
 

 ڤالتەر بێنیامین ی ماتەریالیزمی مێسیایی

 کاوە جەالل           

 

 ووئامادەیە کە ئاوڕی لە ڕابورد بریتییە لەو قیامەتڕۆژی "
 "داوەتەوە

 

 پێشگۆتن

دیارترین  و ەناسراو قوتابخانەی فرانکفورت بە کە "تیۆریی ڕەخنەیی"یەکێکە لە فەیلەسوفانی  (1) ڤاڵتەر بێنیامین
 .ئادۆرنۆ یزنگروندتیۆدۆر ڤ ، هێربەرت مارکوزە ولە ماکس هۆرکهایمەر نوێنەرانی بریتی بوون

 لە ڕەخنەی ئیدیۆلۆژیانە وەک ، ئەوە بێگومانگۆڕانی پێدەدات کارل مارکس بنەڕەتدا ڕەخنەیی لە تیۆریی
-واتا بەدەر لە بەکاربردنی سیاسی، لەو فۆرمەیدا فرانکفورتییەکان ، کە پاشانسەرمایەگەری-کۆمەڵگەی بۆرژوازی

سەردەمی خۆیانەوە پرسە هەنووکەییەکانی تەنگژەی هزری مۆدێرنی ئەوروپی و پەیوەند بە  ،لۆژیانەیۆئیدی
، هەندێک مەبەستی سیاسی ۆبە دیدی ئەوان پارتە سیاسییەکان هزری مارکسیان کورتکردۆتەوە ب .دەکەن یئاوەاڵ

لە خوێندنەوەی  فرانکفورتییەکانلێ  .ین نەهێشتووەبێژڕەخنەییەکەیان سست کردووە، جا گەر نەبەوەش کاراییە 
سەرلەنوێی مارکسدا هاوکات پسیکۆئانالیزی زیگموند فرۆید وەک کۆڵەکەیەکی دیکەی تیۆریی ڕەخنەیی 

ارکس لە ، کە مسەرمایەگەری سیستەمی ڕەخنەی پەیوەندییە هەبووە کۆمەاڵیەتییەکانی واتا ،وەردەگرن
پرسە پسیکۆلۆژییەکانی وەک  پەرەپێدەدەن بۆ نێو پرنسیپەوە ئەنجامی دابوو، بە تەوەرەی پسیکۆئانالیز

 .ناوبراوداو شێواندن و هتد لە کۆمەڵگەی ( حوکمی موسبەق)پێشبڕیار 

لە بنەڕەتدا  .ی بێنیامینداهزرسەرجەم  ئاوەاڵبوونەکانی خەریکبوونێکی هزری نییە لەتەک ئەم توێژینەوەیە
ڕەچاوی وێستگەکانی گۆڕانی هزری ئەو بکات و هاوکات پێگەیشتنی  ناچار دەبێت خەریکبوونێکی بەو چەشنە

ئەم  پێچەوانەوە بە .پێویست دەکات ئەوەش شێوەیەکی دیکەی کارکردن ،ڕوونبکاتەوەئەو  ژیاننامەیی
 .پێکدەهێنێت ئەو بنەڕەتی هزریکە  ەێنیامینفەلسەفەی ب مێسیاییەکەی-بنەما ماتەریالیستیە لەبارەی یتوێژینەوە

قۆناغێکی هزرینی مێسیایی و  نێوان جیاوازی لە پەیوەند بە بێنیامینەوەناتوانین  ئێمە ئەمەش بە واتای،
تا  کارەکانی سەرەتایدا لە کە تێڕوانینە بنەڕەتییەکانی، بەڵکو بکەین دامارکسیستی وەرگۆڕراویکی ێقۆناغ

لە نووسینە مارکسیستییەکانیدا کارا  دوواوەەلەوە ب هێشتا هەر دەریاندەبڕێت، سییەکانی سەدەی بیستەم
درەنگتر  ،نکانی سەرەتای ئەونووسینە مێتافیزیکییانەی بنەڕەتیکە  یۆلۆژییەکانت ێنەوروژکەواتە  ،وەەندەمێن

لەبارەی  خۆی ێنیامینب .دەمێننەوەوەک بنەڕەت سۆسیال و کولتووریانەی ئەودا -لە هزرینی ڕەخنەیی هێشتا هەر



 ێون ەخزێتەد( ێندێنسترانسس ەوەرەیت ەبێواتا ب) یۆلۆژیت ەبێب یزممارکس": ەبێژێتد ئەم پەیوەندییە
 دەخزێتە نێو( ەزموونیئ ێژوویم ەوەرەیت ەبێواتا ب) یزممارکس ەبێب یۆلۆژیت ەروەهاه ۆزەتیڤیزمەوە،پ
 .(2) ("یەوەیماگ) ەوەەفسوونئ

 ەچەسپێنێت،د" ەچاک ەسەاڵتید" ەک ەنێتداد ێژوودام ۆتاییک ەل ڕزگارکەرێک یەهودی ێسیانیزمیم لێ کاتێک
 گۆڕانی"دیالێکتیکی هێگل کە فەلسەفەی ئاوەاڵبوونە، لە مارکسیزمی کالسیکیدا جیهانییانە وەک هەروەها کاتێک 

 ێژووم ڕەوتی بەردەوامیی دەپچڕێنێت، کەواتە ێچەوانەوەپ ەب ێنیامینب ەوائ ،بنیاتدەنرێت" مێژوویی بەردەوامی
بەو  وڕووداوەکان کە لە سەردەمدا کەڵەکەبوون / ی تەئویلکردنی فێنۆمێنەکان ئامانج ، ئەوەش بەدەسرەوتێنێت

 .ڕزگاردەکرێن لە بێگوزارشتی ڕێیەوە

 

 ڕێبەری

 

 لەدژی ئەو کە ،دەبێژێت" ەڵمانیئ ی ەنوێنیپرس ەرچاوەیس" ینینووسدا بۆ "پێشگۆتنی ڕەخنەیی" ەل ێنیامینب
 .(3)"ەوەکاتدە ڕشتندا یاریپرس ەرلەنوێس" ەلسەفەف یستەمگەرییس

لە مرۆڤی نێوجیهانی مێتۆدییانە سەبژێکتێکی ئاگامەند  ، گەرەکەبنیاتدەنرێتکە بە تیۆریی مەئریفە  سیستەم
 .داتببەسەردا  یانبڕیاری لۆژیکی ی خۆی و(ئۆبژێکت) بکات بە دانراو یشتەکانی نێو کە جیهان و بهێنێتە گۆڕێ
کەواتە مرۆ ناڕاستەوخۆ بە  بریتییە لە ڕاستی کە مێتۆدییانە بەدیدەهێنرێت، دایسیستەم هزرینی لەئاخر زانین 

لێ بێنیامین لەبارەی ئەم شێوەیەی ڕاستی . ی تاکە مەئریفەی ئۆبژێکتەکان پێی دەگات"کۆ"هزرین وەک 
بەڵکو  سەرجەمی نییە،/ وەک کۆی تاکە مەئریفە هێنراوەتەگۆڕێ، ئەوا یەکانە ڕاستی  دەبێژێت، کە لەبەر ئەوەی

 .، کەواتە ڕاستی نییەی لۆژیکییە(سەحیح" )ڕاست" تەنیا

 یەکیمەبەستنابوونێکی  چونکە، تە گۆڕێێهێنربهزرین  بە ناشێت و یەکانەیە هەردەمڕاستی بە دیدی بێنیامین 
هەمیشە  ڕاستی. نەشیاوە پرسیاری ئاڕاستە بکرێت لەبەر ئەو هۆیە و هەیە، واتە هەرگیز لەنێو خۆیەوە دەرناچێت

و خۆیشی هاوکات  تکادە تونا بدرێت، ئەو هەوڵە ڕاستی کردنیئاشکرا ۆب هەر هەوڵێکی هزری و لە حەشارگەدایە
دەرفەت  ئەوسا بەو ڕێیەوە ،ەینتەرخان بک "ئیدێ"داڕشتنی  ۆب مانخۆ ئێمە گەر لێ. دادەمرکێتەوە لە بەردەمیدا

بێگومان ساتەکییانە  ئەوە ،دیاربدات "ڕاستەوخۆ" ەوەی داڕێژراولەنێو ئیدێ یبۆ ئەوەی ڕاست یننڕەخسێدە
 .کوژێتەوەدە یەکسەر گیرسانیداداکە لەتەک  ،بروسکە هاوشێوەی

بێگومان  .وەردەگرن (4) (نۆڕمی) "پێوارەیی" کاراییەکیبۆیە الی بێنیامین ئیدێکان هاوشێوەی ڕاستی یەکانەن، 
کارا  نێو ئەزمووندەری کانیناکامیلە دەروێنەییە کە وەک بنەڕەتی شتە ی کامیلوێنەپێشلە  یەبریتی نی ئیدێ
ێ للەخۆگرتووە،  دیاردەیی جیهانی وێنەی لە ئەزەلەوە کە ەمۆناد لە ڕوویەکەوە ئیدێ: ەجووتواتایی بەڵکو ،ببێت



بێنیامین ناوی دەنێت  ە هاوشێوەی مۆزایک کەی کراوەیپاڵیەکییانەی فیگورێکها پێکهێنانی ەئیدێ هەرو
 .کرێتبدەرک ، کەواتەگەرەکە ڕاستی بروسکەئاسا دیاربدات لەم پێکهاتە فیگورییەوە. کۆنفیگوراسیۆن

 بۆیە و دوورە بێدوایەکی لە هزر تا ، کەواتەی هەیەکاراییەکی مێتافیزیکیسەرمەدییە، بۆیە  ئیدێ وەک مۆناد
 ی"نموونە/  ئیدیال" بە بێتدە ئیدێ لەبەر ئەم هۆیە. بێدوایەکییە بە هەمان شێوە نزیککەوتنەوەشی لە هزر

لە  تەنیا پێی دەکرێت فێنۆمێنەکان چونکە هزر، ناگاتپێی  هزرکە بێگومان هەرگیز ، یەکانە گەیشتن بە
 .تێبپەڕێنێت ەانئەو فێنۆمێن سنووری بەبێ ئەوەی بتوانێت دابڕێژێت پەیوەندییاندا بە ئیدێکانەوە

ئەفسانەی "دەگەڕێتەوە بۆ  بۆ ئەم مەبەستەش ،دەڕێژێت زمان بناغەی ئیدێ ەکیتیۆرییبە هەروەها بێنیامین 
 رۆکێکی هۆشەکی، واتاکبە پەیڤی خۆی جیهان لە هیچەوە دەئافرێنێت، هاوکات  کە خودا .لە بیبلدا" ئافراندن

ناو لە مرۆڤ  کاتێک خودا مرۆڤ لە ئەرد دروست دەکات، ئەوا زمان بە سەرجەم شتەکانی نێوی دەدات، ئەوجا
، بێگومان هەمان ئەو زمانە کە الی زمان لەنێو مرۆڤدا بەردەدات بۆ ئەوەی ناو لە شتەکان بنێت نانێت، بەڵکو

کە لە ستاتۆی  "زمان" بریتییە لە ی ئەزەلیوەک مۆناد ئیدێلەم ڕوانگەیەوە  .خودا خۆی میدیەمی ئافراندن بوو
 لە یەکدی ئەوەیە کەجیاوازیی نێوان زمانی خودا و مرۆڤ  تاکە .لەگۆڕێیە بەهەشتدا وەک زمانی خودا و مرۆڤ

 ان پێدەداتدەنگی-زمانی بێ ، واتاکرۆکی هۆشەکیی شتەکان دروستدەکات و ئافرێنەرە "پەیڤ"وەک  زمانی خودا
 .شتەکان دەناسێت و ناولێدەنێت زمانی ە کە"ناو"زمانی  بە پێچەوانەوە لێ زمانی مرۆڤ ،بۆ ناسین یەئاوەاڵ کە

یەکەم "مرۆڤ دیاری ناکات، بەڵکو دەگەڕێتەوە بۆ  هێمایی زمانێکی سەرچاوەییلەم ڕوانگەیەوە بێنیامین 
ناونەرانە کرۆکی هۆشەکیی ، ئەوجا "دەبیستێت"لە ستاتۆی بەهەشتدا پەیڤی خودا سەرەتا مرۆڤ . ی بیبل"بیستن

زمانی  (و دەرکردن لە بەهەشت خواردنی سێوەکەدوای ) مەندگوناه بەربووونەوەی دوایلێ  .دەردەبڕێت شتەکان
زمان لە  :، ئەمەش بە واتایدەبێت بە زمانی جیهانی کە وشەیە وەک هێمای شتەکان ودادەوەشێت  یبەهەشت
لێ . ندنەکەیەاڕاگەی وەرگریدەستوێژێک بۆ ڕاگەیاندن کە تێیدا شتێک ڕادەگەیەنرێت و مرۆڤیش  دەبێت بە جیهاندا

. ڕوو لە شت دەکات ە،چنراو لە ئاگایی سەبژێکتدا کە یبە بڕیاری لۆژیک "ناڕاستەوخۆ"تەنیا  یجیهان یزمان
 ێژتنیب ۆب بێت ەوڵێکهبێنیامین لەدژی ئەم شێوازەی ڕووکردنە شتەکانی جیهان داوا دەکات کە گەرەکە زمان 

زمانەوە، ئەوە ببێژرێت " بەڕێی"زماندا، نەک " لە"بێت، ئەمەش بەدیدێت گەر " گوزارشت"، کەواتە گەرەکە "ناو"
 ێیاندات کە ەدیهاتووەب ەریداهون یکار ەندێکه ەن لەگمەدەب ۆرز هەوڵی بەم چەشنە. کە بە زمان نابێژرێت

 ەرهون ەچاو لگەرەکە  ەلسەفەفکە  لەبەر ئەم هۆیە بێنیامین داوا دەکات .بووە یاخو( ۆرنۆئاد" )ڕاستی ۆکیکر"
 .بکات

 ڕۆژانە ییەکانیئاسا ێنۆمێنەفهەرگیز لێ  .ەی فەلسەفەییگونجاوترین شێوەی داڕشتن (ئێسەی، گۆتار) تتراکتا
بۆ ئەوەی  دەبزوێنن هزر (ئێکسترێمەکان) پەڕگرەکان فێنۆمێنەپێچەوانەوە بە ، بزوێنەری هزرنابن بە 

 داتراکتات لە ، ئەوەشیەهێنانی سەرجەمێکی کراوەکپێ ی پەڕگرانە،ئاسامۆزایک پێکهێنانیفەلسەفە . دەریانببڕێت
هزر  ەڵکوب ،و لە دەرچەیەکەوە ڕەوتبگرێت ییەن ۆژیکیل ڕاستەوانەیەکی تراکتات ڕەوتی بەدیدەهێنرێت، چونکە

 ەردەوامب لەم پرۆسەیەشدا هزر خۆی بێجڵەو بەو فێنۆمێنانە هەڵدەگیرسێنێت کە ئەو خۆی لە قەرەیان داوە،



" ەڵبگیرسێنێتەوەه" ڕێژەرانەدا سەرلەنوێ ۆیخ وەەوێل تاکو ەرچاوەس نێو ۆب بەپێی پێویست خۆی فڕێ دەداتەوە
 .ۆیەتیخ ەبەستیم ەک ێنێتبساز مۆزایکە ەوئ پاشان و

ی ئەڵمانی بریتییە لە ئیدێ، کەواتە پێکهێنراوێکی کراوەیە کە تێیدا (Trauerspiel) هەروەها پرسەنوێنی
داڕشتنی  فۆرمیتەواو جیاوازە لە  کە داڕشتن ەیفۆرم، واتا بەو داڕێژراون (مەجاز" )ئاللێگۆری"پەڕگران بە 

 یرۆدەیگ یسروشت ڕوخساری داهەردووکیانئەمان  ەلئاخر . داکالسیک و ڕۆمانتیک ئەدەب و هونەری لە سیمبۆلی
 وەک سروشت ێگۆریئالللێ  ت،ەردەخرێد ەاڵسداخ ڕوناکیی ەل البەال ودەدرەوشێنرێتەوە سیمبۆل  بە ەرگم
بەبێ ، ڕودانگە ێون ۆب ەگوازێتەوەد ێژووم ەتەکیداهاوکات ل کە ێرانەو ەکو، واتا ەردەگرێتو" ێژووسروشتم"

 یمەنێکید یان "داماو" وەک ڕوخسارێکی پێچەوانەوە ئەوەی بیخاتە نێو پرۆسەی خەاڵسی ئەبەدییەوە، بە
بەهەند  ێژووم نێو ەکانیێرانەییو ەڕەوش یئاللێگۆر واتا .یدەڕێژێتدا ی هەرە سەرەتایی سروشتەڵهاتوووشکه

 "ڕوخساردا ەتاک یەک" ەلکە  ،یان نەکبەتی ەجێناب ەستپێکید ،ەختناو یهاتوو ەنموون ۆب ،وەردەگرێت
 ی"یمبۆلیانەس" ێوەیەکیش یچه ەک" یەکەمردوو ەسەریکاس" ەڵکو، بییەن ڕوخسار ئەوە لێ ،دایاندەڕێژێت
کەچی  .لێ وەریوە ۆیخ تیسروش ەک یگورێکەف ، ئەو بەناو ڕوخسارەبە پێچەوانەوە ێت،ناگر ۆخ ەگوزارشت ل

