو  دەس��ت��ەاڵت��ی 
یەكێكیان بە پەرتكردنی هەستی بینەران )بیانخاتە 
دووب���ارە- ب��ە  دووەم  گ��ێ��ژەوە(،  دۆخێكی  نێو 
ئەوان  تێگەیشتنی  و  جیهانبینی  شێوەگیركردنی 

بۆ واقیعییەت. 
»بەرهەمی  وت��اری  بنیامین  بێت  لەیادمان 
هونەری لە سەردەمی دووبارە بەرهەمهێنانەوەی 
میكانیكیدا«ی لە ساڵی )1936( و لە سەردەمی 
دەرك���ەوت���ن���ی ن���ازی���زم���دا ن��وس��ی��وە –ن���ازی���زم 
لە  تایبەتی  پسپۆڕییەكی  بوو  بزووتنەوەیەك 
بیر  هەبوو–  سیاسییدا  پڕوپاگەندەی  و  هونەر 
و  نازییەكان  زۆرەكانی  گرافیكییە  پۆستەرە  لە 
»سەركەوتنی  وەكو  ناسیۆنالیستییەكانی  فیلمە 
فیلمەیان  ئەم  نازییەكان  كە  بكەنەوە،  ئیرادە« 
لە ساڵی )1934( لە نۆرمبێرگ بەرهەمهێنا بۆ 
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وەسفكردنی خۆیان. وتارەكەی بنیامین چەندین 
بیست  س��ەدەی  دەستپێكی  لە  نوێی  پرسیاری 
و یەكدا بەدوای خۆیدا هێنا. ئێستا ئەگەر ئێمە 
لە  دەبێت  قبووڵبكەین،  بنیامین  ئەرگومێنتەكەی 
نوێی  س��ەردەم��ی  لە  هونەر  بپرسین،  خۆمان 
»بەرهەمهێنانەوەی  س��ەردەم��ی  ك��ە  ئ��ێ��م��ەدا، 
دیجیتاڵی«یە، بەردەوامی و درێژەدان بە هەمان 
بەرهەمهێنانەوەی  سۆڕشگێڕی  س��ەردەم��ی 
لەو  یان  باسیدەكات،  بنیامین  كە  میكانیكییە، 
سەردەمەی  ئ��ەو  و  دەڕوات  زیاتر  س��ەردەم��ە 

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  ب��ەرەو  جیابووەتەوە،  ئەو  بیرمەندانەی 
تێگەیشتنی  و  بەرهەمهێنان  ماتریالییەكانی 
هونەری رۆیشتووە. پلەیت دەڵێت خودی ئایین 
بەند نییە لەسەر ئایدیا و رێبازەكان، بەڵكو بەندە 
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لەسەر ئۆپەراسیۆنی جەستەیی و پەیكەربەندی 
ئێستێتیكییە،  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  ئایین  هەستەكان. 
واتە )بەرانبەر بە وشەی سەرەكی گریكی ئەم 

زاراوەیە، واتە«ئێستێتیكۆس« هەستكردن(.
بنیامین  باسكرا،  پێشەوە  ل��ە  ب��ەوج��ۆرەی 
تەنها بەهۆی وتارەكانییەوە نەناسرابوو، بەڵكو 
ئەفۆریستییەكانیشییەوە  ن��وس��راوە  ب��ەه��ۆی 
ناوبانگی دەركردووە. كتێبەكەی »چەند تێزێك 
دەربارەی فەلسەفەی مێژوو« )لە ساڵی )1940( 
نوسرا، بەاڵم تا ساڵی )1950( باونەكرایەوە«، 
زنجیرەیەكی كورت و بەرباوی رامانەكانی ئەوە 
مێژوونووسی،  مێژوو،  توێژینەوەی  دەربارەی 
پەیوەندی ئێستا بە رابوردووەوە، ئارەزووكردن 
بۆ سەرچاوە بزربووەكان و ئایدیای پێشكەوتنی 
مێژوویی. ناسراوترین »تێز«ەكەی، بریتییە لە 
»فریشتەی  دەربارەی  چواندنێكە  نۆیەم،  تێزی 
لەالیەن  ئیلهامبەخشە  چواندنە  ئ��ەم  م��ێ��ژوو«. 
نوێ«  »فریشتەی  ناونیشانی  بە  كلەوە  پ��اول 
فریشتیەك  وێ���ن���ەی���ەدا  ل���ەم  دروس���ت���ك���راوە، 
دەركەوتووە، كە بەرەو دواوە دەفڕێت، باڵەكانی 
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كردوونەتەوە و بە مەبەستەوە و بە نیگایەكی 
دەیەوێت  كە  شتەدەكات،  ئەو  سەیری  زەقەوە 
لێی دووربكەوێتەوە. بنیامین رادەمێنێت »ئەمە 
پێیبڵێین  دەت��وان��ی��ن  ك��ە  ئ��ەو ش��ت��ەی��ە،  ه��ەم��ان 
فریشتەی  )ل257(.  مێژوو«.  فریشتەی  وێنەی 
م��ێ��ژوو، وەك���و م��ێ��ژوون��ووس��ێ��ك، ل��ەو كاتەی 
نیگایەك  دەك��ات و دووردەك��ەوێ��ت��ەوە،  سەفەر 
ئاڕاستەی دواوە دەكات و رووخساری بەرەو 
لە  دەیەوێت  ئەو  وەرچەرخاندووە.  راب��وردوو 
ئێمە  لەكاتێكدا  بفڕێت.  داهاتوو  ب��ەرەو  دواوە، 
خ��ووم��ان ب���ەوەوە گ��رت��ووە، راب����وردوو وەك 
زنجیرەیەك رووداو سەیر بكەین، كە رابوردوو 
فریشتەیەش  ئەو  دەبەستنەوە.  داهاتووەوە  بە 
كە  دەڕوان���ێ���ت،  سینگوالر  »كارەساتێكی  ل��ە 
و  دەهێنێت  وێرانیدا  بەدوای  وێرانی  ب��ەردەوام 
دەیەوێت  فریشتەیە  ئەم  پێیەوە.  ژێر  دەیخاتە 
شتەوە  لەو  »گشتێتییەك  و  ب��ڕوات  دواوە  بۆ 
بەاڵم  )ل257(  تێكشكاوە«.  كە  دروستبكات، 
لە  )واتا،  بەهەشتەوە هەڵدەكات  لەالی  تۆفانێك 
فریشتەكە  »باڵەكانی  و  مێژووەوە(  دەستپێكی 
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گ��رف��ت��اردەك��ات،  زۆرەوە  توندوتیژییەكی  ب��ە 
نزیك  ]وێرانیانە[  لەو  ناتوانێت  فریشتەكە  كە 
تۆفانەی  ئ��ەو  ه��ەر  )ل258(.  ب��ك��ەوێ��ت��ەوە«. 
و  پاڵدەنێت  دواوە  بۆ  ك��ات��ەدا  ل��ەو  فریشتەكە 
دەكرێت،  راپێچ  داهاتوو  بەرەو الی  فریشتەش 
فریشتەكە  ب��ەدی��دی  راب����وردوو  وێرانییەكانی 
دەڵێت  بنیامین  دەب��ن��ەوە.  گەورتر  و  گەورەتر 
»ئەم تۆفانە«، هەر ئەو شتەیە، كە ئێمە پێیدەڵێین 

»پێشكەوتن«. )ل258(.

سەرچاوەی ئەم وەرگێڕانە
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مێژوو وەك سەكۆی شانۆ
دەربارەی پەیوەندی
بنیامین و برێخت

وەرگێڕانی: پێشڕەو محەمەد
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و  مایكۆفسكی  وەك  بنیامین،  و  برێخت 
لەدوانە  یەكێكبوون  رووس��ەك��ان،  فۆرمالیستە 
ك��الس��ی��ك��ی��ی��ە ئ��ەدەب��ی��ی��ەك��ان��ی ب���زووت���ن���ەوەی 
شۆڕشگێڕیی سۆسیالیستی. پەیوەندیی نێوانیان، 
كە ماوەیەكی زۆر بوو بە شاراوەیی مابووەوە، 
ب��اوك��ردن��ەوەی  ل��ەگ��ەڵ  )1966(دا  س��اڵ��ی  ل��ە 
برێخت  دەرب�����ارەی  بنیامین  ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی 
ئاشكرابوو. واڵتەر بنیامین، بیرمەند و ئەدیبێكی 
عەجیب و غەریب و نەناسراو بوو. ئەو لە ساڵی 
1892دا لە خێزانێكی خۆشگوزەرانی جولەكەی 
ئەڵمانی لەدایكبوو، لە ماوەی كورتی ژیانیدا بە 
سەیروسەمەردا  و  ئاڵۆز  گۆڕانكاریی  گەلێك 
تێپەڕی، هەر لە البردنی چوارچێوە و عادەتەكانی 
بیركردنەوەی عیرفانییانەی خۆیەوە، تاكو مەیل 
پتەوكردن و  ئاڕاستەی بەرەو ماركسیزم و  و 

پڕكردنی كاتیگۆرییەكانی. 
تایبەتمەندییە  و  زەینییەكەی  رەقە  فۆرمە   
و  كۆسپ  بووبوونە  عاتیفییەكانی،  و  ئەخالقی 
پلەوپایەی  بە  ئەو  گەیشتنی  لەبەردەم  تەگەرە، 
ئ��ەك��ادی��م��ی. م��ام��ۆس��ت��ای��ان و ك��ارب��ەدەس��ت��ە 
دكتۆراكەیان  نامەی  زانكۆ  دەسەاڵتدارەكانی 
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ئەڵمانی(  تراژیدیای  سەرچاوەكانی  )دەربارەی 
تێگەیشتنەوە،  و  دەرك  ن��اق��اب��ی��ل��ی  ب��ەه��ۆی 
تەنها  ئەمە  بەاڵم  ڕەتیانكردەوە،  و  قبوڵنەكرد 
ئەو كێشەیە نەبوو، كە لەبەردەمیدا بوو. بنیامین 
بە خەسڵەتە تایبەتییە بێ ماسكەكەی خۆی، لە 
كاردانەوەدا بەڕووی ئەم كارە، بابەتەكەی بردە 
الی یۆهانس فۆلكێلت– یەكێك لە مامۆستایانی 
ئەكادیمیای  لە  )ئێستاتیكا(  جوانیناسی  فەرمیی 
ئەڵمانیدا -؛ سەرەنجام بێبەشكرا لە گەیشتن بە 
كارێكی گەرەنتی و دڵنیاكەرەوە، بوو بە ئەدیبێكی 
كرێكارئاسایەكی  رۆشنبیریی  ژیانی  و  گەڕۆك 
دەستپێكرد، بەو جۆرەی لە نوسینەكەی خۆیدا 
بەناوی نوسەر، وەك بەرهەمهێنەر باسی لەمە 
كردووە. كێشەیە بتوانین بڵێین، ئەگەر گەیشتبا 
بە  بیركردنەوەی  زانكۆیی،  پلەوپایەیەكی  بە 
رێگەیەكی  چ  و  دەڕۆی��ش��ت،  ئاڕاستەیەكدا  چ 
ت��اق��ی��دەك��ردەوە. ب��ەو زان��ی��اری��ی��ەی دەرب����ارەی 
بڵێین  ئەوەی رووی��داوە، دەكرێت  ئەو هەمە و 
ئەو، سەر  ئایدیا ماركسیستییەكانی  لە  زۆرێك 
بەو رۆژگارەیە، كە هێشتا داهاتوویەكی دیار بۆ 
چارەنووس  نییە.  روونی  ئاسۆیەكی  پیشەكەی 
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وابوو دۆخی ئابوریی ناجێگیر و پڕ لە مەترسی 
ماركسیزمدا  ب���ەالی  مەیلی  و  س��ەرن��ج  ئ���ەو، 
ئەو چووە  بیركردنەوەی  لەو رووەوە  راكێشا. 

نێو كۆمۆنیزمەوە. 
ل��ە دەی���ەی بیست و س��ەرەت��اك��ان��ی دەی��ەی 
كۆمۆنیستیی  دەرهێنەری  ئاسیە السیس  سیدا، 
شانۆ، كە بنیامین لە ساڵی )1923(دا لە كۆپری 
و  ناساند  برێخت  بە  بنیامینی  بینیبوو،  ئ��ەوی 
بنیامین  دووان��ە.  ئەم  یەكترناسینی  هۆی  بووە 
لە دەیەی سیدا بەشێوەیەكی رێك و بەردەوام 
لەگەڵ برێختدا یەكتریان دەبینی و لە سەردەمی 
زۆر  ماوەیەكی  دانیمارك،  لە  دوورخرانەوەیدا 
ئ��ەو دەی���ەدا، واتە  لەمیانەی  م��ای��ەوە.  ئ��ەو  الی 
كاردانەوەدا  لە   ،)1939( تاكو  دا   )1930( لە 
فاشیزم  سەركەوتنی  و  سەرهەڵدان  ب��ەڕووی 
كتێبی  نوسینی  سەرقاڵی  بنیامین  ئەڵمانیا[،  ]لە 
تێگەیشتن لە برێخت بوو؛ بەدبەختتر لە برێخت 
)بەخت هەرگیز یار و یاوەری ئەو نەبوو!( كاتی 
سەربازانی  راوەدوون��ان��ی  لەدەستی  راك���ردن 
لە  واڵتەكەی  دەیویست  كە  لەكاتێكدا  گشتاپۆ، 
سنووری نێوان ئیسپانیا و فەرەنسادا بەجێبێڵێت، 

لە )1940(دا خۆی كوشت. 
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لە  بەگشتی  بنیامین  نوسراوەكانی  بەرهەمە 
فۆرمی وتار، كۆتەیشن و ئەفۆریزمدا نوسراون، 
لە  زیاتر  دكتۆراكەیشیدا  نامەی  لە  تەنانەت 
و  ش���ەرح  ن��ەك  ]دەچ��ێ��ت[  فەلسەفی  رام��ان��ی 
تەفسیرێكی ئەرگومێنتاری و میتۆدێك. نزیكی و 
هاوڕێیەتیكردنی برێخت لەگەڵ بنیامیندا، لەوانەیە 
سەیربكرێت،  غەریب  و  عەجیب  شتێكی  وەك 
لەگەڵ  برێخت  هاوڕێیەتی  نموونە،  ب��ۆ  ن��ەك 
وەك  بەرپرسیارتری  و  سیاسیی  كەسایەتیی 
گیۆرگ لۆكاچ، بەاڵم برێخت و لۆكاچ بەرەوڕوو 
یەكتریان نەبینی. هۆكاری ئەم نزیكنەبوونەوەی 
ئ���ەوان رەن��گ��ە ل���ەوەدا ب��ووب��ێ��ت، ك��ە دژای��ەت��ی 
دەكرد  بیستەمی  سەدەی  ئەزموونیی  هونەری 
قوڵبوونەوە  ج��ۆرە  هیچ  ك��ە  ه��ۆی��ەوەی،  ب��ەو 
بوو  سوودمەند  برێخت  نییە.  گشتێتییەكی  و 
بەو  گەیشتن  ب��ۆ  پ��ڕج��وڵ��ەك��ەی  خەسڵەتە  ل��ە 
نێوان  لە  تەنانەت  شتەی بەالی ئەوەوە گرنگ، 
وردەواڵەكان و شتە الوەكییەكانیشدا ]بەڕواڵەت 
بنیامیندا كۆك  لەگەڵ  نەبوو[  هیچ گرنگییەكیان 
ئ��ەودا  ل��ەگ��ەڵ  زی��ات��ری  هاوبەشییەكی  ب���وو، 
جەوهەر  بنیامین[  ]وەك  رووەوە  لەم  هەبوو، 
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بەگشتی كەرت كەرت و شكاوی  و سروشتی 
قبوڵكردبوو.  م��ۆدێ��رن��ی  ئ��ەدەب��ی��ات��ی  ه��ون��ەرو 
بنیامین كۆكەرەوە )collector( و عەنتیكەناس 
بوو،  سەمەرە  و  سەیر  )antiquarian(ێ���ك���ی 
)passionate(سەوداگەرا بینەرێكی  پیادەڕەو 
و  مێژوو  دەیتوانی  كەسەی  ئەو  شارەكان،  ی 
كەنارەكان  لە گۆشە و  پێشینە كولتوورییەكان 
و لەنێو وردەواڵە و شتە لەكاركەوتووەكانەوە 

دەربهێنێت. 
لەژێر  رۆژانەییەكان  یادەوەرییە  پوختەی 
ناوی »گفتوگۆ لەگەڵ برێخت«دا، كە دوابەشی 
پێكدەهێنێت،  ب��رێ��خ��ت  ل��ە  تێگەیشتن  كتێبی 
وەك  ب��ن��ی��ام��ی��ن  و  »پ���ێ���دەر«  وەك  ب��رێ��خ��ت 
لەڕووی  بێگومان  ئەمە  دەردەخ��ات.  »وەرگر« 
سایكۆلۆژییەوە حەقیقەتێكی لەپشتەوەیە. هاوڕێ 
گێرشەم  ب��ەن��اوی  بنیامین  جولەكەكەی  كۆنە 
شولەم دەنووسێت: »برێخت بە سروشتە رەق 
و نەگۆڕەكەی خۆی كاریگەرییەكی قوڵی لەسەر 
بنیامین هەبوو، كە خویەكی هەستیاری هەبوو 
وەه��ای  هێزێكی  و  جەستەیی  توانایەكی  هیچ 

نەبوو«. 
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فیكرییەوە،  لەڕووی  دووانە  ئەم  پەیوەندیی 
بێگومان ئاڵۆزتر و دووئاڕاستە بوو. بۆ نموونە، 
و  ئایدیا  ل���ەوەی  بریتین  ه��ەن  نیشانەگەلێك 
زەینی  لە  ئێپیك]حەماسی[«  »شانۆی  چەمكی 
هەردووكیاندا، بەرلەوەی یەكتری ببینن، هەبووە. 
ئەم پوختەی یادەوەرییانە )كە هەرگیز هۆ و 
نەبووە(  بۆ باوكردنەوەیان بوونی  مەبەستێك 
زۆر گ��رن��گ��ن، چ��ون��ك��ە ف����ەزای راس��ت��ەوخ��ۆی 
گفتوگۆكانی ئەم دوو كەسە بەدەستەوەدەدات، 
شێوازی  زەی��ن��ی،  قاڵبی  و  شێواز  ]ه��ەروەه��ا[ 
قسەكردن، حەز و ئارەزوویان بۆ وێنە ]ئیماژ[، 
هەموو  هەروەها  ئەفۆریزم،  ئاماژە،  تەمسیل، 
و  ج��ودا  شێوەیەكی  بە  دەكرێت  شتانەی  ئەو 
دابڕاو لە بەرهەمە نوسراوەكانی ئەو دووانەدا 
بیانبینینەوە. لەگەڵ ئەوەی بنیامین بیرمەندێكی 
برێختەوە  لە  شتێك  ب��وو،  میتافۆریكەڵ  زیاتر 
لە  ئ��ەو،  پێشووتری  هاوبیرەكانی  كە  فێربوو، 
ئ��ادۆرن��ۆ،  ت��ی��ۆدۆر  تاكو  شولەمەوە،  گێرشەم 
و  دەڕوان����ی  ل��ەم��ەی��ان  زی��ان��ب��ار  شتێكی  وەك 
داخ و ك��ەس��ەری��ان دەره���ەق ب��ەوە دەخ���وارد: 
»بیركردنەوەی خاو« )Plumpes Denken(؛ 
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بەوە  پێویستی  بیركردنەوە  بێت،  هەرچۆنێك 
بكرێت  بەرلەوەی  بكاتەوە،  س��ادە  خۆی  هەیە 
پراكتیك بكرێت خۆی لە فۆرمی مەسەلە گشتییە 

بنچینەییەكاندا دروستبكات و رەنگبداتەوە. 
بیرمەندانەدا  لەو  گروپێك  ریزی  لە  بنیامین 
یەكەمی  جەنگی  لە  بەر  ساڵەكانی  لە  كە  بوو، 
نەزۆكبوونی  دژایەتیكردنی  كەوتنە  جیهاندا، 
ئەم  ئەڵمانیا.  زانكۆییەكانی  گوتارە  زمانناسی 
بڕیاریاندا،  دیكە  شێوەیەكی  ب��ە  بیرمەندانە 
واتاناسی  تایبەتمەندییە  بە  تازە  گیانێكی  تاكو 
ببەخشن،  زم���ان  خ���ودی  میتافۆرییەكانی  و 
پێبدەن.  ب��ەه��ای��ان  و  كەشفبكەن  چ��ەم��ك��ەك��ان 
بەرهەمە  و  ن��ەوەی��ە  ل��ەو  س��وودی  ماركسیزم 
نوسراوەكانی بیرمەندانێكی وەك بنیامین، بلوخ، 
و ئادۆرنۆ وەرگرت. هەڵبەت دەبێت بڵێین ئەگەر 
لەگەڵ تێگەیشتنە باوە ماتریالیستییەكاندا، لەگەڵ 
سوودێكی  ئ��ەوا  رووبەرووببینەوە،  ئ��ەوان��ەدا 
ئەو  ]وات��ا  وەرناگرین  ماركسیستانە  لەم  وەها 
باو  تێگەیشتنی  دەرەوەی  چوونەتە  بیرمەندانە 
و عامیانە بۆ تەفسیركردنی ماتریالیزم، وەرگێڕ[ 
لێرەدا بە ڕەچاوكردنی ئەم شیعرە، دەبێت پشت 
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بەم قسەیەی گۆتە ببەستین، كە وتی: 
بۆ تێگەیشتن لە شاعیر

دەبێت بچیتە نیشتمانی ئەوەوە 
Wer den Dichter will yerstehen[
.]Muss in Dichrers Larule gehen

و لەگەڵ بنیامیندا، ئەمە شاعیر – واتە برێخت 
– بوو، كە توانی رەگ و ریشەی ماتریالیستیی 

رەخنەگر بێنێتە بوونەوە. 

حەكیمی مۆدێرن
ل��ە راس��ت��ی��دا، ب��ەگ��ش��ت��ی��ی، دوو ش���ت، ی��ان 
خ��ەس��ڵ��ەت ب��ن��ی��ام��ی��ن و ب��رێ��خ��ت��ی ب��ەی��ەك��ەوە 
وێناكردنی  دەسەاڵتی  یەكێكییان  دەبەستەوە: 
مێژوویی و ئەویدیكەیان لێكچوون ]هەستكردن[
بە  گرامشی  وەك  ئەوانیش  مرۆڤگەرایی.  ی 
جیاوازییان  مێژووییەوە  قوڵی  رەشبینییەكی 
ه���ەب���وو ل���ەگ���ەڵ ب����زووت����ن����ەوەی ف��ۆرم��اڵ��ی 
كۆمۆنیستیی دەیەی سی، ]ئەو بزووتنەوەیەی[ 
رۆالن��دا  رۆم���ەن  فۆرمولەكەی  ل��ەگ��ەڵ  تیایدا، 
ئ��ی��رادە«(  گەشبینیی  ف��ی��ك��ری،  )»رەش��ب��ی��ن��ی��ی 
بنەمایە،  ئەو  لەسەر  و  چاند  ئومێدیان  ت��ۆوی 
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داهاتوویان  راب��ردوو،  دیالەكتیكی  تێگەیشتنی 
رەشبینیی  گ��رام��ش��ی��ی  ب��ەدی��دی  دام����ەزران����د. 
لەئاكامی  كۆمۆنیستییەكان[  ]بزووتنەوە  ئەوان 
وادەردەك���ەوت  ب��وو.  فاشیزمەوە  سەركەوتنی 
هەزارساڵەكەی  ئیمپراتۆرییەتە  بەرەو  ئەڵمانیا 
هەنگاوی هەڵێنابوو. سەرەڕای ئەمەش، كەوتنی 
ئەم  سۆڤێتی]یش[دا  یەكێتیی  لە  سۆسیالیزم 
مەیل و ئاڕاستە ئومێدەوارانەیان بۆ زەمەن و 

سەردەمی ئێستا لەگۆڕنابوو. 
ئەم رەشبینییە، ستراتیژییانە بوو، بۆ  بەاڵم 
ب��ەدواوە  ئومێدی  تاكو  ك��راب��وو،  دیزاین  ئ��ەوە 
یاخود  سەركەوتنەكانیان،  بەهۆی  ن��ەك  بێت، 
و  بەخت  پێشبینیی  قابیلی  گ��ەڕان��ەوان��ەی  ئ��ەو 
بەهۆی  بەڵكو  ب��وون،  یارمەتیدەر  شانسێكی 
هێشتا  ئەمە  ب��وو.  مرۆڤایەتییەوە  م��ان��ەوەی 
سەردەمی چەكە ئەتۆمی و ناوكییەكان نەبوو، 
بەاڵم، برێخت پەیامبەرئاسا كەوتە قسەكردن و 

رایگەیاند: 
ئەوان بەرنامەڕێژیان بۆ سی ساڵ كردووە... 
ئەوان دەیانەوێت هەموو شتێك لەناوبەرن. هەر 
خانەیەكی زیندوو لەنێو تەقینەوەی مەرگەسات 



97

هێشتا  لەنێودەچێت...منداڵی  وێرانكەرانەیاندا  و 
و  ئیفلیج  دای��ك��دا  رەح��م��ی  لەنێو  لەدایكنەبوو 

لەناودەبەن. 
 بنیامین دەسەاڵتێكی لەنێو بوونی هاوڕێكەیدا 
كەشفكرد، كە لەنێو قواڵیی مێژووەوە دەخرۆشا 
و ك��ەم��ت��ری��ش ن��ەب��وو ل��ە ه��ێ��ز و دەس��ەاڵت��ی 

فاشیستەكان. 
جیۆلۆجییەوە،  ل��ەڕووی  بنیامین،  و  برێخت 
تاریكی  ن��وێ��ی  ه�����ەزارەی س���ەردەم���ی  ل��ەن��ێ��و 
و س��ەه��ۆڵ��ب��ەن��دان��دا ب��ی��ری��ان��دەك��ردەوە. ئ��ەوان 
گەشبینییان الی كۆنترین مامۆستایانی مرۆڤایەتی 
پێدێت!«  كۆتاییان  »ناخۆشییەكان  دۆزییەوە. 
]ئامۆژگارییەكانی[  لە  پرەنسیپەیە  ئ��ەو  ئەمە 
لە  برێخت  كە  وەرگ��ی��راوە،  چینی  حەكیمێكی 
پارچە شیعرێك بەناوی »ئەفسانەی سەرچاوەی 
كتێبی دائ��ۆ دە جینگ دەرب���ارەی الئ��ۆ ت��زۆ لە 
مەنفادا« هێناویەتی و بنیامینیش دەستدەكات بە 
بە  دەگات  كاتێك  شیعرە  »ئەم  تەفسیركردنی: 
ئێمە، كە ئەمجۆرە زاراوە و دەستەواژانە، وەك 
ئەو وشانە لە گوێی مرۆڤدا دەنگدەدەنەوە، كە 
شتێكیان بۆ چوونەژێرباری بەڵێنەكانی مەسیح 
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بۆ  ئەم شیعرە  ئەمانە،  هەموو  نییە. سەرەڕای 
پێنییە،  بەڵێنێكی  تەنها  هەر  ئەمڕۆ  خوێنەری 

بەڵكو وانەیەكیشی بۆ ئەو پێیە: 
... ئەو ئاوە نەرمەی ئارام نابێتەوە

ن��ەق��اڕدا،  ب���ەردی  و  گرانیت  ل��ەب��ەردەس��ت��ی 
زووتر ڕام دەبێت.