یان  ەتەڵدام یاریپرس ێوەیش ەل ڕواتایانەپ ۆڤمر ێرەبوونیل یسروشت بێسروشتەوەفیگورە  لەو ،مایەی سەرنجە
 .ێبدرێتپ یواتا ەرەکەو گ ەئاخڤێتدوەک شفرە 

 لەنێو خۆیەوە بۆ ئەوەی پاشان ێکدەشکێنێت،ت یەکانۆرگانیئ ەشت ێگۆریئالل (هۆزانڤانی، هونەرمەندی) هۆنەری
 ەرتەک یزمان ەک ەیەه شکاوی ێکیزمان ۆیشیخ ۆنەره بۆیە. وەێکشکێنراوەت هەر شتێکی بخاتە نێو ێنو واتای
 ،"تەواوسازی"بەبێ ڕەچاوکردنی هیچ بنەمایەکی  ،ۆنەره ئاخر .ێنتارییەفراگم ێکیزمان یان ێنراوەکانە،قرت

 ەنێول ەقیوچ ێژوویەکیم ، ئەوەش بەو ئامانجە کەیان پێبداتاوات کەرتەوێرانە کەڵەکە دەکات و هەوڵ دەدات
ڕەوتی  ەل ەک خویا دەبێت ئیدی شەەمب .ێنتاریفراگم یاندنەوەیەکیژ -  بژێنێتەوە ەرگدام ییوشکا

 .کراونکەڵەکە وێرانە بەسەر وێرانەوە ەنیات ێژوودام پێشکەوتنەکانی نێو

دەستپێکی لە  ئەو سروشتبە دیدی  .تەنیا تایبەت نییە بە پرسەنوێنی الی بێنیامین بێگومان ئاللێگۆری
 تەک سەرەتاگرتنی مێژوودالە سروشت بۆیە ەرگ،م تایبەتە بە (ەوەبەربوونەوەی گوناهمەند لەکاتی)مێژووەوە 
پرسی  وەشەو بەو ڕێیە دیالێکتیکییانە دەچنە نێو یەکدییەوە سروشت و مێژوو لەم ڕوانگەیەوە .یەئاللێگۆریانە

ئەو گەرەکە مێژووی ئاللێگۆریانە وەک : تە ئەستۆی فەلسەفەکەوێئەرکێک دە وەک کە سەرهەڵدەدات واتادان
لە ئاللێگۆریدا هەموو کەسێک، هەموو شتێک یان ئاخر . مەتەڵێک هەڵبهێنێت، یان وەک شفرەیەک بیکاتەوە

هەموو پەیوەندییەک دەشێت ئەم واتا یان ئەو واتای هەبێت، کەواتە هیچ ڕەوشێکی تەواو ڕۆشن لەگۆڕێ نییە کە 
 .بوونلێرە کەڵەکەبووی بە وێرانەی ەفەلسەفە واتادان تاکە ئەرکی .لۆژیکییانەی بەسەردا بدرێت نیڕۆش بڕیاری

 

 ڕاستی پرسیاری 1-

 



گەورەترین کێشەی  سەرەتا ڕووبکەینە ێنیامین گەرەکەبالی  لە پرسیاری ڕاستیئێمە بۆ نزیککەوتنەوە 
واتا ، "ۆبژێکتئ" و" سەبژێکت"ی ەیدووتەوەرلە بریتییە  کە لە سیستەمەکانی فەلسەفەدا ەئریفەم سەرەنجامیانەی

هەمیشە ئەو پرسیارە بە کراوەیی  لە پرسی مەئریفەدا ئاخر .ێهاتووو ئاگال ێبووئاگال یان ەرککراو،و د ەرککەرد
 یلێڵ ی زیادەڕەوپێوەنانسەبژێکت بە  خودی تەواو پەتی بێت، واتا نێو ئاگایی یدەمێنێتەوە کە داخۆ ئۆبژێکت

نەک بەسەر بەسەر ئۆبژێکتی لێڵکراوی نێو ئاگایی خۆیدا بدات  سەبژێکت بڕیارەکانی ئیدی واتەکە، بێتدنەکر
سەبژێکت داخۆ پرسیارە بە کراوەیی دەمێنێتەوە کە ئەو  الیەکی دیکەوەلە ئەوجا . ئۆبژێکتی ڕوون و ئاشکرادا

لۆژیکییەکانی  ڕۆشنە کاریگەری لەسەر بڕیارەدا هەن و ەکانبێت بەو بونیادانە کە لەنێو ئۆبژێکتبووبارگاویی نە
پرسیاری  هاوکاتتایبەتن بە مەئریفە،  کە ئەم پرسیارانە. ، کەواتە داخۆ تا چەند سەبژێکت پەتی بێتبنوێنن

 لێ. شیاوی بەرخستن دەبێت (یان زانستی)ڕاستی کە بەدوویدا هزرینی فەلسەفەیی / زانین بە گەیشتنن 
بێت بەهۆی بڕوودەکەنە ئەو کێشەیە، کە داخۆ تا چەند هزرینی مێتۆدیانەی سیستەم هاوکات  پرسیارەکان
 ئەدگارە پێویستە ژیانییەکانی سیستەم بەو ڕێیەوە کە ، ئەوەشیمرۆڤ لە خۆی و جیهان و هاومرۆڤاننامۆبوونی 

 .بە سەبژێکتی جیهان کاتیتاکو ب (تەجرید دەکات)مرۆڤێتی لە ئەوی زیندوو دادەماڵێت 

 ەل مەندهزر واتا ت،رێئاوەاڵ دەک گشتاندن ێتۆدیم ەب ینهزر ڕێگەی ئەمپیریزمدا ەلسەفەیف لە ەنموون ۆب
 شتە (بە ئیندوکتیڤ) بەرانە-نێو-بۆ ، ئەوجادەردەچێت ەوەدەرییەزموونئ نێو ەکانیشت ەتاک ەرککردنید

ی بڕیاری دەرەنجامگیری بۆ سەردەکەوێت ئاگامەندانەدەپەرچێنێت و بەو ڕێیەوە  داخۆی لەنێو ئاگایی راوەکانکدەرک
 ەرککراوەکانەوەدشتە تاکە  ەل دەرکێشانی گشتێتییە زانین تەنیا/ لێرە بەدیهێنانی ڕاستی  واتەکە .لۆژیکی

 (."نبمران مرۆڤکەواتە سەرجەم  سۆکرات بمرە، سۆکرات مرۆڤە،")

 ڕێگەی واتا ،دەردەچێت ییەوەگشت ئاگامەندانەی یمانەیگر ەل تایبەتاندن ێتۆدیم ەب ڕاسیۆنالیزم ەلسەفەیف یان
-دەر-بۆئەوجا  ەکات،د ەاڵئاو کە چواندنی گشتییان هەیە، ەوەییلۆژیک بڕیاری یان یکماتمات ەماکانیبن ەل هزرین
 زانین تەنیا/ لێرە بەدیهێنانی ڕاستی  واتەکە ،ەنجامگیریئدەر ڕووەو دادەبەزێت (بە دێدوکتیڤ) بەرانە

 .("سەرجەم مرۆڤان بمرن، سۆکرات مرۆڤە، کەواتە سۆکرات بمرە") وەەیە لە گشتێتیییبەتێتیتا دەرکێشانی

 ەک" ەکانۆزەتیڤپ" شتە نێو جیهان، واتا فاکتییەکانی شتە ەنیات ەک ۆزەتیڤیزمپ ەل یتییەبر ید ەیەکینموون
و بڕیاری لۆژیکییان  وەردەگرێت ێتوێژینەوەل ەتیباب وەک ،ێتکریان نالە هەبوون گومان و ەگۆڕێنل ەوتییانەداک

، هاوکات هەر شتێک لەتەک ئەو دراوە پۆزەتیڤانەدا یەکنەگرێتەوە، یان لە هەبوویی ئەوان بەسەردا دەدات
تەنیا دراوە گەرەکە ( هەروەها زانست)فەلسەفە  ئاخر .ئەو ڕەتی دەکاتەوە ،ێتب" فیزیکی-مێتا"تێپەڕبکات، واتە 

ی تایبەتی کە ئەزموونییانە شیاوی گەلبەگوێرەی یاسادراوەکان و  وەربگرێتی شیاوی دەرککردن کانپۆزەتیڤە
لە  ڕاستیکەواتە . ێتنپرۆگنۆز داب ەوەناسێنراوەکانلە یاسا  جاوئە ،هەڵوەشاندنەوە و لەکارخستنن، ڕێکبخات

 .ییەکانی شیاوی پێوان و ژماردنەوەفاکتبەندە بە شتە  پۆزەتیڤیزمدا



. پێوەیان خەریک دەبینتایبەتی  لە خوارەوە بە سیستەمەکانی ئیدیالیزم بە نموونە وەربگرین کە با لە کۆتاییدا
 ،یدێکان ڕێکدەخەنئئەوان سەرەتا : ەم الیەنەدا یەکدەگرنەوەلسەرباری جیاوازیی مێتۆدیانەیان  ئەو سیستەمانە

 .دادەنێن ەزمووندەریئ ڕێکخستنیئەوجا ڕێکخراوییەکە وەک بنەڕەتێک بۆ 

مەئریفە و ڕاستی بەرانبەر یەکدی لەو فەلسەفانەدا  :جۆرە فەلسەفانە دەبێژێت وڕەخنەییانە لەبارەی ئە نیامینبێ
ناڕاستەوخۆ کەواتە  بەدیدەهێنن، (مەفهوم) "تێگە"لە تاکە مەئریفەوە بە یاریدەی ڕاستی  ئەوان واتا، وەەوەستندە

 بۆیە سەرجەم نییە، یان یەکانە نییە،" کۆ" ئاشکرایە کە لێ .چەند تێگەیەکی هزری ی"کۆ"پێی دەگەن وەک 
بۆ  .(5)یەی لۆژیکی(سەحیح" )ڕاست" لە بنەڕەتدا ڕاستی نییە، بەڵکو جۆرە فەلسەفانە وئەبەدیهێنراوی ڕاستی ی 

ئازاد بەپیر : ناڕاستەوخۆ لە تاکە مەئریفەی جیاوازەوە بەدیهێنراوە، وەک" ئازاد چاکە"نموونە بڕیاری 
. داواکارییەکانی دۆستانییەوە دەچێت؛ ئازاد هاوکاری لێقەوماوان دەکات؛ ئازاد بەخیل نییە؛ ئازاد ڕاشکاوە و هتد

بە  اتدەگ هزرمەند دوای ئەزموونکردنی زۆر کرداری ئازاد،، کەواتە ە ئاگاییدادوای چێبوونی ئەو تاکە مەئریفانە ل
 ".ئازاد چاکە"بڕیاری 

لە تێزەکەی تیۆریی  ، گەرنەوەیکەودە نزیک پرسی کۆ و سەرجەم سەبارەت بەئێمە پتر لە تێڕوانینی بێنیامین 
( فۆرمی)سەرجەمی بۆ نموونە . بڕوانین کە دەبێژێت سەرجەم گەورەترە لە کۆی کەرتەکان( Gestalt)گێشتاڵت 

 .خانوویەک گەورەترە لە کۆی کەرتەکانی ئەو خانووە، وەک بەرد، دار، پەنجەرە، دەرگا و هەورەبان و هتد

پرسی بە  نابێت هەرگیز کەێکە سەرجەم ڕاستی .یەکانە وەک (6)"ڕاستییە ی'ڕشتندا' فەلسەفە" بێنیامین بە دیدی
 و هەرگیز دەرنەچووە وەیەلەنێو خۆ واتا ،(ئینتەنسیۆنالە-نا) ەمەبەست-بێ ڕاستیبوونی  لێهزرین، چونکە

ڕاستی  گۆیا گریمانە بکەین کە وەک یەکانە وەی ئەم تێڕوانینەی ڕاستییەبە پێچەوانە گەر ئێمەلێ  .دەرناچێت
 و (سەحیح" )ڕاست" لە ێتدەب بریتی ڕاستی ئەوسا ،وەریبگرین لێهزرین کێشەیەکی وەک ، کەواتەەمەندمەبەست

سەبژێکت و  پەیوەندیی نێوانلە  ێتدەب ێکبەدیهێنراو ئەوسا ، چونکەەینپرسیاری ئاڕاستە بک توانیندە
 ڕاستی ەبارەیل ەک یارەوەپرس ەوب ەیوەندپ ەندتا چ ۆداخ ین،بپرس" ینەبد ناچار ئێمە کە ئیدی ،ئۆبژێکتەوە

 یارەوەپرس ەوب ەیوەندپ ەبوود چونکە نابەجێیە، بۆ ئەو پرسیارە وەاڵمیش و ەتەوەدراو ەاڵمێکو ە،کراو
 ەمانه ووەبد ێویستپ ڕاستی یاریپرس ەبارەیل یارەکەشپرس ەاڵمدانەوەیو ێشپ ەوجائ. ێتبکر یارێکپرس
 یارکردنێکپرس ەره ەل ۆیخ ڕاستی یەکانەی لەم ڕوانگەیەوە. ێتەوەبکر ەاڵمەکەیو ەبارەیل ید ێکیجار یارپرس

 .(7) "ەدووردەگرێتب

بابەتی لێڕوانراو نییە، یان دیار نییە،  ڕاستی نەدات پرسیاری ئاڕاستە بکرێت، ئەوا گەر بوونی ڕاستی ڕێلێ 
ئەوسا یەکسەر  بنێتە نێو ئەو حەشارگەیەوە، ، هاوکات هەر هزرێک بییەوێت هەنگاویەدا"ەشارگەح" ەل بەڵکو

 .ەینگنا ئێمە هەرگیز بە ڕاستی لەم ڕوانگەیەوە .تونا دەبێت ڕاستی لە بەردەمیدا

 ەوێو ل یسزا ۆب ەچێتد ڕێککو :ڕووندەکاتەوە یسرم ەل یسزا ەفسانەیئ یەنموون ەب یەشەکێئەم  ێنیامینب
 ەل ێت،ب یچ ۆشراوەداپ ەشت ەوئ ۆداخ ەک ەپرسێتد ێککات ەوجائ ەبینێت،د ۆشراوداپ گەورەی کیپەیکەرێ

 ۆرز ڕەکو ێل. فەرمانی داوە کە نابێت پەردەی لەسەر الببرێت ییەتخودا و ڕاستییە ئەوە ،ەبێژرێتد ێیپ ەاڵمداو



 ەرس ەردەیپ ەچێتدبە نهێنی داهات،  ەوش ەک ، بۆیەییەچ ۆشراوەداپ ێنەو ەوئ ێتبزان ەوەیئ ۆب ەپەرۆشەب
 توانێتنا ەروەهاه ەڵگەڕاوە،ه یسپ ڕەکو ڕەنگی ەک ەبینند شار دانیشتوانی یندەئا ڕۆژی .ەباتالد ێنەکەو
 یەنجگ بە تەنانەت و ێتەوەناپشکو یداناخ ەل یشادمان ەرگیزه ەوەل ەجگ ینیویەتی،ب ەک ڤێتبئاخ وەئەی ەبارەل
 .(8) تەمرێد

 ەردەمیداب ەل ڕاستی بوونیەوداڵئ خودی بەڵکو تەنانەت ێت،ونا دەبت ئاشکراکردنیبە  ڕاستی نەک تەنیا کەواتە
 ئایا ئیدی ڕاستی بێت، ئەمە هەقیقەتی لێ گەر .(9) "مەبەستەکییە ینیهزر ەرگیم ڕاستی" ، بەڵێدادەمرکێتەوە

ڕاستی تەنیا لە "ە بەدیبهێنێت؟ بێنیامین دەبێژێت، ک یە،داڕشتنی ڕاستی کەتوانێت ئەرکی خۆی بچۆن فەلسەفە 
 بێگومان ئەوە ،بە داڕشتنی ئیدێ بەیان دەکات" ۆیخ"ڕاستی  ، یان(10) "ئیدێی داڕێژراودا دەردەخرێت)...( 

ئاخر  .(11) "شیاوی پەخشاندن بێت بۆ نێو کایەی مەئریفە هەرگیز" بەبێ ئەوەی ساتەکییانە، بروسکەئاسا،
 .دەکوژێتەوە یەکسەرگیرساوێکی ساتەکی دابروسکە وەک 

 

 یدێئ کۆنسێپتی 2-

 

لە ئامانجێکدا  یانمێتۆدی یاوازییج ەرباریس کە ئەوان ،یەئەوە فەلسەفەکانی ئیدیالیزم ڕەخنەی بێنیامین لە
 ، چونکەادەنێند ەزمووندەریئ وەک بنەڕەتی ڕێکخراوەکە و ەدەند یدێکانئ ەب ڕێکخراوییەک ئەوان: یەکدەگرنەوە

 .بەهایەک وەردەگرێتتەنیا بەو شێوەیە  ئەوانئەزمووندەری بە دیدی 

الی ئەم  ئیدێ ، هێندە نەبێت کەهەیە ێوەندیین کاراییەکیدا شیێنیامینب لە هزریئیدێ  سەرەڕای ئەوە
مۆناد،  :، وەکدەنێت ئیدێ ناوی جیاواز لە بێنیامینگەرەکە ئاماژە بۆ ئەوە بدەین، کە  سەرەتا .جووتواتاییە

 لەم ڕوانگەیەوە. وەک بنەڕەتێکی مێتافیزیکی نیشانەیەکن بۆ ئیدێ پێکڕا ئەم ناوانە رەشدالێ سەرچاوە، زمان،
 بەڕێکخراویلە ئەزەلەوە جیهانیان  ی"مۆناد" پێکهاتەی وەک ، واتا(12)"نئیدێکان کۆنستێالسیۆنی ئەزەلی"

 یێکێکهێنراوپ ئیدێ لەم ڕووەوە. کۆنفیگوراسیۆن بریتییە لە یدێئ دەبێژێت کە هەروەها بێنیامین لێ .ڕاگرتووە
، کەواتە لە جیهانی (13)"ەزمووندەریدائ ەرگەیج ەنێول" کە ، لێ پێکهێنراوێکی جیاوازفێنۆمێن ە لەپاڵیەکیی

 .داڕێژراوە مێژووییدا،

 

 ئیدێ وەک مۆناد 1-2-

 

 و وەردەگرێت یالیبنیتس فەلسەفەی ە کە ئەو لەکتێگەیە ئەمەش، (14)"ۆنادم" بە دیدی بێنیامین بریتییە لە یدێئ
بۆ پتر  سەرەتا گەرەکە ئێمە لێ .اتکبنەڕەتی مێتافیزیکییانەی جیهان ب جەخت لە دەیەوێت بەو تێگەیە



بۆ نەهێشتنی  ی فەلسەفەییوەک هەوڵێک الیبنیتسڕووبکەینە مۆنادۆلۆژییەکەی  ڕوونکردنەوەی پرسی مۆناد
 یەکدی بۆ نەهێشتنی جیابوونەوەی لەش و دەروون لەهەوڵێکە ئۆبژێکت، کەواتە هەروەها -دووتەوەرەیی سەبژێکت
 مێتۆدییەوە سەریهەڵدابوو( مەبدەئی)چەسپاندنی دەرچەی دا بەڕێی ئەمپیریزم و ڕاسیۆنالیزمکە لە فەلسەفەکانی 

 (.بڕوانە سەرەوە)

الیبنیتس بنیاتنانی مەئریفە بە یاریدەی تێگە ڕەتدەکاتەوە، چونکە تێگەکان تەنیا دەستوێژی تاکە ئەزموونن و 
م شێوەیەی الیبنیتس بەرانبەر ئە. هاوکات تەنیا ڕوونکردنەوەی ماتماتیکی و میکانیکی و هتد ئامادە دەکەن

رەی بونیادی خۆی ێبنیاتنانی مەئریفە بنەمایەکی مێتافیزیکیانەی مەئریفە دەچەسپێنێت تاکو لەنێویدا جیهان بەگو
 .پێشانبدرێت

 ەی نەشیاوی دابەشاندن"ەانیەک" ،یەڕاستەقینە یانیژ ، واتا مۆناد،ۆشەکیه بوونی ەنیات وایدادەنێت کە الیبنیتس
لە ئەزمووندەریدا ئاخر . نجیهان( زوبستانسی)گەوهەری  دەکانمۆنا .یەئەزمووندەریئەتۆمی ڕاستەقینەی  یان

 ،پێکهاتووە نەکشاوی هەرگیز "سادە"لە  هەموو ئاوێتەیەکلەبەر ئەوەی  ، لێهەیە (کشاو)" ئاوێتە"تەنیا ماتەریی 
 م پەیوەندییەداالیبنیتس لەلێ  .ینبکەوەک ئەتۆمی جیهان  مۆنادانە/  ئەو گەوهەرە سادانە گریمانەی دەبێت ئەوا

 :ئەمەش بە واتای ،پێنێتسئاوەاڵکردنی هزری خۆی بیچە دەرچەی تاکو وەکگریمانەی کردارێکی ئافراندن دەکات 
بۆ شێوەی  یپێشبینییەک چەند خودا هەر لە سەرەتاوە لێ .دەئافرێنێتجیهان ەوە "هیچ"لە یەکەم مۆناد، خودا، 

 لەنێو ئەوا ،تەنیا چاکەی دەوێت، ئەوجا لەبەر ئەوەی خودا بەڕەهایی چاکە و هەیە جیای جیهانێکی ئافرێنراو
ئێمە چاکەی  ئەم جیهانە مۆنادەکان وەک بناغەی سازاندنی واتا بڕیار بۆ چاکترینیان دەدات، پێشبینییەکانیدا

 دەگەڕێتەوە هاندایخراپە لە ج بە پێچەوانەوە شەیتان نییە،/ لە نێویدا هیچ جێیەک بۆ خراپە  واتەکە) دادەنێت
 .(کرداری سۆزمەندانەی مرۆڤبۆ 

کە  ئەوان .نییە دایانلە نێوان هیچ پەیوەندییەک سەرەڕای ئەوە مۆنادەکان ڕێکخراوی جیهان ڕادەگرن، گەرچی
هەر  ، بۆیەلە یەکێکی دیکە ناچێت ی ئاوێتەهیچ ماتەرییەک ، لێەنئاوێت ماتەریی بنەڕەتی تەنیا بەڕەهایی سادەن،
بە هەمان ئەوە دەژێنێت کە  انەهەر مۆنادێک کرۆکی ئەوجا لەبەر ئەوەی .میکرۆکۆسمۆسێکە مۆنادێک بۆ خۆی

 ، ئەوەخۆیان پێکڕا لە هارمۆنیدا دەبیننەوەمۆنادەکان  ، ئەواهەر مۆنادێکی دی سەربەخۆ لە ئەو دەیژێنێتشێوە 
ی ئەزموون جیهان دەبێت بە هۆیەک بۆ ئەوەی یاننێوان ئەم هارمۆنییەی. لە نێوانیاندا پەیوەندی نەبوونی سەرباری
 .نبو سەرجەم ڕوودانەکانی نێوی یاسامەند و مەبەستمەند ێتگربوەر ڕێکخراو کاراییەکی ،ەئەوان یهاویشتەکە دەر

، بۆیە پێشبینییەکان و زانینی ێتگردەلەخۆ شلەش و دەروونی مرۆڤی هەروەها جیهانکخراوی ێڕ بێگومان
بە پێچەوانەی دێکارت کە وەک تەواو جیاواز لە یەکدی ) ڕێکخراوی جیهاننهەمان  سەر بە مرۆڤ ئاوەزمەندانەی

ئەو هەروەها بە سێنسەکانی  مرۆڤ بە ئاوەز لەبارەی بنەڕەتی مۆنادیانەی جیهان دەزانێت، (.دایاندەنێت
چونکە چە ئاوەز و چە سێنسەکان هەردووکیان زانینن،  لێ ،جیهانی دەروێنەیی دەکات دەرکی( حەواسەکانی)

ڕوون و ئاشکراییمان لە پلەی جیای  تەنیا پەیوەند بە هەردووکیانەوە ئێمە هێندە نەبێت کەمۆنادییانە بنیاتنراون، 
 ، بەڵکو هەروەهایە"ڕاستەقینە" زانینی ئاوەزمەندانەی کامیلزانینی  نەک تەنیا کەواتە. هەیە زانیندا



 ، ئەوەن"ڕاستەقینە" پێشبینییجیهان چێدەبن، سێنسیانەی  کە بە دەرککردنی یشپێشبینییەکانی جیهان
ئاوەز کە پێدەزانێت، هەروەها سێنسەکان کە دەرکی شتەکانی  ئاخر .شێواییان ناڕۆشنی و ناکامیلی و ریاسەرب

 .(15)اندویەتیچەسپکە خودا لە سەرەتاوە  پێکەوەگرێدراوندا "هارمۆنییە" ولە نێو ئەزمووندەری دەکەن،

، یەکانەی (ەتۆتال) ییەهەمەک ببێژێت کە ئیدێ ڕێیەوەبەو دەیەوێت ئەوا  ،"مۆناد"ئیدێ ناودەنێت  بێنیامینکاتێک 
 "فاکتوم"بێنیامین لێرەدا دژی تێگەی .میکرۆکۆسمۆسێکبریتییە لە  بۆ خۆی ، کەواتەنەشیاوی دابەشاندنە
 بە، لێ ئەو لێکردن، وەردەگیرێتگومانکە لە پۆزەتیڤیزمدا بەڕووتی، وەک نەشیاوی  هەڵوێست وەردەگرێت

هەموو پرسێک کە وەک کێشەی هزر سەرهەڵدەدات، هەمیشە ناچارە ڕەچاوی بنەڕەتی  :پێچەوانەوە جەخت دەکات
لە نێویدا  و وەمێتافیزیکییەی مۆنادی لەخۆگرتو وێنە مۆنادیانەی جیهانی فێنۆمێنەکان بکات، چونکە جیهان ئەم

 .دەرخستنی جیهان دەڕەخسێنێت/ ئیدێ دەرفەت بۆ تەئویلکردنی  بۆیە .دەئاخڤێتدەنگی -بە بێ هارمۆنیانە
پالنی بینایەک دەکێشێت و پاشان بیناکە بەگوێرەی ئەو پالنە وێنەییانە  وانگەی الیبنیتسڕلە  ەالرسازێکت چۆن

 ەییکورتکراو ەب یهانج ێنەیەیو ەمئ" یدێدائ ڕشتنیدا ەلفەیلەسوف  ەرەکەگ، بە هەمان شێوە روستدەکاتد
بزوێنەرە  ئیدێی خودی ڵکو ئەوەبە ئەم وێنەیەی جیهان بەرهەمی دەرککردن نییە، بێگومان .(16)"بکێشێتنیگار

ئیدێ وەک " ەوەریت، 3-2 ڕوانەب) یدێئ ڕشتنیدا یپرس ێشپ ێمەئ ێل. هەوڵی داڕشتنی بدرێت گەرەکە کە
ئەوە  .چاالک دەبێت "زمان" وەک ئیدێ ، چونکەێنیامینب یزمان  یۆرییت ڕووبکەینە پێویستە( "فیگورسازی

 .زرنگەی هارمۆنیانەی ئیدێکانە کە گەرەکە ببیسترێن
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، مەبەستە-بێ ، هاوشێوەی بوونی ڕاستی،بوونی ئیدێ لێ .لە ئەزەلەوە جیهانیان لە هارمۆنیدا ڕاگرتووەئیدێکان 
 بەسەرچووی ستاتۆیلە  ە، ئەوە بێگومان نەک لە زمانە مێژووییەکاندا، بەڵکو"ناو" ئەدگاری بێمەبەستییەشئەم 

جارێ وەک  ناوبراودا لە ستاتۆی زمان .(گوناهەکەی ئادەم و حەوا)پێش بەربوونەوەی گوناهمەند  دابەهەشت
 یە، کەواتەو کارا لەگۆڕێ" یەکەمین بیستنهەرە "وەک  ڕاگەیاندن، بەڵکو دەستوێژی نەبووە بە زمانەکانی جیهان

کە ئەوها  بهێنینەوە یاد بیبل دەستپێکی گەرەکە لەم جێیەدا. زمانی ئافراندنی جیهانە لە الیەن خوداوە هێشتا
 .سەرەتا پەیڤ هەبوو، پەیڤ الی خودا بوو، خودا خۆی پەیڤ بوو: دەبێژێت

 لە بیبلدا، لێ نەک بۆ ئەوەی ئەفسانەی ئافراندنی جیهان گەڕێتەوە بۆدا دە"ناو"لە بناغەڕشتنی زمانی بێنیامین 
بنەڕەتی مێتافیزیکییانەی جیهان  بەڕێی ئەفسانەی ئافراندنەوە هەوڵ دەدات وەک بناغەی لێهزرین دایبنێت، بەڵکو

 "ەنبۆرژوازییانەی زما"کە بە دیدی ئەو تیۆرییەکی  خاتە ژێر ڕەخنەوەبتیۆریی هێما  دەربخات، هاوکات بەو ڕێیەوە
 .و ئامانجی دەستگرتنە بەسەر جیهاندا (17)



لەنێو ( بەسەر ئۆگوستینوس، پایرس، دێ سۆسوور، جاکۆبسن و هتد)تیۆریی هێما لەکاتی ئەڕیستۆتێلیسەوە 
 ۆڤمر یزمان لەم ڕوانگەیەوە. فەلسەفەدا تا سەردەمی ئەمڕۆمان لە دیارترین داکۆکیکارانی زمانە وەک هێما

 ەب بووایە ەندزمان ب ەرگ ،دەبێژێت ەتیۆرییئەم  لەدژی ێنیامینب ێل. ەێماگەله یتیفاقییانەیئ یستەمێکیس
دا دابنێت و زمان یستەمیس مرۆ دەیتوانی بە ئارەزووی خۆی ڕێسا لەنێو"ئەوسا  ەرەکییەوە،د یتیفاقیئ

 ەبرییل ەوئ یان ەمئ ەوێل ێکو جار ێرەل ێکجارزماندا  یەیکا ەل" دەیتوانی ۆمر ئەوسا ، بەڵێ"دابنێتەوە
دەخزێنێتە نێو مامەڵەیەکی  کەتیۆرییە خودی وەک ئیتیفاق زمان یگریمانە لە بنەڕەتدا .(18)"کێشێتبەرد

 مرۆڤ ناوەکان دەستوێژن و گۆیاکە وایدادەنێت،  چونکە پاشان لەو گریمانەیەوە نادروستەوە لەتەک وشەدا،
لەم سەرەنجامەی گریمانەکەوە کە گۆیا مرۆڤ  ئەوجا .کرۆکی هۆشەکیی خۆی ڕادەگەیەنێت ئەوانەوە" بەڕێی"
 ڤمرۆ گۆیا ئێستا وادادەنرێت کە: ناوی شتەکانەوە خۆی ڕادەگەیەنێت، سەرەنجامێکی دیکە دەکەوێتەوە" بەڕێی"

 و وشەڕاگەیاندن بە وشە ڕوودەدات  لێرەشدا ئاشکرایە کە ،"ڕادەگەیەنێت"بەو ڕێیەوە شتێک بە مرۆڤانی دی 
شتێکە وەک بابەت، مرۆڤیش  نراوپێڕاگەیە ئەوجا، ەدەستوێژی پێڕاگەیاندنیان  ،ەشتەکان دەستوێژی دیاریکردنی

 .(19) پێڕاگەیاندنەکەیە وەرگری

هەموو ئەو  بە دیدی .ڕەتدەکاتەوەن بێژتێپ وەرگری و دەستوێژ و شت دازمان پێچەوانەوە لە پرسی بە بێنیامین
. دەگرێتەوە کانیششتە هەروەها مرۆڤ، بەڵکو تەنیا نەک بێگومان کە ،ەزمان "بێژتنێکی ناوەرۆکیانەی هۆشەکی"

 یکرۆک جا بێنیامین لەدژی تیۆریی هێما جەخت دەکات کە هیچ بوونەوەرێکی زمانداروئە. نزمان پێکڕا خاوەنی
کرۆکی  زمان لەم ڕوانگەیەوە .ێتبێژدەی زماندا" لە"، بەڵکو ێتڕاناگەیەن زمانەوە "بەڕێی" انەی خۆییهۆشەک

ئاخر کرۆکی )زمانی چرا بۆ نموونە چراکە نابێژێت . ی بێژتنە"میدیەم"زمان خۆی  ،زمانییانەی شتەکان دەبێژێت
وەک ئاوەاڵیەکی  بێژتندا "لە"چرایە، چرایە -، بەڵکو زمان(، خودی چراکە نییەەهۆشەکیی چرا، کە شیاوی بێژتن

دەربڕینەوە هەموو  مبێنیامین پەیوەند بە .زمانی ئەوەخودی  چراکرۆکی زمانییانەی ، لێرەشدا گوزارشت خاوەن
ئەم واتایە ڕستەکە لە کرۆکدا  کە و ئەرگومێنت دەهێنێتەوە ڕەتدەکاتەوە( تاوتۆلۆژی)هەمانگۆیی  تانوتێکی

 .(20)"ێت، بریتییە لە زمانەکەی خودی ئەودەبێژلە بوونەوەرێکی هۆشەکیدا خۆی پێ کە ئەوە" :دەگەیەنێت

خودا بە پەیڤی خۆی بانگی  دەبێژێت کە ئەفسانەی ئافراندن نەوە بۆیگەرەکە سەرلەنوێ بگەڕێ ئێمە لەم جێیەدا
، بەڵکو هەروەها "بانگکردن نییە... تەنیا "وایدادەنێت، کە ناو  لەم پەیوەندییەدا بێنیامین. دەکات (ئادەم) مرۆڤ

 ات، بەڵکو هەروەها لەتەکیدا دەپەیڤێت، کەواتە خودا تەنیا پەیڤی خۆی ئاڕاستەی مرۆڤ ناک(21)"پەیڤینە-لەگەڵ"
 ،"خودی زمان" بریتییە لە کرۆکی هۆشەکی ئاخر لەم پێبێژتنەدا. (22)تەواو پەتییە خۆدەربڕینێکی  و پەیڤینیش