بنیامین دەریدەخات، كە وەستان لەڕیزێكدا و 
یەكگرتن لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، كە وەك ئاوێكی 
»هەستپێنەكراو، ئارام، و ماندوونەناسانە« وان، 
ئایدیالی ستەملێكراوان  مرۆڤ دەخاتەوە بیری 
و زیانبەركەوتووەكان. بەو جۆرەی لە »تێزی 
شەشەمدا دەربارەی چەمكی مێژوو« )لەكتێبی 

رۆشناییەكاندا( دەنوسێت: 
هەیە،  بەخششەی  ئەو  مێژوونووس  تەنها 
هەڵبكاتەوە،  راب����ردوو  ئومێدی  پڕیشكی  ك��ە 
لەساتی  ل���ەوەی  دڵنیایە  ت���ەواو  كەسێكە  ئ��ەو 
مردوانیش  ت��ەن��ان��ەت  دوژم��ن��دا،  س��ەرك��ەوت��ن��ی 
لەئاماندا نابن. تا دەگات بەمڕۆ، دوژمن كەسێك 

نەبووە، جگە لە سەركەوتوو و داگیركەران. 
مێژوو هەمیشە بۆ ئەو مەیدان و شانۆیەكی 
ئامادەبووە، هەرگیز نەوەك )بەوجۆرەی لۆكاچ 
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ئێستا«  »پێشمەرجی  تەنها  لێدەكردەوە(  بیری 
]بووبێت[. دەبێت دووبارە خەباتەكانی رابردوو 
هەمیشە  بۆ  رەنگە  ئەگەرنا  سەرهەڵبدەنەوە، 
فەرامۆشبكرێن. بنیامین، تێزەكەی خۆی لەسەر 
شیكردنەوەی شیعری الئۆ تزۆی برێختدا بونیاد 
دەنێت، لێرەدا »پڕیشكی ئومێدی رابردوو« ئەو 
حەكیم  لەنێوان  لەقەیە  زووتێپەڕە  هاوڕێیەتییە 
لە عەقڵی  ب��اوان��ەی، كە  ع��ادەت��ە  ئ��ەو خو و  و 
ئاوایە  هاوڕێیەتییەكی  لەدایكبووە.  تزۆوە  الئۆ 
و  برێخت  مرۆڤایەتی«ی  النیكەمی  »بەرنامەی 
بنیامین دادەمەزرێنێت؛ و بنیامین تەفسیرەكەی 
خۆی بە حوكمێكی حەكیمانەی وەهاوە بەكۆتا 
پاشەكشێ  بیەوێت  كەسێك  »هەر  دەگەیەنێت: 
نابێت  پێبكات،  قورسەكان  و  سەخت  شتە  بە 

دەرفەت بۆ هاوڕێیەتی لەدەستبدات«. 
پرەنسیپە  بنیامین  گفتوگۆكاندا،  كۆتایی  لە 
ب��ەدە  شتە  »ل��ە  دەگ���وازێ���ت���ەوە:  برێختییەكە 
باشە  شتە  لە  ن��ەوەك  دەستپێبكە،  تازەكانەوە 
كۆنەكانەوە«. ئەمە هەر ئەو دەستەواژەیەیە كە 
هەیە،  لۆكاچ  دەرب��ارەی  برێختدا  وتارەكەی  لە 
برێخت بەهۆی حەزی نەبڕاوە بۆ مامۆستایان 
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چاكی  و  باش  »رۆژگارانی  پێشوو  دانایانی  و 
لە  راب��ردوو«ی كولتووری بۆرژوازیی، رەخنە 
ئەو ]مەبەست لۆكاچە[ دەگرێت. لۆكاچ، تۆماس 
ن��ەج��ی��ب��زادە دەخ��ات��ە ب��ەران��ب��ەر كافكای  م��ان��ی 
كارەكەی  نائومێدییەوە.  ترسناكی  خەیاڵپاوی 
بنیامین و برێخت لە گفتوگۆكاندا، دەربارەی كافكا 
مشتومڕ و كێشمەكێشمی لێدەكەوێتەوە. برێخت، 
خۆ- درێژدادڕیی  و  درێژكردنەوە  بە  بنیامین 
رازوڕەمزاویكردن )self-mystifications.(ی 
كافكا تۆمەتباردەكات. سەرەڕای هەموو ئەمانە، 
بەشێك  بە  كافكا  برێخت  دیكەدا،  شوێنێكی  لە 
كە  دەژمیرێت،  نائومێد«یانە  »دۆكۆمێنتە  لەو 
و  ستایل  بەهۆی  سۆسیالیستەكان  ن��وس��ەرە 
دەتوانن  ئەدەبییەكانیانەوە  داهێنەرە  تەكنیكە 

لێیەوە فێرببن. 
ئ��ەوەی دەرب���ارەی كافكا »ب��ەد و خراپە«، 
نائومێدییە؛ و ئەوەی »تازە«یە، تەنها تەكنیكێكی 
و  دەرككردن  فۆرمەكانی  بەڵكو  نییە،  ئەدەبی 
و  ئاگایی  هۆی  دەبنە  كە  ئەویشە،  تێگەیشتنی 
وەك  كافكا  روان��گ��ەی  برێخت  بەئاگاهاتنەوە. 
»لەژێر  كە  وەسفدەكات  پیاوە  ئ��ەو  روان��گ��ەی 
دیل  وردەب����ۆرژوازی����ی«دا  ب��ازن��ەی  و  خولگە 
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لەئەستۆ  ئەوانە  »ناچارە  كە  ب��ووە،  ئەسیر  و 
بگرێت«، بەاڵم ئەمە وردەبۆرژوازیی نییە بەرەو 
پێشەوا،  لە  روو  هەڵدەهێنێت،  هەنگاو  فاشیزم 
یان رێبەردەكات. ئەو تەنانەت لەژێر خولگەیشدا 
»ئەو  خۆیدەدات،  پرسیاركردنەكانی  بە  درێژە 
»گالی  هەمان  ئەمە  دەڵێت:  بنیامین  دان��ای��ە«. 
لە  برێختە  گوڕوتینی  پڕ  ]كارەكتەری[  گەی«، 
مرۆیی،  ژی��ری  م��رۆڤ��ەدا،  م��رۆڤ  شانۆنامەی 
ناكۆكییەكانی بوون،  لێدەگەڕێت  »ئەو كەسەی 
تەنها لەو شوێنەدا بێنە ناوەوە، كە لە شیكاریی 
ژیانی  واتە  دووربكەونەوە:  لەوانەیە  كۆتاییدا، 
لەژێر  كافكا  پاڵەوانەكانی  ]ب���ەاڵم[  ئینسان«. 
خوالنەوە و خولگەكاندا ورد و خاشدەبن. لەگەڵ 
ئەمەشدا، ئەوان – لەگەڵ »شڤایك« و »لیۆپۆلد 
»ئینسانە  ری��زی  لە  تاكانەن  ئ��ەو   – ب��ل��وم«دا 
ژیرەكان«دا ]سەر بە[ رۆژە »خراپە تازە«كانن. 
و  ئ��اوارەك��ان  و  قوربانیان  ئ��ەوان��دا–  ل��ەگ��ەڵ 
ج��ەم��اوەری��ی��ە،  كۆمەڵگەی  س��ەرگ��ەردان��ەك��ان��ی 
لێرەدا  دەستپێدەكات.  ]ب��ەوان��ەوە[  برێخت  كە 
سەرزەنشت  بیستەم  سەدەی  ئەدەبیاتی  لۆكاچ 
دەكات، بەهۆی ئەوەی ئەو ئەدەبیاتە نەیتوانیوە 
ب��وون،  بهێنێتە  هاوسەنگەكان«  »ك��ارەك��ت��ەرە 
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برێخت لە وەاڵمدا دەڵێت لەئینسانییەت داماڵین بە 
ئازادكردنی كۆمەاڵنی خەڵك لەنێو ناچێت، بەڵكو 
بوون بەبەشێك، یان پارچەیەكی ئەوانەوەیە كە 
]ئینسانەكان[  بوونی  نائینسانی  بە  ]پرۆسەی[ 
قوربانیی  نەناسراوی،  ]كەسایەتی[ی  الدەب��ات. 
وردەبۆرژوازییەی  ئەم  )كافكاییبوون(،  كافكا 
چیرۆكەكەی  لە  ماوەتەوە،  خوالنەوەدا  لەژێر 
برێختی،  كارەكتەرو  بۆ  دەگۆڕێت  كە  ئەودایە 
وات���ە »ب���ەڕێ���ز ك���ون���ەر«ی زی����رەك و ع��اق��ڵ. 
بنیامینیش نزیك لەم روانگەیە، دەربارەی »گالی 
گەی« دەڵێت: »مرۆڤ مرۆڤە؛ و ئەم وەفاداری 
و پابەندبوونە بە جەوهەری فەردیی كەسێكەوە 
نییە، بەڵكو ئامادەیی و حزوری هەمیشەیی ئەوە 
بۆ قبووڵكردنی جەوهەری نوێ«. رۆژە »بەدە 
ناوی  بێ  و  وێراندەكەن  كارەكتەر  تازە«كان، 
بە  برێخت  و  بنیامین  بەدیدەهێنن.  بزربوون  و 
ئینسانە بێ ناو و نەناسراوەكانەوە دەستپێدەكەن، 
دنەی نەرمی و ناسكی ئەو دەدەن، تاكو »شتە 
سەخت و دژوارەكان« بەجێبهێڵێت و شوێنەكە 
ترسیان  ئ����ەوەی  ب��ەه��ۆی  ب���ەاڵم  چ��ۆڵ��ب��ك��ات، 
بەرامبەر بە سەردەمێكی تاریكی نوێ هەیە، بیر 
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لە روانگەیەك دەكەنەوە، رادەكێشرێتە ئەودیوی 
خەباتە  هەموو  تاكو  ب��او،  چینایەتیی  خەباتی 
كۆمەاڵیەتییەكانی مرۆڤایەتی، بگرێتەوە، ئەویش 
فێڵ،  وەك  تایبەتمەندییەكانی  ئ��ەوەی  بەهۆی 
گرنگترە   )endurance( تەحەمول  و  تەڵەكە 
لە پاڵەوانپەرستی. شانۆنامە و شیعری برێخت 
بۆ  ئینسانییە  رێ��ب��ەرن��ام��ە)vademecum(ی 
»پاڵەوانەكان«یشی  و  تاریكە؛  ]ئەم[ سەردەمە 

مرۆڤی داهێنەر و سوعبەتچیی بزر و بێناون. 

شانۆی حەماسی
)Epic Theater(

ش��ەڕوش��ۆڕ(  )داستانی  حەماسیی  شانۆی 
مێژوویییە.  خەیاڵی  و  وێ��ن��اك��ردن  ب��ەره��ەم��ی 
واتە  برێخت،  ئەدەبی[ی  ]دزیی  »پلەیجەریزم« 
مارلۆ  و  شكسپیر  بەرهەمەكانی  نوسینەوەی 
لەالیەن ئەوەوە، ئەزموونگەلێكن دەربارەی ئەوەی 
تەفسیركردنیان،  و  مێژووییەكان  رووداوە  ئایا 
دووب��ارە  مێژووییەكان  پرۆسە  ج��ۆرەی  ب��ەو 
بە  دەب��ن  هەڵبسەنگێنرێنەوە،  س��ەرل��ەن��وێ  و 
لەگەڵ  ج��ی��اواز  النیكەم  ی��ان  ج��ی��اواز،  شتێكی 
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ئ��ەو رووداوان�����ەی وادێ��ن��ە ب��ەرچ��او؟ درام���ای 
و  بەئەنقەست  ئ���اوەژووك���ردن���ەوەی  برێخت 
بااڵتر  لەسەر  كە  وێنایەیە،  ئەو  بەتاڵكردنەوەی 
مانەوە  و  ران��ەك��ردن  و  تراژیدی  بەرزتریی  و 
تیایدا، وەستاوە. »رەشبینیی مێژوویی« برێخت 
رەشبینانەی  لەڕاستیدا  »گەشبینی«ی  بونیادی 
هەموو ئەوانە تێكدەشكێنێت، كە ئیمانی خۆیان 
ل��ەس��ەر روون����ی و زەروورەت���ی���ی م��ێ��ژووی��ی 
دام��ەزران��دووە. ]وت��اری[ »تێزەكان دەرب��ارەی 
چەمكی مێژوو«، دەنگدانەوەی دەنگیی بنیامین 

خۆیەتی، كە وەها تەفسیریدەكات: 
هەم  و  رووب���دات  بەمجۆرە  لەوانەیە  ه��ەم 
جیاواز،  سەرتاپا  دیكەی  جۆرێكی  بە  دەشێت 
ئەمەیە روانینی بنچینەیی و سەرەكیی كەسێك 
بۆ شانۆی حەماسیی دەنووسێت. ئەو ئیمكانەی 
لەوانەیە مێژوو لە داهاتوودا، چ شتێكی جیاوازی 
ئەو  ئەمڕۆدا  بینەرانی  زەینی  لە  لێبكەوێتەوە، 
وێنەیە دروستدەكات، كە بابەتەكە پەیوەندیی بە 

بەرژەوەندییەكانی ئەوانەوەیە. 
ه��ەڵ��ب��ەت ئ���ەم ئ���ەگ���ەرەش ل���ەئ���ارادای���ە، كە 
سبەینێ،  مێژووی  لە  جیاوازە  ئەمڕۆ  مێژووی 
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ئەمڕۆ  مێژووی  بزانین  ئ��ەوەش  دەبێت  ب��ەاڵم 
لەنێو دەستەكانی ئێمەدایە، تەنانەت ئەگەر ئەو 
ئامرازەی لەبەردەستماندایە، كەم و بێ بەهاش 
رەنگە  زەروورییەكەیشی،  چۆنایەتییە  و  بێت 
هۆیەوە  ب��ەم  بێت.  ناڕۆمانتیك  و  نادراماتیك 
نوسەری  راب�����ردوودا،  بەدەستهێنانەوەی  ل��ە 
بڕیارە  لەسەر  جەخت  حەماسیی  شانۆنامەی 
هێڵە  سەرتاپای  لە  كە   – ناكاتەوە  گەورەكان 
زیاتر  بەڵكو  ه��ەن،  م��ێ��ژوودا  بنچینەییەكانی 
پێداگریی لەسەر شتە ناگشتێتیی و بەشەكییەكان 

دەكات. 
رووبەرووبوونەوەی بنیامین لەگەڵ برێختدا، 
حەماسیی  »ش��ان��ۆی  ب��ەن��اوی  وت��ارێ��ك��دا  ل��ە 
تیۆرییەكی  تاكو  ناچاركرد،  بنیامینی  چییە؟«دا 
ت���ازە دەرب����ارەی م��ێ��ژووی درام���ا داب��ڕێ��ژێ��ت، 
لە  وات���ە  دی��ك��ەی��دا،  بەرهەمێكی  ل��ە  پێشتر  ك��ە 
ماركسیستبوونیدا،  قۆناغی  پێش  بەرهەمەكانی 
ئەڵمانی،  ماتەمی  درام��ای  سەرچاوەی  بەناوی 
ئاماژەی پێكردبوو. باشدەبێت ئەگەر ئاماژە بەو 
خەیاڵیی  لەنێوان  بنیامین  كە  پەیوەندییەبكەین، 
تەمسیلیی شانۆنامەنووسەكانی بارۆكی ئەڵمانی 
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بیستەمدا  س��ەدەی  هونەری  كەرەستەكانی  و 
ماخولیانەی  رۆح��ی  لە  س��ەرەت��ا  دەیبینێتەوە، 
تەمسیلی،  نیشانە  بە  پێشوودا،  سەردەمەكانی 
بەرهەمەكانی  لە  ئەو  كە  رازئامێزەكان،  بەاڵم 
پرەنسیپی  لە  پاشان  دەیانبینێتەوە؛  كافكادا 
»مۆنتاژ«دا، كە لە بەرهەمەكانی ئایزنشتاین و 
بە  بوو  مۆنتاژ  ئەو  بۆ  دەریخستوون.  برێختدا 
فۆرمی تەمسیلیی مۆدێرن، دروستكەر، چاالك و 
ناماخولیانە، كە دەیتوانی شتە ناچوونییەكەكان 
بتوانێت  كە  ببەستێتەوە،  بەیەكەوە  بەجۆرێك 
و  ناسین  بۆ  بكات  »ش��ۆك«  تووشی  خەڵكی 
بەشێكی  ت��ازەك��ان.  شتە  تێگەیشتنی  و  دەرك 
گرنگ و بەرچاوی نوسینە رەخنەییەكانی بنیامین 
بۆ ئەم »شۆك«ە تەرخانكراوە وەك ئەزموونی 
یەكەمین و سەرەتای ناڕێك لە ژیانی مۆدێرنی 
نموونە  بۆ  شاریدا.  پیشەسازیی  و  جەماوەری 
بەرانبەر  هەستیار  كاردانەوەگەرای  وەك  ئەو 
بەم »شۆك«�ە تازەیەی ژیانی مۆدێرن، سەیری 
بودلێر و پروست دەكات، ئەوان كەسانێك بوون 
لە زەمەنێكی یەكساندا، هونەرەكەی خۆیان وەك 
ئامرازێك بۆ بەرگریكردن لەخۆیان بەكاردەهێنا. 
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ئەو دەڵێت هونەرمەندی شۆڕشگێڕیی دیكە بۆ 
بە  پێویستی  خ��ۆی  پاراستنی  و  بەرگریكردن 
شێواز و رێگایەكی ئاوا نییە؛ هەمان ئەو كەسەی 
لێی و »پەرەپێدان و  بە مەودادانانی رەخنەیی 
بەخێرهاتن  و  پێشوازی  زەینی«،  بەهێزكردنی 
لەم »شۆك«ە دەكات. بەمجۆرە بنیامین مۆنتاژ 
پەیوەندییە  دەستبەسەرداگرتنی  توانای  واتە   –
بێ كۆتایی، ناچاوەڕوان، شاراوەكانی نێو شتە 
زەرووریی  پرەنسیپی  وەك  ناچوونییەكەكان– 
لە  هونەری  خەیاڵی  دروستكەری  و  پێكهێنەر 
و  سەرنج  بابەتی  دەكاتە  تەكنیكیدا،  سەردەمی 

تێڕامان. 
ئەو بۆ دۆزینەوەی رابردوویەكی بەبەرهەم، 
ئەڵمانی  ب��ارۆك��ی  س��ەردەم��ی  ب��ۆ  دواوە،  ب��ۆ 
دەگەڕێتەوە، بۆ ئەو فۆرمانەی دراما، كە تیایاندا 
پرەنسیپەكانی مۆنتاژ بۆ یەكەمینجار روویاندا. 
هەموو  لە  پرەنسیپانە  ئەم  تێگەیشت  لەوە  ئەو 
شوێنێكدا ئامادەییان هەیە، كە عەقڵی رەخنەیی 
ب��ۆ ت��ەع��ب��ی��رك��ردن و ش��ی��ك��ردن��ەوە دەرب����ارەی 
دیكە،  دەربڕینێكی  بە  دێ��ت��ەئ��اراوە،  نواندنەوە 
و  كامل  لەخۆیدا  كاتێك  هیچ  نواندنەوە  م��ادام 
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تەواو نابێت، بەڵكو بەئاشكرا و بەردەوام لەگەڵ 
ژی��ان��ی ن��وێ��ن��راوەدا ب��ەراورددەك��رێ��ت، ئەوسا 
دەرەوەی  لە  ساتێك  هەموو  دەتوانێت  ئەكتەر 
خۆیەوە بووەستێت و خۆی لە فۆرمی ئەكتەردا 

نمایش بكات. 
خۆی  رۆڵی  دیكە  جارێكی  چینی  كولتوری 
ل��ە ب��ی��رك��ردن��ەوەی ئ��ەم دووان�����ەدا دەگ��ێ��ڕێ��ت. 
درام��ای  و  شانۆ  نەریتی  ب��ە  ئ��ام��اژە  بنیامین 
ب��ەش��داری��ی  م��ەب��ەس��ت��ەی  ب���ەو  دەك����ات  چینی 
»رووداوەك��ان��ی  كە   – تەتكنیكەدا  لەم  برێخت 
دەربخات،   – دەك��ات«  ناكاریگەر  شانۆ  سەر 
پڕۆژەی  بلیمەتانە،  و  داهێنەر  ئەو زۆر  پاشان 
ئەوروپایی  ش��ان��ۆی  ب��ۆ  الوەك���ی  رێچكەیەكی 
دادەڕێ���ژێ���ت، ئ��ەو ش��ان��ۆی��ەی ب��ە ق��ەول��ی خۆی 
بۆ  رێگایەك  تاكو  لێكردۆتەوە،  بیری  هەمیشە 
راكردن لە نمایشی »داخراو«ی تراژیدیی یۆنان 
بكاتەوە.  ناتراژیك  درامایەكی  بە  گەیشتن  و 
مۆنتاژ،  پرەنسیپەكانی  و  ناتراژیك  درام���ای 
چەند بابەتێكی بەیەكداچوو بوون لەنێو زەینی 
بنیامیندا. ئەو رێگا الوەكییەی بنیامین دەیویست 
مەسیحیی  رازئ��ام��ێ��زی  ب��ەن��ێ��و  ب��ی��دۆزێ��ت��ەوە، 
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سەدەكانی ناوەڕاست، درامای بارۆكی ئەڵمانی، 
چەند دیمەنێكی ]شانۆنامەكانی[ شكسپیر، بەشی 
ستریندبێرگ  تاكو  گ��ۆت��ە،  فاوستی  دووەم���ی 
حەماسی«دا  »ش��ان��ۆی  و  برێخت  دواج���ار  و 

تێدەپەڕێت: 
رەوت  دەرب���ارەی  ك��ەوات��ە  ئاوابێت،  ئەگەر 
دەتوانین  بەڵكو  قسەناكەین،  رێچكەیەك  و 
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 
كە  دەك��ات،  تیۆرییەك  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  لۆكاچ 
دژی  و  پێچەوانە  بەرەی  دەكەوێتە  راستەوخۆ 
بەرهەمەكانی دواتری خودی لۆكاچەوە لەبواری 
زیاتر  دوات��ر  لۆكاچی  درامانووسیدا.  تەكنیكی 
ب��وو،  م��ێ��ژوو«  بنچینەیی  دەرگ��ی��ری »رەوت���ی 
بەجۆرێك  »كوێرەڕێگا«دا  لەگەڵ  رەفتاریشی 
یان  نەبێ�ت،  بوونی  هەرگیز  بڵێیت  وەك  ب��وو، 
بە  ئ��ەو  بهێنرێت.  ن��اوی  نەبێت  ئ��ەوەی  بەهای 
گەڕانەوە بۆ چەمكی تراژیدیا الی هیگڵ، پاڵەوانی 
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دراماتیك وەك نوێنەری ئیرادە و بەرگریكاری 
دژایەتیی نێوان دوو ئیرادەی ئەخالقیی تاقانەی 
دژبەیەك، ریزدەكات. تاكە ئامانجی پاڵەوان، یان 
ئیرادەی  پیادەكردنی  شانازییەكەی،  و  شكست 
خۆی بوو لە بەرانبەر هەموواندا، بەاڵم بنیامین 

دەنوسێت: 
كە  نوسیبووی،  پێشتر  س��اڵ  بیست  لۆكاچ 
بەرزترین  نادراماتیكی  سروشتی  لە  ئەفالتون 
نموونەی ئینسان– واتا حەكیم – تێگەیشتبوو. 
حەكیم  دیالۆگەكانیدا  لە  ئەو  ئەمەشدا،  لەگەڵ 
]تەنها[ تا بەردەم دەروازەی شانۆكە دەهێنێت. 
واتە، لەگەڵ ئەفالتوندا مێژووی ئەڵتەرناتیڤی 
بنیامین  ]م����ێ����ژووی[  ئ����ەوروپ����ی،  درام������ای 
دەستپێدەكات؛ ئەو شوێنەی ئینسانی حەكیم و 
بێالیەن، پاڵەوانێكە. لەڕاستیدا سۆكرات ستایشی 
دەك��ات،  ئۆریپید  نوێی  »عەقڵگەرا«ی  درام��ای 
بەكۆتایی  یۆنانی  تراژیدیای  مەزنی  قۆناغی 
دەگەیەنێت و بنیامین، برێخت بە »دراماتیستی 

سۆكراتی« سەیردەكات: 
رەنگە كەسێك شانۆی حەماسی بەدراماتیك 
ت��ر ل��ە دی��ال��ۆگ س��ەی��رب��ك��ات )دی����ارە ن��ەك بۆ 
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بەم هۆیەوە  هەمیشە(، بەاڵم شانۆی حەماسی 
بە زەرووریی كەمتر ]لە دیالۆگ[ فەلسەفی نییە. 
میتافیزیكییە  ب��ی��ك��ردن��ەوە  ل���ە  ب��ن��ی��ام��ی��ن 
برێخت  حەماسیی  سەوداسەرییەكەیدا، شانۆی 
سۆكراتی،  ه��ەر  تەنها  ن��ەك  فۆرمێكی  وەك 
سەیردەكات.  ئەفالتونیش  درام��ای  وەك  بەڵكو 
وەك  »ن��وس��ەر  وەك  ناونیشانێكی  لە  ئامانج 
گ��ەڕان  و  وەاڵم  دۆزی��ن��ەوەی  بەرهەمهێنەر«، 
هونەرمەندان،  بۆ  سیاسییدا  رۆڵێكی  ب��ەدوای 
توندڕەویی  ه��ەوڵ��دەدات  ك��ە  رۆڵ��ێ��ك  و  وەاڵم 
روانگەی  نەرمبكاتەوە.  كۆماردا،  لە  ئەفالتون 
رێگایەیە،  ئ��ەو  دەرخستنی  بنیامین  مێژوویی 
ل��ە دی��ال��ۆگ��ەوە ب��ۆ ش��ان��ۆی حەماسی  ك��ە ئێمە 
دەبات. بنیامین لە نوسینە شیكارییەكەی خۆیدا 
لەنێو  هونەرمەند  دەیەوێت  برێخت،  دەرب��ارەی 
رزگاربكات،  ئەفالتون  بیركردنەوەی[  ]پانتایی 
هەر ئەو شتەی ئەفالتوون خۆی لێی دەترسا. 

هونەر و سیاسەت
دەرب��ارەی  هەندێكجار  برێخت،  و  بنیامین 
س���ڕی���ن���ەوەی ب��ەس��ی��اس��ی��ك��ردن��ی ه���ون���ەر بە 
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یان  بەرهەمهێنان«  »ئ��ام��رازی  بەكارهێنانی 
و  پ��ەی��وەن��دی��ی سیاسەت  ه��ون��ەری،  ئ��ام��رازی 
لە  برێخت  ب��ەرت��ەس��ك��دەك��ردەوە.  ه��ون��ەری��ان 
تیۆری و پراكتیكی كاری دواتری خۆیدا، توانی 
بنیامین  ]بەاڵم[  ببێت،  زاڵ  ئەم الیەنەدا  بەسەر 
فرەالیەن  و  ت���ەواوی  بە  بتوانێت  ل��ەوەی  ب��ەر 
ماتریالیستیی  ئێستاتیكای  تیۆریی  دەرب��ارەی 

نوێ بیربكاتەوە، كۆتایی بەژیانی خۆی هێنا. 
روانگە پێشووییەكانی برێخت لەسەر بنەمای 
فۆتۆریستەكانی  و  پیسكاتۆر  ]تیۆرییەكانی[ 
ت��ری��ت��ی��اك��ۆڤ  وەك  رووس،  پ���ێ���ش���ووت���ری 
كە  ب���وون،  كەسانێك  ئ���ەوان  دروس��ت��ب��ووب��وو، 
شانۆی  لەناوبردنی  و  وێرانكردن  ئ��ەوان  الی 
دەهات  راستەوخۆ  هێرشێكی  مانای  بە  وەهم 
بەرهەمهێنانەوە  بۆرژوازییەت.  خودی  بۆسەر 
]تەقیلدكردنەوەی[ شانۆی ستانیسالڤسكی وەك 
]هونەرێكی[ بە هەمان رادە بۆرژوازیی دادەنرا. 
پرۆلیتاربوونیش،  ی��ان  دژەب���ۆرژواب���وون،  ب��ۆ 
دەب���وو  ئ����ەوان،  نمایشەكانی  ب��ە  ه���اوزەم���ان 
ك��اردەك��ەن  چ��ۆن  ش��ت��ەك��ان  ك��ە  پیشانبدرێت، 
دەرب��ڕی��ن��ی  )ب��ە  ه��ەی��ە.  كاریگەرییەكیان  چ  و 
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بە  »ئ��ام��رازەك��ە  رووس(،  فۆرمالیستەكانی 
ئ��اش��ك��را دەرب���ب���ڕە«. ه��ون��ەر دەب����وو ]وەك[ 
ن��ەوەك  سەیربكرێت،  بەرهەمهێنان  فۆرمێكی 
شتێكی رازئامێز و سیحراوی؛ و سەكۆش وەك 
كە  مەكینەكانییەوە،  بە  دەردەكەوت  كارگەیەك 

تەواو دەكەونە بەردیدەی هەمووانەوە. 
كە  كۆرینتی،  و  دۆریسی  پایەكانی  روون��ە 
بانكی  ن���اوەوەی  چ��وون��ە  و  دەروازە  دیمەنی 
كۆنەپارێزانە  ئامانجێكی  پێكهێناوە،  بۆرژوازیی 
دابیندەكات، بەاڵم باڵەخانە و بینا مۆدێرنەكانی 
بانكەكان بە دیمەنە شووشەییەكانیانەوە شتێكی 
زیاتر نییە، جگە لەنمایشكردنی شێوازی كاركردنی 
نموونەیەی  ئ��ەو  س��ەرم��ای��ەداری.  سیستەمی 
هێنرایەوە، بەراورد بە تیۆرییەكەی برێخت كرچ 
دەردەك��ەوێ��ت، چونكە،  ئینسافانە  بێ  و  كاڵ  و 
بەكارهێنانی  دەق��اودەق  بینیمان،  ج��ۆرەی  بەو 
سیاسییانەیان  پەیوەندییە  ئەو  كە  بوو،  مۆنتاژ 
ببینرێن،  ن��ەدەك��را  راستەوخۆ  كە  دام��ەزران��د، 
سەرەڕای ئەمە، بەدرێژایی سەردەم و قۆناغی 
چاالكیی هونەری ئاڤانگاردی چەپ لە دەیەكانی 
بیست و سیدا، باوەڕ و بۆچوونی بااڵدەست ئەوە 
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»وەهمگەرایی«  بۆسەر  هێرشكردن  كە  ب��وو، 
یان »بەرهەمهێنانەوە«، و بێ ئیعتیباركردنی و 
هۆی  دەبووە  راستەوخۆ  رەتكردنەوەی، خۆی 
رێچكەیەك  پێشڕەوانە،  سیاسیی  پراكسیسیی 
بەهۆیەوە سیاسەت دەتوانێت راستەوخۆ بچێتە 
ب��اوەڕەی��ە،  ئ��ەو  ئەمە  ه��ون��ەرەوە.  مەیدانی  نێو 
كۆی  لەسەر  ئەمڕۆ  تادەگاتە  كاریگەریی  كە 
دەرب���ارەی  چ��ەپ��دا،  و  رادی��ك��اڵ  بیركردنەوەی 

ئێستاتیكا، هەر ماوەتەوە. 
ئەم  ت��اك��و  بنیامین  ]ب��ی��ری[  پ��ەرەس��ەن��دن��ی 
جۆرەی  بەو  ئەو  ب��وو.  بێوێنە  و  تاقانە  خاڵە، 
فەیلەسوفی  وەك  دەناسرایەوە،  زەمەنەدا  لەو 
بە چاالكی كرد، كە خەفەتی  ئێستاتیكا دەستی 
بۆ لەناوچوونی نەریتە كۆنەكان و جێگیربوونی 
تەكنەلۆژیای مۆدێرن و كۆمەڵگەی جەماوەری 
نەبوو،  كەسێك  ئەو  دەخ���وارد.  ئەوانە  لەبری 
ئاڤانگارد.  شۆڕشگێڕیی  لەبیرمەندێكی  جگە 
هەمیشە ئاڤانگارد، بەاڵم ئاڤانگارد وەك رۆحی 
نزیكییەكی  راستیدا  لە  كەسەی  )ئەو  ئیلیوتێك 
لقە  دۆزینەوەی  هەبوو:  بنیامیندا  لەگەڵ  زۆری 
بنچینەییە شاعیرانەییە میتافیزیكییەكان لەالیەن 
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ئیلیۆتەوە هاوڕیشەبوو، لەگەڵ حەز و رێچكەی 
وەك  و  ئەڵمانی(،  بارۆكی  درام��ای  بۆ  بنیامین 
تەمسیلیی  توانستە  لەگەڵ  نزیكایەتی  رەخنەگر، 

و بەشداریكردنەكانی شیعری ئیلیۆتدا هەبوو. 
رۆژن��ام��ە،  ب��ە  دەره����ەق  بنیامین  روان��ی��ن��ی 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی زی���ات���ری���ی ]ت��ی��ۆری��ی��ەك��ان��ی[
وت���اری  ل��ە  بنیامین  دەردەخ���س���ت.  ئ���ەوی  ی 
»ح��ی��ك��ای��ەت��خ��وان«دا، وت���ارەك���ەی دەرب����ارەی 
رۆشناییەكاندا،  كتێبی  لە  لیسكۆڤ  نیكۆالی 
 – حیكایەت  خ��ۆ-ژێ��ن]پ��ارێ��زەر[ی  دەس��ەاڵت��ی 
گەیاندنی  لەگەڵ  عەقڵ–  پەیكەی  كۆنترین  ئەم 
بەتەواوی  رۆژنامە  كە  بەراورددەكات،  رووتدا 

ئەم رۆڵە دەگێڕێت. 
بەرهەمهێنەر«دا  وەك  »نوسەر  وت��اری  لە 
)رەن��گ��ە وت���ارەك���ە ب���ەر ل��ە »ح��ی��ك��ای��ەت��خ��وان« 
ن��وس��راب��ێ��ت( گ��ۆڕان��ێ��ك ل��ە پ��ێ��وەری گ���ەورەی 
بیركردنەوەی ئەودا دەبینرێتەوە. بنیامین لێرەدا 
رۆژنامە، یان النیكەم رۆژنامە هاوچەرخەكانی 
یەكێتیی سۆڤییەت، وەك »پرۆسەی لەناوچوونی 
گ������ەورە« وەس���ف���دەك���ات ك���ە »ه�����ەر ت��ەن��ه��ا 
جیاكردنەوەی باوی نێوان ژانرە ]جیاوازەكان[ 
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نێوان  جیاوازیی  هەروەها  بەڵكو  نابات،  لەنێو 
بەناوبانگكەر  و  بیرمەند  شاعیر،  و  ن��وس��ەر 
)popularizer‹(، نوسەر و خوێنەریش دەباتە 
بێ  »وشە  تیایدا:  شوێنێك  پرسیارەوە«؛  ژێر 
بەهاترین شتە، واتە رۆژنامە، دەبێت بەو شتە، 
تیایدا  دەتوانێت  رزگاركردن،  ئۆپەراسیۆنی  كە 

جێگیر ببێت«. 
ل���ە چینی  دی������وار  رۆژن���ام���ەك���ان���ی س����ەر 
سەردەمی شۆڕشی كولتووریدا، پۆستەرەكان، 
نوسراوەكان و نامیلكە باوكراوەكانی خوێندكارە 
پاریسییەكان )خوێندكارانی شوێنەكانی دیكە( لە 
تیۆرییەی  ئەم  هەموویان  )1968(دا،  ئایاری 
ب��ن��ی��ام��ی��ن پ��ش��ت��ڕاس��ت��دەك��ەن��ەوە و پ��ێ��داگ��ری��ی 
رۆژگارێك  ئەدەبیاتەی  ئ��ەو  و  ل��ەس��ەردەك��ەن 
پێیدەوترا ]ئەدەبیاتی[ ماخولیایی و میتافیزیكی، 
ئاڤانگاردی  شۆڕشگێڕیی  و  رادیكاڵ  رەخنەی 
ه��ات.  ب���ەدوادا  حەفتای  و  شەست  دەی��ەك��ان��ی 
بانگەشەكان،  سەرشەقام،  شانۆی  فراوانبوونی 
بە هەمان  ك��اردان��ەوەك��ان«  و  »پ��ەرچ��ەك��ردار 
و  ]راس��ت��ی  ل��ەس��ەر  جەختكردنەوەیەكە  رادە 
برێخت  و  بنیامین  بۆچوونەكانی  دروس��ت��ی[ 
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دەربارەی شانۆ. لە هەمانكاتدا جۆش و خرۆش 
ئاڕاستەیە  ی��ەك  ئ��ەو  ئ���ەوان،  رادیكاڵیزمی  و 
پۆتێشینەڵیتە زیانبەخشە دەشارێتەوە. بەمجۆرە 
ت��ەن��ه��ا دی��م��وك��رات��ی��زەك��ردن��ی ه��ون��ەر ل��ەالی��ەن 
ئامرازەكانی میدیای دووبارە بەرهەمهێنانەوە بۆ 
رەتكردنەوەی كۆی فۆرمە نەریتییەكانی هونەر 
ب��ە ج��ی��اب��وون��ەوەی دەرهێنەر  )ك��ە واب��ەس��ت��ەن 
تەماشاكەر(  و  بەرهەم  خاوەنی  یان  بینەر،  و 
»ئ��اورا«  س��ادەی��ی  بە  بنیامین  بەكارهێنراوە. 
لە  ئێستاتیكایی  خەرمانەی  وات��ە  خەرمانە:   –
و  توانا  بە  هونەریدا–  بەرهەمی  دەوروب���ەری 
میكانیكی  بەرهەمهێنانەوەی  و  خاوەندارێتی 
وەك  پرۆلیتاریزەكردندا،  ]پ��رۆس��ەی[  لەگەڵ 
بەرهەمهێنانەوەی  هەڵبەت،  سەیردەكات.  یەك 
سیستەمی  ل���ەالی���ەن  ل���ەوان���ەی���ە  م��ی��ك��ان��ی��ك��ی 
و  بەكاربهێنرێت  خ���راپ  س��ەرم��ای��ەداری��ی��ەوە 
جەزب بكرێت، ئەگەرچی بەمجۆرەش بووە؛ و 
بنیامین یەكەمین بیرمەند بوو ئەم مەترسییەی 
بەرپێگرتن  ئامرازێكی  وەك  و  ك��رد،  ئاشكرا 
ئەگەر  )ی���ان  كۆمەاڵیەتییەكانی  چ��اودێ��ری��ی��ە 
زەروورەت���ێ���ك ه��ەب��ێ��ت، چ���ارەس���ەر( ب��ەس��ەر 
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تازە  خاڵێكی  ل��ێ��رەدا  پێشنیاركرد.  میدیاكاندا 
بوونی نەبوو؛ تەنها خاڵێكی تەنگژە دروستكەر 
چەندین  كۆمەاڵیەتی،  چاودێریی  كە  بوو،  ئەمە 
فۆرمی تازەی هونەری بەرهەمدەهێنا، و زیاتر 
لەمەش ئەم بەسیاسیكردنەی میدیاكان، هەمان 
بەسیاسیكردنی هونەر بوو. بەدەربڕینێكی دیكە، 
میدا و هونەر یەكسان و هاوشوناس بوونەوە. 
ن��اوەڕۆك  و  ف��ۆرم  نێوان  پێشووی  جیاوازیی 

لەنێو چوو، خودی فۆرم بەسیاسیی دەكرا. 
بە رۆچوونێكی وەهای ناوەڕۆك لەنێو فۆرمدا، 
بەرتەسك  فۆرمەكان  مەیدانی  و  پانتایی  رەنگە 
قۆناغی  منداڵی  بنیامین  لەبەرئەوەی  ببێتەوە، 
یەكەمی سەردەمی تەكنیكیی نوێ بوو، لە دۆخێكدا 
فۆتۆگرافی،  مۆنتاژی  وەك  تەكنیكەكانی  ك��ە 
سیاسییان  راس���ت���ەوخ���ۆی  ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی 
بەدەستدەهێنا، هەندێكجار حەزی دەكرد تەكنیك 
ماتریالیزەبكات،  و  بەرجەستە  فاكتەرێك  وەك 
كە لەڕووی سیاسییەوە، كاریگەریی هەبوو، ئەم 
واقیعەی لەبیردەكرد، كە بەسیاسیبوونی تەكنیك، 
بریتییە لە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان، هەروەها 

ئامرازی بەرهەمهێنان. 
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بەدە  »شتە  قارەمانی  هەمانكاتدا  لە  ئ��ەو 
تازەكان« بوو، بەرگریشی لێدەكردن. فەلسەفەی 
بینیمان،  ج���ۆرەی  ب��ەو  بنیامینیش،  م��ێ��ژووی 
پێویستیی بە دژایەتییەكی هەمیشەیی هەبوو بە 
نوێنەرایەتییكردنی »رابردوو« و قوربانییەكانی. 
ئەو بۆ چارەسەركردنی ئەم دژیەكێتییە بەدوای 
چەمكی  بەكارهێنانی[  ]ب��ە  دەگ���ەڕا  رێگایەكدا 
 Jetztzeit –( كاتی ئێستا، یان ئامادەیی ئێستا
now-time(، ئەو ئەزەلییەتەی تیایدا، زەمەن لە 
جوڵە دەكەوێت، خاڵێكە تیایدا رابردوو، داهاتوو، 
ناهەماهەنگ، وروژێنەر و  بە جۆرێكی  ئەویش 

جەنجاڵئاسا، لە ساتی ئێستادا بەیەك دەگەن. 
ئەم چەمكەی ساتی ئێستایە، لەگەڵ شێواز و 
Ermattungs-( رێگاكانی تاكتیكی هێزلێبڕین
رێچكەی  و  ئاڕاستە  یان  ئیماژ،  دوو   ،)taktik
بنیامین  بیركردنەوەی  بەسەر  بااڵدەستبوون 
یان  ئێستا  ساتی  ژیانیدا.  كۆتایی  ساڵەكانی  لە 
دەسەاڵتێك  لە  بوو  بریتی  ئێستا،  ئامادەبوونی 
لەالیەن  چ  رووداوەك��ان��دا،  لە  تەداخولكردن  بۆ 
س��ی��اس��ەت��م��ەدارەوە ب��ێ��ت ی���ان رۆش��ن��ب��ی��ر، بۆ 
»بڕین و وەستاندنی زنجیرەی مێژوو« )تێزی 
م��ێ��ژوو(. ئەم  ش��ازدەه��ەم دەرب���ارەی چەمكی 



120

نەریتە  لە  وردب��وون��ەوە  بۆ  لەالیەكەوە  ئیماژە 
و  پەرەسەندنخوازەكان  پێشكەوتنخوازەكان، 
)كە  سۆسیال-دیموكراسیی  حەتمیگەراییەكانی 
مێژوو  دەرب��ارەی  خۆیدا  تێزەكانی  لە  بنیامین 
لەالیەكی  س��ەر(  دەكاتە  هێرشیان  ئاشكرا  بە 
دیكەوە بۆ وردبوونەوە لە پۆزەتیڤیزمی یۆتۆپی 
سەردەمی  سۆڤێتیی  یەكێتیی  پراگماتیزمی  و 
ستالین، زۆر گرنگ و بەهادارن. بنیامین دەچێتە 
ریزی گرامشی و لۆكاچی كتێبی مێژوو و ئاگایی 
ماركسیستییانەی  دەقە  لەو  )یەكێك  چینایەتی 

كاریگەرییەكی زۆری لەسەر بنیامین هەبوو(. 
»تاكتیكەكانی  وات���ا  دی��ك��ە،  رێ��چ��ك��ەی��ەك��ی 
پڕ  شیعرێكی  كۆپلە  لە  برێخت  هێزلێبڕین«، 
مەرگی  دوای  كە  دەكات،  وەسفی  رەشبینی  لە 

بنیامین نوسیویەتی: 
تۆ  ش��ت��ەی  ئ��ەو  هێزلێبڕین  تاكتیكەكانی 

بەكاریدەهێنێت 
لەژێر  شەترەنج  مێزی  لەسەر  دانیشتوو 

سێبەری درەختی هەرمێ،
ئەو دوژمنەی تۆی وەدەرنا لە دەوروبەری 

قەرەباڵغی كتێبەكانت 
بەدەستی كەسانێكی وەك ئێمە لە پەل و پۆ 

ناكەوێت.
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بنیامینی  فەلسەفەی هێزلێبڕین، نوسینەكانی 
كاریگەریی  ژێر  برێخت، خستووەتە  دەربارەی 
خ��ۆی��ەوە، ئ��ەو ب����اوەڕەی دەڵ��ێ��ت »سەختی و 
ق��ورس��ی��ی��ەك��ان ك��ۆت��ای��ی��ان دێ���ت«. ج��ەوه��ەری 
لەسەر  بنیامین  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  دیالەكتیكیی 
و  ئێستا«  »ئ��ام��ادەی��ی  جەمسەرێتیی  بنەمای 
چاودێركردن  ]وات��ا[  بیناكراوە،  »هێزلێبڕین« 
تەداخولی  و  ن���اوەوە  هاتنە  م��ێ��ژوو،  ب��ەس��ەر 
»مسیانیكی« تیایدا )ئەگەرچی، پێوەرەكان زۆر 
بچووك و زەمەن زۆر كورت و نابەردەوامە(. 
دەرب��ارەی  تێز  دوایین  لە  چاوەڕوانییەی  ئەو 

چەمكی مێژوو دەربڕدراوە، واتا:
كراوەیە،  دەروازەیەكی  زەمەن  هەرساتێكی 

تاكو مەسیح لێیەوە بێتە ژوورەوە. 
ئ���ەم���ە ه����ەم����ان ح��ەك��ی��م��ی��ی ه���ۆش���ی���ارە، 
هەمان  قورسییەوە.  بەهۆی  لەپەلوپۆكەوتوو 
بنیامین،  هاوڕێكەی  كە  چ��اوەڕوان��ی،  چەمكی 
ئ��ەرن��س��ت ب��ل��ۆخ ب��ە ك��ات��ی��گ��ۆری��ی »ی��وت��ۆپ��ی��ای 
ئومێد  ئۆنتۆلۆژیای  پرەنسیپی  یان  كۆنكرێتی« 

وەریگێڕاوە. 
بلۆخ، دەربارەی خۆكوژیی بنیامین دەنوسێت، 
ئەم كارە بەجۆرێك جیابوونەوەبوو لە ژیان، بەو 
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جۆرەی چاوەڕوانی لەو دەكرا؛ بە تایبەت ئەگەر 
بهێنینەوە، كە من  بەبیر خۆمان  ئەو  رستەكەی 
مرۆڤ  دەسەاڵتی  »پیادەبوونی  لەبیرمە:  ئێستا 
بەسەر مردودا، زۆر كەمە«. برێخت لە دۆخێكی 
لە شیعری دووەم��ی خۆیدا  رۆحی هاوشێوەدا، 
دەربارەی مەرگی بنیامینی 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 
تەسلیمی  دواتر  لەوانەیە رۆژی  ئەوەی  هەواڵی 
گشتاپۆ بكرێن، لە بەندەری پۆرت لە سنووری 
فەرەنسا و ئیسپانیا، خۆی كوشت. برێخت دوای 
بیستنی هەواڵی مردنی ئەو، وتی ئەمە یەكەمین 
زیانی واقیعییە، كە هیتلەر لە ئەدەبییاتی ئەڵمانی 

داوە.

سەرچاوە:
استانلی میچل: دربارە بنیامین، در: روبرت اشتاین: 
اختران،  انتشارات  م��ددی،  مجید  ترجمە  بنیامین،  والتر 

تهران، 1382.



123

ئاین لە روانگەی
واڵتەر بنیامینەوە

لە فارسیەوە: ئارام مەحمود ئەحمەد
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تێگەیشتنەیە،  چاویلكەی  ئەو  هەمان  تیۆر 
و  دەیبینین  سوودلێوەرگرتندا  لەپێناو  ئێمە  كە 
سەرنجی لێدەدەین. تیۆر ئامرازێكە بۆ جیاكاری 

و كردنەوەی گرێكان و بەخشینی واتا.
پرسیاری سەرەكی لە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی 
ئاییندا ئەوەیە كە )ئایین چییە؟(. لەماوەی دوو 
تایبەت  تیۆرێكی  هیچ  راب�����وردوودا  س���ەدەی 
دەرك��ەوت��ە  س��ەرج��ەم  بتوانێت  نییە  ئایین  ب��ە 
تیۆرێكی  كاتێكیش  هیچ  لێكبداتەوە،  ئایینیەكان 
لەوشێوەیە بوونی نابێت. هەموو تیۆرێك تیشك 
دەخاتەسەر بابەتێكی دیاریكراو و لە بابەتەكانی 
لێكۆڵینەوەی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ج��ی��ادەك��ات��ەوە،  ت��ری 
ئایینی بەردەوام بەدوای ئەو تیۆرانەدا دەگەڕێت 
كە بتوانن دەرگای نوێ بۆ بینین و شیكردنەوەی 

ئایین بەڕووی ئێمەدا بكەنەوە.
لە دەیەكانی ئەم دواییەدا لێكۆڵەرەوانی ئایین 
تێڕوانینی  ب��ۆئ��ەوەی  تێپەڕاند،  سنورەكانیان 
نوێیانەوە  تێڕوانینە  ل��ەو  و  ب��دۆزن��ەوە  ن��وێ 
ئایین شیبكەنەوە. خوێندكاران و مامۆستایانی 
زۆریان  گرفتی  ئایینیش  لێكۆڵینەوەی  ب��واری 
پرسیاری  تیۆرانە  ئەم  راستە  پێشهاتووە،  بۆ 
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نوێ دەوروژێنن و هەلی نوێ بۆ لێكۆڵینەوەی 
ئاسان  تێگەیشتنیان  بەاڵم  دەڕەخسێنن،  ئایینی 
بیروڕای  لە  بەخێرایی  بوو  باش  پێمان  نییە. 
ك��اری��گ��ەرت��ری��ن زان��ای��ان ب��ڕوان��ی��ن��ەوە، ك��ە لە 
دەرەوەی ئایین كاریان كردووە، بەاڵم بەرهەم 
و بیریان كاریگەری لەسەر لێكۆڵینەوەی ئایینی 

هەبووە.
و  هەڕەمەكی  هاتووە  نوسینەدا  لەم  ئەوەی 
تیۆرانە  ئەم  بەڵكو  دروستنەبووە،  هیچەوە  لە 
بەرهەمی ئەو گفتوگۆیانەیە، كە دامەزرێنەرانی 
ئەم تیۆرانە لەگەڵ تیۆریسینەكانی پێش خۆیان 
كەس  چ��وار  رووەوە  ل��ەم  داون.  ئەنجامیان 
ماركس،  كارڵ  فرۆید،  سیگمۆند  پێشڕەوبوون: 
چوار  ئەم  سوسێر.  فردینان  و  نیچە  فردریش 
مشتومڕی  زەم��ی��ن��ەی  ب��ەی��ەك��ەوە  پ��ێ��ش��ڕەوە 
رەخساندووە.  بیستەمیان  سەدەی  ناوەڕاستی 
تا  چواركەسە  ئەم  پرسیارەكانی  و  تێگەیشتن 
ئێستاش لە دەستوری كاری تیۆرە نوێیەكاندان. 
یان  پەسەندبكەین،  تیۆرانە  ئ��ەم  ئێمە  ئەگەر 

نەخێر، پێویستە بیانناسین.
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فەلسەفەی بنیامین و ئایین
چ��وار  س��ەر  دەخ��ەی��ن��ە  تیشك  ل��ێ��رەدا  ئێمە 
بەرهەمی بنیامین: )رەخنە لە توندوتیژی 1921(، 
)ئەركی وەرگێڕ 1923(، )بەرهەمی هونەری لە 
سەردەمی دوبارە بەرهەمهێنانەوەی میكانیكیدا 
1936(، )تێزەكان دەربارەی فەلسەفەی مێژوو 

 .)1940
لە  ب��اس  توندوتیژیدا  رەخ��ن��ەی  لە  بنیامین 
بنەماكانی یاسا، یان نەبوونی یاسا دەكات. ئەو 
دەڵێت یاسا ناتوانێت لەسەر خۆی دروستبكرێت. 
فەرمانی  ل��ە  )ن��ە  نییە  بنەمایەكی  هیچ  ی��اس��ا 
تر(.  نە هیچ شتێكی  لە سروشت،  نە  خواوەند، 
ئەگەر بنەمایەكی هەبوایە، ئیتر پێویست نەبوو 
بۆئەوەی خۆی جێگیربكات و بپارێزێت پەنا بۆ 
بەستنی  پشت  ل��ەوە  بێجگە  ببات.  توندوتیژی 
تەواوی یاسا بە توندوتیژی، ئاماژەیە بۆئەوەی 

یاسا خۆبەخۆ بێ بناغە و بێ بنەمایە.
هەبێت،  بنەمایەك  و  بناغە  ب��ڕی��ارە  ئەگەر 
تێڕوانینێك  توندوتیژییە.  تەنها  بنەمایە  ئ��ەو 
سیستمی  ناخی  لە  توندوتیژی  بۆ  پاساوە  كە 
پاساوە  )ئامانج،  بنەمای  لەسەر  ئەگەر  یاسادا، 
بۆ ئامڕازی بەکارهێنراو(، توندوتیژی پاساو بۆ 
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ئەو یاسایە دێنێتەوە )كە بەدەستی یاسا جێبەجێ 
دەكرێت و بەردەوام دەبێت(، سەرنجی ئێمە لەو 
توندوتیژی  یان  یاسا  بێبنەمابوونی  راستییە، 
خۆیەتی،  مافی  ئامانج  ئەگەر  دووردەخ��ات��ەوە، 
ئەو  گەیشتنە  بۆ  توندوتیژی  ئامرازی  كەواتە 

ئامانجە، وەك پێویستییەك دەردەكەوێت.
نەیانهێشتووە  دەڵێت  بنیامین  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
بپرسین پێویستی توندوتیژی یاسایی دەتوانێت 
نەبوونی  واتا  یاسا،  خودی  لەبارەی  شتێك  چ 
خودی  ئاشكرابكات؟  یاسا،  بۆ  پتەو  بنەمای 
خۆی  لەسەر  ناتوانێت  یاسا  نییە،  بەس  یاسا 
توندوتیژی  بۆ  پەنا  یاسا  پێویستە  بینابكرێت. 
ببات، بۆئەوەی خۆی بچەسپێنێت و بەردەوامی 
بەخۆی بدات. توندوتیژی لە جێگەی بنەماكانی 

یاسا جێکەوت بووە.
بنیامین لە )ئەركی وەرگێڕ(دا هەمان پرسیار 
بەشێوەیەكی  ب��ن��ەم��اك��ان  و  خ��واس��ت��ەك��ان  ل��ە 
نێوان  پەیوەندیی  ه��ەروەه��ا  دەخ��ات��ەڕوو،  ت��ر 
ب��ەره��ەم��ی ئ��ەدەب��ی س��ەرەت��ا و )ژی��ان��ی دوای 
شتێك  چ  لێكدەداتەوە.  وەرگێڕاندا  لە  م��ردن(ی 
خەریكە وەردەگێڕدرێت؟ بە سەرنجدان لەوەی 
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وەرگێڕانی  بەهای  ئەدەبی  بەرهەمێكی  هەموو 
هەیە، )وەرگێڕ كاتێك دەتوانێت بابەتێكی قوڵ و 
پڕنهێنی و شاعیرانە دوبارە بەرهەمبێنێتەوە، كە 

خۆشی شاعیر بێت(.
بەرهەمی  دەتوانێت  هونەرێكە  وەرگ��ێ��ڕان 
بگۆڕێت.  ل��ەخ��ۆی  زی��ات��ر  شتێكی  ب��ۆ  ئ��ەدەب��ی 
ب��ە وەرگ���ێ���ڕدران دەبێتە  ئ��ەدەب��ی  ب��ەره��ەم��ی 
دەبێتە  وات��ە  م���ردن(،  دوای  )ژی��ان��ی  خ��اوەن��ی 
هەبووە.  بنەڕەتدا  لە  شتەی  لەو  زیاتر  شتێكی 
وەرگ���ێ���ڕان )ق��ۆن��اغ��ێ��ك��ی ژی��ان��ی ب���ەردەوام���ە(، 
لەگەڵ  پێویستە  ئەدەبی  بەرهەمی  لەبەرئەوە 
زمانێكی  لە  بۆئەوەی  بمرێت،  وەرگێڕدا  كاری 
بەرهەمێكی  ن��اوی  بە  و  خ��ۆی  لە  زیاتر  و  تر 
هونەرییەوە ئەدەبی ژیان بەسەرببات. هاوكات 
ب��ەره��ەم خ��ۆی ل��ە س���ەرەت���اوە، ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
قووڵە  نهێنییە  بەو  ناتوانێت  هەیە،  كەموكورتی 
بگات كە عەوداڵی بووە و خۆی بۆ وەرگێڕان 
نییە  ئەوە  وەرگێڕ  ئەركی  دەدات.  بەدەستەوە 
كەسانە  ئەو  بۆ  بنەڕەتیەكە  دەقە  زانیاری  كە 
دەقە  زمانی  نییە  لەتوانایاندا  كە  بگوازێتەوە، 
بنەڕەتیەكە بخوێننەوە، بەڵكو ئەركی ئەوە دوبارە 
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توانای  ئازادكردنی  ئامانجی  بە  بیخوڵقێنێتەوە، 
بەندیخانەی  لە  بنەڕەتییەكە  دەقە  شاعیرانەی 

زمانێكی تایبەتی.
كتێبی  لە   )Tod Linafelt( لینافێلت  ت��ۆد 
رەخنە  و  ماتەمینی  روداو،  ب��ەردەوام:  )میراتی 
ساڵی  ئینجیل(  كتێبی  مردنی  دوای  ژیانی  لە 
2000، لە )ژیانی دوای مردن(ی كتێبی )میراتی 
ئۆرشەلیم  وێرانبوونی  ل��ەب��ارەی  ك��ە  ئارمیا( 
دەکۆلێتەوە، كاتێك دەكەوێتە دەست بابلییەكان 
لە  بنیامین  تێگەیشتنی  ك��ە  ن��ی��ش��ان��ی��دەدات  و 
خوێندنەوەی  ل��ە  ت��وان��ای��ەك��ی  چ��ی  وەرگ��ێ��ڕان 
م���ێ���ژووی ش��ی��ك��اری ئ��ی��ن��ج��ی��ل��دا ه���ەی���ە. ئ��ەو 
نیشانیدەدات، كە چۆن دەقی بنەڕەتی و سەرەتا 
)میراتی( بە تایبەتی دەنگی رەنج و لەدەستدانی 
یان  وەرگ��ێ��ڕان،  ب��ۆ  خ��ۆی  ئیالهی،  وەاڵمێكی 
بەدەستەوەدەدات.  مەرگ  دوای  ژیانی  هەمان 
)لینافێلت( وەرگێڕان و شیكردنەوە و هۆنراوە و 
ئەو چیرۆكانەی دوای )كتێبی میراتی( نوسراون 
و هاوشێوەی ژیانی دوای مردنی ئەو كتێبەن، 
ب��ەردەوام ناودەبات، ئەم  بە ئەدەبیاتی نەمر و 
ئەدەبیاتە نەمرە، هەوڵدەدات دەنگی ئازارەكان، 
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لە  كە  بكات،  ئازادیان  و  بخوڵقێنێتەوە  دوب��ارە 
دەقە بنچینەییەكەدا بوونیان هەیە.

لە  هونەری  )بەرهەمی  وت��اری  لە  بنیامین 
سەردەمی دوبارە بەرهەمهێنانەوەی میكانیكیدا( 
دەخ����وازێ����ت خ��واس��ت��ی ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری 
لەالیەنی پەیوەندی لەگەڵ قۆناغە مێژوویەكەی 
مێژوودا  لە  بنیامین  وت��ەی  بە  كە  بكۆڵێتەوە، 
هونەر قۆناغێكی نوێیە و بەرهەمی شێوازەكانی 
دوبارە بەرهەمێنانەوەی زۆرە. شتێك كە لێرەدا 
مایەی گرنگیپێدانە، تێگەیشتنی )رەسەنایەتی(�ە، 
مەبەستی بنیامین لە رەسەنایەتی، ئامادەبوونی 
بەرهەمی رەسەنی هونەرییە لە شوێن و كاتدا، 
دەتوانێت  ئامادەبوونە  ئ��ەم  سەلمێنەری  وات��ە 
ل��ەك��وێ��دا ب��ێ��ت. شتێك ك��ە ن��ات��وان��رێ��ت دوب���ارە 
هونەریە.  بەرهەمی  خودی  بەرهەمبهێنرێتەوە 
هونەری  رەسەنی  بەرهەمی  كە  خودەیە  ئ��ەم 
لەگەڵ  لەپەیوەندیدا  و  دووردەخاتەوە  ئێمە  لە 
مێژوویی.  بوونی  هیتر  خاوەنی  دەبێتە  ئێمە 
دوبارە بەرهەمهێنانەوەی میكانیكی هەوڵدەدات 
بابەتەكە  ئەوەی  بۆ  كەمبكاتەوە،  دوورییە  ئەو 
لە رێگەی هاوچەشنەكەیەوە، لە رێگەی دوبارە 
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بەرهەمهێنانەوەوە، لە نزیك خاڵی ئێمە دابنێت.
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی��ەك��دا،  ه���ەر  ل��ە  ئێستا 
رەسەنایەتییەكە الواز و الوازتر دەبێت، چونكە 
بابەتی  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوە،  دوب����ارە  تەكنیكی 
رەسەنایەتی  بازنەی  لە  بەرهەمهێنراوە  دوبارە 
خۆی  بنچینەیی  پێگەی  لە  و  دەرەوە  دێنێتە 
لەم  و  بێگانە  ب��ە  دەی��ك��ات  دووری���دەخ���ات���ەوە، 
رووەوە چەندێتی كۆپیكراوەكان دەخاتە شوێنی.
بەرهەمە  كاتێك  بەرهەمهێنانەوە  دوب���ارە 
رەس���ەن���ەك���ەش ل���ە ك����ات و ج��ێ��گ��ەی خ��ۆی 
رەسەنایەتییەوە.  بەو  گرێدراوە  هەڵدەكەنێت، 
لەبەرئەوە دووبارە بەرهەمهێنانەوەی نەخوازراو 
خودی بەرهەمە رەسەنە هونەریەكە لەناودەبات 
ئەم  دوات��ر  جێگەی.  دەخاتە  هاوشێوەکەی  و 

ئایدیایە لەالیەن )ژان بودریار(�ەوە پەرەیپێدرا.
خودی  دەڵێت  و  پێدەدات  درێ��ژەی  بنیامین 
بەرهەمی هونەری سەرچاوەكەی لە نەریتدایە و 
پشت بە ئایین دەبەستێت. بنیامین جەختدەكاتەوە، 
رەسەنی  و  سەرەتا  س��ودی  بەهای  ئایین  كە 
بەرلەوەی  ماوەیەك  بووە.  هونەری  بەرهەمی 
تر  جوانیناسی  ئەزمونێكی  ه��ەر  ی��ان  ج��وان��ی، 
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راب����وردوودا  ل��ە  و  بێت  هونەرمەند  ئامانجی 
و ب��ەر ل��ە ب��زوت��ن��ەوەی ه��ون��ەری ب��ۆ ه��ون��ەر، 
بەرهەمی هونەری بۆ سولێدوەرگرتنی لە ئاییندا 
بەرهەمدەهات. كاتێك وردە وردە هونەرمەندان 
بەرهەمەكانیان  نمایشكردنی  مەبەستی  ب��ە 
دەستیانكرد بە بەرهەمهێنان، بەرهەمی هونەری 
لە سەرچاوە مەزهەبیەكەی جیابووەوە. بنیامین 
دەڵ��ێ��ت «ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەدا ت��ا س��ەردەم��ی نوێی 
سەرچاوە  میكانیكی،  بەرهەمهێنانەوەی  دوبارە 

مەزهەبیەكان بە بەرهەمەوە چەسپابوون«.
دەبینین  ئێمە  م��ێ��ژووی��ەدای��ە  ق��ۆن��اغ��ە  ل��ەم 
وەك  ك��ە  ه��ون��ەری،  ب��ەره��ەم��ی  یەكەمجار  ب��ۆ 
مشەخۆر بووە لەسەر ئایین، لێی جیادەبێتەوە. 
هونەرمەندان لەم سەردەمە نوێیەدا، وردە وردە 
بەرهەم  بەرهەمهێنانەوە،  دوب��ارە  بەمەبەستی 
دروس��ت��دەك��ەن. ب��ەره��ەم��ی س��ەرەك��ی ب��ۆ ئەم 
بەرهەمهێنانە دەتوانرا دوبارە بەرهەمبهێنرێتەوە. 
هونەری،  بەرهەمی  بەرهەمهێنانەوەی  دوب��ارە 
دەبێتە  كە  بەدەستدێنێت،  گرنگی  شێوەیەك  بە 
ه��ون��ەر:  گ��رن��گ��ی  چۆنێتی  ت��ێ��ك��دان��ی  ه��ۆك��اری 
سەرچاوە رەسەنەكانی هونەر لە كردەی ئایینی 
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جیابوونەوە و ئامادەن بۆ ئەوەی بچنە خزمەتی 
كردەیەكی تەواو جیاوازەوە؛ سیاسەت.