، لێ "زمان کرۆکی هۆشەکییانەی مرۆڤ بێت کە گەرەنتی دەدات" ناو لێرە ؛یە"تەواو سەرجەمی" هاوکات کە
زمان کە خۆی بە شێوەیەکی دی ببێژین،  .(23)"بەتەواوی شیاوی پێبێژتنە" کە هۆشەکی ئەوتۆی یێککرۆک

، ڕاناگەیەنێتلەبەر ئەوەی هیچ شتێک خۆی بەڕێی زمانەوە  ئەوجا ،بێژتن بۆ ڕاستەوخۆیی ەکەنیشانەی میدیەمە،
زمان  بۆیە کە خۆی لە زماندا دەبێژێت، لە دەرەوە سنووری بۆ دابنرێت یان بپێورێت، یەەئەوەک ئەوا ناشێت ئەو

 .ایەکییەوبێد



خودا : وەردەگرێت" مرۆڤ"و " شتەکان"دوو هەڵوێستی جیاواز بەرانبەر خودا بەگوێرەی ئەفسانەی ئافراندن، 
، واتا زمانیان پێدەدات، لێ دەیانتەنێت ی هۆشەکیێککرۆک بە هاوکات ،سەرەتا شتەکان لە پەیڤەوە دەئافرێنێت

بۆ "مرۆڤ هاوشێوەی شتەکان لە پەیڤەوە نائافرێنێت، بەڵکو ": الدەدات لەو بنەمایە"خودا لە ئافراندنی مرۆڤدا 
نایخاتە ژێر ڕکێفی "، کەواتە "ناو لە مرۆڤ نانێت"، ئەوجا "دروستکردنی مرۆڤ کەرەسەی ئەرد وەردەگرێت

ئافراندن هەمان ئەو زمانە کە الی خۆی میدیەمی بێگومان  – (24)"زمان لەنێو مرۆڤدا بەردەدات"، بەڵکو "زمانەوە
مرۆڤ سەرەتا : "ڕووندەکاتەوە کە دەبێژێتهامان  نێکییخۆبینینەوەی مرۆڤ لەنێو پەیڤدا بە دەربڕ بێنیامین .بوو

. پەیڤی زیندوو بوو (...)و دەستەکانی هەرچییەکیان گرت، تەنیا  (...)هەرچییەکی بیست، هەرچییەکی بینی 
 .(25)..."بوو بەم پەیڤە سەرچاوەی زمان لەنێو زار و لەنێو دڵدا بەقەد گەمەی زارۆکان سروشتی و نزیک و سانا 

، بەم ڕێیەشەوە زمانی مرۆڤ لە ، تاکو ناو لە شتەکان بنێتدەداتمرۆڤ  ەخودا ئافرێنەرییەکەی خۆی ب کەواتە
تەنیا بە  شتەکان. دارە-دەنگە، لێ زمانی مرۆڤ دەنگ-ن بێزمانی شتەکا :زمانی شتەکان جیادەبێتەوە

، یان ئاوەاڵیەتەواو  گەلەکییەکی بێگومان ، کەدەبێژن گەلەکییەکی کەم یان زۆری کەرەسەیی خۆیان بە یەکدی
 زمانی لە ،لەتەک شتەکاندا هۆشەکییانەی یگەلەکێتی سەرباری ،زمانی مرۆڤ ، لێڕاستەوخۆ و بێدوایەکیە تەواو

 .(26)"دەنێت-لێ-ناو" ، چونکە ئەمدارە-ئەم دەنگئەوان جیاوازە، چونکە 

بێگومان گەرچی خودا هەمان ئەو زمانە لەنێو مرۆڤدا بەردەدات کە الی خۆی میدیەمی ئافراندن بوو، سەرەڕای  
بناس و مرۆڤ الی خودا ئافرێنەرە، لێ الی  زمانەکە: یانەی مرۆڤ جیاوازە لە پەیڤی خودازمانی بەهەشتئەوە 
، هەرگیز بە پەیڤ ناگات ئاخر زمانی بناس و ناونەر. کراوەتەوەلێئەکتوالێتیی خودایی / کردەکێتیی  و ەناونەر

 ڕەوتی ناولێنانداسەرەڕای ئەوە مرۆڤ لە  .هەرگیز مەئریفە بە ئافراندن ناگات: یان بە شێوەیەکی دی ببێژین
ی "کردنتەرجومە" بێنیامین لەم پەیوەندییەدا لە .(ێژێتب-دەر)کرۆکی هۆشەکیی شتەکان دەبێژێت  ڕاستەوخۆ

چونکە کاتێک مرۆڤ ناو لە کرۆکی هۆشەکیی ئەوان دەنێت، ئەوا بەو ڕێیەوە  ،شتەکان دەدوێت کرۆکی هۆشەکیی
 هەمیشە بەدەر لە زمانی خودا، لەم ڕوانگەیەوە هەموو زمانێکی بااڵتر،. پێگەی هەبوویی ئەوان دەگۆڕێت

دەنگیی شتەکان نیشانەی ئەوەیە کە ئەوان -ئاخر بێ. وەک کردارێکی کامیلکردن نزمترەکانە تەرجومەکردنی زمانە
خودا لێ هاوکات لەم ڕەوشەدا ، (27)داری مرۆڤ -دەنگ بۆ نێو زمانی کێماسن، ئەوجا بە ناولێنان دەگوازرێنەوە

ئاخر لەبەر ئەوەی مرۆڤ . (28)"تەرجومەکردنەکەیەخۆی کەفیلی دروستیی "لە پەیڤەوە ئافراندووە،  شتەکانیکە 
ناتوانێت خۆی لە مەئریفە بشارێتەوە، بە " هەبوویی درەخت"، ئەوا "تەواو بناسە"لە ستاتۆی بەهەشتدا 

ی درەخت ڕاستەوخۆ مەئریفەی چاکە و خراپە بە مرۆڤ دەگەیەنن، لێرەشدا زانین لەبارەی "سێوەکان"پێچەوانەوە 
ۆ مەئریفە ئاوەاڵیە، بو چی خراپ بێت، زانینێکی ناخەکییە، چونکە درەخت بەڕەهایی  ئەوە کە داخۆ چی چاک

نەخێر، مرۆڤ لە پرۆسەی تەرجومەکردندا تەنیا . (29) بۆیە هیچ کاریگەرییەکی ناپەسەند لە مەئریفە ناکەوێتەوە
لە پێشوازی  ئەویش ە،خودا زمانی لەنێو ئەودا بەرداو :ئەرکێک بەجێدەگەیەنێت کە خودا خستوویەتییە ئەستۆی

 .دەیانخاتە ڕەوشی دەنگییەوە نان لێیانناو بەدەنگ ی شتەکان دەکات و -ێزمانی ب

بەهەشت ی زمان :ێتدەهێن زمانی ناو کۆتایی بە (خواردنی سێوەکەدوای ) بەربوونەوەی گوناهمەندلێ 
 چیدی کەبێئەندازە زمانانی هێمایی دێنەگۆڕێ ئێستا . جێی دەگرێتەوە "یهانیج" زمانی لەکاردەکەوێت و



 بۆیە زمانی ناڕاستەوخۆی هێمایین، پێکڕا بەڵکو ،ناو ڕاستەوخۆی بۆ زمانی نین مەکردنی زمانی شتەکانوتەرج
مەئریفە جارێکی دی لە  لە ستاتۆی جیهاندا نەخێر، ئێستا. نین زمانی بەهەشت بەتەواوی بناس هاوشێوەی چیدی

لەم  .دابەشی ناو بۆئافراندن  ە کە تێیدائاست ولە وەنزمترە و دەخزێتە ئاستێکی دەبەشێتدادا انفرەجۆریی زمان
 .توێەر دەشێناون ەدگاری بناس وئ بە دۆڕاندنی زمان ڕوانگەیەوە

، (30)"هێمایە ەوش ێیدات ەک ەیە،وش ەداسات ەوناو ل: "ەردەبڕێتد ێوەیەش ەمب ی بەهەشتزمان نیشێوا ێنیامینب
 ەوەندەیئ ەره دەدۆڕێنێت ، ئەم ئەدگارەیتەرجومەکردنی زمانی شتەکانە کە لە بنەڕەتداناو  :واتایئەمەش بە 

بەسەر شتەکاندا  (حوکمدەر)بڕیاردەر ئێستا لە ناوی خۆیی شتەوە وشەی  .بۆ شت ییهێما یەوش ەبوو ب
لەبارەی " بڕیارێکی گشتێنەر"، چونکە زمان لۆژیکییانە "ەدۆڕێنند ۆیەتییانخ ەکانشت"سەرهەڵدەدات، بەمەش 

زمان بە  کەواتە". واڵتی ئێمە بەهەشتی سەرزەمینە"یان  ،"ەفەیلەسوف ئازاد"، بۆ نموونە (31)"ڕادەگەیەنێت"ئەوان 
بڕیاردانی لۆژیکی دەبێت بە زمانێکی ناڕاستەوخۆ، بە پێچەوانەی زمانی ساغی بەهەشت کە ڕاستەوخۆ بەند بوو بە 

 .شتەکانەوە هۆشەکیی کرۆکی

 وشە ئێستا .وشەناڕاستەوخۆی  یبۆ نێو خەرەندی ڕاگەیاندن انەدازن ،ناو لە بێژتن، یڕاستەوخۆی دوورکەوتنەوە لە
 بەربوونەوەناو دەنێت  !(پێش هایدێگەر) ئەم بەدڕەوشە بێنیامین .هیچی دیکە نییە جگە لە دەستوێژی ڕاگەیاندن

 ئاخر .جیهان نێو یو خراپە لەبارەی چاکە کردنەپرسیار کە بێپشوو ،(32) بێبناغەی چەنەبازی خەرەندی بۆ نێو
بۆ خاتری  ، ئەوجا(33)"پەشۆکێنبهێماکانیش  دەبێت شتەکان بئاڵۆزێن، ئەوا" لەتەک بەربوونەوەدا گەر

کە ئەویش  ،ئەمە بۆ بێنیامین بەکۆیلەکردنی زمانە .ئامراز بە خودی زمان دەکرێت ڕەوشەئەو بەدڕاستکردنەوەی 
 .شتەکان چەوساندنەوەی بڕیاری ناڕاستەوخۆی لۆژیکیدا دەبێت بەهۆی لە وەک کۆیلە پاشان

 ان، یمیدیەم وەک ەکە زمان سەرلەنوێ ڕووبکەینەوە زمانی هۆشەکییانەی ڕاستەوخۆ ئێمە گەرەکە لەم جێیەدا
بێنیامین بۆ زمانی ناو تەنیا بەو مەبەستە نییە کە  ە بنەڕەتدا گەڕانەوەیل. ە بە پێچەوانەی پێڕاگەیاندنپێبێژتن

کێشەکانی زمانی فەلسەفە دەربخات، بەڵکو ئەو  بکات و بەو ڕێیەوە جیاوازی لە نێوان دوو ڕەوشی زمانیدا
گەرەک بوو هەر شتێک کە ئێمە ناومان "بەگوێرەی ئەم یوتۆپیایە  :یەکی هەیە"یوتۆپیا"هاوکات لەم هەڵوێستەیدا 

، نەک ناولێنانمان بە وشە ناڕاستەوخۆ بووایە، کەواتە نەک شتەکانمان (34)"لێناوە، ناوێکی خۆیی هەبوواویە
ۆپیای کەواتە یوت .یەبکردایە بە ئۆبژێکتی بڕیاردانی لۆژیکی کە بۆ بێنیامین چێکردنی پەیوەندییەکی چەوساندنەوە

دوای  ئاخر. بێنیامین ڕوودەکاتە پەیوەندییەکی دیکە لە نێوان سروشت و مرۆڤدا کە بەدەرە لە چەوسانەوە
زمانی  بە پێچەوانەشەوە تەنیا زمان دەشێوێت، ەوە بۆ ستاتۆی جیهانلە ستاتۆی بەهەشت ی گوناهمەندبەربوونەوە
 بە دەگات لە مرۆڤیشەوە تا و دەگات بە مرۆڤ الە نزمترین بوونەوەرەوە تهێشتا هەر لەنێو سروشتدا هۆشەکی 

شتەکان خۆیان " دییەکی نێویەکیدا ڕوودەدات، ئاخرنتەرجومەکردن لە پەیوە لەم ڕوانگەیەوە .دەزرنگێتەوە خودا
ناڕاستەوخۆ  مرۆڤ ئێستا چیدی. (35)"دەبێژێت خۆی بە خودا شتەکانلە  نانناوبە  یشمرۆڤبە مرۆڤ دەبێژن، 

-ربە ئەو دە انخۆی ئەوانچۆن  دەنێت وەکێل یانئەوها ناو دا ناسەپێنێت، بەڵکوشتەکان وشەی بڕیاردەر بەسەر
  .نبێژ
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 بچەسپێنرێت( ەبدەئێکم)یەک "ەرچەد" بنیانتنانی بۆپێویستە ە، لێ داخراو ێکیسەرجەم ەلسەفەییفی یستەمس
 ەنموون ۆب ،ەیەتن ێپ ۆتاییک ڕێکەوت ەب یان ڕێتپچەن یەکەیهزر ەڕێگەبڕین لە ڕەوتی ئاوەاڵکردنیدا تاکو

 یان یکماتمات کە لە ڕاسیۆنالیزم ، یانبنیانتنانی سیستەم وەردەگرێت ەرچەید دەرککردن وەک کە ئەمپیریزم
 .ەوە دەردەچێتۆژیکل

ۆش ه-جیهانەسیستەمێکی فەلسەفەییە کە  ە،"ۆڕانگ" یان" ەاڵبوونئاو"کە دیالێکتیکی  ێگله ئیدیالیزمی هەروەها
(Weltgeist ) لێ دیالێکتیک نەک تەنیا شێوەی ئاوەاڵبوونی هزرینە،  .ی بنیاتنان دەچەسپێنێتدەرچەوەک

هەمان  کردەکیجیهانی کەواتە ئاوەاڵبوونی دیالێکتیکیانەی هزر و . ە-بەڵکو هەروەها فۆرمی گۆڕانی خودی بوون
یەنێت کە ەئەوجا هێگل لەم دەرچە مێتۆدییەوە ڕایدەگ .نهۆش-جیهانەپرۆسەی ئاوەاڵبوونی هەردووکیان : شتن

م واکەواتە بەردە ،مێژووی مرۆڤایەتی بەردەوام بە ئاڕاستەی خودمەئریفە و خودئاوەاڵبوونی زیاتر دەبزوێت
 .لەم ڕەوتانەشدا سیانەی دیالێکتیکیی تێز و دژەتێز و کۆتێز پاڵهێزی گۆڕانن ئاگامەندتر و ئازادتر دەبێت،

 تەنیا بە دیدی ئەو، .دێتەگۆڕێ الی هێگل فەلسەفەیی هزرمەندیگرنگ بۆ ئەم پەیوەندییەی ئێرە ئەوەیە کە چۆن 
دیالێکتیکی  فەیلەسوفیبگەڕێتەوە، ئیدی دەرفەتی بۆ دەڕەخسێت خۆی مێتۆدیانە وەک خۆی  بۆ الیمرۆڤ  گەر

 واتەکە جیهان لەنێو ئاگایی خۆیدا ناپەرچێنێت، فەیلەسوفی بوون بە لەسەر ئەم ڕێگەیە بنیاتبنێت، لێ مرۆڤ
 ، بەڵکوڕێکدەخاتخۆی  دەرککراوەکانی نێو ئاگایی انە شتەپڕمەغزای بە ناسینی جیهان ناگات دوای ئەوەی ئەو
ی سیانەی دیالێکتیکیانەی تێز و کردنڕەچاو و بە دەرککردنەوە/ لە جەختیی سێنسییەوە دەرچوو  ،دەبێت ئەو

 .ەگاتد ڕەها-ۆشەو ه ەزئاو ەب ۆتاییداک ەتا ل ێبپەڕێتت ەزموونکردندائ ۆناغێکیق ەندچ ەنێوب ،دژەتێز و کۆتێز
و  ێزت: ەشنەیەچ ەمب ەڵچوونەکەشه ڕەوتی ەگۆڕێیە،ل اڵتربا یئاست ۆب ییئاگا یالێکتیکییانەید ەڵچوونیهێرە ل

 ۆتێزک ێل ۆتێزە،ک یئاست ەک اڵتربا ێکیئاست ەرس ۆب( ەرزدەکەنەوەب) ەڵدەگرنه ێکهەڵکێشانەت ۆیانخ ەتێزدژ
 اڵتربا ێکیئاست ۆب ەمانیشئ ەڵگرتنیپاشان ه ەک ێز،ت ەب ەبێتەوەد ۆیخ ەوەشو ب ێدەبێتچ ۆب ەتێزیپاشان دژ

جەنگەکە لە )"دەکات خۆی  لە کە داکۆکیتێز  وەک دەربڕینێک هەیە: بۆ نموونە .ییدوا ەتاو ه ەبێتد ەردەوامب
ەنگەکە هۆکاری نێوخۆیی ج)" لەخۆدەگرێت، واتا تێزەدژ ئەم تێزە وەک پێویست لێ ،"(دەرەوە هەڵگیرسێنراوە