 بنیامین فیلم بە خزمەتگوزارترین نمونەی ئەم 
شێوازە نوێیەی هونەری دوبارە بەرهەمهێنراو 
دەزانێت. فیلم لەتوانایدایە كۆمەڵگە بخرۆشێنێت، 
شۆڕش،  یان  بێت،  ناسیۆنالیزم  ئامانجی  ئیتر 
یان  بێت،  ئێستا  پەسەندكردنی دۆخی  ئامانجی 
دوو  ل��ە  خ��ۆی  هێزی  فیلم  دژی.  وەس��ت��ان��ەوە 
رێگەی  ل��ە  یەكێكیان  بەدەستدێنێت:  رێ��گ��ەوە 
پەرتكردنی سەرنجی بینەران، دووەم بە دوبارە 
روخسار بەخشینەوە بە جیهانبینی و تێگەیشتنی 

ئەوان لە حەقیقەت.
ب���ی���رم���ان ن��ەچ��ێ��ت ك���ە ب��ن��ی��ام��ی��ن وت����اری 
)ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ل��ە س��ەردەم��ی دوب���ارە 
بەرهەمهێنانەوەی میکانیکیدا( لە ساڵی )1936( 
و لەكاتی دەركەوتنی نازیزم نوسیووە، )نازیزم 
بزوتنەوەیەك بوو، شارەزایی تایبەتی لە هونەر 
پۆستەری  هەبوو(.  سیاسیدا  پڕوپاگەندەی  و 
وەك  ناسیۆنالیستییەكان  فیلمە  و  نازییەكان 
)سەركەوتنی ئیرادە( لەبەرچاوبگرن. وتارەكەی 
سەدەی  سەرەتای  لە  نوێی  پرسیاری  بنیامین 
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بیستویەكەمدا وروژاند. لەو كاتەدا تەكنەلۆژیای 
بە  دەیانتوانی  دەركەوتبوو،  راگەیاندن  نوێی 

خێرایی و بە زۆری باوبكەنەوە.
ئێستا ئەگەر بۆچوونی بنیامین پەسەندبكەین، 
پ��ێ��وی��س��ت��ە ل��ەخ��ۆم��ان ب��پ��رس��ی��ن ه���ون���ەر ل��ەم 
سەردەمە نوێیەی ئێمەدا، كە سەردەمی دوبارە 
هەمان  درێ��ژەی  دیجیتاڵە،  بەرهەمهێنانەوەی 
بەرهەمهێنانەوەی  دوبارە  شۆڕشی  سەردەمی 
لەو  یان  دەکات،  باسی  بنیامین  كە  میكانیكییە، 

زیاتر دەڕوات و تێیدەپەڕێنێت.
 )S. Brent Plate( پلیت  برێنت  ئ��ێ��س. 
وێنەیی،  كەلتورناسی  و  ئایینی  لێكۆڵەرەوەی 
سود لە ئایدیاكانی بنیامین وەردەگرێت بۆ ئەوەی 
هونەری  خوێندنەوەی  بۆچی  روونیبكاتەوە 
م��ەزه��ەب��ی ل��ە رۆش��ن��ب��ی��ری و ب��ی��رم��ەن��دی ئەو 
جیابۆتەوە، بەرەو گرفتە مادییەكانی بەرهەم و 
وەرگرتنی هونەر رۆیشتووە. پلیت دەڵێت خودی 
ئایین لەسەر بنەمای ئایدیا و ئەزمونەكان نییە، 
بەڵكو لەسەر بنەمای كارایی جەستەیی و هەستە. 
بنچینە  بەپێی  )وات��ە  ستاتیكە  ئایین  بنەڕەتدا  لە 

یۆنانییەكەی ئەم وشەیە »هەستپێكراوە«(.
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نەك  بنیامین  باسكرا،  س��ەرەت��ادا  لە  وەك 
نوسینە  ه��ۆی  بە  بەڵكو  وت��ارەك��ان��ی،  ه��ۆی  بە 
كورتەكانیشییەوە بەناوبانگ بوو. كتێبی تێزەكان 
ل��ەب��ارەی ف��ەل��س��ەف��ەی م��ێ��ژوو )س��اڵ��ی 1940 
باوكراوەتەوە(   1950 ساڵی  بەاڵم  نوسراوە، 
ب��اوە  و  ك���ورت  هەڵوەستەكردنی  كۆمەڵێك 
لەبارەی لێكۆڵینەوەی مێژوویی و مێژوونوسیی، 
پەیوەندی ئێستا لەگەڵ رابوردوو، مەیلی خواستە 

بزر بووەكان، بیری پێشكەوتنی مێژوو.
فیلمێكە  كە  نۆیەمە  تێزی  تێز،  بەناوبانگترین 
لەبارەی )فریشتەی مێژوو(. ئەم نمایشە ئیلهامە 
ناوی  بە   )Paul Klee( كلی  پ��اول  نیگاری  لە 
فریشتەیەك  نیگارەدا  لەم   .)Angels Novus(
وێ��ن��ەی ك��ێ��ش��راوە، ك��ە ب���ەرەو دواوە دەف��ڕێ��ت، 
باڵەكانی كراوەتەوە و سەرنجی لە شتێك داوە، 
بیردەكاتەوە  بنیامین  دووردەكەوێتەوە.  لێی  كە 
فریشتەی  دەتوانێت  كە  خەیاڵەیە،  ئ��ەو  )ئەمە 
وەك  م��ێ��ژوو  فریشتەی  ن��ی��ش��ان��ب��دات(.  م��ێ��ژوو 
مێژووناسێك، كە لەزەماندا گەشتدەكات، لە دواوە 
دەڕوانێت و رووی لە راب��وردووە. ئەو خەریكە 
كە  لەكاتێكدا  دەف��ڕێ��ت.  داه��ات��وو  بۆ  دواوە،  بۆ 
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بە زنجیرەیەك  راب��وردوو  وایە،  ئێمە  سروشتی 
داه��ات��ووەوە  ب��ە  راب����وردوو  ك��ە  بزانین،  روداو 
گرێدەدەن، ئەو فریشتەیەش چاوی بە روداوێكی 
بەسەر  وێ��ران��ی  ب����ەردەوام  كە  ب��ڕی��وە،  ناخۆش 
وێرانیدا دێنێت و لەبەردەمیدا دەردەكەوێت. ئەم 
فریشتەیە دەخوازێت بڕواتەدواوە و لەو شتەی 
وێرانكراوە گشتێك دروستبكات، بەاڵم زریانێك 
مێژوو(  سەرەتای  هەمان  )وات��ە  بەهەشتەوە  لە 
دێت و باڵەكانی ئەو فریشتەیە بەشێوەیەك گرفتار 
دەكات، كە ناتوانێت لەو وێرانانە نزیك بكەوێتەوە.
بەرەو  زەماندا  لە  ئەو  زری��ان  كە  لەكاتێكدا 
داه��ات��وو  ب���ەرەو  فریشتەكە  و  دەب���ات  دواوە 
چاوی  لە  راب���وردوو  وێرانەكانی  پاڵدەنرێت، 
فریشتەكەدا، گەورەتر و گەورەتر دەبن. بنیامین 
ب��ەو ئ��ەن��ج��ام��ەدەگ��ات، ك��ە ئ��ەم زری��ان��ە هەمان 

ئەوەیە، كە ئێمە بە )پێشكەوتن( ناوی دەبەین.

سەرچاوە:
-بەشێك لە كتێبی ئایین لە روانگەی بیرمەندانەوە.

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory 
for religious studies, New York 2004
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بنیامینی گه نج

مایكل لووی
وەرگێڕنی: هاوار محه مه د
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زۆرج�����ار م��ش��ت��وم��ڕ ده ك���رێ���ت ده رب�����اره ی 
ب���واری  ل��ه   بنیامین  واڵ���ت���ه ر  ب��ه ره��ه م��ه ك��ان��ی 
بنه ما سیاسییه   له مه یشدا  ڕه خنه ی كولتووریدا، 
ماركسیستییه كانی وه الده نرێت، به اڵم له م چه ند 
گه رموگوڕی  مشتومڕی  دواییدا،  كه مه ی  ساڵه  
بنیامین  كتێبه كانی  ده رب����اره ی  ماركسیستی 
مشتومڕانه   ئ���ه م  زۆری���ن���ه ی  س��ه ری��ان��ه��ه ڵ��دا، 
ب��ه ش��ی��وه ی��ه ك��ی س���ه ره ك���ی گ��رن��گ��ی��ی��ان ب��ه و 
به رهه مانه ی ده دا كه  له باره ی »ماتریالیزم«�ه وه  
س��ه ده ی  بیسته كانی  س��ه ره ت��ای  ل��ه   و  ب���وون 
دی��ك��ه وه ،  ل��ه الی��ه ك��ی  ن��ووس��راب��وون.  بیسته مدا 
ب��ه ره��ه م��ه  س���ه ره ت���ا و  بڵێین  ج��ێ��ی خ��ۆی��ه ت��ی 
چاوه ڕواننه كراوه كانی واڵته ر بنیامین، كه  تێیاندا 
پێكه وه   كۆمۆنیزم  و  ئه نارشیزم  ده دات  هه وڵ 

كۆبكاته وه ، شایه نی بایه خپێدانی زیاتره . 
به ر له  سالی 1924 ئه نارشیزم په یامبه خشی 
له   ب��وو.  گه نج  بنیامینی  سیاسیی  سه ره كیی 
قوتابیان«،  »ژیانی  ناونیشانی  به   كۆنگره كدا 
ئ��ه و  ب��ۆ  ن���ارد  دا، س���اوی   1915 ل��ه  س��اڵ��ی 
»ڕۆح����ه  ت��ۆڵ��س��ت��ۆی��ی��ه »ی ك��ه  ت��ه رخ��ان��ب��وو بۆ 
خزمه تی هه ژاران و «له  هزره  ئه نارشییه  هه ره  
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ده یرییه كاندا«  مه سیحییه   كۆمه ڵگه   قوڵه كانی 
ئه و  گرنگتر،  له وه یش  ڕه نگه   كردبوو.  گه شه ی 
وتاره  بێت كه  له  ساڵی 1921دا به  ناونیشانی 
له وێدا  نووسیویه تی؛  توندوتیژی«  »ڕه خنه ی 
ڕاسته وخۆ  ده ك��ات  به  ڕوون��ی هه ست  م��رۆڤ 
سۆریل«  »جۆرج  هزره كانی  كاریگه ری  له ژێر 
ئه نارشیدایه .  سه ندیكالیستیی  بزووتنه وه ی  و 
بنیامین ئه و هه موو ڕقه ی خۆی له  دامه زراوه كانی 
ده وڵ����ه ت ن��اش��ارێ��ت��ه وه ، وه ك���و دام�����ه زراوه ی 
پۆلیس كه  ئه و به  «شێوازه  هه ره  داڕزاوه كه ی 
كه   ته نانه ت  داڕزاوت����ر  ل��ه وه ی��ش  توندوتیژی، 
یاخود  داده ن��ێ��ت،  مرۆڤیشدایه »ی  خه یاڵی  له  
به زه ییه ».  شایه نی  كه   «نمایشێكه   په رله مان 
سڵه مینه وه   هیچ  بێ  به   و  كاتیشدا  هه مان  له  
نا- ڕه خنه ی  له گه ڵ  هاوڕایه   پێچوپه نایه ك  و 
په رله مانتاریزمی به لشه ڤی یان سه ندیكالیزمی-
ئه نارشیدا؛ الی ئه و ئه م دوو ئاراسته یه  له  نێو 
ئ��ه و ستاییشی  ه��ه روه ه��ا  ئ���ۆردوودان،  هه مان 
س��ۆری��ل-  ج���ۆرج  -ت��ێ��زی  سۆریلییه كه   ت��ێ��زه  
وه ك  گشتییه كان  مانگرتنه   ده رب���اره ی  ده ك��ات 
«مانگرتن  ده ڵێت:  بۆیه   ده سته كۆیی،  كارێكی 
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به شێوه یه كی سه ره كی و تایبه ت بایه خ ده دات به  
پرۆسه ی خاپووركردنی ده وڵه تی توندوتیژیی».
به   سۆریل  تایبه ته ی  ستراتیژییه   ئه م  بنیامین 
واته   داده ن��ێ��ت،  ئه نارشیستی  ستراتیژییه تێكی 
و  قوڵتر  و  گونجاو  زۆر  ستراتیژییه تێكی  به  

ئه خالقیتر و شۆڕشگێڕتری داده نێت. 
له  به ڵگه نامه یه كدا كه  له  وه ختی ژیانی بنیامیندا 
-1920( م��اوه ی��ه دا  ل��ه و  و  باونه كرابوویه وه  
به كارهێنانی  »م��اف��ی  ناونیشانی  ب��ه    )1921
سۆشیالیزمی  له پێناو  الپ��ه ڕه ك��ان  توندوتیژی: 
و  ڕوون  به   بنیامین  نووسیویه تی،  ئایینیدا«، 
ئاشكرا وا وه سفی هزر خۆی ده كات كه  ڕوو له  
ئانارشیزمه  و سه ر به و ڕێبازه یه ، له  یه كێك له  
ئه م  كه   گوزارشته ی  ده ڵێت: «ئه و  الپه ڕه كانیدا 
ڕوانگه یه  هه ڵیده گرێت وبڕیاره  ده ری ببڕێت، كه  
ده شێت به  ئه نارشیزمیش ناوی ببه ین، یه كێكه  له  
ئه ركه  ئه خالقییه كان كه  فه لسه فه  ئه خالقییه كه ی 
كه   ڕوانگه یه كه   ئه مه یش  پێداوه .  بایه خیی  من 
مافی ئه خالقیی توندوتیژیی له  جه وهه ردا ڕه ت 
كۆكردنه وه ی  و  مۆنۆپۆلكردن  به ڵكو  ناكاته وه ، 
له  ده ستی هه ر دامه زراوه یه ك یان كۆمه ڵگه یه ك 
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یان تاكه كه سێكدا، كه  ده یه وێت توندویژی له سه ر 
خۆی مۆنۆپۆل بكات، ڕه ت ده كاته وه ». 

له به رئه وه ، هه ر له م دۆكیۆمێنته  سه ره تاییانه وه  
هه ڵبژارده   كه   ڕوون��ه   بنیامین،  واڵته ر  ده رب��اره ی 
ئ��ه خ��الق��ی-س��ی��اس��ی��ی��ه ك��ه ی ئ��ه ن��ارش��ی��ی��ان��ه ی��ه  و 
دام��ه زراوه   هه موو  ڕادیكاڵییانه ی  ڕه تكردنه وه ی 
توندوتیژییه كانه ، به  تایبه تیش ده وڵه ت. به شێوه یه كی 
ئه وروپییه كانی  ڕاپه ڕینه   كۆتایی  دوای  سه یر 
سااڵنی 1917-1923، زۆری نه برد واڵته ر بنیامین 
شه پۆله   كه   ده شێت  ك��رد.  كه شف  ماركسیزمی 
شۆڕشگێڕییه كان زیاتر هزره  كۆمۆنیستییه كانیان 
قه بوڵ بێت، ئه گه رچی ئه و له مه دا دره نگ كه وتبوو. 
له  ساڵی 1924 دا و له  وه ختی خوێندنه وه ی كتێبی 
»مێژوو و ئاگایی چینایه تی«�ی »جۆرج لۆكاش«دا 
و  مامۆستا  چاوپێكه وتنی  و  بینین  ڕێگه ی  له   و، 
–كه   التسیس«�ه وه   »ئاسیا  به لشه فیست  چاالكی 
دواتر واڵته ر بنیامین شه یدای ده بێت- ماركسیزم 
زیاتر سه رنجی ڕاكێشا و هه ستی به وه  ده كات ، 
وه ك ڕێگایه كی بیركردنه وه  كه  دواتر ده بێته  كلیلێك 
بۆ بیركردنه وه  تیۆری و سیاسییه كه ی، به ڕووی 

ڕووی راده كێشرێت. 
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له  نامه یه كی دیكه دا بۆ گیریشۆم شۆلیم، له  
له   بنیامین باس  دا،   1924 سێپتێمبه ری ساڵی 
ناوی  كه   شته ی  ئه و  له نێوان  ده ك��ات  ملمالنێ 
و،  خ��ۆی  الی  عه ده مییه كان«  »ئه سڵه   ده نێت 
له   ئ���ه وه ی  ل��ۆك��اش��دا،  ج��ۆرج  »دیاله كتیك«ی 
ئاگایی چینایه تیدا سه رمه ستی  كتێبی مێژوو و 
له نێوان  ب��وو  جومگه یی  په یوه ندیی  ك��ردب��وو، 
بنیامینه وه [  ]به الی  ئه مه یش  پراكتیكدا،  و  تیۆر 
لۆكاش  بۆ  ب��وو  فه لسه فی  پته وی  ناوكه یه كی 
«كه   جۆرێك  به   پێدابوو،  ب��ه رزی  پێگه یه كی  و 
شێوازێكی  هه ر  بنیامین[  وه سفی  گوێره ی  ]به  
دیكه ی مامه ڵه كردن له گه ڵ ئه م مه سه له یه دا، هیچ 
مانایه كی نه بوو جگه  له  مامه ڵه یه كی بۆرژوازیی 
دووس��اڵ  تێناپه ڕێت».  زم��ان  له   كه   دۆگمایی 
دواتر و له  نامه یه كی دیكه یدا بۆ شۆلیم، بنیامین 
نێو  بچێته   ده ك��ات��ه وه   ل��ه وه   بیر  كه   ده نوسێت 
به   ئه مه   به اڵم  ئه ڵمانییه وه ،  كۆمۆنیستی  حزبی 
ئه نارشیزمه   له   نكوڵی  كه   نه بوو  ئ��ه وه   وات��ای 

كۆنه كه ی ده كات. 
بنیامین  زۆر،  دوودڵ��ی��ی  دوای  و  دواج���ار 
كۆمۆنیسته وه .  حیزبی  ڕیزی  نه چێته   بڕیاریدا 
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بۆیه  ل��ه گ��ه ڵ ئ��ه وه داب��وو م��ه ودای��ه ك ل��ه  حزب 
هاوسۆز  حزبدا  له گه ڵ  هه ر  به اڵم  وه ربگرێت، 
ن��م��وون��ان��ه ی كه   ل��ه و  یه كێك  ب���وو. ده ت��وان��ی��ن 
به ڵگه یه  له سه ر ئه وه ی بنیامین پشتیوانی حیزبی 
ڕۆژانه ییه كانی  تایبه تییه   یادگارییه   له   كردووه ، 
 ،1927-1926 سااڵنی  نێوان  له   مۆسكۆدا، 
ڕه خنه كانی  له   گوزارشتی  تێیدا  كه   ببنینه وه ، 
سۆڤییه تی  حكومه تی  ه��ه وڵ��ه ك��ان��ی  ل��ه   خ��ۆی 
ج��واڵن��ه وه ی  دینامیكییه تی  «ڕكێفكردنی  ب��ۆ 
ئه م  دی��اره   ئاشكرا  به   ك��ردووه .  شۆڕشگێڕی» 
ڕه خنه ییه   بۆچوونه   له گه ڵ  هاوڕایه   بۆچوونه  
چه په كانی  به رهه ڵستكاره   كاته ی  ئه و  باوه كانی 
)ترۆتسكی،  سۆڤییه تی:  كۆمۆنیستی  حیزبی 

زینۆڤیف، كامینیف(. 
ئه نارشیزمه   ل��ه   وازی  ه��ه رگ��ی��ز  بنیامین 
كۆنه كه ی نه هێنا، وه ك له و نامه یه دا ده رده كه وێت 
له مه وبه ر  كه مێك  و  ن��اردووه   شۆلیمی  بۆ  كه  
به رده وامبوو  چۆن  ئه ی  كه واته   كرد؛  باسمان 
ل��ه  ڕێ��گ��ای��ه ك ك��ه  ده ی��گ��ه ی��ان��ده وه  ب��ه  پ���رۆژه ی 
هه ره   وت��اره   له   یه كێك  بێگومان  كۆمۆنیزم؟ 
گرنگه  ئه نارشیستییه -ماركسیستییه كانی بنیامین 
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ناونیشانی:  به    1929 ساڵی  كه   وتاره یه   ئه و 
ئه نتێلیجنسیای  دیمه نی  دوایین  »سوریالیزم: 
بڕگه ی  ی��ه ك��ه م  ل��ه   نووسیویه تی.  ئ��ه وروپ��ی« 
چاودێرێكی  وه ك  خ��ۆی  بنامین  وت���اره ك���ه دا 
ل��ه  شوێنێكدا  ك��ه   ده ك����ات  وه س����ف  ئ��ه ڵ��م��ان��ی 
دیسپلینی  و  توندڕه و  ئه نارشیزمی  «له نێوان 
دوو  ئ��ه م  داخ��ۆ  ب��ووه .  جێگیر  شۆڕشگێڕیدا» 
ده گونجێن؟  پێكه وه   ناكۆكییان  وێ��ڕای  وه سفه  
پاریسدا  شه قامه كانی  له   1927دا،  ساڵی  له  
پێكه وه ،  ئه نارشیسته كان  و  كۆمۆنیسته كان 
یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   تۆمه ته كانی  به   دژ 
ئه نارشیست  ه��ه ردوو  ئاراسته ی  كه   ئه مریكا 
كردبوو،  فانزیتی  بارتۆمۆلیۆ  و  ساكۆ  نیكۆال 
ڕووبه ڕووبوونه وه كاندا  و  خۆپیشاندانه كان  له  
سوریالییه كانیش  ده ڕۆیشتن،  یه كتر  هاوشانی 
الی خۆیانه وه  له و خۆپیشاندانانه دا به شداربوون، 
بنیامین به  پێی گوته ی خۆی شاگه شكه  بووبوو 
به و الپه ڕه  نایابانه ی كه  له  ڕۆمانی »نادجا«�ی 
 1928 كه  ساڵی  هه بوو،  بریتۆن«دا  »ئه ندرێ 
«ئه و  ده ك��ات  ل��ه وه   باس  تێیدا  و  باوكرایه وه  
ڕۆژه  سه ربه رزانه ی كه  له  كاتی ڕووداوه كاندا 
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ئه و  له ژێر  شڵه ژاند  پاریسیان  ب��ردن،  به سه رم 
فانزیتییان  و  ساكۆ  ناوه كانی  كه   دروشمانه دا 

هه ڵگرتبوو».
ته نیا  سوریالیزم  بنیامینه وه ،  ڕوان��گ��ه ی  له  
به رهه می «گروپێكی داخراوی ڕۆشنبیران نییه  
ڕوانگه یه   ئه م  ده ده ن».  ئه ده بیات  به   بایه خ  كه  
بنیامین ده یداته  پاڵ هه ندێك كه سانی ساده  و و 
»بزووتنه وه یه یكی  له   كولتوور. سوریالیزم  بێ 
بۆ  ه��ه وڵ��دان��ه   ب��گ��ره   زی��ات��ره ،  زۆر  پیشه یی« 
له ناوه وه ،  بواری شیعری  بازنه ی  ته قاندنه وه ی 
به  به كارهێنانی ئه و ئه زمووونانه ی كه  شه قڵێكی 
كۆنێكستێكی  نێو  خراونه ته   و  هه یه   خه یاڵییان 
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ه وه . ب��ا وردت����ر ق��س��ه  ب��ك��ه ی��ن، 
ڕوانگه یی«�یه ،  »بزووتنه وه یه كی  سوریالیزم 
چه سپاندوویه تی  ناده سه اڵتخواز  ڕزگاریی  كه  
له گه ڵ  تێیدا  كه   ده گه ڕێت  خاڵێكدا  دوای  به   و 
كۆمۆنیزمدا یه كتر ببڕن، یان له  پنتێكدا به  یه كتر 

بگه ن. 
داخۆ بنیامین چۆن ڕه هه ندی ئه نارشیستیی 
س��وری��ال��ی��زم دی��اری��ده ك��ات؟ ل��ه  ه��ه وڵ��ێ��ك��دا بۆ 
بواری  باكوری  جه مسه ریی  به ده سته وه گرتنی 
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«له   ده ن��ووس��ێ��ت:  س��وری��ال��ی��زم،  موگناتیسیی 
باكۆنینه وه ، ئه وروپا بنه ما ڕادیكاڵییه كه ی ئازادیی 
سوریالییه كان  ته نیا  و  تاك  به اڵم  له ده ستداوه ، 

هه یانه ». 
ئه سته مه  خه یاڵی ئه وه  بكه یت كۆمه ڵێك وشه ی 
هه مان  له   كه   دابڕێژیت  جۆرێك  به   دیاریكراو 
تیۆری  تاریكایی«   »دڵی  وه كو  بن،  كارا  كاتدا 
ئه ندرێ بریتۆن. به  بڕوای بنیامین: «دوژمنایه تی 
ب��ۆرژوازی��ی��ه ت ب��ۆ ه��ه م��وو ب��زووت��ن��ه وه ی��ه ك��ی 
ئه و  رادی��ك��اڵ��ی،  كولتووریی  ڕزگارییخوازیی 
الیه نی  ناوه   به  سوریالیزمه وه   پاڵی  كه   شته یه  
الدێی  جه نگی  دوای  بگرێت،  ش��ۆڕش  و  چه پ 
گرتووه ».  كۆمۆنیزمی  ئاراسته ی  ئیسپانیایش 
وتی،  بنیامین  ئه وه ی  وه ك  ڕاستییش،  به   هه ر 
1927دا، دوای جه نگی  له  ساڵی  نه برد  زۆری 
ئه فریقا،  باكوری  له   فه ره نسی  كۆلۆنیالیزمی 
تر  سوریالیسته كانی  له   كۆمه ڵێك  و  بریتۆن 
چوونه  ڕیزی حیزبی كۆمۆنیستی فه ره نسییه وه . 
سیمبوله   ئه و  نافیل«  »پییه ر  بنیامینه وه   به الی 
ئاماده كرد  سوریالیزمی  بزووتنه وه ی  كه   بوو 
ئه و  بشكێنه وه ،  چه پدا  ب��ه الی  تاوه كو  هاندا  و 
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سه رنووسه ری پێشووی ڕۆژنامه ی »شۆرشی 
سوریالیستی« بوو، هه روه ها نووسه ری كتێبی 
ساڵی  ل��ه    ك��ه   ب��وو  ڕۆشنبیران«  و  »ش���ۆڕش 
1926�دا ده رچوو. له و كتێپه دا پییه ر پێشنیاری 
بچنه   سوریالییه كانی  ه��اوڕێ  كه   ده ك��ات  ئه وه  
ڕیزی حیزبی كۆمۆنیستییه وه . بنیامین له  پییه ر 
شۆڕشگێڕانه ی  ڕه فتاریی  پێناسه ی  نافیله وه  
»ڕێكخستنی  وه ك  ئ��ه وی��ش  و  خ��واس��ت��ووه  

ڕه شبینیی« پێناسه ی كرد. 
ب���ه الی ب��ن��ی��ام��ی��ن��ه وه  ئ���ه م ئ��اراس��ت��ه گ��ی��ری��ی��ه  
نه بوو  ئ��ه وه   وات���ای  س��وری��ال��ی��زم،  سیاسییه ی 
و  ئه فسووناوی  به ها  له   ده س��ت  پێویسته   كه  
به   به ڵكو  ڕزگاریخوازییه كانی خۆی هه ڵبگرێت. 
پێچه وانه وه ، بنیامین بڕوای وابوو ئه م به هایانه  
له   كه   ڕه خ��س��ان��دووه   سوریالیزم  بۆ  ئ��ه وه ی��ان 
بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕیدا ڕۆڵێكی بێ جێگر و 
وزه كانی  «به ده ستهێنانی  بگێڕێت،:  نموونه   بێ 
كه   پرۆژه یه یه   ئه و  بۆ شۆڕش،  »مه ستكردن« 
سوریالیزم له  تیزه كانیدا و له  هه موو كتێبه كانیدا 
گرنگترین  ئه مه   ڕه نگه   دام��ه زراوه .  له باره یه وه  
ئه ركێك بێت كه  كه وتۆته  ئه ستۆی، به اڵم له پێناو 
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بێت، ده بێت سوریالیزم  ئه وه ی كه  سه ركوتوو 
واز له  هه ڵوێسته  تاكالیه نییه كه ی خۆی بهێنێت 

و ببێته  هاوپه یمانیی كۆمۆنیزم». 
له گه ڵیدا  بنیامین  كه   كامه یه   ئه و كۆمۆنیزمه  
هاوسۆز بوو؟ ڕه نگه  ئه وه  كۆمۆنیزمی فه رمی 
نه بووبێت، له  یه كێك له  وتاره  سوریالیستییه كانیدا 
كه  نووسیویه تی، بنیامین ئه وه ی ڕه ت كردۆته وه  
باس له  بوخارین بكات –كه  له  وه ختی نووسینی 
ئایدیۆلۆژیستی  گرنگترین  ب��ه   وت����اره دا  ئ��ه و 
ماركسیزمی سۆڤییه تی، دوای جۆزێزف ستالین، 
داده نرا- وه ك ئه وه ی یه كێكه  له  »میتافیزیكیسته  
ماتریالییه كان« )بنیامین ڕه تی كرده وه  باس له  
بوخارین و ماتریالیستێكی ئاستنزمی وه ك كارل 
ژی��اوه (،  ن��ۆزده دا  له  س��ه ده ی  بكات، كه   فۆگت 
له   بینیووه   ڕه وا  ترۆتسكی  به   ئ��ه وه ی  ب��ه اڵم 
وتاره كه یدا باسی بكات، كه  له و كاته دا له  حیزب 
سۆڤییه تی  یه كێتی  ده ره وه ی  بۆ  و  ده ركرابوو 

دوورخرابوویه وه . 
سۆما مۆرگنسترن، له  ساڵی 1937 دا نامه ی 
نارد ده رب��اره ی بۆچوونه   بۆ گیریشۆم شۆلیم 
تایبه تیش  به   بنیامین،  واڵ��ت��ه ر  سیاسییه كانی 
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ده رباره ی ئه وه ی كه  له  ساڵی 1926 �دا بڕیاری 
كۆمۆنیستییه وه ،  حیزبی  ڕی��زی  نه چێته   داب��وو 
گومانی  «هیچ  نووسیه تی:  مۆرگنسترن  له وێدا 
هاوسۆزییه وه   به   ب��ه رده وام  ئه و  كه   نییه   تیدا 
كردووه ...  قسه ی  كۆمۆنیزم  حیزبی  ده رباره ی 
ده توانین ئه و به  یه كێك له و كه سانه  دابنێین كه  

له مڕۆدا پیێانده ڵێین ترۆتسكیسته كان«. 
بێت.  كرا  زێ��ده ڕه وی��ی  وه سفه دا  له م  ڕه نگه  
ئه نجامی  نوێنه ری فه رمیی  نافیلی  پییه ر  ڕاسته  
كۆمۆنیسته كان،  و  سوریالیتسیه كان  یه كگرتنی 
ترۆتسكی  دژایه تی  له   پشتگیریی  له به رئه وه ی 
كرد بۆ حیزبی كۆمۆنیستی سۆڤییه تی، له  ساڵی 
1928�دا له  حیزبی كۆمۆنیستی فه ره نسی ده ركرا، 
به اڵم به  پێچه وانه ی هه ڵوێستی نافیله وه ، بنیامین 
ئه وه ی ڕه ت كرده وه  كه  سوریالیسته كان ده ست 
له  ڕێنماییه  ئه نارشیستییه كانی خۆیان هه ڵگرن. 
ئه و به  ساده یی پێداگریی له سه ر ئه وه  كرد كه  
ڕێكخراوی  له گه ڵ  ئه نارشیزم  »مه ستی«�ی 
سوریالیزم و ئاراسته كه یدا تێهه ڵكێشی یه كتری 
ب��ه الی  ده زان��ی��ن  »وه ك  ده ڵ��ێ��ت:  بۆیه   بكرێن، 
ویژدانییه كه   پێكهاته   ته نیا  سوریالیسته كانه وه  
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كه  له نێو كرده ی شۆڕشگێڕیدایه  به س نییه . ئه م 
پێكهاته یه  له گه ل ئه نارشیزمدا هه مان شوناسیان 
هه یه . به اڵم ئه وه ی به الیانه وه  گرنگه  و به سییانه  
رێباز  له   په یڕه ویكردن  شێوه زاری  كه   ئه وه یه  
و ڕه ف���ت���اری ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی ب��ه  ت���ه واوه ت���ی له  
به رژه وندی پراكتیكدا قه تیس بكرێت، كه  له نێوان 
پێشوه خته   دڵخۆشیی  و  كردار  نواندنی  توانای 

به  شۆڕش، دێت و ده چێت«. 
بنیامین  كه   چییه   »مه ستی«�یه   ئه م  كه واته  
كتێبی  ل��ه   ش��ۆڕش��ه وه ؟  نێو  بیخاته   ده ی��ه وێ��ت 
»شه قامی یه ك ئاراسته «دا، بنیامین ئاماژه  به م 
سیحریی  په یوه ندیی  وه ك  و  ده دات  مه ستییه  
ن��ێ��وان »گ���ۆڕان���ك���ار«ی س���ه رده م���ی ك���ۆن و 
»گۆڕانكار«ی یونیڤێرساڵی لێكیده داته وه ، به اڵم 
هه روه ها ئاماژه  به  ئه زموونی مه ستییش ده دات 
و وا وه سفی ده كات كه  واتای نه مانی په یوه ندیی 
مێژووی  ل��ه   جیهانه وه   ب��ه   ڕۆحییه   ڕیتواڵیی 
له و  بنیامین  ده رده ك��ه وێ��ت  وا  هاوچه رخماندا. 
جیهانی  هه فتانه ی  گ��ۆڤ��اری  ل��ه   ك��ه   وت��اره ی��دا 
ئه ده بی )Literarische Welt( باوكراوه ته وه ، 
به  شێوازێكی نوێ له  نێو سوریالیزمدا كه شفی 
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ئه م په یوه ندییه ی كردبێته وه . وتاره كه ی بنیامین 
سوریالییه كان  ئاراسته ی  له   ڕه خنه یه كی  چه ند 
گرنگه كه   ه���ه ره   ده ره ن��ج��ام��ه   ب���ه اڵم  ت��ێ��دای��ه ، 
و  بریتۆن  ئ��ه ن��درێ  سه رمه ستی  ك��ه   ئ��ه وه ی��ه  
هاوڕێكانی بووه  و ده ڵێت: «بۆ ئه م ساته وه خته ، 
پرسی  ل��ه   ك��ه   گروپێكن  ته نیا  سوریالییه كان 
هاوچه رخی مانیڤێستی كۆمۆنیزم تێگه یشتوون. 
شانۆی  هه ڵده ستێنن،  خ��ه و  له   م��رۆڤ  ئ��ه وان 
بێدار  م��رۆڤ��ای��ه ت��ی  تایبه تییه كانی  خاسیه ته  
له   كه   زه نگیی  كاتژمێرێكی  به رامبه ر  ده كه نه وه  

هه ر خوله كێكدا شه ست چركه  لێده دات«. 
ڕه نگه   چییه ؟  واتای  ئاڵۆزه   ئه رگومێنته   ئه م 
له  ڕێگه یه وه  بنیامین پێشنیاری ئه و به هایه  بكات 
كه  له  سوریالیزمدا هه یه  و ده توانێت ده رگایه كی 
چكۆله  و به رته سك ببینێت كه  بۆ ئه وه  ده ستبدا 
خوله كێكدا  ه��ه ر  چركه یه كی  ه��ه ر  له   ش��ۆڕش 

لێوه ی بێته  ژووره وه . 
هیچ  له   كه   بنێین،  دانبه وه دا  ده بێت  هه ڵبه ت 
وشه ی  بنیامیندا  كۆتایی  كتێبه كانی  جێیه كی 
سوریالیزم به  ڕوونی باس نه كراوه . به اڵم به الی 
چاودێرێكی تیژبینی وه ك »ڕۆلف تایدمان«�ه وه  
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كۆبه رهه می  یه كه می  چاپی  -س��ه رن��ووس��ه ری 
بنیامین به  زمانی ئه ڵمانی-، بنیامین له  تێزه كه یدا 
بنه مای  ده رب���اره ی  »تێزه كان  ناونیشانی  به  
بالوكراوه ته وه ،   1940 ساڵی  له   كه   مێژوو« 
مه سه له كه   «ده توانین  كه :  كردووه   له وه   باسی 
بخوێنینه وه :  پاكنووسكراو  نوسخه یه كی  وه ك 
عه ده میه ته   ماركسیزمدا،  روونی  سایه ی  له ژێر 
كۆنه كان ئه دگارییان ده ركه وت و ڕوونبوویه وه ، 
كه   ل���ه وه ی  بێت  ه��ه ڕه ش��ه ی  ڕه ن��گ��ه   ئه مه یش 
پێشڕه ویی به ره و ئه م عه ده میاتانه ، ئه ركێكه  كه  

كاری ئه نارشیستی ده كاته  كارێكی تاقانه «. 
س���ه رن���ج���ێ���ك���ی ل������ه م ج�������ۆره  ش���ای���ه ن���ی 
لێوردبوونه وه یه ، به اڵم وا پێده چێت »نوسخه ی 
نییه .  دروست  زۆر  وه سفێكی  پاكنووسكراو«، 
دوو  په یوه ندیی  وه سفكردنی  بنیامینه وه   به الی 
پێكهاته یی  میكانیكی  په یوه ندییه كی  پێكهاته كه  
ئه و  كیمیایی  پێكهاته ی  په یوه ندیی  به ڵكو  نییه ، 
تایدمان  پاكنووسكراون.  پێشتر  كه   توخمانه یه  
ئاماژه   تێزه كه ی،  باشتركردنی  په ره پێدان و  بۆ 
ده دات  بنیامین  ���ی   1940 ساڵی  تێزێكی  ب��ه  
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له   گ��وزارش��ت��ك��ردن  بنیامین  «الی  ده ڵ��ی��ت:  و 
ئه نارشیستی  ئاراسته یه كی  سیاسی،  پراكتیكی 
پڕ له  جۆشوخرۆشی هه یه ، نه ك ئاراسته یه كی 
له م  كێشه كه   به اڵم  عه قانیتر».  ماركسیستیی 
س��ه رن��ج��ان��ه دا ئ��ه وه ی��ه  ك��ه  ب��ه  ت���ه واوی ناكۆك 
ڕوونی  به   كه   بنیامینه   ئاراسته یه ی  به و  دژ  و 
ه��ه وڵ��ی��دا ج��ۆش��وخ��رۆش��ی ڕزگ��اری��خ��وازان��ه  
ماركسیستی  ئاگایی  عه قانییه تی  ب��ه   تێكه ڵ 
له   دووان��ه ،  ئه م  وایده بینێت  ئه و  چونكه   بكات، 
ئه كتی  ڕوودان���ی  بۆ  زه روره ت��ی��ی��ان��ه وه   ڕووی 
هاوتای  و  یه كتر  ت��ه واوك��ه ری  شۆڕشگێڕیی، 

یه كترین. 
هابه رماس  یۆرگن  ئایدمان،  له   ڕێكوپێكتر 
كۆتایی  تێزه كانی  ئه نارشیستییه كه ی  ڕه هه نده  
ڕوانگه ی  له   ئه وه ی  بۆ  ده كات،  بنیامین شیكار 
ره خنه ی  ژێر  بیخاته   مێژووییه وه   په ره سه ندنی 
له   كه   به ناوبانگدا،  وتارێكی  له   رادیكاڵییه وه . 
سالی 1970 دا نووسیویه تی، هابه رماس ڕه تی 
ئه و هه وڵه  ده كاته وه  كه  ماتریالیزمی مێژوویی 
كه   ڕزگاریبه خشه كان  ڕه گه زه   به كارهێنانی  به  
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بكرێت؛  رادیكاڵیزه   هه یه ،  مه سیحییان  ئه سڵێكی 
چاره یدا  له   شكست  هه وڵه   «ئ��ه م  ده ڵێت:  ئ��ه و 
نووسراوه ، به هۆی ئه وه ی كه  تیۆری ماتریالیستیی 
بۆ په ره سه ندنی كۆمه اڵیه تی ناكرێت بخرێته  نێو 
به   كه   ئه نارشیستییه وه ،  بنه مای  چوارچێوه ی 
خێرایی له  ڕێگه ی قه ده رێكه وه  دێت هه ر ده ڵێی 
له  ئاسمانه وه  هاتووه . ئه م بنه ما مێژووییه  دژه  
شۆڕشگێڕییه  ناكرێت بخرێته  سه ر ماتریالیزمی 
مێژوویی، وه ك بڵێی عه بای راهیبێكه  و دراوه  
ئه و  م��ێ��ژووی��ی��دا؛  ماتریالیزمی  شانی  ب��ه س��ه ر 
نه ك  گرنگه ،  بۆ  پێشكه وتنی  كه   ماتریالیزمه ی 
به   به ڵكو  به رهه مهێناندا،  هێزه كانی  له   ته نیا 

هه ژموون و بااڵده ستییش«. 
ب���ه  ب�����ڕوای م���ن، ئ�����ه وه ی ه���اب���ه رم���اس به  
گرنگترین  ه��ه ره   له   یه كێكه   داده ن��ێ��ت،  هه ڵه ی 
و  بنیامین  واڵ��ت��ه ر  ماركسیستییه كانی  ب��ه ه��ا 
فۆڕمه   هه موو  به سه ر  سه ركه وتنه كه ی  نهێنیی 
پێشكه وتنخوازییه كاندا. توانای ئه و بۆ تێگه یشتن 
كه   ل��ه وه دای��ه   بیسته م[،  ]س���ه ده ی  س��ه ده ك��ه   له  
و  به ربه ریزم  نێوان  تایبه تییه كه ی  په یوه ستییه  
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چه ند  كه   په یوه ستییه ك  ده بینێت،  مۆدێرنیزم 
له   بنیامین  واڵ��ت��ه ر  مردنی  پ��اش  ك��ه م  ساڵێكی 
هێرۆشیمادا  و  ئاوشڤیتز  كاره ساتی  شێوه ی 
بۆ  په ره سه ندنگه رایی  جیهانبینیی  بوو.  ڕیالیزه  
مێژوو، كه  به  زه روره ت پێشكه وتن له  شێوازی 
هه ژمووندا مسۆگه ر ده كات، بایه خێكی گه وره  به  
فاشیزم نادات و ته نیا وه ك قۆناغێكی رووكه ش 
و زوو تێپه ڕ لێیده ڕوانێت كه  گوایه  فریای شرۆڤه  
كه مێك  وه ك  ی��ان  ناكه وین،  ته فسیركردنی  و 
سه ده ی  په ره سه ندنی  له   ڕێ��ده رچ��ون  و  الدان 
له   بینیامین  وه ك  ده ك���ات.  ته فسیری  بیسته م 
یه كێك له  تێزه كانیدا نووسیویه تی، ئێستا كه س 
له  ئێمه  ناتوانێت له  واتای فاشیزم تێبگات، ئه گه ر 
بێتوو وای دابنێت كه  ئاوارته یه كه  له  شێواز و 
كه   پێشكه وتنێك  پێشكه وتن،  مێژوویی  ته رزی 

ته نیا ڕووی له  پێشه وه یه . 
له   ه��اب��ه رم��اس  ك��ه م،  ساڵێكی  چه ند  دوای 
له   كه   مۆدێرنه«دا،  فه لسه فیی  كتێبی »گوتاری 
ساڵی 1985 دا ده رچوو، دیسانیش مشتومڕی 
له وێدا  دامه زرانده وه .  بنیامیندا  له گه ڵ  سیاسی 
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دژای��ه ت��ی خ��ۆی ب��ۆ ئ��ه و كه سانه  ده رب���ڕی كه  
پێكه وه   و  ب�����ه رده وام  ب��ه ش��ێ��وه ی��ه ك��ی  م��ێ��ژوو 
په یوه ست نابینن، كه سانی وه كو كارل كیرۆش 
و واڵته ر بنیامین، هه ر له  چه په  تووندڕه وه كانه  
و  كاوتسكی  كارل  وه كو  بیرمه ندانێكی  بۆ  وه  
الیه نگرانی ئه نته رناسیۆنالیی دووه م و ئه وانه ی 
كه شفكردنی  »ل��ه   ه��اب��ه رم��اس��ه وه   ب���ه الی  ك��ه  
گۆڕانی  زه م��ان��ه ت��ی  به رهه مهێناندا  هێزه كانی 
بۆ  بۆرژوازییه وه   كۆمه ڵگه ی  له   شۆڕشگێڕیی 

سۆشیالیستی، ده بینن«. 
چه په   و  بنیامین  ه��اب��ه رم��اس��ه وه ،  ب���ه الی 
بكه ن  شۆڕش  وێنای  »ناتوانن  تووندڕه وه كان 
ته نیا له  وێنه ی قه ڵه مبازێكی دووباره ی ناكۆتای 
به ربه ریزمی پێش مێژوودا نه بێت«. به  گوته ی 
ئاگایی  »ل��ه   ئاراسته گیرییه :  ئ��ه م  هابه رماس، 
]زه م��ه ن[  كات  ده رب���اره ی  سوریالیسته كانه وه  
له گه ڵ  له مه یشدا  ئا  وه رگرتووه .  خۆی  په یامی 
ئه وانه ی  تایبه تیش  به   هاوبه شن،  ئه نارشیزمدا 
كه   خاڵه دا  له و  ده ك��ه ن،  نیچه   له   په یڕه ویی  كه  
له ڕێگه ی په نابردنه وه  بۆ جۆرێك له  به ربه ستی 
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عه فه وییه كانی  و شۆڕشه   به رگری  و  ویژدانی 
سته ملێكراوان، دژایه تیی وه همیی گشتی تایبه ت 

به  هێزی وه هم ده كه ن«. 
كێشه ی  چه ندین  هابه رماس  لێكدانه وه كه ی 
پێش  به ربه ریزمی  »بنه مای  یه كه مجار  تێدایه . 
نییه  بۆ وه سفكردنی كێشه ی  میژوو«، گونجاو 
فاشیزم؛ هه موو هه وڵی بنیامینیش زۆر به  وردی 
مه به ستی ده رخستنی ئه وه  بووه  كه  به ربه ریزمی 
پێش  وه حشیگه ریی  دووب��اره ك��ردن��ه وه ی  نوێ 
مێژوو نییه ، به ڵكو ڕێك به  وردی دیاریده یه كی 
وه ك  كه سێكی  بۆ  حه قیقه ته یش  ئه م  مۆدێرنه . 
ه��اب��ه رم��اس ك��ه  ب��ه  دڵ��س��ۆزی��ی��ه وه  ب��ه رگ��ری له  
به   به اڵم  سه خته .  قبوڵكردنی  ده ك��ات،  مۆدێرنه  
زۆره وه   بیرتیژییه كی  و  زی��ره ك��ی  به   گشتی، 
تونرا تێڕوانینی بنیامین بۆ مێژوو و بۆ ئایین، 
ئه ستۆی  ده یخاته   ب��اره ی��ه وه   ل��ه م  بنیامین  كه  
سوریالیزم و ئه نارشیزم، قبوڵ بكرێت. شۆڕش 
پێشكه وتنی  یان  په ره سه ندن  به   نییه   ب��ره ودان 
میژوویی، به ڵكو پچڕانی به رده وامێتی مێژوویی 

هه ژموونه . 
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سه رچاوه : 
الهنداس،  نايف  ترجمة:  الشاب،  بنيامين  لوي،  مايكل 
http:// فلسفي.  و  ثقافي  أج��ت��ه��اد  أج��ل  م��ن  حكمة- 

 . /2-hekmah.org/7799
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واڵتەر بنیامین و هونەری 
دووبارە بەرهەمهێنانەوە

تۆژینەوەی هاوبەشی:
زەهرا کەمالی – مەجید ئەکبەری 
وه رگێڕانی: پەیمان عەلیپوور
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پوختە:
واڵتەر بنیامین )1892-1940(، فەیلەسوف، 
ئەڵمانیی،  فەرهەنگی  و  ئ��ەدەب��ی  رەخ��ن��ەگ��ری 
ل��ەوت��ارێ��ک��دا ب��ە ن��اون��ش��ان��ی »ک���اری ه��ون��ەری 
بەرهەمهێنانەوەی  دووب����ارە  س��ەردەم��ی  ل��ە 
ئاڕاستە  لەسەر  زۆری  کاریگەری  میکانیکیدا« 
ج��ۆراوج��ۆرەک��ان��ی ه��ون��ەری ه��ەب��ووە. پرسێک 
ک��ە ب��ن��ی��ام��ی��ن ل���ەم وت������ارەدا دەی��وروژێ��ن��ێ��ت، 
دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب���ۆ ک��ێ��ش��ەی ت��ەش��ەن��ەک��ردن��ی 
پێیە  بەو  کە  ئامێرییەوە؛  ژیانی  و  تەکنۆلۆژیا 
ه��ەن��ووک��ەدا  چ��ەرخ��ی  ل��ە  ه��ون��ەری��ش  چییەتی 
ت��وش��ی گ��ۆڕان��ک��اری��ەک ه���ات���ووە. ب��ە ب���ڕوای 
بەردەنگی  تێگەیشتنی  و  درک��ک��ردن  بنیامین، 
بەسەرداهاتووە،  گۆڕانی  هونەر  لە  ئەوڕۆکە 
هاتنەئارای  ب��ە  ب��ەس��ت��راوەت��ەوە  دۆخ���ەش  ئ��ەم 
جێگۆڕکێ لە بەکارهێنانی مەراسیمیانەی هونەر 
بەپێی  هونەر.  نمایشیانەی  بەکارهێنانی  لەگەڵ 
بەرهەمی  لە  کە  ئەوشتەی  بنیامین،  بۆچوونی 
هونەریی دووبارە بەرهەمهێنانەوەی ئەوڕۆکەدا 
ل��ەن��اودەچ��ێ��ت، ن��اودەن��درێ��ت خ��ەرم��ان��ە )ه��ال��ە(
ئەمڕۆکە،  هونەرەکانی  هونەری.  بەرهەمی  ی 
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دیارنەمانی  فۆتۆگرافی و سینەما ڕەوتی  وەک 
باسی  بنیامین  دەک��ەن.  خێراتر  خەرمانەیە  ئەم 
ئەمری  و  تازەیە  ئەزمونە  ئەم  کە  ئەوەدەکات 
توانای بەرهەمهێنانەوە ، بوونە هۆی ئەوەی کە 
بەرژەوەندی  لە  هونەر  مەراسیمیانەی  کردەی 
وەالوە  هونەر  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ک��ردەی 
کۆمەاڵیەتی  بەکارهێنانی  لەڕاستیدا  بندرێن. 
گ��ۆڕدراوە.  بۆ سیاسی  مەراسیمەوە  لە  هونەر 
هونەری  لە  بنیامین  بیری  بەگوێرەی  هەڵبەت 
هێزێک  هاوچەرخدا  بەرهەمهێنانەوەی  توانای 
نەریت  دژی  دەت��وان��ێ��ت  ک��ە  ش����اردراوەت����ەوە 

دەرکەوێت و وەالوەی بنێت. 
بەکارهێنانی  ت��ەک��ن��ۆل��ۆژی��ا،  وش���ە:  کلیلە 
مەراسیمیانە، بەکارهێنانی نمایشی، بەکارهێنانی 
کۆمەاڵیەتی، توانای بەرهەمهێنانەوەی میکانیکی، 
بەرهەمهێنانەوە،  ت��وان��ای  ه��ون��ەری  بەرهەمی 

فۆتۆگرافی، نەریت.

پێشەکی
توانای بەرهەمهێنانەوەی هونەر لە سەردەمی 
مشتومڕی  هەڵگیرسانی  هۆی  بۆتە  هەنووکەدا 
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بنیامین  ڕێ��گ��اچ��ارەی  ب����وارەدا.  ل��ەم  پڕتەنگژە 
خاوەنی تایبەتمەندی گەلێکە کە دەکرێ بوترێت 
تێدا  ژیانی  کە  هەلومەرجەی  ب��ەو  پەیوەستە 
تێبینیکردنی  ڕێگەی  لە  چونکە  بەسەربردووە. 
ه���ەل���وم���ەرج���ی ب����ااڵدەس����ت����ەوە ه����ەوڵ����دەدات 
بنیامین  بدات.  هونەر  بە  سیاسی  شووناسێکی 
دەخوازێت کە ئێمە لە چییەتیی پارچەپارچەبووی 
ئ��ەزم��ون��ی م��ۆدێ��رن��ە ئ��اگ��ادارب��ک��ات��ەوە و لە 
جیاوازی هونەری مۆدێڕن و پێش مۆدێڕن لە 
وریامانکاتەوە.  زۆرکردنەوە  کردەی  سۆنگەی 
توانای  لەناوچوونی  س��ەر  ئاماژەدەکاتە  ئ��ەو 
ئ��اڵ��وگ��ۆڕک��ردن��ی ئ��ەزم��ون��ەک��ان ل��ە س��ەردەم��ی 
هەنووکەدا بە هۆی کەوتنی بەهاییانەی خودی 
تواناکانی  بنیامین سەرنجدەداتە سەر  ئەزمون. 
هەنووکەدا.  س��ەردەم��ی  لە  هونەری  ئەزمونی 
بیرمەندەکانەوە،  زۆرب���ەی  پێچەوانی  بە  ئ��ەو 
ه��ون��ەرەوە  ب��ۆ  پێناسەیەک  ڕان��ان��ی  ب����ەدوای 
کۆمەڵێک  پێچەوانەی  بە  لەبەرئەوەیکە  نەبوو، 
ب����ەدوای  ک���ە  ه��ای��دی��گ��ەر  ف��ەی��ل��ەس��وف وەک 
دۆزینەوەی چییەتی هونەرەوە بوون، سەرقاڵی 
هونەری  ئەزمونی  چییەتی  لەسەر  لێکۆڵینەوە 
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س��ەردەم��ی م��ۆدێ��ڕن��ەوە دەب��ێ��ت وە ل��ە هەوڵی 
مانای  بە  جوانیناسانە  ئەزمونی  هەتا  ئەوەدایە 
ئەزمونێک  پەرەپێبدات.  کانتەوە،  سنوورداری 
کە بنیامین دەیوروژێنێت، ئەزمونێکە بێبەری لە 
کردەوەی مەراسیمیانە یە وە لە تەنگژە لەگەڵ 
نەریت دایە. ئەو هونەر وەکو ئەمرێکی ئۆبێکت 
و سەروتر لە ئەزمونی مرۆڤەکان سەیرناکات؛ 
ئەزمونە  لە  یەکێک  بە  سڕانەوەش  پیرۆزی  لە 
باو و ڕۆژانەکانی ژیانی مۆدێرن ئەژماردەکات.
وەاڵمی  سەرەتا  وت��ارەدا،  لەم  ڕوەوە،  لەم 
ئەم پرسیارە دەخرێتەڕوو کە، توخمی زەق و 
هونەرییەکانی  ئەزمونە  سەرەکی  تایبەتمەندی 
بنیامینەوە  ڕوان��گ��ەی  لە  هەنووکە  س��ەردەم��ی 
بنیامین  ڕێکاری  بۆ  هەڵسەنگاندن  دواتر  چین؟ 

بۆ پرسی توانای بەرهەمهێنانەوە دەکرێت. 