بێگومان نەک بە ئەوە تێکهەڵکێشدەکرێن،  ی لەگەڵ و لەدژوەنەئەرگومێنتهێنا هەردووکیان بە پاشان ،"(هەیە
 .توکە مەئریفەیەکە وەک دەستکە راوژربڕراوەکان، بەڵکو بە لێدەرکێشانی ئەنجامێکی بناغەڕێکدانی سانای دەەلەی

لێ پاشان ئەو مەئریفە کۆتێزییە خۆیشی دەبێتەوە بە تێز و ئەوجا وەک پێویست دژەتێزێک بەرانبەری 
 .(36)دواییدەوەستێتەوە و هەتا 



دا دەبینین، دیالێکتیکی ەریالیزمیمات ەل ،دەریئەزموون نێوەڵگەڕاوەیی بۆ ه ەب یالێکتیکی، لێد ڕەوتی ەمانه ێمەئ
ماتەریی لەم شێوەیەی دیالێکتیکدا . نوێنەرایەتیی دەکرد یکیکالس یزمیمارکس ئەوە بێگومان لەو شێوەیەیدا کە

 و (ستنەکراوەودر) ئەزەلییە ماتەری :گریمانە دەکرێت واتا ،وەک دەرچەی هزرین وەردەگیرێت بەرجەستە
 تەنیائیدێ  لەم ڕوانگەیەوە .لە ئاگایی و هەر ئیدێیەکدا دەپەرچێتەوە گەوهەری کردەکێتییە کەدوایەمین 

گرنگترین ئەرکی هزرینی دیالێکتیکی ئەوەیە  :ئەوجا .لەنێو ئاگایی مرۆڤدا ەماتەرێتیی بەگەڕخراو و تەرجومەکراو
نەفی )بە نێگاسیۆنی نێگاسیۆن  ببینێت، کە چۆنو بدۆزێتەوە  کە یاسای فێنۆمێنەکانی ئەم کردەکێتییە

نەک بنەڕەتییە ئەم پەیوەندییە  لێ .سەرهەڵدەدات نوێچۆنێتیی  یکردەکێت ی نێوکدژبەرییەهەر  ی(ئەلنەفی
. دیاری دەکات مێژوو بەردەوامی ڕەوتی و کارایەتەنیا لە سروشتدا، بەڵکو هەروەها لە کردەکێتیی کۆمەاڵیەتیشدا 

 ێینو ۆناغێکیق دەبن بۆ پاڵهێز بۆ هاتنەئارای ێکەردەمس (تێز و دژەتێزی) کانیڕیالە ەرییەدژب لەم ڕوانگەیەوە
 ەرهەڵدەدات،س ێنو ەتێزێکیتا دژ ەمێننەوەد شێێکهەڵکت ۆتێزداک ەل ەڵگیراوەکانه ەرییەدژب ێیدات ەک ێژوویی،م
بریتی مێژوو ڕەوتی  .ەبێتد ەردەوامب "ڕاستەوانە" ێوەیەکیش ەب ێژووم ڕەوتی ەمانیشئ ەڵگرتنیه ەب یدیئ ەک

 بەڵکو کێشە بەرجەستە وەک چۆن هێگل دەبێژێت، ،مەدیئیدێی سەر نێوجیهانیانەی کارایی سەرەنجامی نییە لە
 .بەردەوامی وەربگرێتڕاستەوانە  مێژوو کە ئەوە بۆ نپاڵهێز جیهانییەکانی مرۆڤانی زیندوونێو و دژبەرە

ێکی "مەبەستیەمین دوا" ئاڕاستەی بەبەگوێرەی ڕێسای دیاریکراو هێگل الی  مێژووی جیهان لێ کاتێک
یەتییەکاندا کە بەهۆی اڵلە کۆتایی ناکۆکییە کۆمە یزمی کالسیکیمارکسکاتێک دەبزوێت، یان  خوداویستوو
 ،وەک سەرەنجام بەدیدەکات بەدادئابوورییەکانەوە هاتوونەتە گۆڕێ، هاتنی کۆمەڵگەیەکی  نەسازە پەیوەندییە

هەڵوێست وەردەگرێت و ( تێز و دژەتێز)دژی هەڵگرتنی تێکهەڵکێشکەرانەی تەوەرە دژبەرەکان ئەوا بێنیامین 
هزرینی  ، لەم پەیوەندییەشداەوەو فێنۆمێنەکانی ئەزمووندەریی زمانپەیوەندیی نێوان ات بە ددە گرێدیالێکتیک 

 یندەییئا ۆناغێکیق ێشبینییپ ەوەیئ ەبێب ڕوودەداتو داڕشتنی ڕابوردوو یادهێنانەوە  وەک دیالێکتیکی تەنیا
، چونکە پێشکەوتن ڕەتدەکاتەوە( ئەلتەقەدوم)تێگەی پێشکەوتن  بەتوندی بێنیامین .بکات ێژوودام ەل( !باشتر)

وەک ئەو دەبێژێت، مێژوودیدیی ڕاستەوانە تەنیا  ، یانبە دیدی ئەو تەنیا وێرانەی لە هەنووکەدا کەڵەکەکردووە
گوڕی مرۆڤان و قۆناغەکاندا "دەکات و بەردەوام خەریکی جیاوازیکردنە لە نێوان " ە بێدوایەکێتیی کاتمتمانە ب"

بەڵێ، بێنیامین تەنانەت دەگات بە . (37)"کە خێرا یان هێواش لەسەر هێڵی پێشکەوتن خلۆردەبنەوە)...( 
دابنێت و ببێژێت کە " وەک بنەڕەتی ئیدێی کارەسات)...( تێگەی پێشکەوتن "ڕادەیەکی ئەوتۆ کە 

 .(38)"بەرەوپێشچوون خودی کارەساتەکەیە"

 ردوو،وبا، بۆ پتر دیارهێنانی کێشەی پێشکەوتن و پرسی ئاوڕدانەوە لە ڕلەم پەیوەندییەدائێمە گەرەکە 
ناوی دەنێت  کەوە -ی پاول کلێ"سوئانگێلوس نۆڤ"بە تابلۆی  بێنیامین تایبەتیی ڕووبکەیەنە خەریکبوونێکی

ک یەلەو وێنەیەدا فریشتە. وێنەیەکی کلێ هەیە بە ناوی ئانگێلوس نۆڤوس" :ئەو دەنووسێت. فریشتەی مێژوو
چاوەکانی زەقبوونەتەوە، . لە شتێک کە ئەو چاوی تێبڕیوە خەریکی دوورکەوتنەوە بێت و لەوە دەچێتداڕێژراوە 

ئەو ڕووی کردۆتە . بێت هادەبێت ئەو شمێژوو فریشتەیشێوەی . ونەتەوەادەمی داچەقیوە و باڵەکانی کر
تاکە کارەساتێک دەبینێت  فریشتەی مێژوو لەوێ دا دیاربدات،ئێمەلەکوێ زنجیرەیەک ڕووداو لە بەردەم . ڕابوردوو



ئەو دەیەوێت  ئەوجا گەرچی. بەر پێیانی ئەو ەکەڵەکە دەکات و فڕێیان دەداتوچان وێرانە لەسەر وێرانە کە بێ
وەلێ باهۆزێک لە بەهەشتەوە هەڵدەکات،  ،پێکەوەبلکێنێتەوە وردوخاشکراوبمێنێتەوە، مردووەکان بێداربکاتەوە و 

ئەم . بەهێزە کە ئیدی فریشتە چیدی ناتوانێت باڵەکانی دابخاتو ئەوەندە  دەئاڵێنێتباڵەکانییەوە بە کە خۆی 
ایدەماڵێت بەرەو ئایندە، لێ لەو کاتەدا کە کەڵەکەی وێرانەکان لە بەردەمیدا تا ئاسمان ڕ باهۆزە ڕانەگیراو

 .(39)"کە ئێمە ناوی دەنێین پێشکەوتن ئەوەیەئەم باهۆزە . ئەو پشتی تێدەکات هەڵدەچێت،

باهۆزی  پێچەوانەوە ت، بەچڕێنا و ئافرێنراوەکانی خودا بۆ مەزنیی ستایش سرودیچیدی  فریشتەی مێژوو کەواتە
و هەمیشە  دەخاتەوەیدوور سەرەتا، کۆمەڵگەی یکانتەبا پەیوەندییە، لە ی خوداییبەردەوام لە بەهەشت پێشکەوتن

 لەم پەیوەندییەدا ئێستا بێنیامین .پشتی لە ئایندەیە و نایبینێت ئەو گەرچی جا ،پتر بەرەو ئایندەی دەبات
کە خۆی لەتەک ڕەوتە  ی بەردەوامیئەو مێژوودیدییە دژی دژی هیستۆریزم وەردەگرێت، واتالە هەڵوێست

بەبێ ئەوەی هیچ  ،داکەوتییەکانی مێژوودا دەگونجێنێت و مێژوو وەک بەردەوامیی سەرکەوتنەکان دادەڕێژێت
بەردەوام  دانلە سەرکەوتبۆیە گەر ئەم دوژمنە سەرکەوتووە هێشتا هەر  ،گرنگییەک بە ڕابوردووی چەوساوە بدات

بەهۆی ناسەالمەتیی مردووەکان بێنیامین ئەم شیمانەیەی  .(40)"نابسەالمەت ن یشانەت مردووەکانتەن"بێت، ئەوا 
ڕابورد  کە دەبینێت بەڵگەیەک بۆ ئەوە ی میراتگری سەرکەوتنەکانی ڕابوردووەوە وەکدەسەاڵتداران هیستۆریزم و

 .جارێ تەواونەکراوە

، ئەم بپچڕێنرێت ی بەردەوامیڕەوتی مێژوو دەزانێت کەی پێویست بە ی تەواونەکراو-بێنیامین بۆ خاتری ڕابورد
ماتەریالیزمی مێژوویی دەتوانێت تەنیا کاتێک  بە دیدی ئەو لێ .دەخاتە ئەستۆی ماتەریالیزمی مێژوویی ئەرکەش

دەرفەتی  ، ترانسسێندێنس،تیۆلۆژی ، چونکە(41)"بخاتە خزمەتی خۆیەوە"گەر تیۆلۆژیی  ،ئەم ئەرکە ڕابپەڕێنێت
کە باهۆزی پێشکەوتن لە  کۆمەڵگەی تەبای سەرەتا - بکاتەوە دەداتێت کە پێشبینیی بەهەشتی لەدەستدراو

 .بنەڕەتی خۆی دووری خستەوە

ستان ەەهەندی هەڵوڕلەم ڕوانگەیەوە هزرینی دیالێکتیکی الی بێنیامین تەنیا بزووتن نییە، بەڵکو هەروەها 
لە "هزر : لە نێوان فێنۆمێن و ئیدێدا" چەقیوی/ وەستاوی هەڵ"بە  ەهزرینلەخۆدەگرێت، واتا دیالێکتیک 

فێنۆمێنەوە دەردەچێت بۆ ئەوەی لە ڕۆشنایی ئیدێدا شرۆڤەی بکات، هەروەها لە ئیدێوە بۆ جیهانی دیاردەیی 
بێنیامین . وێنە/ ێت، بەڵکو دەبێت فیگور ب، بۆیە داڕێژراوی دیالێکتیکی ڕاستەوانە ئاوەاڵ نا(42)"دادەبەزێت

لە نێویدا  دەدوێت کە" تیشکۆ" لە پچڕێنراوێکەوە هەر ندنی ڕەوتی مێژوو و دەرکێشانیاڕهەروەها پەیوەند بە پچ
توخمی  یەوەناکرێت، بەڵکو لەنێو" ڕەهەندی بێشێوەی پێشکەوتن"پێشبینیی هیچ توخمێکی ڕەوتی مێژوو وەک 

ن و هەردەم مەترسییان لەسەرە، لێ هاوکات "بەدناو و گاڵتەپێکراو)...( بیرۆکەی "ئەوتۆ دەردەکێشرێن کە 
گەرەکە لەم جێیەدا ئاماژە بۆ ئەوە بدەین،  ئێمەلێ  .(43)"هەر سەردەمێکی هەنووکەوە"ڕاستەوخۆ پەیوەندن بە 

لێی و  دەنێتینییە، بەڵکو هزر وەک مۆناد دانێکی ڕیال ێفێنۆم/ کە پچڕێنراوی ڕەوتی مێژوو ڕووداوێکی 
 ۆڕشیشدەوڵەتی مێسیایی یان  بۆ نموونە، نێو بونیادێکی مێتافیزیکییەوە دەیخاتە ، واتە(44)ڕوانێت دە

 .فەڕەنسی



لە بەردەم بە تەواونەکراوی و کەرتئاسا  وەک بونیادی مێتافیزیکی تەنیا بابەتە مۆنادییەکان پرسی هزرینن کە
بەهەندی دەبینێت، کە هزر " شۆڕشگێڕی"بێنیامین لە ڕەوشی بەم شێوەیەدا هەلی . کەڵەکە دەبنهزردا 

هزر  ئەو تێڕوانینە ئاخر گەر .دیاریکراو لە ڕەوتی زنجیرەیی مێژوو دەربکێشێت ڕووداوێکیتاکو هەر  وەردەگرێت
ەسەاڵتدارانی میراتگری ئەو مردووەکانیش بەهۆی بەردەوامیی مێژووی سەرکەوتنەکان و دتەنانەت بتەنێت، کە 

جۆرە  ئەو لێ". پزیسکێکی هیوا هەڵبگیرسێنێت"سەالمەت نابن، ئیدی هزر لە توانایدا دەبێت  تنانەوەوسەرکە
پۆلبەندی " وەک هەردەم سانا نین، سەر بە فێنۆمێنە سادە و باوەکانی ڕۆژانە نین، بەڵکو ڕەوشانە

مێژوویی لەنێویاندا -ماتەریالیستی فەیلەسوفی گەر ئەوجا، دیاردەدەن" ی بە گرژی پڕبۆوە(کۆنستێالسیۆن)
بە  ندەب ەکسڕبوویوەک "و بەو شۆکە  "توشی شۆک دەکات" هەڵوەستێت، ئیدی بەو کردارە پۆلبەندییەکان

لێ . کەڵەکە دەبن دایلە بەردەم بە تەواونەکراوی و کەرتئاسا ەبابەتە مۆنادییانبێگومان ئەو  ، لێرەشدا"مۆناد
 ا فەیلەسوفیئەو ئەوەیە، کە کاتێک هیستۆریزم وێنەی ئەبەدییانەی مێژوو دەکێشێت، یپەیوەندییە گرنگ بۆ ئەم
 ڕەخساوە، دیاریکراو ڕووداوێکی/  قۆناغێکی بۆ دەرکێشانی کە مێژوویی لەو هەلە شۆڕشگێڕییەدا-ماتەریالیستی

ئەو بۆ نموونە " :دەڕێژێتخۆیشی لە هەنووکەدا دەبێت بە پرسی داڕشتن، بەڵێ ئەو ئەزموونەکانی خۆی دا
، "دەردەکێشێت کەسە بەرهەمی ئەولە سەرجەم  کەسێک ییێکی تایبەتبەرهەمژیانێکی دیاریکراو لە قۆناغێک، 

دا قۆناغ و لە قۆناغدا سەرجەم ڕەوتی مێژوو بەرهەم، لە سەرجەم بەرهەمسەرجەم  تاکە بەرهەمدا لە" ئاخر
  .(45) "اوەپارێزراوە و هەڵگیر

ببێژێت، کە ڕابوردوو بارگاوییە بە ( ئەکتوالێتیدا) سەردەمدابێنیامین دەیەوێت بە ڕاوەستاندنی ڕەوتی کات لە 
دا دەهێنێتە هەنووکەلە واتای ( Jetztzeit" )کاتیئێستا"تێگەی  سەردەمئەو درەنگتر لەبریی تێگەی  ."سەردەم"

بەم  ڕۆبسپییا بۆ نموونە .ی پڕکردۆتەوەمێژوو تاکاتیئێس ، بەڵکونەک کاتی زنجیرەیی هاوتا و بۆش :نێوانەوە
ڕۆما  کەواتە .گەڕانەوەی ڕۆمای ئەنتیکە دەنرخاند، ئاخر شۆڕش بۆ ئەو بریتی بوو لە نسییەشۆڕشی فەڕ شێوەیە

لەنێو  داکەوتێکی تەواوکراو و بەسەرچوو نەبوو ڕۆما بارگاوی بوو بە شۆڕشی فەڕەنسی، واتا ئەو ە دیدیب
پەیوەندیدا بوو بە  هێشتا هەر لە تۆریزم جەختی لێدەکات، بەڵکوس، وەک چۆن هیزنجیرەی گۆڕانەکانی مێژوودا

 :شۆڕشی فەڕەنسییەوە

لە بەردەوامیی مێژوو  و بارگاوی بوو کاتیئێستاڕۆمای ئەنتیکە بۆ ڕۆبسپییا بریتی بوو لە ڕابوردوویەک کە بە "
گەر مۆدە تەنانەت . وەرگرت چۆن مۆدە پۆشاکێکی بەسەرچوو وەردەگرێت ئەو ڕۆمای کۆنی)...(  .کێشادەری