ئەزمونی هونەر لە ژیانی ڕۆژانەی مۆدێرندا
سەردەمی  لە  هونەری  »بەرهەمی  وت��اری 
دووبارە بەرهەمهێنانەوەی میکانیکیدا«ی واڵتەر 
بە  سەبارەت  مشتومڕێک  هەموو  بۆ  بنیامین، 
بەرهەمی هونەری لە سەروبەندی هاوچەرخدا، 
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بەرهەمێکی بنەڕەتی و بنچینەیی یە. ئەم پرسە 
ک��ە ]دەڵ��ێ��ت[ وەه���ا ب��اس و خ��واس��ێ��ک لەمەڕ 
یان  فەلسەفە  لە  دەب��ێ  هونەرییەوە  بەرهەمی 
ڕەخ��ن��ەی ئ��ەدەب��ی و م��ێ��ژوی ه��ون��ەرەوە یان 
دراساتی کولتوریدا بێنەکایەوە خۆی لە خۆیدا 
سەرلەبەری  لەنێو  هەڵبەت  تێڕامانە.  جێگای 
زۆرت��ر  وت���ارە  ئ��ەم  بنیامیندا،  بەرهەمەکانی 
هەمان  لە  هەرچەند  وتەگێرانەوەیە.  جۆرێک 
ڕادەی��ەک  تا  النیکەم  ڕەنگە  لەڕاستیدا  حاڵدا، 
لەگەڵ چەمکە فەلسەفییەکان پەیوەندی هەبێت. 
بیروڕاکانی  بە  گشتی  چاوپێداخشاندنێکی  بە 
بنیامیندا، دەتواندرێت لە پشت تێکڕای بەرهەمە 
ڕووخساری  شێوەی  ئ��ەودا،  جۆراوجۆرەکانی 
بە  ب��ەدی��ب��ک��رێ��ت؛  فەیلەسوفێک  ک��ەم��ت��اک��ورت��ی 
ڕەخنەی  سەرەکی  بابەتی  ئەو  کە  شێوەیەک 
دەزان��ی  خاڵە  ئەم  ئاشکراکردنی  بە  فەلسەفی 
کە  ئەمەیە  هونەر  فۆڕمەکانی  بەکارهێنانی  کە 
ناوەڕۆکی مێژویی بکەن بە هەقیقەتی فەلسەفی. 
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ئ���ەو ب��ۆ ئ����ەدەب و دوات����ر بۆ 
هونەرەکانی دیکە، دەرەنجامی دۆزینەوەی ئەم 
لە  بوو.  فەلسەفە  و  هونەر  نێوان  پەیوەندیەی 
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ڕوانگەی بنیامینەوە، هونەر نەک تەنیا دەبێ لە 
کۆمەاڵیەتیانەی  واقیعی  وێناکردنی  سۆنگەی 
بکرێت،  بۆ  هەڵسەنگاندنی  چینایەتی  ملمالنێی 
بەڵکوو دەبێ بە گوێرەی تەکنۆلۆژیاکانیشییەوە، 
هەروەها بەگوێرەی پێگەی هونەر لە پەیوەست 
سەردەمێکی  ئەدەبییەکانی  بەرهەمهێنانە  بە 

دەستنیشانکراودا لێکدانەوەی بۆ بکرێت. 
وت��ارەی  لەم  جیاواز  الیەنگەلێکی  دەکرێت 
بنیامین جیابکرێتەوە و تۆژینەوەی لەسەر بکرێت. 
بەاڵم یەکێک لە دڵڕفێنترین و سەرنجڕاکێشترین 
بابەتەکان لەم وتارەدا ئەوەیە کە چ پەیوەندییەک 
ل��ەن��ێ��وان م��ێ��ژووی ب��ەره��ەم��ە ه��ون��ەری��ی��ەک��ان 
تەکنۆلۆژیاوە  پەرەسەندنی  مێژوی  ل��ەڕووی 
پەرەسەندنی  هاوکاتیانەی  کاریگەری  لەگەڵ 
بەگوێرەی  هونەر  کە  لەئارادایە  چەمکگەلێک 
تر،  وتەیەکی  ب��ە  پێدەکرێت.  درک  ئ��ەوان��ەوە 
دەستڕۆیشتووییەکی  چ  هونەری«  »ئەزمونی 
زەمەنی  سەرووبەندێکی  لەهەر  ب��ەرف��راوان��ی 
هونەردا  لێکدانەوەی  و  تێگەیشتن  لە  تایبەتدا، 
هەبووە. شتێک کە لەم بوارەدا بەرماندەکەوێت 
ئەم پرسەیە کە هونەر ئیتر خاوەن پێگەیەکی بااڵ 
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و دوور لە دەستپێڕاگەیشتن نیە. تەکنۆلۆژیاکان 
ه��ون��ەر و  م��ێ��ژوی  ل��ە  ب��ی��رک��ردن��ەوە  ڕێگاکانی 
ب���ەڕەوڕووی  هونەریان  فەلسەفەی  ه��ەروەه��ا 

ئێمە کردوەتەوە. 
هەمیشە لە درێژایی مێژوودا، فەیلەسوفەکانی 
هونەر  لە  پێناسەیەک  کە  هەوڵیانداوە  هونەر 
و ب��ەک��اره��ات��ی ئ���ەو ب��خ��ەن��ەڕوو وە ب���ەدوای 
دۆزینەوەی وەاڵمێک بۆ ئەم پرسیارە بوون کە 
»هونەر چییە؟« یان »بەرهەمی هونەری دەبێ 
بتوانن  ڕوانگەیەوە  لەم  هەتاکوو  بێت؟«  چۆن 
چییەتی سەرەکی هونەر ئەگەر تەنانەت نەکرێتە 
بکەن.  لێ  درکپێکراوی  النیکەم  چەمکیش،  بە 
هەستێت  بنیامین  وادەکات  کە  ئەوشتەی  بەاڵم 
شێوەیەک،  بەهیچ  ب����وارەدا،  ل��ەم  تێڕامان  ب��ە 
هونەر  پێناسەکردنی  پێناوی  لە  پرسیارکردن 
ئ��ەو  ئ��ام��ان��ج��ی  ن��ی��ە.  ش��ێ��وەی��ەک��ی گشتیدا  ب��ە 
گەیشتن بە پێناسەیەکی تراسندێنتاڵ لە هونەر 
ئەزمونی  چییەتی  لە  پرسیارکردنە  بەڵکو  نیە 
هونەر  وات��ا  خۆیدایە؛  س��ەردەم��ی  لە  هونەری 
ئێمەدا.  کۆمەاڵیەتی  و  ڕۆژان���ە  ئ��ەزم��ون��ی  ل��ە 
لەڕاستیدا، ئەو پرسیار لە سەردەمی خۆیدەکات. 
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گۆڕانکارییەک  چ  ئەمەیە:  ئ��ەو  پرسیارەکەی 
ل��ە ئ��ەزم��ون��ی ه��ون��ەری و ب����ەدوای ئ���ەودا لە 
ئەزمونی  لە  دواج��ار  و  ئیستاتیکیایی  ئەزمونی 
مۆدێڕنەی ئێمەدا ڕوویداوە کە ئەوی شایستەی 
ئەو  ئەنجامدا،  لە  ک��ردوە؟  فەلسەفی  تێڕامانی 
کە  تێڕامانە  خەریکی  جوانیناسیدا  ڕەوتێکی  لە 
ئێمە  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  مێژوویی  باگراوەندە 
ئەودا  لەڕوانگەی  پرسیارەوە.  بەردەم  دەخاتە 
لە  ج��ۆراوج��ۆرەک��ان  هونەرییە  هەڵسووکەوتە 
ل��ە ژێ��ر کاریگەری  س��ەردەم��ە ج��ی��اوازەک��ان��دا، 
یە.  س��ەردەم��ەدا  لەو  ئەزمون  خ��ودی  بونیادی 
بۆ نموونە، پووکانەوەی شیعری لیریک وە یان 
دەربڕی  تەکنیکدا  سەردەمی  لە  حەکایەتخوانی 
ئاڵوگۆڕکردنی  توانایی  و  ئ��ەزم��ون  ه���ەژاری 

ئەزمونە. 
ل���ە س���ەردەم���ی م���ۆدێ���ڕن���دا، ئیتر  ه���ون���ەر 
فاکتەرێک بۆ گواستنەوەی ئەزمون نییە، بەڵکوو 
پانتاییەکە کە مرۆڤ تێیدا فێردەبێت چۆنچۆنی 
بەرگەی زەبری کات بگرێت. ئەم گۆڕانکارییەی 
ب��ەره��ەم��ه��ات��وو ل��ە ت��ەک��ن��ۆل��ۆژی��ا دەب��ێ��ت��ە هۆی 
لەبەرهەمە  کە  تایبەتمەندیگەلێک  ئاشکرابوونی 
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هونەرییەکانی ڕابردوودا شاراوە بوون. بنیامین 
پەیوەندی ئەم تایبەتمەندیانە، ناودەنێت خەرمانە 

کە دواتر ڕووندەکرێتەوە. 
ب��ن��ی��ام��ی��ن ل���ەم وت������ارەدا ه����ەوڵ����دەدات کە 
بەرخۆریکردنی  و  بەرهەمهێنان  ک��اری��گ��ەری 
مۆدێڕن  تەکنۆلۆژیای  وە  خەڵک،  کۆمەاڵنی 
وە  ه��ون��ەری��ی��ەک��ان  ب��ەره��ەم��ە  پێگەی  ل��ەس��ەر 
شوێنەواری ئەوان لەسەر فۆڕمەکانی هونەری 
بە  هەڵبسەنگێنێت.  گشتی  کولتوری  یان  گشتی 
بەرهەمە  کە  سۆنگەیەوە  لەو  بنیامین،  ب��ڕوای 
ئایینزاکان  لە  ڕیشەیان  و  ڕەگ  هونەرییەکان، 
و لە داب و نەریتیە ئایینزاکانەوە دایە، دۆخێکی 
تایبەتیان وەرگرتووە کە نیشاندەری دەسهەاڵت 
و پ���اوان���ک���راو ب����وون و ب��ێ��ه��اوت��اب��وون��ی ئ��ەو 
لەڕووی کات و شۆنەوە یە. هەروەها بەرهەمە 
لە مەراسیمە  تایبەتیان  پێگەیەکی  هونەرییەکان 
توانیوێتی  ک��ە  داگ��ی��ردەک��رد،  ئایینزاییەکاندا 
لەڕووی کولتوریەوە ڕەوایەتی بدات بە نەزمی 
توندوتۆڵی  ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەوە  ل���ەڕووی  و  زاڵ 
بکات. بەاڵم هونەری توانای بەرهەمهێنانەوەی 
بردوەتە  ه��ون��ەری  ئەزمونی  دەرەت��ان��ی  ن��وێ، 
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دەتوانێت  وە  خەڵکەوە  کۆمەاڵنی  تێکرای  ناو 
ئەزمونی دەستەجەمعی کە هونەری نوخبەگەرا، 
مرۆڤی مۆدێڕنی لێی بێبەشکردبوو بگەڕێنێتەوە 

بۆ الی ئەو. 
جوانیناسی  ئەزمونی  لە  زۆرج��ار  بنیامین 
سنوورداردا، کە دەربڕی خوێندنەوەی کانتە- وە 
بەرەو هەژاری و بێمانایی ئەزموندا دەشکێتەوە- 
ڕەخنە دەگرێت. وەها ئەزمونێک، دەڕوانێتە ئەو 
بینینی  دەرهاویشتەی  کە  جوانیناسانەی  چێژە 
شتەکان و بابەتەکانە لە ڕوانینێکی مەودادار و 
نقوم  شتەکاندا  لە  کە  بینینێک  تێڕامانگەرانەوە؛ 
کە  ئەزمونێک  پێچەوانەوە  ب��ە  ب���ەاڵم،  نابێت. 
کۆمەاڵنی خەڵک لە سەردەمی نوێدا، بەدەستی 
دێنن، دزەکردن و نزیکبوونەوە لە تەنە. هەڵبەت 
بنیامین ئەرگۆمێنتی ئەوە دێنێتەوە کە پێدەچێت 
هەموو  ب��ۆ  نەریتییەکان  هونەرییە  بەرهەمە 
خەڵک بەشێوەی یەکسان پێویست و زەروڕی 
نوێیەکان  تەکنیکیە  بەرهەمە  چوونکە  نەبن، 
ک��ۆم��ەاڵن��ی  پێویستییەکانی  ل��ەگ��ەڵ  زۆرت����ر 
وەاڵم����دەرەوەی  باشتر  وە  دەگونجێن  خەڵک 

پێداویستێکانی ئەوانن. 
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بە بڕوای بنیامین، لە درێژایی سەردەمە دوور 
درکپێکردنی  شێوازی  مێژوودا،  درێژەکانی  و 
هەستەکی مرۆڤ وێڕای سەرجەم فۆڕم]ەکان[ 
گ��ۆڕان��ی  ئینسانی،  ک��ۆم��ەڵ��گ��ای  ه��ەب��وون��ی  ی 
بەسەردا هاتووە. شێوازێک کە لەمیانەی ئەمەوە 
درکپێکردنی هەستەکی مرۆڤ دەبێتە بە کردە؛ 
لە ئەمدا درکپێکردنی هەستەکی  ناوبژییەک کە 
گ��ەش��ەدەک��ات، ن���ەک ب��ەت��ەن��ه��ا ب��ە س��رووش��ت 
مێژووییشە.  هەلومەرجی  وابەستەی  بەڵکوو 
زۆرکردن  تەکنیکی  هەنووکەشدا  سەردەمی  لە 
بۆتە ب��ەه��ۆی درووس��ت��ب��وون��ی گ��ۆڕان��ک��اری لە 
ئەمەدا  ب���ەدوای  و  ئێمەدا  ه��ون��ەری  ئەزمونی 
چییەتی هونەریش لە سەردەمی ئێمەدا تووشی 
گۆڕانکاری هاتووە؛ لەم ڕوویەوە چییەتی هونەر 
لە سەردەمە جۆراوجۆرەکاندا جیاوازە؛ کەوایە 
جۆراوجۆرەکاندا  سەردەمە  لە  هونەر  ئەوەیکە 
هۆکارەکەی  جیاوازەکانە،  فۆڕمووڵە  خاوەنی 
چۆنێتی  بەڵکوو  بەرهەمەکان  ناوەڕۆکی  نەک 
بەردەنگەکانی  هەڵسووکەوتی  و  تێگەیشتن 

بەرهەمەکانە لەگەڵ ئەواندا. 
بەرهەمی  کە،  ئەمەیە  دیکە  گرنگی  خاڵێکی 
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»تەکنیکەکانی  ناونیشانی  بە  ڕیگڵ  مێژوویی 
هونەری ڕۆمای دوایین« بوارێک بوو بۆ پێکهاتنی 
بۆچوونەکانی بنیامین. ڕیگڵ، تیۆری ڕۆمانتیکی، 
بەگوێرەی سەربەخۆبوونی بەرهەمی هونەری، 
ل��ەڕێ��گ��ەی گ���ەڕان���دن���ەوەی پ��ان��ت��ای��ی ه��ون��ەری 
کۆتایی  بە  کۆمەاڵیەتی  م��ێ��ژووی  پانتایی  بۆ 
لە  گۆڕانکاری  ڕیگڵ،  ڕوانگەی  لە  دەگەیێنێت. 
گۆڕانکاریانەوە  ل��ەو  هونەرییەکاندا  تەکنیکە 
و  ڕوانین  شێوازی  لە  کە  دەگرێت  سەرچاوە 
تێگەیشتنی خەڵک لەمیانەی سەیرکردنی جیهان 
مێژووی  لە  نکۆڵی  ئەو  پێیە،  بەم  کایەوە.  دێنە 
هونەر دەکات وە بڕوای وایە ئەوەی لە ئارادایە 
بەس مێژووی ژیانی خەڵکانێکە کە پێداویستی 
ئەم  جیاواز  شێوازی  بە  وە  هەیە  جیاوازیان 

پێداویستیانە دابین دەکەن. 
بە سەرنجدان بەو شتانەی کە باسکران دەکرێ 
کەسایەتییەکی  بە  ئیتر  هونەرمەند  کە،  بوترێت 
سەربەخۆ و داهێنەر ئەژمار ناکرێت، بەڵکوو ڕێک 
ڕەوشی  لەگەڵ  کە  بەرچاوە  دێتە  کەسێک  وەک 
لەگەڵ  ک��راودا،  دی��اری  مێژوویی  و  کۆمەاڵیەتی 
هەلومەرجێک بۆ بەرهەمهێنانی هونەر ڕووبەڕوویە 
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نوسەریش  دەرەک��ی��ن.  خ��ۆی��ی��ەوە  بەنسبەت  ک��ە 
کە  سەیردەکرێت  »بەرهەمهێنەر«  وەک  ه��ەر 
کارەکەی سوودوەرگرتن لە ئامرازە تەکنیکیەکان 
هونەریدا  بەرهەمێکی  لە  ئەوان  داڕێشتنەوەی  و 
ی���ە. ل��ە س���ەردەم���ی ه��ەن��ووک��ەدا، ش��ێ��وازەک��ان��ی 
بەرهەمهێنانی هونەری وەکو شێوەکانی چاپکردن 
و بەرهەمهێنانەوە، هەلومەرجی هونەرمەند دیاری 
دۆڕاوی  هونەرمەند  دیکە،  وتەیەکی  بە  دەک��ەن. 
وە  خۆیەتی  سەردەمی  بااڵدەستی  هەلومەرجی 
ه��ەل��وم��ەرج و دەرەت��ان��ە دەرەک��ی��ی��ەک��ان چۆنێتی 

هونەری ئەو پێکدێنن. 
زمان  لە  مۆدێرنە«  »ئەزمونی  باسکردنی 
م��ارش��اڵ ب��ێ��رم��ەن��ەوە، ئ��ەم پرسە ت��اڕادەی��ەک 
ڕووندەکاتەوە. بەبڕوای ئەو، مۆدێرنە کۆبەندی 
و  دەرەت��ان��ەک��ان  ئەزمونکردنی  ئ��ەم��ری  دوو 
مۆدێرنبوون  ئێمە  »الی  ژیانە.  مەترسییەکانی 
واتا بەسترانەوە بە ژینگەیەک کە سەربووردە، 
دەسهەاڵت، خۆشی، گەشەکردن وە گۆڕانکاری 
خۆمان و جیهانمان بەڵێن پێدەدات وە لەهەمان 
و  لەناوچوون  ه��ەڕەش��ەی  لەگەڵ  ئێمە  کاتدا، 
هەمانە،  ک��ە  ئەوشتانەی  ه��ەم��وو  کاولبوونی 
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هەموو  و  دەی��زان��ی��ن  ک��ە  ئەوشتانەی  ه��ەم��وو 
ئەوشتانەی کە هەین، ڕووبەڕوو دەکاتەوە.« 

الی ئەو، دەستەواژەی »ئەزمونی هونەری« 
وەردەگ��رێ��ت  فەلسەفی  ب��ەرف��راوان��ی  وات��ای��ەک��ی 
وە  ڕەخنەگرانە  ڕەهەندێکی  دەگ��ات��ە  هەتاکوو 
پێیە،  بەم  سیاسی.  مەبەستێکی  دەگاتە  دواج��ار 
نەک لەبەر دەستپێبوونی سەردەمی دیجیتاڵ وە 
پێنانە ناو ئەم سەردەمە، پێویستیمان بە تێڕامان 
لە ڕوانگەی بنیامین هەیە، بەڵکو زەڕووڕە بنیامین 
وێڕای فۆڕمگەلێکی گۆڕانکاری بەسەرداهاتووی 
و  ئ��ەدەب  فۆتۆگرافی،  مۆسیقا،  وەک  هونەری 
تەالرسازی، هەڵسەنگاندنەوەی بۆ بکرێتەوە. ئەم 
ئیشە بەها شاراوەکانی وتارەکەی بنیامین بەناوی 
»ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ل��ە س��ەردەم��ی دووب���ارە 

بەرهەمهێنانەوەی میکانیکیدا« ئاشکرا دەکات. 

تایبەتمەندییەکانی هونەر
لە سەردەمی مۆدێرنەدا

هەر وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد، دەکرێت 
بنیامین بە پێشەنگی ئەو تیۆرە لە مێژووی هونەر 
ماتریالەکانی  ئامرازە  پێیوابوو  کە  بزاندرێت 
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پەیوەندی هونەری، ڕۆڵێکی بنەڕەتییان لە مانای 
هونەردا هەیە. ئەگەر ئەم پێشەکییە قەبووڵبکەین 
کە ئامرازە ماتریالەکانی درکپێکردنی هونەری، 
هەیە،  هونەردا  چۆنێتی  لە  بنچینەیی  ڕۆڵێکی 
ئەزمونی  فاکتەرێک  چ  کە  بزانین  ئەوسا  دەبێ 
پێکدێنێت.  مۆدێڕنەدا  س��ەردەم��ی  لە  هونەری 
مۆدێرن  ه��ون��ەری  ج��ی��اوازی  الی��ەن��ی  بنیامین 
توانای  و  زۆرک��ردن  لە  مۆدێرنە  پێش  لەگەڵ 
بەرهەمهێنانەوە هونەری مۆدێرنەدا دەدۆزێتەوە. 
ئ��ەوەی  ک��ە،  دەخ��ات��ەڕوو  ئەرگۆمێنت  بنیامین 
گرنگایەتی هەیە گۆڕانکارییەکانی بەرهەمهاتوو 
لە تەکنۆلۆژیاکانە کە دەبێتە هۆی بەرهەمهاتنی 
ب��ەره��ەم��ە ه��ون��ەری��ی��ەک��ان. ب��ە س��ەرن��ج��دان بە 
وت���اری »ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ل��ە س��ەردەم��ی 
میکانیکیدا«  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی  دووب�����ارە 
گۆڕانکاریانەی  ئەو  کە  نیشانبدرێت  دەکرێت 
هاتوەتەکایەوە  هونەرییەکاندا  بەرهەمە  لە  کە 
خستوەتەوە:  باسکردنی  جێگای  ئەنجامی  دوو 
س��ەرەت��ا ئ��ەوەی��ک��ە، م��ێ��ژووی پ��ەرەس��ەن��دن��ی 
دەستەبەرکردوە  چوارچێوەیەکی  تەکنۆلۆژیا، 
کە بەرهەمە هونەریە بیندراوەکان لە نێو ئەودا 
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کە  دووه��ەم  ئەنجامی  ب��ەاڵم  درکیانپێدەکرێت. 
پێبکریت  ئاماژەی  دەکرێت  البەال  بەشێوەیەکی 
بەمانای  گۆڕانگاری  قەبووڵکردنی  کە  ئەوەیە 

وازهێنان لە هونەری ڕابردوو نیە. 
فاکتەری  هەروەکوو  دەکرێت  تەکنۆلۆژیاش 
ژین-جیهانی  بەرفراوانبوونی  و  پەرەسەندن 
وەکوو  دەکرێت  هەروەها  تێبگەین.  لێی  مۆرڤ 
ف��اک��ت��ەری ش���وورەی���ی ی���ان داخ���ران���ی م��ێ��ژوو 
س��ەردەم��ی  ه��ون��ەرەک��ان��ی  بگیرێت.  ل��ەب��ەرچ��او 
جێگای  فۆتۆگرافی  و  سینەما  وەکوو  هەنووکە 
خەرمانەی نەریتیانەی هونەر لەڕێگەی ئەزمونی 

گشتی و ڕاچڵەکانەوە مۆنتاژ دەکەنەوە. 
الی ب��ن��ی��ام��ی��ن، م��ۆن��ت��اژ ب���وو ب���ە ف��ۆڕم��ی 
تەمسیلیانەی مۆدێرن و بنیادنەر و دینامیک، کە 
ئەم توانایەی هەبوو هەتا شتە ناوێکچوەکان وەها 
لەگەڵ یەک پەیوەست بکات کە بتوانێت خەڵک 
نوێیەکان  شتە  لە  تێگەیشتن  و  درکپێکردن  بۆ 
ئەم هەژانە  ئەوەوە،  لە ڕوانگەی  »بهەژێنێت«. 
لەنێو  سەرەتایی  و  یەکەمین  ئەزمونی  وەک��و 
بێسەرەوبەرەیی ژیانی مۆدێرنی بەکۆمەڵیانە و 

پیشەسازیانەی شار دایە. 



176

بە  هونەرییەکانیش  ب��زوت��ن��ەوە  زۆرب����ەی 
پرسی زۆرکردنەوە خەریکبوون، کە لەم ناوەدا 
پاپ  ب��زوت��ن��ەوەی  بۆ  بکەین  ئ��ام��اژە  دەتوانین 
ئارت . بەرهەمە هونەرییەکانی ئەم بزوتنەوەیە 
دەخەنە سەر  پەنجە  ڕاستەوخۆ  بە شێوەیەکی 
بەرهەمهێنانەوە«  »توانای  میدیای  سۆشیاڵ 
وە وێنەگەلێک لە شتەکان و مرۆڤەکان نمایش 
تاکە  ژیانی  لە  ڕۆژانە  بەشێوەی  کە  دەکەنەوە 
لە  واره��ۆڵ،  ئەندی  کایەوە.  دێتە  مۆدێرنەکاندا 
ئەندامەکانی ئەم بزوتنەوەیە، زۆر جاران بابەتی 
کەتەگۆرییەکانی  لە  بەرهەمهێنانەوە  ت��وان��ای 
ژیانی ڕۆژانەدا بەشێوەی تیلنیشان نمایشدەکات. 
لە  خۆی  بەرهەمەکانی  درووستکردنی  بۆ  ئەو 
بەتایبەت  دەرەتانەکانی چاپکردن و زۆرکردن، 
سوودی لە ڕێبازی سیلیک سکرین وەردەگرت. 
لە  ئاسایی  بەشێوەیەکی  ئ��ەو  بەرهەمەکانی 
پێکدێت؛  دووبارەکردنەوەی وێنەیەکی وێکچوو 
ئاماژە  بەرهەمەکانی دەکرێت  بەناوبانگترین  لە 
یان  وە   )1962( ک��ۆک��اک��ۆال«  »پ����ەردەی  ب��ۆ 
ڕووخساری  ت��اک  وێنەی  دووب��ارەک��ردن��ەوەی 
پریسلی  ئولیس  وەک  هونەرمەندگەلێک  زۆری 
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هونەرمەند  ل��ێ��رەدا  بکەین.  م��ۆن��رۆ  مێرلین  و 
وەکو کامێرای فۆتۆگرافی وە یان مەکینەیەکی 
هەڵبەت  ئیشدەکات؛  ئۆتۆماتیکی  زۆرک��ردن��ی 
خ��ۆش��ی ئ���اگ���ادارە ک��ە دەی��ەوێ��ت ه��ەروەک��وو 
س��وودوەرگ��رت��ن  ب��ە  ئیشبکات.  م��ەک��ی��ن��ەی��ەک 
ل��ە ه��ون��ەری پ���اپ ک��ە ل��ە گ���ەورەک���ردن���ەوەی 
ت��وخ��م��ە ه��ەڕەم��ەک��ی��ەک��ان��ی ژی��ان��ی ڕۆژان����ە لە 
دەگرێت،  سەرچاوە  بەرخۆرکارەوە  کۆمەڵگای 
خەڵکیان  بە  پ��ۆپ  هونەرمەندەکانی  دواج���ار، 
ئەوان  کە  وێنانەی  ئەو  یارمەتی  بە  نیشاندا- 
پێهێنابوو  ب��ڕوای��ان  ک��ە  هۆکارێکەوە  ه��ەر  ب��ە 
فەلسەفییەکان  بنەما  بەگوێرەی  ئەوانیان  وە 
دەتوانن  کە  دەزان���ی-  کۆمەاڵیەتییەکانیان  و 
کە  بکەن  دروست  ئەوان  لەسەر  کاریگەرییەک 
هەرگیز ئەزمونیان نەکردبوو وە تەنانەت هەتا 

سنوری گۆڕانکاری بڕۆنە پێشەوە. 
مارشاڵ بێرمەن دەڵێت یەکێک لە بنەڕەتیترین 
هونەری  ئ����ارەزووی  م��ۆدێ��رن��ی��زم،  گرفتەکانی 
لەگەڵ  پەیوەندی  هەڵپەساردنی  بە  مۆدێرنیزم 
هەرچەند  یە،  ئاسایی  خەڵکانی  ڕۆژان��ەی  ژیانی 
جیزم  وەک  ڕی��زپ��ەر  حاڵەتێکی  باسی  بێرمەن 
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جۆیزیش دەکات. ئەو دەڵێت کە الی هونەرمەندێکی 
وەک بۆدلێر، ئەو هونەرەی کە لەگەڵ ژیانی ژنان 
گرێدراوییەکی  کۆاڵنەکان  و  شەقام  پیاوانی  و 
بە  وشەکە،  ڕاستەقینەی  بەمانای  نەبێت،  قوڵی 
مۆدێرنیتەیەکیش  نیە.  مۆدێرن  شێوەیەک  هیچ 
وەها  خ��اوەن��ی  دەگ��ەڕێ��ت  ب��ەدوای��دا  بنیامین  کە 
گشتی  ئەزمونێکی  بتوانێت  هەتاکوو  فۆڕمێکە، 
یەکێتییە  ئ��ەو  ڕووی���ەوە  ل��ەم  وە  ئ���اراوە  بێنێتە 
بەکۆمەڵەی مرۆڤەکانی سەردەمی پیشەسازی کە 
خەریکە لەناودەچێت، هەرچۆنێک بێت بیپارێزێت 
بیخاتە سەر ڕەوگەی ڕزگاری مرۆڤەکانەوە.  و 
بنیامین هونەری لە خزمەت بابەتە سیاسیەکان، 
بەاڵم  بەدیدەکرد.  ئایینیەکاندا  و  فەلسەفییەکان 
ئەو هەروەها بە شێوەیەک ئیدعای ئەوەی دەکرد 
ڕەنگە  هەڵبەت  لەناوچوونە.  ب��ەرەو  هونەر  کە 
تێگەیشتنی  بەرەو  ئەودا  قسەکانی  لە  لێڵیە  ئەم 

جۆراوجۆردا بشکێتەوە. 
ئەو  کە  جیاکارییەی  ئەو  کە  بوترێت  دەبێ 
لەنێوان هونەری مۆدێرن و پێش مۆدێڕن بڕوای 
نیە.  هیگڵیانەی هونەر  مانای مردنی  بە  پێیەتی 
لەڕاستیدا ئەو پێیوایە کە هونەر وەکو ئەکتێکی 
ل��ەگ��ەڵ  ب���ەاڵم  زی���ن���دووە،  هێستاش  ئینسانی 
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هەیە.  بنچینەیی  ج��ی��اوازی  ڕاب���ردوو  هونەری 
ڕەنگە بتوانین بڵێین ئەو شتەی کە لە سەردەمی 
مانایەی  بەو  هونەر  مردنی  ڕوویدەدا  مۆدێرنە 
مەردنی  بەڵکوو  نیە،  دەک��ات  باسی  هیگڵ  کە 
ئەو  م��ردن��ی  وات��ا  ڕووی����داوە.  ک��ە  جوانیناسیە 
بە  دەیانتوانی  ڕەنگە  کە  فەلسەفیانەی  ب��اوەڕە 
هەلومەرجێکی هەرمانیانەی ئەگەری ئەزمونێکی 
تایبەتمەندیەکانی  لە  یەکێک  کە  جوانیناسی- 
ئ��ەژم��اردەک��رێ��ت-  م��رۆڤ  ب��وون��ی  سرووشتی 
ب��گ��ەن. ئێستا ب��ە س��ەرن��ج��دان ب��ە وت��ارەک��ەی 
بنیامین واتا »بەرهەمی هونەری لە سەردەمی 
میکانیکیدا«  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی  دووب�����ارە 
دەرکەوتوە کە یەکێک لە فاکتەرەکانی نیشاندانی 
هەنووکەدا  سەردەمی  لە  جوانیناسی  کۆتایی 

)درووستبوونی( کۆمەڵگای بەکۆمەڵیانەیە. 
یەکێک لەو خااڵنەی کە بنیامین باسیدەکات 
ئەوەیە کە، وەرگرتنی بەردەنگ لە هونەرەکانی 
س���ەردەم���ی ن���وێ���دا ل��ەم��ی��ان��ەی ج����ۆرە »ب��ی��ر 
پەرتبوونێتی« بەرهەمدێت و نەک سەرنجپێدانی 
بیەوێ  هەتاکو  هونەری  بەرهەمی  بۆ  ج��ددی 
هەموو بوون و هۆشی لە خزمەت ئەو دابنێت؛ 
ئەم پرسە لە شێوازی درکپێکردنی بەردەنگیشدا 
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بنیامین  بەجێدەهێڵێت.  جێگیر  ک��اری��گ��ەری 
ل��ەم ب���وارەدا زۆر ل��ە ژێ��ر ک��اری��گ��ەری تیۆری 
ڕێبازە  و  حیماسی  شانۆگەری  لەمەڕ  برێخت 
پێشنیارکراوەکەی ئەو واتا مەودانانەوە دایە. بۆ 
لە  بینەر  کە  باودا  نیگارکێشانەوەی  لە  نموونە 
فۆڕمە نیگاریەکاندا نقوم دەبێت وە سەرنجێکی 
زۆر دەدات بە گۆشە نیگاکان و لەپاڵیەکدانانەکان 
سەردەمی  هونەرەکانی  لە  بەاڵم  ڕەنگەکان،  و 
هەنووکەدا وەکو سینەما، وێنەکان بەدوای یەکدا 
بە خێرایی لەجووڵەدان وە دەرفەتی قوڵبوونەوە 

بە بینەر نادەن. 
نەهێشتنی  ل��ەئ��ارادا  ڕەوت���ەی  ئ��ەم  بنیامین 
بینەر،  و  ستەیج  نێوان  نەریتییەکانی  م��ەودا 
لەژێر ناونیشانی پڕکردنەوەی چاڵی ئۆرکێسترا 
باسدەکات. لێرەدا وەهمی شانۆگەری داڕماوە، 
بەو  سیاسی،  و  کۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  وە 
لە  ئ��اش��ک��رادەب��ێ��ت،  بینەر  الی  ک��ە  چ��ەش��ن��ەی 
وێ��ڕای  بینەر  دەرن��اک��ەوێ��ت��ەوە.  شانۆنامەکەدا 
ئەم  ل��ەب��ارەی  کە  ناچاردەکرێت  ئەکتەرەکان 

هەلومەرجە بیربکاتەوە. 
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توانای بەرهەمهێنانەوە و
پوکانەوەی خەرمانەی بەرهەم 

بنیامین لەمیانەی قسەکردن لەسەر هونەری 
بە  ئ��ەو  تایبەتمەندی  گرنگترین  ک��ە  مۆدێرنە 
دووب���ارە  ]ی��اخ��ود  بەرهەمهێنانەوە  »ت��وان��ای 
خاڵێکی  بە  ئاماژە  دەزان��ی،  بەرهەمهێنانەوە[« 
دەرکەوتە  لەسەر  قسەکردن  واتا  گرنگدەدات؛ 
پیرۆزێتی  خەرمانەی  دیکە  وتەیەکی  بە  ی��ان 
الیەنی  بە  دەکرێت  بە جۆرەیەک  کە  بەرهەمە، 
ج��ودای��ی ه��ون��ەری م��ۆدێ��رن��ە ل��ەگ��ەڵ هونەری 
دووه��ەم��ی  بەشی  ل��ە  ئ��ەو  ب��زان��درێ��ت.  نەریتی 
وت���اری »ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ل��ە س��ەردەم��ی 
باس  میکانیکیدا«  بەرهەمهێنانەوەی  دووب��ارە 
ئ��ەو شتەی  بتوانین  ڕەن��گ��ە  ک��ە  دەک���ات  ل���ەوە 
بەرهەمهێنانەوە«دا  »ت��وان��ای  هونەری  لە  کە 
دەسڕدرێتەوە لە ژێر چەمکی خەرمانەدا جێگای 
بکەینەوە وە بەشێوەیەکی گشتی بڵێین تەکنیکی 
لە  بەرهەمهێنانەوە  بابەتی  بەرهەمهێنانەوە، 
دوو  لەبەر  ئەمە  جیادەکاتەوە.  نەریت  پانتایی 
بەرهەمهێنانی  ب��ە  ئ��ەوەی��ک��ە،  ی��ەک��ەم  ه��ۆک��ارە؛ 
بەرهەمهێنانەوە  ئ��ەم��ری  زۆری  ژم��ارەی��ەک��ی 
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بۆکراو، شتێکی زۆرکراو جێگای بوونێکی بێهاوتا 
دەگرێتەوە. ئەوی دیکەش ئەوەیە کە، بەم کارە 
ڕێگە بە بینەر یان بیسەر دەدرێت کە لە دۆخی 
تایبەتی خۆیدا لەگەڵ بەرهەمی بەرهەمهێنانەوە 
بابەتی  ئەنجامدا،  لە  دیدار سازبکات؛  بۆکراودا 
بەرهەمهێنانەوە بۆکراو دووبارە چاالکدەکاتەوە. 
ئەم دوو ڕەوتە بە داڕوخانی گەورە لە ئەمری 
دیکەی  دیوێکی  خۆی  کە  دەشکێتەوە  نەریتدا 
سەرلێشێواوێتی هاوچەرخ و نوێی مرۆڤایەتیە. 
ئەم  بۆ  لێکدانەوە  خۆیدا  وتارەکەی  لە  ئەو 
بەرهەمهێنانەوەی  چۆنچۆنی  کە  دەکات  پرسە 
بەرهەمی  ڕەسەنایەتی  و  بێهاوتایی  تەکنیکی 
ه��ون��ەری ل��ەن��اودەب��ات. ل��ە ڕوان��گ��ەی ئ���ەودا، 
لەناوچوونی خەرمانە لە سەردەمی بەرهەمهێنانی 
ئەم  ئەو  هەڵبەت  حەتمییە.  شتێکی  مەکینەییدا 
شتە لە زۆر ڕوویانەوە سوودبەخش دەزانێت. 
ئەگەر بەرهەمی هونەری پەیوەندی خۆی لەگەڵ 
ک��ردوە  گەشەی  تێیدا  کە  نەریتی  بەستێنێکی 
هەڵبڕێت وە بە وتەیەکی تر لە ئەو جیا بێتەوە، 
ئەوسا ئەم بەرهەمە، دەسهەاڵتدارێتی ناواقیعی 
خۆشی لەدەست دەدات. بە زمانێکی دیکە و ورتر، 
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بەستێنی  لە  بێهاوتایە کە  بەرهەم  لە حاڵەتێکدا 
بەرهەم  تاقبوونی  الیەنی  وە  پێکبێت  نەریتدا 
کە  بەوجۆرەی  هەر  ناکرێتەوە؛  جیا  نەریت  لە 
بەرهەمە هونەرییەکان لە سەردەمی کەڤناراندا 
بۆ کەڵک لێ وەرگرتن لە مەراسیمی سیحربازانە 
و ئایینزایی بەکار دەبران وە بەرهەمی هونەری 
ل��ە ب��ەک��اره��ات��ی م��ەراس��ی��م��ی��ان��ەی خ���ۆی جیا 
نابێتەوە. بەرهەمی هونەری دەرکەوتەی خۆی 
تەواوەتی  بە  ئەوەیکە  مەگەر  ن��ادات  لەدەست 
بۆ  داب��ڕێ��ت.  خ��ۆی  مەراسیمیانەی  ڕۆڵ���ی  ل��ە 
بوترێت  دەک��رێ��ت  دەرک���ەوت���ە،  پێناسەکردنی 
وەکوو »بەدیارکەوتنی شتێک کە لەبەر دەستان 
مەودا  بێت«.  کەم  مەوداکە  هەرچەندە  دوورە، 
بوونە  بەدەستنەهاتن  ئ��ەم  نزیکییە.  ب��ە  دژ 
وە  ئایینیشە  وێ��ن��ەی  س��ەرەک��ی  تایبەتمەندی 
وێنەی ئایینی لەسەر بنچینەی چییەتی خۆی کە 
» لەبەر دەستان دوور، هەرچەند مەوداکە کەم 

بێت« دێتە بەرچاو. 
ئ��ەگ��ر ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ئ���ەو سیحر و 
هەیبوو،  نەریتیدا  هونەری  لە  کە  خەرمانەیەی 
لە  ب��ەدەر  کە  ح��ەزدەک��ات  وە  دەستیدەدات  لە 
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عەقڵگەرایی  بەرهەمی  کە  واقیع  بە  سەرنجدان 
بابەتە  ئ��ەم  ب��ێ��ت،  جێگیر  م��ام��ن��اوەن��دە،  چینی 
چۆنێتی  ک��ەم��ای��ەس��ی  ل���ەگ���ەڵ  ڕادەی������ەک  ت���ا 
بێهاوتایانەی بەرهەمی هونەریدا لە پەیوەندیدایە. 

بەرهەمهێنانی مەکینەیی هۆکاری ئەم شتەیە. 
ه��ەر ب��ەو چ��ەش��ن��ەی ک��ە ب��اس��ک��را چەمکی 
دەرکەوەتە لە نەریت و ڕەسەنایەتی جیاناکرێتەوە 
ڕەسەنایەتی  کە  خەرمانەوەیە  لەڕێگەی  وە 
بڵێین  دەت��وان��ی��ن  ک���ەوای���ە،  دەگ���وازرێ���ت���ەوە. 
بەرهەمهێنانەوەی  لەڕێگەی  هونەری  بەرهەمی 
مەکینەیی ڕەسەنایەتی خۆشی لەدەست دەدات. 
هۆکارەکانی لەدەست چوونی ڕەسەنایەتی بەم 

شێوەیەن:
سەربەخۆ  میکانیکی،  بەرهەمهێنانەوەی   -1
ئەو  نزیکەوە  دیمەنێکی  لە  وە  بەرهەمەکەیە  لە 
لە بەرهەمەکە پیشاندەدات کە بەرچاو  الیەنانە 

ناکەون.
بەرهەمەکە  تەکنیکی،  بەرهەمهێنانەوەی   -2
بۆ ئەو شوێنانە دەبات کە بۆ نوسخەی ڕەسەن 
بەرهەمێکی  بەهای  ڕاستیدا،  لە  دەس��ت��ن��ادات. 
مەراسیمیانەی  ب��ەه��ای  ل��ە  زۆرت���ر  ه��ون��ەری، 



185

ئ����ەوەوە س���ەرچ���اوە دەگ���رێ���ت، ج��ا چ ب��ەه��ای 
دنیایی  بەهای  یان  ئایینزایی  بەهای  سیحری، 
وە  جوانیە-  لە  مەراسیمێک  وەک��وو  کە  بێت- 
بە  پەیوەست  پێوانەیەکی  زۆرت��ر  ڕەسەنایەتی 
هەڵسەنگاندنی بەرهەمهێنانی هونەرییەوەیە. بۆ 
نمونە لە فۆتۆگرافیدا پرسیارکردن لە نوسخەی 

ڕەسەن مانایەکی نیە. 
ن��ووس��ی��ن��ی وت����اری »ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری 
بەرهەمهێنانەوەی  دووب����ارە  س��ەردەم��ی  ل��ە 
میکانیکیدا« هاوکاتە لەگەڵ قۆناغێکی مێژوویی 
ک���ە ش���وێ���ن���ەوارەک���ان و ل��ێ��ک��ەوت��ەک��ان��ی ئ��ەم 
سەردەمە بۆتە هۆی گۆڕانی هەڵسووکەوت و 
تایبەتمەندی  سێ  ڕوانگەی  لە  هونەر  چییەتی 
گ��رن��گ و ه��اوپ��ەی��وەن��د ل��ەگ��ەڵ ی��ەک��ت��ردا: )1(
هونەری،  بەرهەمی  خەرمانەی  لەناوچوونی 
بەرهەمی  بونیادی  زۆرت��رک��ردن��ی  )2(ت��وان��ای 
گشتی  ئەزمونی  بەسیاسیکردنی   )3( هونەری، 
بەرهەمی هونەری. کاتێک کە بنیامین ئاگاداری 
ئاسای  خەرمان  هەڵسووکەوتی  لەناوچوونی 
بوو،  بەرهەمهێنانەوە  توانای  ڕێگەی  لە  هونەر 
پێشتر ئاڕاستەیەکی بەرچاوی دیکەی هونەری 
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نسبەت  بە  تەنیا  نەک  کە  لەئارادابوو  ئاڤانگارد 
دەن��وان��د  ک��اردان��ەوەی  خەرمانە  لەناوچوونی 
بەڵکوو لەڕاستیدا بە توندی نکۆڵی لە هەرچەشنە 
پاشماوەیەکی شکۆی خەرمان ئاسای هونەری 
بە  سەبارەت  کە  وتارێکدا  لە  بنیامین  دەک��رد. 
هەژێنەر  لێکەوتەی  لەبارەی  نووسی،  دادائیزم 
و لەناوچوونی خەرمانەدا دەڵێت: ئەوشتەی کە 
دادائیستەکان لەمیانەی خوڵقاندنی بەرهەمەکانی 
خۆیاندا بە دەستی دەخەن جۆرەیەک لە ناوبردنی 
کە  هونەریدا،  بەرهەمێکی  هەر  لە  خەرمانەیە 
وەکو  ئ��ەوان  کە  شتەی  ئەو  دێنا.  بەرهەمیان 
لە ڕێگەی شێوازەکانی  بەرهەمهێنانەوە  توانای 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی دەرب��ڕی��ن��ە دادائ��ی��س��ت��ی��ەک��ان��ی 
خۆیانەوە شەقڵی بەدناوێتیان لێدەدا، لەڕاستیدا 

قەیرانێکی توندی مسۆگەردەکرد. 
بە بڕوای بنیامین، لە بەرهەمە نا نۆڕماتیکەکاندا 
لە  جۆرێک  دادایستەکاندا  بەرهەمەکانی  وەکو 
ڕوانگەی  لە  دەکەوێت.  بەرچاو  بەربەریبوون 
نییەتی  لە  دەکرێت  ئاسانی  بە  ئەوڕۆکە  ئەودا، 
بیندراوەییەکان  بەرهەمە  خوڵقاندنی  لە  ئەوان 
مەبەستیان  ئ��ەوان  تێبگەین.  ئەدەبییەکان  یان 
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بەو  خۆیانەوە  بەرهەمەکانی  ڕێگەی  لە  ب��وو 
ئامانجانە بگەن کە لە سەردەمی هەنووکەدا بە 
سوک و سادەیی لە ڕێگەی سینەماوە دەکرێت 
ئەوان  بەرهەمەکانی  ڕاستیدا،  لە  بگەین.  بەوان 
بە جۆرەیەک دادەکەونە سەر بەردەنگ و هێزی 
هەر  ن��ەدەدا؛  ئەو  بە  تێفکرینیان  و  بیرکردنەوە 
و  خێرایی  بە  ل��ەودا  وێنەکان  کە  وەک سینەما 
بەدوای یەکدا دێن و بینەر دەرفەتی بیرکردنەوە 

لەدەست دەدات. 
میاکنیکیی هونەر  بەرهەمهێنانەوەی  دواجار 
ئەو  تەواوکەری  بگۆدا،  فیلمی  فۆتۆگرافی و  لە 
ڕەوتەیە کە تێیدا خەرمانەی بەرهەمی هونەری 
هونەرییە  بەرهەمە  تەنیا  ن��ەک  دیارنامێنێت. 
بەرهەمهێنانەوەی  ل��ەم��ی��ان��ەی  نەریتییەکان 
و  ئ��ێ��رە  خ��ۆی��ان��دا،  وێ��ن��ەی��ی  ی��ان  بیستراوەیی 
ئێستای خۆیان لە کیس دەدەن، لە بەرهەمهێنانی 
بەرهەمگەلێک وەک فۆتۆ و فیلم تەنانەت پتر لە 
ئەو، ئەم بەرهەمانە خەرمانەی پیرۆزێتی خۆیان 

لە دەست دەدەن. 
ه��ون��ەری  »ب��ەره��ەم��ی  وت���اری  ل��ە  بنیامین 
بەرهەمهێنانەوەی  دووب����ارە  س��ەردەم��ی  ل��ە 
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تەرخان  فیلم  بۆ  زۆریش  بەشێکی  میکانیکیدا« 
ئەکتەر  ئامادەبوونی  وت��ارەدا  لەم  ئەو  دەک��ات. 
لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکدا بە هۆکاری لەناوچوونی 
لێک  ڕوانگەی  لە  دەزانێت.  ئەکتەر  خەرمانەی 
و  ئەکتەرەکان  نێوان  بنەڕەتی  جیاکردنەوەی 
خەڵکدا، پێکەی ئەکتەر لە ستۆدیۆی فیلمدا لەگەڵ 
تۆمارکردندا  ستۆدیۆی  لە  مۆسیقاکار  پێگەی 
وەک یەک دەچن. سەرەکیترین جیاکاریەک کە 
بنیامینەوە جەختی لەسەر دەکرێتەوە  لە الیەن 
ج���ودای���ی ن���ێ���وان ش���ێ���وازی ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی 
سروشتی و دەسکردە؛ دووهەمیان ) شێوازی 
داڕمانی  بە  پێویستی  دەسکرد(  بەرهەمهێنانی 
کاردانەوەی  و  کردەوە  یەکانگیری  و  تێکڕایانە 
شتێکە کە بەرهەمهێنەر و وەرگر)بەردەنگ( لە 

ئەودا هاوبەشن: وەکو کات و شوێن. 
خ��ەرم��ان��ە،  ک��ە  ڕوون��ی��دەک��ات��ەوە  بنیامین 
گ���رێ���دراوی ئ��ام��ادەب��وون��ی خ���ودی ئ��ەک��ت��ەرە. 
دووب��ارەک��راوەی  نوسخەی  ناتوانین  ک��ەوای��ە 
ئ��ەو ب��دۆزی��ن��ەوە. ئ��ەو دەڵ��ێ��ت خ��ەرم��ان��ەی��ەک 
مەکبێس  ش��ان��ۆگ��ەری  ستەیجی  س��ەر  ل��ە  ک��ە 
ڕۆڵی  ئەکتەری  لە  بینەر  الی  دەدرەوشێتەوە، 
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ناوازەی  الیەنی  بەاڵم  ناکرێتەوە.  جیا  مەکبێس 
فیلم هەڵگرتنەوە لە ستۆدیۆدا ئەوەیە کە کامێرا 
بینەر دەگرێتەوە. کەوایە، خەرمانەیەک  جێگای 
کە ئەکتەرەکەی داگرتووە دیارنامێنێت وە وێڕای 
ئەکتەرەکە،  کە  کەسایەتییەک  خەرمانەی  ئەمە 

دەوری ڕۆڵی ئەویش دەبینێت لەناو دەچێت. 
ئاماژە  )پ��اس��اژەک��ان(دا  کتێبی  ل��ە  بنیامین 
بە  خەرمانە،  لەناوچوونی  کە  دەدات  ئ��ەوە  بە 
»ئوستورە  یان  سڕینەوە«  »سیحر  مانایەک 
س��ڕی��ن��ەوە«ی م��ۆدێ��رن��ەی��ە. ئ��ەو دەرک��ەوت��ەی 
ب���ەره���ەم���ی ه���ون���ەری ب���ە ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ەک��ی 
ئوستورەیی  ڕوان��گ��ەی  دەزان��ێ��ت.  ئوستورەیی 
یان  شتەکان  یەکسانبوونێتی  بناغەی  لەسەر 
مانایەکی ش��اراوە و دوورەدەس��ت دام��ەزراوە؛ 
ئوستورەیەکدا،  ه��ەر  ل��ە  پ��ی��رۆز  ڕووخ��س��اری 

مۆدێلی ئەم دەاللەتەیە. 
دەرکەوتەی بەرهەمی هونەری سێ پانتایی 
بێهاوتایە،  ب��ەره��ەم  )ی��ەک��م(  ه��ەی��ە:  س��ەرەک��ی 
)سێیەم(  هەیە و  ئێمە  لەگەڵ  مەودای  )دووەم( 
هەرمانە. بەرهەمهێنانەوەی مکانیکی هەر سێک 
پانتایی دەرکەوتە لەناو دەبات. لە ڕوونکردنەوەی 
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نموونە،  بۆ  بوترێت،  دەکرێت  پانتاییانەدا  ئەم 
زۆرکردنی نیگارێکی سەر دیوار وەک مۆنالیزا 
حاڵەتێکی  ئیتر  دی��واری،  پۆستەری  شێوەی  لە 
دایە.  هەمووکەس  دەست  لەبەر  و  نیە  بێهاوتا 
مەودایەکیش لە نێوان ئەم بەرهەمە زۆرکراوە 
بمانەوێت  ک��ات  ه��ەر  وە  لەئارادانیە  ئێمەدا  و 
دەتوانین بیکڕین؛ هەر وەها، ئەم بەرهەمە چی 
تر هەرمان نیە وە هەر کات لێی وەڕەس بووین 
زۆرک��راوی  نوسخەیەکی  لەگەڵ  ئەو  دەتوانین 
بتوانین  ڕەنگە  بگۆڕینەوە.  دیکە  بەرهەمێکی 
بڵێین، چەمکی خەرمانە لە ڕوانگەی بنیامینەوە 
پەیوەندییەکی ئەوتۆی بە جوانییەوە نیە و زۆرتر 
ئەوە.  لەبەرچاو  شکۆمەندی)بااڵیەتی(  چەمکی 
دێنێتەوە  کوێستان  دیمەنی  نمونەی  بۆخۆی 
و  بێهاوتا  بە  و  هەیە  ئێمە  لەگەڵ  م��ەودای  کە 
داڤینچی  م��ۆن��ال��ی��زای  ب��ەدی��دەک��رێ��ت.  ه��ەرم��ان 
سەردەمایەک لە بااڵیەتی دابوو بەاڵم ئەوڕۆکە 
لەڕێگەی توانای بەرهەمهێنانەوەوە لەبەردەست 

هەمووکەس دایە. 
خەرمانە  لە  بنیامین  تێگەی  ئێمە  ئەوڕۆکە، 
ن��وێ��ی��ەک��ان )وەک ڕاگ��ەی��ان��دن��ە  ب��ۆ ڕاگ��ەی��ان��دن��ە 
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»هەقیقەتی  ب��ۆ  ب��ەت��ای��ب��ەت  دی��ج��ی��ت��اڵ��ی��ەک��ان(، 
کە  تەکنۆلۆژیاکان  لە  گروپێک  واتا  لێکدراوە«، 
کامپیۆتەر لەڕێگەی تێکەڵکردنی وێنە بیندراوەکان 
بەرهەمدێنن،  ئ��ەوان  بیستنیەکانەوە  شەپۆلە  و 
بەکاری دەبەین. هەڵبەت دەبێ ئەوەش بڵێین کە 
هەقیقەتی لێکدراو، هەڵبژاردنەکانی هونەرمەندی 
بۆ  پەنابردن  ئاشکرا  بە  و  دەکات  پتر  دیزاینەر 
ڕێگاپێدراو  بە  ن��وێ  شێوازەکانی  بە  خەرمانە 
ئەژماردەکات. بە دواداگەڕانی کولتوری ئێمە لە 
بە  پەیوەست  گرفتێک  خەرمانەمەند،  ئەزمونی 
هەقیقەتی لێکدراو بەجێ دەهێڵێت کە الی بنیامین 
ڕاگەیاندنە  لەئارادابوو.  فیلم  لەمەڕ  گرفتە  ئەم 
هەمیشەیی  دۆخێکی  ل��ە  خ��ەرم��ان��ە  نوێیەکان، 
دەکرێت  و  ڕادەگ��رێ��ت  قەیراندا  و  ل��ەرەل��ەر  لە 
بوترێت کە ئەم قەیرانە کلیلی تێگەیشتنی ئێمە لە 
ڕاگەیاندنە نوێیەکانە. بەاڵم بنیامین دواجار دەڵێت 
کە لە سەردەمی هەنووکەدا، بەرهەمە هونەرییە 
تایبەت و بێهاوتاکان لە جێگەیەکی تایبەتدان کە 
لە ئەو هێندەی بەهایەک کە هەیەتی، پارێزگاری 
دەکرێت. ئەم جێگە پارێزراوانەش لە الیەن گروپە 
کۆمەاڵیەتییەکانی خاوەن دەسهەاڵتەوە چاودێری 



192

ئەنجامە  ئەو  بنیامین  ڕووی���ەوە،  لەم  دەکرێت. 
وەردەگرێت کە ئەم بەرهەمانە دیسانیش خاوەن 
خەرمانەیەکن کە تەنانەت ئەگەر خەرمانەیەک لە 

پارە و دەستڕۆیشتوویی بێت. 

بەکارهێنانی مەراسیمیانە و
نمایشییانەی هونەر

بە بڕوای بنیامین، توانای بەرهەمهێنانەوەی 
ب��ەره��ەم��ی ه��ون��ەری ی��ەک��ەم ج��ار ل��ە مێژووی 
بەندی  و  کۆت  لە  هونەری  بەرهەمی  جیهاندا، 
وابەستەبوون بە هەر جۆرەیەک لە مەراسیم چ 
ئایینی و چ دنیایی ڕزگارکرد. توانای دووبارە 
بەرهەمهێنانەوە لەم بەرهەمی هونەریە نوێیەدا 
دەبێتە بە بەشێک لە چییەتی و چۆنێتی نمایشکردنی 
ئەو. لە سەرتادا، هونەر لە بنەڕەتدا بەکارهاتێکی 
ڕەمزی  بە  نموونە  بۆ  هەبووە؛  مەراسیمیانەی 
بەهای  بەکارهاتە،  ئەم  قودسی.  ئەمری  کردنی 
مەراسیمییەکان،  کارە  هەیە.  زۆری  »دابەکی« 
فەزا  بە  سنورداربوون  بە  خۆیان  دەسهەاڵتی 
دابەکییە دەستپێڕانەگەیشتوەکان پاراستوە یان 

پتری دەکەن. 
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هونەرییەکان  بەرهەمە  کە  دەڵێت  بنیامین 
ل��ە ڕەه���ەن���دی ج���ۆراوج���ۆر وەردەگ���ی���رێ���ن و 
ڕەهەندانەدا  ئەو  نێو  لە  کە  دەکرێن،  بەهامەند 
دوو جەمسەری زەقتر زۆرتر دەناسرێنەوە: لە 
یەکێکیاندا جەخت لەسەر بەهای مەراسیمیانەی 
بەرهەمەکە دەکرێتەوە و لە ئەویدیکەشدا لەسەر 
هونەرییەکان  بەرهەمهاتوە  نمایشی.  بەهای 
خزمەت  لە  کە  مەراسیمییەکان  بابەتە  لەسەر 
مەراسیم دابوون دەستپێدەکرێن؛ واتا یەکەمین 
مەراسیمەکاندا  پێناو  لە  هونەرییەکان  بەرهەمە 
درووس���ت���ب���وون. ل��ە س���ەرەت���ادا م��ەراس��ی��م��ی 
ئایینییە.  م��ەراس��ی��م��ی  دوات����ر  و  س��ی��ح��رب��ازی 
لەئارادابوون  هەبوو  گرنگایەتی  ئ��ەوەی  وات��ا 
نەک  ب��وون  بەرهەمانە  ئ��ەم  ئ��ام��ادەب��وون��ی  و 
بیندراوبوونی ئەوان. هەروەک لە بەشی پێشودا 
خەرمانەی  ئەوکاتە  تەنیا  بەرهەمێک  باسکرا، 
خۆی لە کیس ئەدا کە بە تەواوەتی لە بەکارهاتی 

مەراسیمیانەی خۆی دابڕابێت. 
ئەرگۆمێنتەکەی بنیامین ئەوەیە کە بەرهەمی 
و  کولتوری  بەکارهاتی  لە  ناتوانێت  هونەری 
وەک  ه��ەر  بێت.  داب���ڕاو  خ��ۆی  سیحربازانەی 
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ڕەس��ەن  ن��وس��خ��ەی  ئێستای  و  ل��ێ��رە  ب��اس��ک��را 
وەک  ئ��ەو  بنیامین  ک��ە  خەرمانەیەکە  خ���اوەن 
پێناسەدەکات.  لە مەودا  بێهاوتا  دەرکەوتەیەکی 
لە  بێبەری  هونەری  بەرهەمی  کە  ئ��ەودەم��ەی 
بەکارهاتی خۆی لە مەراسیمدا بێت، دەبێتە بە 
ئەمرێکی نمایشی وە هەروەها جۆرەیەک ڕێزی 
بنیامین  هەرچەند  دەخ���ات.  ب��ەدەس��ت  دنیایی 
ی��ەک��الک��ەرەوان��ە ش��رۆڤ��ەی��ەک ب��ۆ ئ��ەم ڕەوت��ە 
کە  دەڵێت  کۆتاییدا  لە  دەخ��ات��ەڕوو،  مێژووییە 
مەراسیمەوە  لە  هونەر  کۆمەاڵیەتی  بەکارهاتی 

بۆ سیاسەت گۆڕانی بەسەرداهاتوە.
ک��ێ��ش��ەی س���ەرەک���ی ب��ن��ی��ام��ی��ن دەرب�����ارەی 
ب��ە هونەر  ب���ڕوای گشتی س��ەب��ارەت  گ��ۆڕان��ی 
ئەوە. زەقترین  بەرهەمهێنانەوەی  توانای  لەبەر 
هونەر،  بەرهەمهێنانەوەی  توانای  دەرکەوتەی 
لە فیلمدا بوو کە سەرباری گۆڕینی وەرگیرانی 
بەرهەمی  لەگەڵ  بەردەنگ  بەرکەوتنی  هونەر، 
هونەریشی توشی گۆڕانکاری کرد. ئەم پرسە بە 
جێگۆڕکێ پێکرانی بەهای مەراسیمیانە لەڕێگەی 
فۆتۆگرافیدا  ل��ەگ��ەڵ  ک��ە  نمایشیەوە  ب��ەه��ای 
فۆتۆگرافی  داهێنانی  هاوپەیوەندە.  دەستپێکرا، 
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لە ساڵی 1839دا ڕاگەیاندرا. هەڵبەت زۆربەی 
کە  بوون  بڕوایە  ئەو  لەسەر  هونەرمەندەکان 
فۆتۆگرافی لەڕادەی خۆی زۆرتر هەڵناکشێت و 
لە خزمەت هونەر دادەبێت. جێگای سرسوڕمان 
نیە ئەگەر لە سەردەمێکدا کە کارامەیی مەکینە 
بە بەرزترین باشێتی ئەژماردەکرا، بایەخ پێدان 
ئ��ەوەوە  ل��ەڕێ��گ��ەی  ب��ە ئامێرێک ک��ە س��روش��ت 
ل��ە دەربڕینی  دەرب��خ��ات��ەوە،  دەی��ت��وان��ی خ��ۆی 

هونەریدا کاریگەر بێت. 
ه��ەڵ��ب��ەت ئ���ەم الدران�����ی ه��ەڵ��س��ووک��ەوت��ی 
لە  گیرانەوەی  جێگا  و  هونەر  مەراسیمیانەی 
پڕێکدا  ل��ە  نومایەشی  هەڵسووکەوتی  الی��ەن 
کە  هونەرێک  یەکەمین  لەڕاستیدا،  ڕووینەداوە. 
بە  مەراسیمیانە  بەهای  نمایشی،  بەهای  تێیدا 
فۆتۆگرافیە.  الدەدات،  هەمەالیەنە  شێوەیەکی 
لەمەڕ  پیرۆزێتیەک  چەشنە  ه��ەر  فۆتۆگرافی 
هەڵدەستێت  و  پشتگوێدەخات  هونەر  )چەمکی( 
ئەم  واق��ی��ع.  پەنایانەی  و  پێچ  بێ  نمایشی  بە 
ڕووداوە لە مێژووی هونەردا، بە بڕوای بنیامین، 
لەو جێگایە دەگاتە چڵەپۆپەی خۆی کە مرۆڤ 
دەک��ات،  پاشەکشە  فۆتۆگرافییەکان  وێنە  ل��ە 
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لەبەرئەوەیکە فۆتۆ سەرەتاییە چرکاندراوەکان، 
ب�����ەردەوام دەم���ووچ���اوی م��رۆڤ��ەک��ان ب���وون. 
)واتە  ڕەوت��ە  ئەم  وردی  دەرک��ەوت��ەی  بنیامین 
لەبری  نمایشی  بەهای  پێکرانی  جێگاگۆڕکێ 
– دا  ئ��ات��ژە  بەرهەمەکانی  ل��ە  مەراسیمیانە( 
لە دیارترین فۆتۆگرافەرەکانی مێژووی  یەکێک 
بۆدەکات.  بەدواداچوونی  فۆتۆگرافی-  هونەری 
ئەو پسپۆڕی ئامادەکردنی فۆتۆ بۆ هونەرمەندە 
نوشستهێنانی  دوای  ئەو  بوو.  نیگارکێشەکان 
ستۆدیۆی  پاریس  لە  نیگارکێشان،  و  شانۆ  لە 
پاریسی  شەقامەکانی  ئەو  کردەوە.  فۆتۆگرافی 
مرۆڤ  بێ  باگراوەندێکی  لە  ن��ۆزدەی  س��ەدەی 
لە مڕۆڤانەی کە  تۆمارکرد؛ ئەو شەقامە خاڵی 
وەکو  دەنەخشاند،  وێنەکاندا  لە  ئەوانی  ئاتژە 
لەبەرئەوەیکە  وان،  ت��اوان  ئەنجامدانی  شوێنی 
تاوانیش کەمتاکورت خاڵی  ئەنجامدانی  شوێنی 
لە مرۆڤە. ئاتژە لەڕێگەی بەرهەمەکانی خۆیەوە 
هونەرمەندە  ل��ەس��ەر  زۆری  کاریگەرییەکی 