ش شۆڕشی فەڕەنسی ؛"بچێتە نێو بێشەی شتە بەسەرچووەکانەوە، هێشتا هەر هەستی بۆنکردنی بۆ هەنووکە هەیە
کە تێیدا  بۆ نێو زۆرانگەیەکی شۆڕشگێڕانە واتا بازدانە ،"ابوردڕبۆ نێو )...( بازدانە " ی مۆدەبە هەمان شێوە

 ،تەقیبوونەوە ی دەسەاڵتدارو ئەریستۆکراتی ڕۆما ی نێوان فەرمانبەرانی هەڵبژێرراوی کۆمارییەکانچینایەت ناکۆکییە
خۆی سەرلەنوێ لە شێوەی ئەو  بەو ڕێیەوە ئیدی ڕۆما .دەکاتەوە و ڕۆبسپییا لە سەردەمی خۆیدا بێداریان

بە بێدارکردنەوەی ڕۆما  ڕۆبسپییا ئێستا. فەڕەنسیدا ڕۆژەڤ بووکە لەکاتی شۆڕشی بنیاتدەنێتەوە داکەوتەدا 
لە  ی زۆرانە چینایەتییەکان"ناوکە شۆڕشگێرییە"ئێستا ئەو  ،"ەردەخاتڕوونتر د" کێشەکانی شۆڕشی فەڕەنسی

 - نەوە کە مێژووناسانی کۆشک یان بۆرژوازی وەالوەیان نابووندەب، هەروەها ئەو پرسە تەواونەکراوانە بێدارڕۆما



 اتەوەکدەڕوو  بە دیدی بێنیامین ڕۆبسپییا کەواتە .غەی کۆمەاڵیەتییانەی ڕۆما بوواناوکێکی شۆڕشگێڕی کە بن
 کەواتە .تا سەردەمی هەنووکە ئەوها ماونەتەوە چۆن کە ێتبیندە ، ئەوجاتەواونەکراوەکان، کۆتاییپێنەهێنراوەکان

بازدانی پلنگە بۆ نێو "شۆڕشی فەڕەنسی  هەر لەبەر ئەم هۆیەشە کە .بەردەوامیی مێژووی پچڕاند ڕۆبسپییا
ەی شۆڕشی بەرانبەر ئەو بازدان بێنیامین لێ .چینی دەسەاڵتدار ڕابەر بوو تێیدا نگەیەک کەا، بۆ نێو زۆر"ڕابورد

لێ  هەمان باز دەدات، وەک ئەو ئەمیش بێگومان دەکات، کە "بازدانی دیالێکتیکی" لە فەڕەنسی هاوکات جەخت
کە مارکس لە شۆڕش " یەلەو شێوەیەدا واتا ،یە"لەژێر ئاسمانی ئازادی مێژوودا" بە پێچەوانەوە ئەم بازدانی

 .(46)"تێدەگەیشت

پێشان  بێنیامین ڕزگاری الی یوتۆپیای، ەبوو بارگاویسیاییانە ێم کە لە بنەڕەتدا تێگەی کاتیئێستا، وەک ساتێک
ئاسمانی ئازاددا کە تێگەیشتنی مارکس بووە بۆ شۆڕش، لە تێگەی  ئاخر بازدانی دیالێکتیکی لەژێر .دەدات

بێنیامین لە دەوڵەتی مێسیایی دەدوێت کە بۆ ئەو وەک  ، وەک لە سەرەوە بینیمان،بۆیە .کاتیئێستا جیانابێتەوە
 ەیتێگ گەرەکە ڕووبکەینە لەم پەیوەندییەدا ئێمە. و هزر بۆ نێوی بازدەدات بونیادێکی مێتافیزیکی لەگۆڕێیە

 ئاگاییەکی مێژوویی و شێوەیەکی یادهێنانەوە واتای بێنیامین، کە الی (Eingedenken) ردنەوەبلەبیرنە
یە و وەک شیمانەی یوتۆپیانە لەنێو مێژووی شارراوەدا هەنووکەی هێشتا هەر کە تێیدا ڕابوردوو دەگەیەنێت

لەدەستدراو لەخۆدەگرێت، بەڵکو هەروەها لەبیرنەبردنەوە نەک تەنیا پێشبینیی بەهەشتی " ئەمڕۆ" :لەگۆڕێیە
ئەوتۆ دەهزرێت  بیرۆکەی بینیامین لەم پەیوەندییەدا لە ئافراندن و. کارەساتگەلی کەڵەکەبوو ڕەهەندی خەبات بۆ

و تەواونەکراو  کێماسوەک  هەردەم دەشێتو ن ، چەوساوە و کەالخراون، پێپێکەنینراوننەفرەتلێکراو کە
ساتی مێسیایی  لێ .نەک لە کۆتایی مێژوودا ئێستا و لێرە - کەواتە دەشێت خەاڵس لە هەنووکەدا بێت .زیتببنەوە

تاکو  کە تیۆلۆژیی هێناوەتە خزمەتی لێهزرینەکانی خۆیەوە دەردەکێشرێتماتەریالیستێکی مێژوویی  بە تەنیا
 .ڕابوردووی چەوساوە ڕزگاربکات

 تێگەی سەرچاوە 2-3

 

 لەتەک پەیوەندییەکی ناونەرانە گەرەکە ئەو ،سەرچاوەییەکەی جیهانەپەیوەندییە فەلسەفە دامەزراندنەوەی ئەرکی 
تەرجومەیان  ییەوەسروشت دەنگی-بێ لە ئاستی ەوەشڕێیە ، بەوکرۆکیان ببێژێت و گۆڕێ بهێنێتەوە شتەکاندا
پەیوەندییەکی ناونەرانە لەتەک  لە سەردەمدا دەتوانێت فەلسەفەلێ ئایا چۆن . ی دەنگداریتراڵبا ئاستی بکات بۆ

ئاخر ئەو پەیوەندییە سەر بە ستاتۆی بەسەرچووی بەهەشتە کە تێیدا پەیوەندییەکی  ؟فێنۆمێنەکاندا چێبکاتەوە
ئێمە لێرەدا گەرەکە سەرلەنوێ ڕووبکەینەوە  .وان مەئریفەی ناونەر و کرۆکی ئاوەاڵی شتەکاندا هەبووێساغ لە ن

 تێگەی لەم پەیوەندییەدا بێنیامین .کە لە هەنووکەدا کارایی وەردەگرێت دیدی ئاوڕدەرەوەی هزر لە ڕابورد
 ەمئ ێل. دەدوێت یدێکانئ ی(یادهێنانەوە) ێزیسئانامن پالتۆن کە لە ێوەیهاوش دەهێنێتە نێوانەوە،" یادهێنانەوە"

 ۆب یهاتن ێشپ ەیدا،انەرمەدییس یەبوونه ەل ەرووند ۆنپالت یال :یەکدی جیاوازن لە یادهێنانەوە ێوازەیدوو ش
-ێشپ ەب بۆی دەبن لە جیهاندا یادهێنانەوەیان دوای ئەوجا ،ڕوانیوە یکانکامیلە یدێئ ەل ،فیزیکیی ەشل ێون



نەک  ێنیامینب یال ەیلەسوفف ێل. ڕێکدەخات ئەوان شتەکان بەگوێرەی و یهانج یلەکانیناکام ەشت وێنەی
 ەمل .(47)ۆیخ یادی ەهێنێتەوەد ەهەشتب یستاتۆ ێون ی"یستنب یەکەمین ەرەه" کامیل، بەڵکو ەکیپێشوێنەی

 .(48)"ەلسەفەو ف ۆڤمر یباوک" ەنێتد یناو ێنیامینب کە ەبینێتەوەد ۆیخ ەمئاد ێیەداج

 کە دا دەکاتکانفێنۆمێنەهزر و  لە نێوان دیالێکتیکی کیەیپەیوەندی الی بێنیامین ڕەچاویهەڵوێستی یادهێنانەوە 
لەم  تێگەیشتنگەرەکە بۆ  ئێمە .کاتبخۆی بۆ هزر بەیان  ئەو کرۆکە دەشێت گۆڕێن وەوە لەکرۆکی هۆشەکییان بە

 ."سەرچاوە"تێگەی  ڕووبکەینە فێنۆمێنەکان یەکیهۆشکرۆکی  پەیوەندییەی هزر و

( مەبدەئی)ی "دەرچە" لە فەلسەفە سیستەمییەکاندا وەک یان نییە، شوێنی هەڵقوالنسەرچاوە الی بێنیامین 
، بەڵکو وەردەگرێت بەردەوامڕەوتێکی و سەرهەڵدەدات  لێوەی هەر گۆڕانێک یان دروستبوونێک کەنییە  هزرین

 بریتین لە ئەم دوو تەوەرەیە. دێتەگۆڕێ ناتەباوەدوو تەوەرەی  ەرگەیج نێوەل کە تێگەیەکی مێژوویی و تیۆلۆژییە
 ا بێتڕئاسسوو سەرچاوە بزووتنی کە دەکەن وا پێکڕا کە بەردەوام پێکەوەن، بۆیە "ەناوچووندروستبوون و ل"

 فێنۆمێنی نێوجیهانییەوە ەل ئەوەیە کە ەرچاوەس مۆرکێکی دیکەی ئەوجا ."(گەرداو)" "ێژەنگگ" هاوشێوەی
 یفێنۆمێن ی"ێژووپاشم"و  "ێشمێژووپ" بە یان ی"دروستبوون و لەناوچوون" پەیوەندە بە ەڵکوب ،دیارنادات

 ەک ێنۆمێنەکانەف و ێژووم ەیبناغ بەڵکو ییە،ن ێژوودام ەنێول ەرچاوەس ەم ڕوانگەیەوەل .(49) ەوەنێوجیهانیی
 .ێکهاتووەپ ێل ێژوویانم

 و (50)" ییەوەێنۆمێنف یهانیج ێون ێتەد ەک یدێیەئ ێزیه یان ،ێک لەگۆڕێیەێزهوەک "، کە سەرمەدییە سەرچاوە
 .دا زیتدەبێتەوەییفەلسەفە دوایەکییانەی لە بەردەم پرسی داڕشتنی دوایەکی-بێ و بناغە-وەک خەرەندێکی بێ

کەواتە کاتێک هیستۆریزم ڕووداوە فاکتییەکانی ڕابوردوو لە بەردەوامییاندا وەردەگرێت، ئەوا سەرچاوەی 
ە لە ڕووبارێکدا، واتا ئاڕاستەیەکی ستوونی نەک ئاسۆیی بەرانبەر ەرداوهاوشێوەی گ"گێژەنگئاسا الی بێنیامین 

ئاڕاستەی ڕووبارەکە وەرگرتووە، کە ئیدی هەرچییەک بکەوێتە نێوییەوە، ڕایدەگرێت و ڕێنادات لێشاوی ڕووبارەکە 
و یە لەژێر ڕووبەری ئاوەکەوە شارراوە ەرداوگ. لەتەک خۆیدا بیبات، بە پێچەوانەوە لەو لێشاوەی دەپچڕێنێت

 .(51)"ئاماژە بۆ سەرچاوەیەک دەدات

 مانناچاری لە خۆی داوە و "خەتم ی سەرچاوە"دەدوێت کە " فێنۆمێنی سەرچاوە"لەم ڕوانگەیەوە بێنیامین لە 
 یان" ەواونەکراوت" ەکو ی دییەکال لە ،(ڕێستەوراسیۆن) "ەوەدروستکردن"وەک  لە الیەک دەکات

ناچارمان دەکات سەرلەنوێ هەوڵ بۆ  خۆی سەرچاوەکەواتە  .(52) ەینبکی دەرک "ۆتاییپێنەهێنراوک"
 لەبەر ئەو هۆیەەوە کە لە هەڵقواڵندا تەواونەکراوە و ینناسیدە" ئەوەیەک"وەک  کاتێک دروستکردنەوەی بدەین، لێ

 مانخۆ ێمەکاتێک ئ ؛ ئاخر"هەوڵی چاککردنەوەی یان دروستکردنەوەی شکستدەهێنێت"دانەخراوە، ئەوا 
بە هەمان لەنێویدا ئەوا هەرگیز  نێو گێژەنگی سەرچاوە،بۆ  ەوەەینەدفڕێد و سەرلەنوێ سەرلەنوێ

شیاوی  مان نییە وهەمان شت لێرە گەڕانەوەی ئەبەدییانەی واتا ئێمەی تەواونەکراو ناگەینەوە، "سەرهەڵداوێک"
 نییە، بەڵکو هەروەها میدیەمی (سووڕاوە) میدیەمی بەردەوامی تەنیا کات" لێرەچونکە ، بێت تەواوکردن
 .(53)" (تەغیرە) وەرگۆڕانە



 پرسیارێکی زۆر گرنگ کە لەبارەیجارێ لەم جێیەدا کەوانەیەک بکەینەوە و تێیدا ڕووبکەینە  ئێمە گەرەکە
 ، لێرەشدا پرسیارەکە ڕوودەکاتە ئەگەریسەرهەڵدەدات سەرچاوە وەک دروستکردنەوە و تەواونەکراو دەرککردنی
ئاخر دەرککردن کە هەمیشە دەرککردنی شتێکە، لە تیۆریی مەئریفەدا ئەو  .سەبژێکت و ئۆبژێکتدوالیزمی 

کرێت، ب پرسیارە دەخاتەوە کە داخۆ چۆن دەرککراو تا ڕادەی شیان بەڕۆشنی، یان تەواو ڕوون و ئاشکرا، دیاری
کە ئەو فەلسەفەی خۆی  چێکردنی پەیوەندییەکی چەوسانەوەبریتی بوو لە بێنیامین  وەک بینیمان بۆ ئەمەش

تێگەیشتنی بێنیامین  بارەی دەرککردنی شتێک گەرەکە ڕووبکەینەلە ئێمە بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە. بەرانبەری دانا
کێشەیەکی تیۆریی مەئریفە و لە سەرەوە پەیوەند بە  وەک ئەزموونکردنی زانستی جیاوازە لە کە "ئەزموون"بۆ 

واتا وەک  ،(emphatisch) یە"ئێمفایی" بێنیامینئەزموون الی  .دەرککراوەوە ڕوونمان کردەوە-دەرککردن
یی کراوە مەئریفەیی نییە، بەڵکو-دەرچەیەکی تیۆرییئەزموون ت، لەم پەیوەندییەشدا اێک جەختی لێدەک"پێویست"

، "ی بااڵتر کردنئەزموون" ناو دەنێت ئەم شێوەیەی ئەزموون بێنیامین .ئیدێ بیستنیپێشمەرجێک بۆ  یە وەکخۆ
 فەیلەسوف خۆی .(تۆتالە" )هەمەکییە" ئەم کە ئەوەیە زانستیی -تاک-تاکلە ئەزموونکردنی  کە جیاوازییەکەی

 یهانیجسەرجەم شتەکانی  ە لە ئافراندنداک دەکات ئاوەاڵخودا  یەی"ۆنیهارم" ەرەتاییەس ەرەه ە"ەنگد" ەوئ ۆب
هزر  خۆی بەوەک کرۆکی هۆشەکییان، هەردەم  یان دەنگی ئەوان،-وەک زمانی بێ ، ئێستاشیادناوەبون ێپ

بە خۆفڕێدان بۆ نێو  فەیلەسوف تەنیا .ببیستێت پێبێژتنی ئەوان لە الیەنی خۆیەوە ێت، لێ ئەمیش دەبێتبێژدە
 بیستنی بە ەیلەسوفف لەم ڕوانگەیەوە. (54)چاالک بکات" بیستن"بۆی دەلوێت توانستی  بناغە-سەرچاوەی بێ

یان  ،"ڕەچاوبکرێن ەدەند ڕێ" یشئەوان لێ، تەنیا ڕەچاویان دەکات بێدوایەکی، یان ، هەمەکییییەکانە یئیدێ
 ئیدێ بە پێچەوانەوە، (55) ئەورە خۆییەکانی ۆبژێکتی بڕیائبەبێ ئەوەی ببن بە  "خۆیان بۆ ئەو بەیان دەکەن"

ئەوان  ئاڕاستەی ەفێنۆمێنەکان ب ، چونکە گەرەکەوەک ئامانجی هزرین دەمێننەوە کان تەنیاسەرچاوەییە
 .دابڕێژرێن

ی سەرچاوەی لە خۆی داوە و گەرەکە ئاشکرا بکرێت، لێ خەتم وەک پێشتر گۆتمان، فێنۆمێنی سەرچاوە
ئاخر . ی ئەزمووندەریپێکهاتەی فێنۆمێنەکان پرسیار لەبارەیفێنۆمێنی سەرچاوە هاوکات هزر دەخاتە بەردەم 

 ەنێول(" یخام) ڵیکا" ەبهەردەم  ەک ەنه ڕۆژانە ەیساد ێنۆمێنانیف ، واتافرەشێوە و فرەالیەنن ئەوان
 هەر لەنێو خودی ئەزمووندەریدا هاوکات ێل یەکدییەوە هەیە، ەب یانسانا ەیوەندییپ و (56)ئەزمووندەریدان

. (57)(ێکسترێمئ" )ەڕگرپ" ەنێتد یانناو ێنیامینب ن ودا"ەرپەڕس" ەل ە سانا نین، بەڵکوک ەنه ەوتۆئ ێنۆمێنانیف
تەنیا لە ئەماندا، لەم . (58)"فێنۆمێنی سەرچاوە هاوواتان بە" و "شێوەیەکی تایبەتیی فێنۆمێنن" ئەمان

ئەمان بۆ بێنیامین  ،ترێکدەخەتمی سەرچاوە ئاشکرا  ،(59)" سینگوالرترین و ناوازەترینی فێنۆمێنەکاندا"
هاوشێوەی تۆڕزۆ  و کە مەترسییان لەسەرە ،گاڵتەپێکراوەکان، تەریکخراوەکان بریتین لە فێنۆمێنی نائاسایین،

ە انفێنۆمێن لێ ئەم جۆرە .ن، بەشەکینتەواونا فێنۆمێنی زیتبوونەتەوە، کەواتە( الشەی بێ سەر و بێ دەست)
کە ئیدی  کارا ببن، نوێنەری فێنۆمێنە ئاساییەکانی ڕۆژانە هەروەها وەکبەهۆی ئەدگاری پەڕگریانەوە دەتوانن 

 .ڕۆشندەبنەوەناگرنگییان بۆ هزر، کەم یان زۆر بەهۆی ئەوانەوە ئەوانیش، سەرباری 

 



 ئیدێ وەک فیگور 3-3

 

 الی بێنیامین ئەمە .تێیدا قووڵببێتەوە و بیستێتبی هزر دەشێت ، هاوکاتدەئاخڤێتفێنۆمێنی پەڕگر  تەنیا
 ی ئاسۆییلۆژیکییانە ئاڕاستەیەکی خۆی بە ئێستا چیدی هزر ، واتابۆ بەردەوامی دانەرەئاستەنگ یئەزموونکردنێک

 ناچار دەبێت بیستنی فێنۆمێنی سەرچاوە ئاخر هزر بە. بەرەو قوواڵیی ڕۆدەچێت ستوونیانە ، بەڵکوناکاتاڵئاوە
 یلەم ڕوانگەیەوە خودی فێنۆمێنی پەڕگر پێشمەرج .لێی وردبێتەوە و توخمەکانی نێوی ئاشکرا بکات

لە ئەزموونکردنێکی  لێرەدا بێنیامین. بەسەر هزردا دەسەپێنێت تێگەسازیئەو خۆی پرسی یان ، تێگەسازییە
تێگەیەکی تایبەت ( کۆرڕێالتی)هاوبەندی  هەردەم فێنۆمێنێکی پەڕگر هەر فێنۆمێنۆلۆژیانەی پەڕگر دەدوێت، ئاخر

 .(60)تێگەکان ئاشکرا ناکرێن بەبێ بە خۆیەتی، بۆیە توخمەکانی نێوی

کان الی بێنیامین تێگەجگە لەوە ، بکات ۆلێنپ ڕیزبەندی یانفێنۆمێنە پەڕگرەکان  ناتوانێت تێگەکانهزر بەبێ 
 ڕووەو کانپەڕگرە فێنۆمێنە تەنیا رۆڵی نێوەندیار لە نێوان فێنۆمێنەکان و ئیدێدا وەردەگرن، واتا گەرەکە

واتایەکی  لە الیەک ئیدێ :ئێمە لێرەدا بەڕوونی کاراییە جووتواتاییەکەی ئیدێ دەبینین .ببەن سەرجەمێتیی ئیدێ
لە  دەڕەخسێنێت، لێ ئیدێ "تەئویلی فێنۆمێنەکان"دەرفەت بۆ  و ڕووەوە کەلە ئەمەش هەیە، "مەئریفەیی-تیۆریی"

مەئریفەییدا ئامانجی -تیۆریی یئیدێ لە واتا .(61)"بناغەی مێتافیزیکییانەی فێنۆمێنەکانە" وەک مۆناد الیەکی دی
ڕووداوە / ا لە ڕوویەکی دیکەوە فێنۆمێنە ج، ئەوییەبەبێ فێنۆمێنی سەرچاوە هەبوونی ن لێ ،ەهزرین

خۆی ئامانجی  هزر لە چاالکییەکەیدا ئیدێی وەک لەبەر ئەوەی کەواتە. سەرچاوەییەکان بەبێ ئیدێ ڕزگارناکرێن
ر لەژێر سەروەریی ئیدێدا لە ، بە واتایەکی دی ببێژین، هزەودا دادەنێتژێر ڕکێفی ئلە تێگەکان هزر ئەوا ،داناوە

هەڵوێستی دژبەری بێنیامین بەرانبەر دیالێکتیکی هێگل ئێمە لێرەش . تێدەگات، لێیان دەهزرێت تێگەکان
سەربەخۆییەکەی  لەدژی هێگلکاتێک هێگل جەخت لە سەربەخۆیی تێگە دەکات، ئەوا بێنیامین  ئاخردەبینین، 

بە شێوەیەکی دی  تێگە یەکانەی نییە، یان لەم ڕوانگەیەوە .کارایی نێوەندیارێکی پێدەدات ، ئەوجاناهێڵێت
 وەک داداڕشتنی ئیدێ لە هەوڵی لێ کاتێک تێگەکان .یە"ناڕاستەقینە" دراوە، تێگەئەو یەکانەیە کە بە  ببێژین،

فەکانی دیکە، لەوانە فەلسەفەی کە فەلسە) انیەکانەی ناڕاستەقینەی لە بەو ڕێیەوە یدی، ئکارا دەبننێوەندیار 
 ئیدێدا، "استەقینەیڕیەکانەی "لە  ردنەوەبەشداریک پرۆسەی نێو دەچنە و ڕزگاریان دەبێت (هێگل، پێی داون

 تاکە ئەرکیان ئەوەیە کە استەقینەی ئیدێ وەردەگرن، لێرەشداڕئاڕاستەیەک ڕووەو یەکانەی  ئێستا چونکە
تەنیا بەم . بژاردە و پۆلێن بکەن، ئەوجا مەبەستمەندانە بییاندەنە پاڵ ئیدێەکانی نێو فێنۆمێنی سەرچاوە متوخ

 .دابڕێژرێت( 62)"لەنێو جەرگەی ئەزمووندەریدا"ئیدێ  پۆلێنکردنەی توخمەکان دەرفەت دەڕەخسێنرێت بۆ ئەوەی

لە  (ماالنیهایە) تا بێدوایەکی سەرمەدی بێت، کەواتە فێنۆمێنەکان ییمێتافیزیک بنەڕەتێکیوەک  ئیدێ لێ گەر
 ی ئەزمووندەرییەەکانفێنۆمێن پابەندی هزرئاخر وەک گۆتمان  – و هەرگیز هزر نەتوانێت پێی بگات هزر دووربێت

دوایەکییانە لە هزر  تا بێدوایەکی دوور یئیدێ ناشێت ، ئەوا-  تێبپەڕێنێتو ناتوانێت سنووری ئەوان 
 .بێدوایەکییە هاوشێوەی دوورییەکەیلە هزر  نزیککەوتنەوەشی بە پێچەوانەوە بەڵکو ،و دایبڕێژێت نزیکبکەوێتەوە



)...(  یدێکانئ: "بێژێتب ێتەگو یزمان ەبیامین نێب مانەیە بۆ گەیشتن بە ئیدێکان وا دەکات کەیئەم ناش بۆیە
 کە بە کۆبوونەوەی زارۆکەکانی لە دەوری (ی گوێتەدا"فاوست"لە ) نهاوشێوەی دایک ، واتا"یدیالئ ەل یتینبر
 گەر ێل ۆببنەوە،ک ەوریاند ەل ەڕگرەکانپ بە هەمان شێوە ڕۆشندەبنەوە گەر یشیدێکانئ .اتەست بە ژیان دەکد
 هەروەها بۆ پێشاندانی ئەم ڕەوشە نموونەی ێنیامینب .(63)ەمێننەوەد یکیداتار ەلەوسا ئ ڕوونەدات، ەوەئ

 پۆلبەندیی ێوەیهاوش ەڕگرەکانەوەپبە  یدێئ ەیوەندییپ: ئەستێرەیی دەهێنێتەوە (کۆنستێالسیۆنی) پۆلبەندیی
 .(64) ەستێرەکانەوەئ ەب ەستێرەییەئ

و شیمانەی  ی پەڕگربەردەوام بە دەوری فێنۆمێنناچاردەکات  هزرین ،ئیدیالی گەیشتن بە یەکانە وەک ،ئیدێ
فیگورێک  هەیەتی، فێنۆمێنەکانەوە بە کە دایەپەیوەندییە دیالێکتیکی ملەهزر  .بسووڕێتەوە تەئویلکردنیدا

بۆ نێو فێنۆمێنی  هەر جارەی چونکە وەک گۆتمان هزر بە خۆفڕێدانەوەی ناتەواو، دەسازێنێت، لێ فیگورێکی
 (65) ە"ۆزایکم" ێوەیهاوشپەڕگرەکان  لە ێکسازاندنی فیگورناگاتەوە، بۆیە  فێنۆمێناوە هەرگیز بە هەمان چسەر

 ڕەچاوی ڕادەی یندەب ئێمە ناچاربۆیە  .پێکدەهێنرێنچەند ڕووبەرێکی ڕەنگ جیاواز پاڵیەکییانە کە تێیدا 
 ێکهێنانیپ ێت،درشتتر ب ەندچ پەڕگرەکان توخمە نێوان جیاوازیی: ەڕگران بکەینپ یاوازیەکانی نێوانج
لە  دی و سەرەڕای ئەوەیەک لە ندوورکە  هاوشێوەی چەند بیرێکی ئاو"، ەبێتدروستتر د ێندەه ۆزایکئاسایانم

 ەل گەلی ئەو مۆزایکەەرتک ەکو ئەوان گەر لێ ؛(66)"ژێر زەمیندا بە یەک تاکە سەرچاوەی ئاوییەوە گرێدراون
 یچه بۆیە ۆزایکیانە،م یسازاندن ەکن ەردەگرێتو ۆکردنەوەک ێوەیش ییانکڵیەپا یەکخستنی ەوسابچن، ئ یەکدی

 ۆب ەبرییل ەکو یەکدی ەل ەوەانیکیینز دەشێت بەهۆی ەوەل ەجگ ،یارناداتد ەڕوونیب پێکهاتەکە نێو ەرتێکیک
چە لە  کەواتە تا ڕادەی شیان درشت بێت، ەڕگرەکانپ ەرتەک ێوانن یاوازییج ەرگ بە پێچەوانەوە .ێندابنر یەکدی

 ۆسەیپر ەل ۆمر ەوسائمێژوویی و چە لە ڕووی شوێنی هەڵقواڵنیانەوە لە یەکدی دوور دەبن، / ڕووی کاتەکی 
 ەڕوونیب"و  ەردەگرێتو ۆیخ شوێنی کەرتێک ەره ێیدات ەک ۆزێتەوەبد ەتەواویب ێیەج ەوئ ەبێتسازاندندا ناچار د

ئێستا چیدی  ئاخر .ەبێتد ەزموونکردنئ یاویو ش ەبینرێتد ەڕوونیب ەرجەمەکەس ەغزایم ەمەش، ب"یاردەداتد
نەوە، بەڵکو لەنێو ێتئەزمووندەریدا پەرشبووبتوخمەکان لێرەبوونێکی بەڕێکەوتیان نییە و بێ پەیوەندی لەنێو 

لێ ئەوە . وەرگرتووە ئێستا بۆ یەکەم جار واتایان - سەرجەمێتیی ئیدێدا ڕێکخراوێکی پڕمەغزایان پێکهێناوە
واتادان یان خستنەوەی واتا بریتییە لە  ئەمە، .واتا دەخاتە نێو پێکهاتەکەوە لەنێو خۆیەوەکە  ەفەیلەسوف خودی
 .ەفەفەلەس ئەرکی

ئەم پەیوەندییە دیالێکتیکییەی هزر و دەتوانێت خۆی لە قەرەی ( ئێسەی، گۆتار)تراکتات لە بنەڕەتدا تەنیا 
هزر  و چەسپێنرابێت وەک پنتی مێتۆدیانەی داڕشتن کە نییە ییەکدەرچە هیچ تراکتات ئاخر .فێنۆمێنەکان بدات

خۆی لە  هزر هەردەم بەوە دەستپێدەکات کە ئەو ، بەڵکوئاوەاڵ ببێت کۆتاییەکی داخراو لێوەی بە ئاڕاستەی
لەو جێیەدا بێدەنگ  ینهزر کەواتە .ڕابووە ەوەبەهۆی تەنیا ئەوە دەبێژێت کە ئەو خۆی ت، لێرەشدادادەقەرەی 

هزرین، لە . کۆتاییدایە لە بکات هەستخۆی  گەر دەبێت بێدەنگ نابێت کە هیچ پاشماوەیەک نەمابێتەوە، بەڵکو
نێو هەر  وەخۆی فڕێ دەداتە و دەداتەوە خۆیگوژم بە بەپێی پێویست بەردەوام  بە فێنۆمێنەوە،پەیوەندییەکەیدا 

لێ لەبەر ئەوەی گەڕانەوەی  ی فەلسەفەیی بەربخات،وە تاکو پرۆسەی داڕشتنی گێژەنگئاساەی بێبناغخەرەندێک



کارێکی  سازاندنی لە بریتی دەبێتداڕشتن  هەمیشەیی هەمان شتمان نییە، بەڵکو بەسەرچوونمان هەیە، ئەوا
وا دەکات  تەئویلی جیهان پرسی ئاخر وەک گۆتمان .سەرجەمێکی کراوە پێکهێنانی - (فراگمێنتییانە)تەواونەکراو 

 (.سەرجەمێتی" )یەکانە"ی گەیشتن بە " ئیدیال"لە  بێت بریتی کە ئیدێ

ی ئەو وەک نموونە. ئەزمووندەریدا هەیە، کەواتە لە ەوبە جەختی دەبێژێت، کە ئیدێ بە پێشیانی درا بێنیامین
ئاماژە بۆ هەندێک قەوارەی هونەری دەدات کە فێنۆمێنە داڕێژراوەکانی نێویان پەڕگرانە  داڕێژراوئیدێی 

 .بونیادنراون، بۆ نموونە پرسەنوێنیی ئەڵمانی لە سەردەمی بارۆکدا

 

 پرسەنوێنی وەک ئیدێ 4-

 دژبەریی بێچارە 1-4-

 پێکهاتەیەکی سازێنراوە لە کەواتە ئیدێ، بریتییە لە (67) ی بارۆک(Trauerspiel)پرسەنوێنی بێنیامین بە دیدی 
 لە تراژیدیای گریکی بۆ ئەوەی (68)"ێنو یدیایتراژ"ناودەنێت  پرسەنوێنی بێنیامین جگە لەوە. پەڕگران

  .جیایبکاتەوە

 ەری،دژب) "ەنتیتێتیکئ" کە ئەدەبی و هونەری ێکیوەک قۆناغ ڕووبکەینە بارۆک سەرەتا گەرەکە ئێمە
 ەودنیا،و ئ ەمدنیائ ەکو ەرییەکانیدژب ۆکدابار ەریو هون ەدەبئ ەل ئاخر .مۆرکی پێداوە (ێکەوەنەگونجاویپ
 ەرانی،نووس ۆزانڤانانی،واتا ه) ۆنەرانیه .رانەڕێژو هتد داد ی،و ئاسمان ەمینیز یانیو بوون، ژ یاردەد

ی انمرۆڤهاوشێوەی  ،ەبینید ێژوویانم ڕەشبینانە ڕەوتیو  ەنرابوونت ۆرناس ەبۆک بار( ەرمەندانیهون
جێی سووڕمان  ۆیەب .خەاڵسی ئایندەیی نەمابوو باوەڕیان بە و ناەژید ەروونیداد ەبایینات ەل کەیان کەسەردەمە
 دیدی ەب یهانج .ەبینینو هتد د ەسەرکاس یان ەرگم داڕشتنی ەزۆریب دابارۆک ەریو هون ەدەبئ ەل ئێمە نییە کە

ئاخر چیدی . لەبەریەک هەڵوەشابۆوە، وێرانە بوو و توخمەکانی دابڕاو لە یەکدی هیچ واتایەکیان نەمابوو ەوانئ
لێ گرنگ پەیوەند بەم بەدڕەوشەوە . سەرجەمێکی مەبەستمەند لەگۆڕێ نەبوو کە تێیدا توخمەکانی نێوی ڕێکخرابن

 یانئاشتبە زمانی هێگل ببێژین،  یان نەبوو، نیانەرییەکادژب هیچ خواستێکی سازاندنی ۆنەرانه کە ئەوەیە
 .دەیانهێشتنەوەی نێویەکییاندا (تناقض) نەسازی ەل ەڵکوب ەوە،نەدەکردن

 ی سەرجەمبێنیامین مۆرک بە دیدی کە دەبینینەوە دا"ئێشاتۆلۆژی"ی پرسلە بەردەم خۆمان  بەدڕەوشەدالەم ئێمە 
مرۆڤ  ئایندەیی کامڵبوونی ڕوویان دەکردە پێش بارۆکپێشبینییە ئایینییەکانی کاتێک  :، ئەمەش بە واتایەبارۆک