سوریالیستەکان هەبوو. 
بەکارهاتی  ل��ەن��اوچ��وون��ی  ل��ەم��ەڕ  بنیامین 
مەڕاسیمیانەی هونەر هەست بە نیگەرانی ناکات. 
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گۆڕانکارییەوە،  ئەم  لەڕێگەی  ئ��ەو،  ب��ڕوای  بە 
هونەر لەوەیکە بەس لەبەر دەستی ژمارەیەکی 
تایبەت دابێت دێتەو دەرەوە و خەڵکانی ئاساییش 
ب��ە س��وک و س��ادەی��ی دەت��وان��ن ل��ەگ��ەڵ هونەر 
لە  باس  دەتوانین  لێرەشدا  ببنەوە.  ڕووب��ەروو 
بۆ  هەڵومەرجی  کە  بکەین  سینەماش  هونەری 
کۆمەاڵنی خەڵک دەستەبەرکرد. بە بڕوای ئەو، 
سینەما لە سەردەمی هەنووکەدا بۆتە بە هۆی 
بەاڵم  لەناوبچن،  مەراسیمییەکان  بەها  ئەوەیکە 
ڕێک هەر بەو هۆیە کە لەباتی بەردەنگی شارەزا 
دەبێتەوە،  ڕووب��ەڕوو  خەڵک  کۆمەاڵنی  لەگەڵ 
سەروبەندێکدا  لە  ئەویش  لێدەکات؛  داک��ۆک��ی 
لە  ئەو  هاوچەرخی  بیرمەندەکانی  زۆربەی  کە 
بواری زانستە کۆمەاڵیەتییەکاندا، سینەمایان بە 
دیاردەیەکی عەوامانە و کەمبایەخ سەیردەکرد. 
هونەرەکانی  لەنێو  سینەما  ئەوڕۆکە  هەرچەند 
دیکەدا وەرگیراوە بەاڵم لەسەرەتادا وەها نەبوو 
وە هەر وەک باسکرا زۆر کەس سینەمایان بە 

دیاردەیەکی ئاستنزم دەزانی. 
ڕزگاری هونەر لە کۆت و بەندی مەراسیم، 
بێتە  کە  دەرەخسێنێت  هونەر  بۆ  دەرەتانێک 
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هەلومەرجێک  هەروەها  بواری سیاسیەوە.  ناو 
ڕەخنەگرانەی  تێگەیشتنی  و  درکپێکردن  بۆ 
درکپێکردنێک  وەها  دەک��ات.  دەستەبەر  نەریت 
یارمەتیدەری بە ئاگاهاتنەوەی سیاسی بە دیوە 
شێوەی  بە  ئەمە  لە  جگە  کە  دایە  ئەرێنیەکەی 

نەرێنی دەبێتە بە قەیرانێک لە نەریتدا. 
پەیوەندی  لە  بنیامین  کە  بۆچوونەی  ئ��ەو 
لەدەستچوونی  و  دەرک��ەوت��ە  لەناوچوونی  بە 
لەڕاستیدا  هەیەتی  ه��ون��ەردا  ل��ە  مەعنەویەت 
لە،  هیگڵ  یەکدەگرنەوە.  هیگڵ  ب��ڕوای  لەگەڵ 
کە  دەڵێت  جوانیناسیدا،  لەمەڕ  وانەوتارەکانی 
کۆدئامێز  ئەمرێکی  لەسەر  س��ەرەت��ادا  هونەر 
تایبەتمەندیە  ئەم  ئەوڕۆکە  بەاڵم  دامەزرابوو، 
ل��ە ه��ون��ەردا ل��ەن��او چ���ووە وە ه��ەر چ��ەن��دەش 
بمانهەوێت خوا، عیسا وە مەریەم لە بەرزترین 
ئاستدا بکێشینەوە، ئیتر ئەو پیرۆزێتیەی خۆیان 
لەدەستداوە وە لەبەرامبەر ئەواندا چۆکدانادەین. 
بە  پێداچوونەوە  بنیامین  ڕوانگەی  لەڕاستیدا 
ئەو  ب��وارەداب��وو.  ل��ەم  هیگڵ  کۆنی  بۆچوونی 
دەڵێت کە هۆکاری سەرەکی بۆ خاوەن بوونی 
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ئەستوربوونی  پشت  بەرهەمێک،  ڕەسەنایەتی 
بە  کەوایە  یە.  مەراسیمیانە  بەکارهاتی  بە،  ئەو 
لەناوچوونی ناوکی ڕەسەنایەتی بەرهەم، لەباتی 
ئەوەیکە هونەر بەگوێرەی مەراسیم بێت پشت 
سیاسەتە.  واتا  دیکە  پراکسیسێکی  بە  ئەستور 
ئەو الیەنی شۆڕشگێڕانەی سینەما، لە وازهێنانی 

هونەر لە چەمکە نەریتخوازەکاندا دەزانێت. 

چییەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
هونەر )ڕزگاری لە هونەردا(

بۆچوونەکانی  و  بیر  ڕۆش��ن��ک��ردن��ەوەی  لە 
بنیامیندا بە خاڵێکی بنەڕەتی بەردەکەوین کە بە 
جۆرەیەک دەرەنجامی ئەو باس و خواسانەیەکە 
کە لە بەشەکانی پێشوودا باسکراوە، وە ئەویش 
ئەو چاوەڕوانییەیە کە بنیامین لە هونەر هەیێتی؛ 
ئەو وەبیرمان دێنێتەوە کە، ئەو گۆڕانکاریانەی 
دەبێت  کایەوە  هاتوونە  هونەر  ب��واری  لە  کە 
بەرەو ئاڕاستەیەک بچن کە مرۆڤ لە ئەودا بە 
جۆرەیەک لە ڕزگاری بگات؛ ئەم شتە ڕوونادات 
مەگەر لەو شێنەدا کە هونەر چییەتیەکی سیاسی 

وەرگرێت.
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عامەکان،  چاپەمەنیە  لە  چاوپۆشیکردن  بە 
سۆسیال  مۆدێلی  یەکەمین  سینەما  و  ڕادی��ۆ 
میدیای مۆدێرنە بوون. ئەم شتە بۆخۆی بۆتە 
بە هۆی خراپ بەکارهێنانی زۆری ئەو میدیایانە 
سیاسەتەکانی  بردنی  بەرەوپێش  پێناوی  لە 
ح��ک��وم��ەت��ەک��ان ل��ە س���ەردەم���ە ج��ی��اوازەک��ان��دا. 
زۆری  ب��وارەدا  لەم  کە  ڕژێمانەی  لەو  یەکێک 
دەوڵەتە  ئەم  بوو؛  فاشیستی  دەوڵەتی  هەوڵدا، 
باوەڕاندنی  پێ  لە گواستنەوە و  ڕێگەیەوە  لەم 
خەڵکدا  کۆمەاڵنی  سەر  بە  خۆی  ئایدۆلۆژیای 
1930دا،  دەی���ەی  ل��ە  وەرگ����رت.  س��ود  زۆری 
ح��ی��زب��ی ن�����ازی ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ب���ۆ چ��ەس��پ��ان��دن��ی 
سەرجەم  لە  نازییەکان  ڕەسمی  ئایدۆلۆژیای 
بوارەکانی فەرهەنگ و هونەردا هەوڵی زۆریدا. 
توانای  ل��ە  وەرگ��رت��ن  س��وود  ئ���ەوان  ئامانجی 
پێناو  ل��ە  ه��ون��ەرم��ەن��دەک��ان و ڕۆش��ن��ب��ی��رەک��ان 
ئایدۆلۆژیای  کە  بوو  شتە  ئەم  مسۆگەرکردنی 
ن��ازی��ی��ەک��ان وەک����و ج���وان���ی ن��اس��ی ن��ازی��س��م 
ل��ەالی��ەن ک��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ک��ەوە ق��ەب��وڵ بکرێت. 
کۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنانی  ل��ە،  –ی��ش  وۆڵ��ف 
هەلومەرجێک  ک��ە،  بیرماندەخاتەوە  ه��ون��ەردا، 



201

ئ��ەگ��ەری شوێندانەرێتی  ه��ون��ەر  ئ���ەودا  ل��ە  ک��ە 
هەم  هەیە،  سیاسیدا  و  مێژوویی  ڕوانگەی  لە 
و  بەرهەمهێنان  کولتوری  سروشتی  لەمیانەی 
هەم  وە  زەمەنیە،  ئەو سەردەمە  دەرەتانەکانی 
سەردەمە  ئەو  کۆمەڵگای  سروشتی  لەڕێگەی 
وە بەتایبەت ئایدۆلۆژیای گشتی ئەو سەردەمە 
دیاری دەبێت. هەوڵدان بۆ دەستکاری سیاسی 
ل��ە ڕێ��گ��ەی س��ی��اس��ەت��ی ک��ول��ت��وری��ەوە، ب��ە بێ 
لەبەرچاوگرتنی ئەم بنەمایانەوە مومکین نیە؛ وە 
تایبەتەکانی  پەیوەندییە  شیکاری  پێی  بە  دەبێ 

کولتور، ئایدۆلۆژیا، وە کۆمەڵگا بێت. 
»بەرهەمی  وتاری  بەڕایی  گەاڵڵەی  بنیامین 
هونەری لە سەردەمی دووبارە بەرهەمهێنانەوەی 
و  ن��ووس��ی  1935دا  س��اڵ��ی  ل��ە  میکانیکیدا« 
و  پێداچوونەوە  خەریکی   1939 ساڵ  هەتاکو 
چاککردنی ئەم وتارە بوو. بەرواری لە چاپدرانی 
ب��ەره��ەم��ە، س��ەرن��ج��ی ئێمە دەب��ات��ە سەر  ئ��ەم 
ئاوڕدانەوەیەکی پوخت بەاڵم خاوەن گرنگایەتی 
و  هونەر  ئامێزی  تەنگژە  پەیوەندی  نسبەت  بە 
سیاسەت لە ساڵەکانی کۆتایی دەیەی 1930دا. 
ڕێگەیەکمان  بنیامین  وت��ارەک��ەی  چاپی  کۆتا 
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ی��ارم��ەت��ی  ل��ەڕێ��گ��ەی  ه��ەت��اک��و  دەدات  ن��ی��ش��ان 
وەرگرتن لە ئەو بتوانین لە ڕۆڵی دیاریکەرانەی 
هونەر لە شیکاری و ڕوانگەی فاشیزم تێبگەین. 
دەتوانین بڵێین کە بنیامین لە وتارەکەی خۆیدا 
بەدوای دەربڕینی ئەم پرسەیە کە گۆڕانکارێتی 
درووس��ت��ک��راو ل��ە ب��ەره��ەم��ە ه��ون��ەری��ی��ەک��ان��دا 
کۆمەڵێک  تەکنیکەوە،  کایەی  هاتنە  لەڕێگەی 
بۆ  پێبەخشین  ئاگامەندی  ئاڕاستەی  بە  ئیمکان 
بە ئاسانی  ئێمە درووس��ت دەک��ات کە فاشیزم 
لەم  نیە.  ئەستاندنەوەی  لێ  دووب���ارە  توانای 
بەرهەمە  ئ��ەم  نووسرانی  م��ێ��ژووی  ڕووی���ەوە 
بنیامین  دیکەی  نوسینەکانی  لە  گرنگترە  زۆر 
تەکنۆلۆژیاکان  کەوایە  ژیانیدا.  درێژایی  لە  کە 
لەمەڕ  بیرکردنەوە  بۆ  گەلێک  ڕێچکە  دەتوانن 
هونەر  فەلسەفەی  هەروەها  و  هونەر  مێژووی 
نیشانمان  بنیامین  وتارەکەی  بکەنەوە.  ئێمە  بۆ 
»ئەزمونی  دەستەواژەی  چۆنچۆنی  کە  دەدات 
فەلسەفی،  مانایەکی  لە  دەتوانێت  ه��ون��ەری« 
هەتاکوو  پەرەبستێنێت  کانتیانەوە،  بەتایبەت 
بە  بە ڕەهەندێکی ڕەخنەگرانە و دواجار  بگاتە 

مەبەستێکی سیاسی. 
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چەمکە  ل��ەو  یەکێک  ئ����ەودا،  ڕوان��گ��ەی  ل��ە 
»نا  سەرقاڵین  پێیەوە  ئێمە  ک��ە  نەریتیانەی 
ئەویشەوە  بە  پەیوەست  وە  بوون«  چەمکیانە 
کە  دەڵێت  ئەو  هونەر«�ە.  بوونی  سیاسی  »نا 
لەبەرئەوەی  چونکە  چەمکەیە  بەم  دژ  سینەما 
ڕووب��ەڕووی��ە،  گ��ەورە  کۆمەاڵنێکی  لەگەڵ  کە 
سیاسی  ئەم  وەردەگ��رێ��ت.  سیاسی  چییەتێکی 
پاشڕەوگەرایانەیە.  یان  پێشڕەوە  یان  بوونەش 
لە ڕوانگەی ئەودا، کەسێک کە بۆچوونی کانتی 
لە بواری نا چەمکیانە بوونی هونەردا قەبووڵە، 
لە  چییەتی سیاسی هونەریش قەبووڵناکات وە 

داهێنانە هونەرییەکانیش بێبەشە. 
و  جوانیناسی  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی  بنیامین 
جەنگ دەورووژێنێت. بە بڕوای ئەو، لەمیانەی 
پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا و هاتنە کایەی ئامراز و 
لە هەوڵی  ئامێرە نوێیە تەکنیکییەکاندا، فاشیزم 
بەرژەوەندی  لە  ئامرازانە  لەم  وەرگرتن  کەڵک 
خۆیدا بوو. واتا فاشیزم لەڕێگەی بە کارهێنانی 
بگات  توانیبووی  تەکنۆلۆژیادا  لە  گۆڕانکاری 
ئەو،  بڕوای  بە  هونەر.  سیاسی  پەرەپێدانی  بە 
دەکرێت لە ڕێگەی هونەرەوە بگەینە بە ڕزگاری 



204

و هەمیشە جەختی لەسەر الیەنی ڕزگاریدەری 
ه���ون���ەر دەک����������ردەوە. ف���اش���ی���زم ل��ەڕێ��گ��ەی 
نوێیەکان و  تەکنیکیە  ئامێرە  لە  سودوەرگرتنی 
مەراسیمیییەکانی  بەها  بەرهەمهێنانی  لەمیانەی 
لە  پرۆڵتاریاکراو  بە  کۆمەاڵنی  خ��ۆی،  )دینی( 
خزمەتی  ژێ��ر  بخاتە  خ��ۆی��ان  خواستی  س��ەر 
خۆیەوە. لەڕاستیدا، ئەو ئامرازانەی کە دەیتوانی 
کۆمەاڵنی  ئ��ازادی  و  هۆشیارکردنەوە  پێناو  لە 
خەڵک سودی لێوەربگیرێت، لە دەست فایشزمدا 
دەبێتە ب��ە ئ��ام��رازێ��ک ب��ۆ دەس��ه��ەاڵت��دارێ��ت��ی و 
بەسەردازاڵبوون. بنیامین ئامانجی فاشیزمی بە 
جوانیناسیکردنی سیاسەت دەزانی وە پێیوابوو 
کە سەرلەبەری ئەم هەواڵنە لە خاڵێکدا دەگاتە 
چڵەپۆپە وە ئەویش خاڵی جەنگە، چوونکە جەنگ 
نەک ڕێکخستنی کۆمەاڵنی خەڵکی لەگەڵدا دێت 
خاوەندارێتیش  ]پەیوەندیەکانی[  بونیادی  بەڵکو 
ئەون،  البردنی  بەتەمای  خەڵک  کۆمەاڵنی  کە 

دەپارێزێت.
بزوتنەوەی  س��ەر  ئ��ام��ەژەدەک��ات��ە  بنیامین 
جوانیناسانەکردنی  پێناو  لە  کە  فۆتۆریستی 
مانیفێستی  بۆ  ئ��ام��اژە  وە  ه��ەوڵ��ی��دەدا  جەنگ 



205

»جەنگ  دەڵ��ێ��ن:  ک��ە  دەک���ات  فۆتۆریستەکان 
ج��وان��ە، چ��وون��ک��ە ل��ەس��ەرت��رداب��وون��ی م��رۆڤ 
خۆی  ژێردەسهەاڵتی  مەکینەکانی  بەنسبەت 
وەڕاس��ت��دەگ��ەی��ێ��ن��ێ��ت: ب��ەس��ەر دەم��ام��ک��ە دژە 
تانکە  وە  ت��ۆق��ێ��ن��ەرەک��ان،  ه��ۆڕن��ە  گ���ازەک���ان، 
سەرەتای  چوونکە  جوانە  جەنگ  بچووکەکان. 
هەبوونی  ب��ۆ  م���رۆڤ  خ��ەون��ی  دەس��پ��ێ��ک��ران��ی 

ئاسنینە«. جەستەیەکی 
بنیامین  شڕۆڤانە،  ئ��ەم  س���ەرەڕای  ب��ەاڵم، 
هاتوەتە  دۆخەیە  لەو  پاشەکشەکردن  پێیوایە 
و  تەکنۆلۆژیا  ش��ەرم��ەزارک��ردن��ی  وە  ک��ای��ەوە 
ڕزگاردەرییەکانی  دەرەتانە  بە  سەرنجنەدان 
ئاشکراکردنی  و  خەبات  لە  نموونە  بۆ  ئ��ەو- 
گ��ەن��دەڵ��ی��ەک��ان��ی س��ەرم��ای��ەداری و ه��ەروەه��ا 
دیکتاتۆریەتێک-  چ��ەش��ن��ە  ه���ەر  و  ف��اش��ی��زم 
دەوڵەتە  ئامرازیانەی  سودوەرگرتنی  بۆ  ڕێگە 
هونەر  هەتاکوو  خۆشدەکات  سەرکوتکارەکان 
لەم  خۆیان.  بانگەشەکانی  ئامرازی  بە  بکەنە 
ڕێگا  کە  ئەوەدابوو  هەوڵی  لە  ئەو  ڕووی��ەوە، 
وێنای  ئێمە  ئ��ەگ��ەر  ب��دۆزێ��ت��ەوە.  چ��ارەی��ەک 
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هەم  و  نامۆبوون  لەخۆ  هەم  کە  بکەین  ئەوە 
ک��ردەوەی  کە  سیاسەت  بەجوانیناسیکردنی 
مۆدێرنە  هەڵومەرجەکانی  ه��ەروەک  فاشیزمە 
ئەوسا  فاشیزمن،  زۆرتری  مانەوەی  هۆکاری 
بە چێژ  لەناوچوونی خۆمان هەست  بینینی  لە 
دەکەین. بە بڕوای بنیامین، تەنیا ڕێگای خەبات 
کۆمۆنیزم  کە  پەرچەکردارێکە  فاشیزم  بە  دژ 
لەخۆی  هونەر«  »بەسیاسیکردنی  لەمیانەی 
لە  پ��ەرچ��ەک��ردارە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  دەدات.  نیشانی 
هەبێت  دەتوانێ  مانایەکی  چ  ئ��ەودا  ڕوانگەی 
دڵنیایەوە  بە  هەبێت؟  دەاللەتێک  چ  هەڵگری  و 
تەبدیل  تەنیا  لە  بانتر  مانایەکی  دەبێ  بنیامین 
کردنی کولتور وەک ئامرازێک لە بەرژەوەندی 
داوابکات،  بانگەشە و دروشمەکانی کۆمۆنیزم 
بەڵکوو لەڕاستیدا ئامانجی دوایینی ئەو گەیشتن 

بە ئازادی لە هونەر دایە. 
لەم ڕوویەوە، بنیامین لە نامیلکەکەی خۆیدا 
بەرهەمهێنەر،  وەک��و  ه��ون��ەرم��ەن��د  ن���اوی،  ب��ە 
هەتاکوو  چەپەکانکرد  هونەرمەندە  لە  بانگی 
بچنە پاڵ پرۆلتاریا. ئەو داوای لە هونەرەمەندە 
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پێشەنگەکان کرد هەتاکوو بەرەو پێش هەنگاو 
مانای  بە  شۆڕشگێڕ  کرێکارانی  وەک  و  بنێن 
گۆڕینی  بە  هەستن  هونەر،  بەرهەمهێنەرانی 
تەکنیکی ڕاگەیاندنە نەریتییەکان. بنیامین لێرەدا 
ڕۆژنامە یان النیکەم ڕۆژنامە هاوچەرخەکانی 
داڕوخانی  »پڕۆسەی  وەک  سۆڤیەت  یەکێتی 
گەورە« وەسف دەکات، کە نەک لێک جیاییەتی 
بەڵکوو  لەناودەبەن،  جیاوازەکان  ژانرە  نێوان 
دەبەنە  خوێنەڕیش  و  نووسەر  نێوان  جودایی 

ژێر پرسیارەوە. 
پێچەوانەی  بە  بنیامین  ئەوەیکە  دواج���ار 
ڕوان��گ��ە ک��ۆن��ەپ��ەرەس��ت��ەک��ان ک��ە ل��ە ب��ن��ەڕەت��دا 
و  ژی���ان  ک��اول��ک��اری  ب��ە  تەکنۆلۆژیا  چییەتی 
بوونی مرۆڤ دەزانن و خۆشیان لە هونەرێک 
کایەوە، جێگا  دێتە  ڕێگەیەوە  لەم  کە  ناگەیێنن 
کە  ئیرادەیەک  دێڵێتەوە؛  ئینسانی  ئیرادەی  بۆ 
تەکنۆلۆژیا  توندوتیژیکاری  ب��ە  پێش  دەب��ێ 
جوانیناسی  کۆمەکی  بە  ئیمپریالیزم  بگرێت. 
ڕاپێچی  ئینسانی  هێزی  ئ��ەو(،  بانگەشەی  )بۆ 
ج��ەن��گ دەک�����ات، چ��وون��ک��ە س��ودوەرگ��رت��ن��ی 
سروشتی لە هێزەکانی بەرهەمهێنان، لە الیەن 
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سنوردارێتی  توشی  خاوەندارێتیەوە  سیستمی 
تەکنیکییەکان  هێزە  زیادبوونی  بەناچار  دێت، 
بەرەو سودوەرگرتنی ناسروشتیدا دەشکێتەوە 
لە  ئەنجامدا  لە  بەدیدێت.  جەنگدا  لە  خۆی  کە 
جۆرەیەکی  هەر  )لە  ئیمپریالیزمدا  دەستەکانی 
ئ�����ەودا( ت��ەک��ن��ی��ک، »ل���ە ب���ری ڕای��ەڵ��ەس��ازی 
بەستێنی  ناو  دەخاتە  مرۆڤەکان  ڕووباڕەکان، 
فرۆکە  بە  ئەوەیکە  لەجیاتی  سەنگەرەکانەوە، 
سەر  بە  بۆمباکان  بپرژێنێت،  دانەوەێڵەکان 

شارەکاندا دەبارێنێت«.
ب��رێ��خ��ت،  وەک  بنیامینیش  وای���ە  ج���اری 
لە  سیاسیگەرێتی  الب��ردن��ی  ب��ە  حاڵەتێکدا  ل��ە 
بەرهەمهێنان  ئ��ام��رازی  ی��ارم��ەت��ی  ب��ە  ه��ون��ەر 
و  هونەر  پەیوەندی   ، ه��ون��ەری  ئامێری  ی��ان 
برێخت  هەڵبەت  دەک��رد.  سنوردار  سیاسەتی 
بەسەر  توانی  خۆی  دوایینەکانی  بۆچوونە  بە 
بەاڵم  سەرکەوێت.  سەرلێشێواویەتییەدا  ئەم 
شێوەیەکی  بە  بتوانێت  ئەوەیکە  پێش  بنیامین 
نوێ،  ماتریالیزمێکی  جوانیناسی  تیۆری  تەواو 

دابمەزرێنێت کۆچی دوایی کرد. 
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دەرەنجام 
ئەزمونی هونەری الی هەمووان  ئەوڕۆکە، 
پێی  ئاسانی  بە  هونەرە  وە  ناسراوە  ئیشێکی 
نێو ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤەکانەوە. واتا  ناوەتە 
بە ئاسانی لە هەر باروودۆخێکدا دەکرێت لەگەڵ 
وە  ببینەوە  ڕووب��ەڕوو  هونەریدا  بەرهەمێکی 
ئەم شتەش بە یارمەتی ئامرازە تەکنیکییەکانی 
سەردەمی هەنووکە و دەرەتانی باوبوونەوەی 
ب��ەره��ەم��ە ه��ون��ەری��ی��ەک��ان ل����واوە. ه��ون��ەر لە 
پاوانکراو  و  تایبەتکراو  ئیشێکی  ڕاب���ردوودا 
سەردەمی  لە  بەاڵم  بوو،  تایبەت  گروپێکی  بۆ 
مۆدێرنەدا لەڕێگەی درووستبوونی گۆڕانکاری 
بە  تەکنیکیەکاندا  ئامێرە  و  ئ��ام��رازەک��ان  ل��ە 
هەمووان.  بەردەست  کەوتە  بەرباو  شێوەی 
دەب��ێ��ت دان ب���ەوە داب��ن��درێ��ت ک��ە ئ��ەوڕۆک��ە 
بۆچوونێکی  دەتوانن  هونەرییەکان  بەرهەمە 
بکەن  درووست  ئێمەدا  لە  تایبەت  کۆمەاڵیەتی 
وە تەنانەت شوناسی کۆمەاڵیەتی و کولتوری 

ئێمە بەرزکەنەوە.
ل��ە ه��ون��ەرەک��ان��ی »ت��وان��ای زۆرک����ردن«ی 
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سینەما،  وەک  ه��ەر  ه��ەن��ووک��ەدا  س��ەردەم��ی 
ئەوان  وەرگیرانی  وەک��وو  تایبەتمەندیگەلێک 
زاخ��اودەرێ��ت��ی  پەرتبوونێتی،  بیر  میانەی  لە 
میشک وە هتد، دەبێتە هۆکاری ئەوەیکە هونەر 
بێت  پەلکێش  ڕۆژانەکان  پرسە  پانتایی  بەرەو 
هۆی  دەبێتە  سڕانەوەدا،  پیرۆزێتی  لەگەڵ  وە 
سێکوالر  و  سیاسی  ئەکتێکی  درووستبوونی 
هونەرییەکان  بەرهەمە  ئەوڕۆکە  هونەردا.  لە 
لە سایەی نوسخە زۆر کراوەکاندا دەرکەوتە، 
ڕەسەنایەتی و دەسهەاڵتدارێتی خۆیان لە کیس 
بەرهەمی  بنەڕەتی  ج��ی��اوازی  ئەمە  وە  داوە 
ڕەسەن لەگەڵ نوسخەی زۆرکراو دایە. هەڵبەت 
تازەکانیدا،  فۆڕمە  لە  نوێ،  هونەری  بنیامین 
کە  دەزان��ێ��ت  ئیمکان  کۆمەڵێک  هەڵگری  ب��ە 
بێبەری  لێیان  هونەر  ئێستا،  پێش  هەتاکوو 
لە  پیرۆزێتی  خەرمانەی  دەستچوونی  لە  بوو. 
بنیامینەوە  ڕوانگەی  لە  هونەر،  دەوران��دەوری 
ڕێگە بە هونەر دەدات کە لە تەالر نشینی دوور 
یارمەتی  بە  لە واقیع  تێگەیشتن  بکەوێتەوە وە 
تەنز،  ڕەخنە،  ڕاچڵەکان،  وەک  ئامرازگەلێک 
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تیلنیشان لە سینەمادا لە میانەی جۆرەیەک لە 
بیر پەرتبوونێتیدا لواو بکات.

کۆی  بەرهەمهێنانەوە،  ت��وان��ای  ئیمکانی 
چ��ەم��ک��ی ه���ون���ەر ک���ە ل���ە س����ەرەت����ادا ل��ەگ��ەڵ 
ه��ەڵ��س��ووک��ەوت��ێ��ک��ی م��ەراس��ی��م��ی��ان��ەوە ه��اوت��ا 
خۆیدا  لەگەڵ  وە  هێنا  بەسەردا  گۆڕانی  بوو، 
ک��ۆم��ەڵ��ێ��ک چ��ەم��ک وەک�����وو ڕەس��ەن��ای��ەت��ی، 
هونەری  نالەبەردەستبوونێتی  بێهاوتابوون، 
ئەم  بنیامینەوە  ڕوان��گ��ەی  ل��ە  ب���ردوە.  ل��ەن��او 
ڕووداوە نەک توخمێکی نێگەتیڤ بۆ هونەر نیە 
ئەکتی  بەڵکوو ئەم دەرەتانەی ڕەخساندوە کە 
بە  کردە  جوانیناسانەوە  ئیشێکی  لە  هونەری 
خ��وازان��ە،  پێشکەوتوو  سیاسی  پراکسیسی 
بەرامبەر  لە  خ��ۆڕاگ��ری  ئامرازێکی  ببێتە  کە 
فاشیستیەکان،  ک��ۆن��ەپ��ارێ��زەک��ان،  سیاسەتە 
تازە  فۆڕمە  ئ��ەم  ئەگەر  پۆپۆلیستیەکان.  وە 
هونەر  نەکەین  قەبووڵ  هونەر  سەرهەڵداوەی 
بە ئاسانی دەتوانێت ببێتە بە ئامرازی سەرکوت 
کردن لە کۆمەڵگاکاندا، النیکەم لە کۆمەڵگاکانی 
لە جەنگیش  تەنانەت  وە  سەرمایە سەروەردا، 

نمایشێکی جوانیناسانە بخاتەڕوو.
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2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40



226

پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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