 ەردەمیس ەل ئەوا ،تەنی بوو ئیماندارانی ناخی ووخوداویست ئایندەیی ژیانێکی بەڕێوەبردنی هیوای یانو جیهان، 
 یهانداج ەتەکلپێکەوە " تاکو ێدەداتگر وەەمدنیائ مرۆڤ خۆی توند بە و نامێنێت هیوای بەو چەشنە ۆکدابار
 وا دەکات ەک چێدەبێت یکانیزمێکمهیوای خەاڵسی ئایندەیی  بە نەمانی ، بەڵێ"ڕواتب ەناوچوونل ەرەوب
 (69)"مەرگ ەستد ەەنبد انۆیخ ەوەیئ ێشپ ببن و هار ەڵەکەک یەکانیئەمدنیا ەیێنراوزا ەرجەمس"



: ، واتاەردەخاتد ەزاداف ەل یسرەوتووی ەب ۆیو خ دەوەستێتڕا ۆکدابار یپرسەنوێنی ەل مێژوو/  کات بەم شێوەیە
 نەوەیای شاەراو س ۆشکک ێون پرسەنوێنی مێژوو دەهێنێتە :یان ڕوونتر ببێژین ،"ڕودانگەوە ێون ێتەد ێژووم"
 ێژووم بەسەرچوونی ۆب ەک( !گێڕانینش ەکن) ێالنکۆلییەم ەیەکیپرس یان ەمینییە،مات ەیپرس ەوەئ ، لێ(70)

لە  ێژووە،م ەناوبانگیب یەکەم ەک میرئاخر  - یاردەهێنرێتدا دمیر ەرگیم ەل ەسەرچوونیشب، ەنرێتداد
 .دادەنرێت ێژووم ەرجەستەیبوەک  پرسەنوێنیدا

بابەتی  .خویا دەبن بەڕوونی تراژیدیای گریکی و ی ئەڵمانیپرسەنوێنیکانی نێوان ەبەمەش جیاوازییە کرۆکیی
/  یستاند ەنوێنیداپرس ەل (.ئەفسانە) میتۆس بریتییە لە یدیاتراژ بابەتی ، لێبریتییە لە مێژوو پرسەنوێنی

 ەل کارەسات لێ وێژێک بۆ دیارهێنانی کارەسات وەردەگیرێت،توەک دەس (میر و شا) دەسەاڵتداران یینچ
 ۆنەریه کاتێک ئەوجا .دادەڕێژرێت ەسەرچووەوە،ب ڵەوانێتییواتا پا ێژووەوە،م-ێشپ ۆناغیق ەڕێیب یدیاداتراژ
و  یپلۆماتید ەکانیکاروبار هەروەها ی،د یەکیال ەل ەدخووبوونیانب یەک،ال ەل یرانشا و م ەزیلەکانیف ەنوێنیپرس

، "سەردەمن" یان کێشەی کرۆکییانەی "هەنووکەیین" پێکڕاکە  ۆنینەوەه ەتیباب دەکات بە یاسیس ەڕێوەبردنیب
 .ەئاماد ێون ۆب ەهێنێتدوور د ڕابوردوویەکیبە پێچەوانەوە  یدیاتراژ یۆنەره ئەوا

 

 ئاللێگۆری وەک گوزارشت 2-4-

 ڕەخنەی ڕۆمانتیک و کالسیک 1-2-4

 ێگۆریئاللدا دەگەین بە تێگەی شلێرە ،(دەربڕین)لەتەک خۆیدا دەمانهێنێت بۆ پرسیاری گوزارشت  پرسەنوێنی
دەخاتە ژێر  ک و کالسیکیڕۆمانت کرۆکی ،ڕوونتر دیاربهێنێت ێگۆریئاللکرۆکی  ئەوەی بۆ بێنیامن. (مەجاز)

 .ڕەخنەوە

 گوزارشت ێنەییو شێوازێکی وەککەواتە ، (71)" ەسیمبۆل یدێئ یاردەید" کە ێتڕۆمانتیک وای دادەنئێستێتیکی 
یەکییەی ێون وەل گەرەکە و "دەبیننەوە یدانێویەک خۆیان لە پەیوەندییەکی فۆرمواتا و " تییدا دەیبینێت کە
ئەوەیە کە  ئێستێتیکی ڕۆمانتیک کێشەی لە بنەڕەتدا .یاربداتد وەرگر ۆب ەریهون یکار ەغزایم هەردووکیانەوە

یان بە شێوەیەکی دی رێت، بک ۆگەرمس هونەر ۆب" ەبسولوتێکئ/  ڕەهایەک...  ڕدرەوشەیپ ەئریفەیم" چۆن
 مبەجێگەیاندنی ئە، ترێبد ێشانپ لە هونەردا (سەرجەمێتیی نەشکاو یان گشتێتی)ەمەکێتی ه چۆنببێژین، 

 ەیبناغ یکداکالس ەل ێشترپدرێژە بە کارێک دەدات کە بەم شێوەیە ڕۆمانتیک  .دەسپێرێت سیمبۆل بە شئەرکە
. (das Schöne) "جوانە"جیهانی  دەگوازێتەوە بۆ نێو (ئاکارجیهانی ) "مێژووییجیهانی " :، واتاووبڕێژرا

 ،تادەد دایلکراومی کاكێستاکەکەلێرەبوون لەنێو ( کامیلکردنی/  بەخوداکردنی)ئاپۆتیۆزی  هەوڵ بۆ کالسیک
 لێ .وەکرایلکام ، بەڵکو هەروەها لە ڕووی هۆشەکییەوەەوەئاکار ڕووی ەلتەنیا  نەک ێک کەتاکەکەس بێگومان

 جیادەکاتەوە، ئەویش بەوە کە لە کالسیک هەنگاوێکی دیکە دەنێت و خۆی لەم پەیوەندییەدا ئێستا ڕۆمانتیک
 ،سەبژێکت تاکەکەس، یان. (72) ەپرۆسەی خەاڵس کە ەوەبێدوایەکیی مێژوویی نێو پرۆسەیەکی دەخاتە تاکەکەس

 ەب ەنیات سەبژێکت لێ ،ۆڤمر "و"سروشت  ی"ەمەکێتیه"بخرێتە سەر ڕێگەیەکی بێدوایەکی ڕووەو  ەگەرەک



دا ڕۆمانتیکئاخر لە . بەربخاتی خودبەدیهێنان ازەئەم شێو ێتی دەلوۆب ، کەواتە هونەرییانە،ێنەرانەئافر یگوزارشت
 خودبەدیهێنان ەکی بێسنووریڕێگەی، لێرەشدا ڕۆمانتیک داوای ژیان و هونەر یەکدییان گەرەکە کە ێتوا دادەنر

 ،یشجیهانەکە بە ، بەڵکو هەروەهابدات خۆی بە "فۆرم" نەک تەنیا یەسەبژێکت گەرەکە لەسەر ئەم ڕێگە. دەکات
پرسی  لە ئەدەبی کالسیک و ڕۆمانتیکدابەڵێ،  .بەدیدەهێنرێت پێ تەنیا بە ویستێکی پۆاڵیین ئامانجەی مئە لێ
  .ئاوەاڵدەکرێت بەخوداکردن ئاستیتا سەبژێکتی ئیدیالیستی تا ئاستی یان نزیکەی یلبوونی ماک

 ،یەگوزارشتی بارۆک کە ئاللێگۆری ڕوودەکاتەوە فۆرمیکالسیک و ڕۆمانتیکدا  فۆرمی گوزارشتیبێنیامین بەسەر 
هۆزانڤانە مەزنەکەی کالسیکی ) دەربڕینێکی گوێتە گوزارشت فۆرمەیئەم کرۆکی بۆ ڕوونکرنەوەی  رەشدالێ

 .وەک سیتات وەردەگرێت کە تێیدا زۆر نزم ئاللێگۆری دەنرخێنێت( ئەڵمانی

هەروەها تایبەتێتی  ،کە دەتوانێت گشتێتی لەنێو تایبەتێتیدا ە"هێزێک"بۆ گوێتە  کە هێمایەکی سادەیە، سیمبۆل
 یەئیدێ یەکی لێ چێبکات، ئەوجا لەوئیدێ وەردەگرێت بۆ ئەوەی دیاردە سیمبۆل. دابڕێژێت ،ێو گشتێتیدالەن

، بێدوایەکی وەردەگرێت کاریگەرییەکی کە ئیدێ لەنێو وێنەدا دەکات ئەوە بە چەشنێک لێ ،یەک دەسازێنێتوێنە
دەشێت  ئەمیان جیادەبێتەوە، چونکە لە ئاللێگۆریسیمبۆل لەم ئەدگارەیدا . هەرگیز مرۆ پێی ناگات کەواتە

ەی ڕێگەی ئاللێگۆری پێچەوان ڕێگەی ئاخر .بکرێتەوە یان وەک شفرەئاوەزمەندانە وەک مەتەڵ هەڵبهێنرێت 
تێگەکە لەنێو  سنووری لێ دیاردە وەردەگۆڕێت بۆ تێگە و تێگە وەردەگۆڕێت بۆ وێنە، ئەم ، واتاسیمبۆلە
 گوێتە لەم جیاوازییەی سیمبۆل و ئاللێگۆریدابە دیدی  .دەبڕرێتوێنەکە دەر خودی هەر بە و دەکێشێت وێنەکەدا

مەند لە ەرهون ۆداخ ەک ەیەه ەوەدال ەزنم یاوازییەکیج" :ئەو دەبێژێت. سروشتی خودی پۆیێزی دیاردەدات
 یەکەمدا ڕەوشی ەل. "ڕوانێتب ێتیگشت ەل یبەتێتیداتا ەنێول ۆداخ یان ێتگەڕب یبەتێتیتا دا بۆێتیگشت پێناوی

 داەمدوو ڕەوشی لەگوێتە  ێل ،"ێتیگشت (...) بۆ ەەکەینموون ەنیات یبەتێتیتا" ێیدات ەک ەرهەڵدەداتس ێگۆریئالل
 ەل ەوەیئ ەبێب ەردەبڕێتد یەکیبەتێتیتا ئەمیان" چونکە بە دیدی ئەو ،دەبینێت ۆیێزیپ ڕاستەقینەی یسروشت

 هاوکات کەسە ەوبکات، ئ یارید یییندووز ەب یبەتێتییەتا ەمئ ێک ەوجائ. بدات ۆب ەیئاماژ یان ێتبهزر ێتیگشت
 .(73)" ...ەدراو ێپ ێتیشیگشت ەتەکیدال

 ێگەیەکیتلە ئاللێگۆریدا : پێشان بدەینبە نموونەی بەرجەستە  ڕەخنەی ئاڕاستە دەکات، گوێتە ئاللێگۆری کەبا 
 ەوەوەرازوو ت ێرشمش ەب ەک یوستیسیا :بۆ نموونە، ێتکردە بەرجەستە وێنەییانە ەبستراکتئ ڕەوشێکی یان
 ەستەوەد ەب ێکیداس ڕەشدا ەبایەکیع ەژێرل کە ێسکیئ ەیکەریپ یان ؛ەروەریدادپ ۆب ێنەیەو ەستاوە،وڕا

 یداتیبەتێتا ەنێول (مەرگ یان دادپەروەریتێگەی ) گشتێتی ەوێنەکردنەداب ەمل. ەرگم ۆب ێنەیەو ،گرتووە
 بە داسێکەوە یکپەیکەری ئێس یان ،ی ڕاوەستاو بە تەرازوو و شمشێرەوەیوستیسیا: تایبەتێتی وەک) تەوەاوەرد

 یێکڕەوش وێنەیی گشتێتییەک کە یان تێکستی بە یەک تاکە شتی لە ئاللێگۆریدا کەواتە. (لەژێر عەبایەکی ڕەشدا
 .نرێابڕێژد ەوەەساندنک ڕێیەب ە گشتییەکانەوشڕ دەشێت ڵێ تەنانەتەب ە، دادەڕێژرێت،ڵۆزئا

 ێت؟دەبزوێن ئاللێگۆری بێنیامین گوزارشتی فۆرمەیلەبەر چە هۆیەک ئەم  ئایا کە بپرسینگەرەکە لێرەدا 
 ەل ێژووم کاتێک .کە الی بێنیامین واتای فەلسەفەیی وەردەگرێت مەسەلەکە نەمانی هیوای خەاڵسی ئایندەییە



 ەکو ێگۆریدائالل ەل ێژووم ئەوا ،ێتەنرداد ەبەدیئ یانێکیژ بە ئاڕاستەی ی بەردەوامەکۆسەیپر ەکو یکداانتڕۆم
 ۆشەکیداه یهانیج ەل ێگۆرییەکانئالل" ەک ەبێژێتد ێنیامینب. یاردەداتد ڕاگیرکردن ەشیاوین ێرانبوونێکیو ڕوداوی
 ە کەناتەبای بارۆک مرۆڤی ناخ ومێژووی جیهان -وێرانە لێ ئەوە .(74)"ەکانداشت یهانیج ەل ێرانەکاننو ێوەیهاوش

کە  هەمەکییە ەساتێکیکار چاوەڕوانی هەردەم ئەم مرۆڤە. رییانە دادەڕێژرێنۆئاللێگدراونەتە دەست مەرگ و 
نێوان سیمبۆل و  کردن لەجیاوازی بەڕوونتر  م کێشەیەئە ئێمە دەتوانین .و لەناویبەرێت ێتب مرۆڤایەتیدا ەسەرب

 درەوشێنراوەی ی"ڕوخسار" رەشدالێ ،"ەدرەوشێنرێتەوەد فەنابوون/  لەناوچوون یمبۆلداس ەل" :ببینین دائاللێگۆری
 ەلێژوو م بە پێچەوانەوە ئاللێگۆری لێ ؛دیاردەدات ەاڵسداخ ڕوناکیی ەل البەال ،ەگیرۆدەی مەرگ کە سروشت

 "ێژووسروشتم" ، کەواتەدەڕێژێتدا ەڵهاتوووشکه سروشتێکی هەرگیز دەستکارینەکراوییدا وەک "داماو ڕوخساری"
 ێرانەییەکانیو ڕەوشە ئاللێگۆری تایبەتێتی بە .بەبێ ئەوەی بیخاتە نێو پرۆسەی خەاڵسی ئەبەدییەوە وەردەگرێت

" ڕوخساردا ەتاک یەک" ەل واتاەجێ یان نەکبەتی، ناب ەستپێکید ەخت،ناو یهاتوو ەنموون ۆب ،دەدات ێژووم نێو
 ێوەیەکیش بەدەر لە هەر" یەکەمردوو ەسەریکاس" ەڵکو، بییەن ڕوخسار بێگومان ئەوە کە دەخات،یانەرد
 لەو مایەی سەرنجە کە سەرەڕای ئەوە .ۆی لێ وەریوەخ تیسروش ەک یگورێکەف یان ،گوزارشت ی"یمبۆلیانەس"
 ڕواتایانەپ ەکەسێکتاک ێژوویەتییم ەروەهاه ەڵکوب ۆڤ،مر ێرەبوونیل یسروشت ەنیات ەکن سروشتەوە-ێب یگورەف
و  یتبۆتەوەز ەشفر ەکومێژوویەتیی تاکەکەس  ،ببێژین بە واتایەکی دی، ەئاخڤێتد ەتەڵدام یاریپرس ێوەیش ەل
 .(75)ێبدرێتپ یواتا بە کردنەوەی ەرەکەگ

 

 پرسەنوێنی وەک فراگمێنت 2-2-4-

 

 .بە دوو توخمی پەڕگرەوە کە بریتین لە ستەمکار و شەهید ەبەرجەستەی مێژوو میر پەڕگری لە پرسەنوێنیدا
 لە تۆکمەیی ئەبەدییەتخواز و یە،ڕودانگە کە کۆشک ، ئێستاەنوێنییەپرس دیکەیەڕگرێکی پ "ێرانەو" ئەوجا

بە  ئەنجام دەدرێن، ئاللێگۆری بە ەکانە تنشلێ سەرجەمی ئەم داڕ .دادەوەشێت وێرانبوون بەرەو ییەوەقەشەنگ
خەریک  وەپەڕگرانەەم ب وردتر خۆمان ئێمە گەرەکە. فراگمێنتە پرسەنوێنی ، کەواتەرێنەوەڵتەواونەکراوی دەهێ

 .بکەین

 ەبێتد یاخو ۆشکنشینداک یانیژ ەب. ەردەخرێند یانەوەشا ۆشکیک ەرگەیج ەنێول ەنوێنیپرس ێون ەرییەکانیدژب
کۆشکنشین بە چاکترین ئاخر  .ەێژووم ێگەیشتنیت ییلکل و ڕشتندا ڕودانگەی ۆشکک لە پرسەنوێنیدا ۆچیب ەک

 ەل ەسیسەچییەو د یرۆزپ ۆشکک یشتەجێین": ەدژبەریی یەکدەگرێتەوە کەدا پرسەنوێنی یئەدگار لەتەکشێوە 
 یرم ەسەاڵتید ئەوجا .ێشەرمەو ب ەفرینو ن ەبوونز لە الیەکی دی یرۆزە،پ لە الیەک میر :، یان(76)"کاتدا یەک

 ۆرز یکردنەوەیەکیتاق ەردەمب ەیخەنەد ی،د یەکیال ەل ەسەاڵتدارید ۆب ەوئ یتوانا یاریپرس یەک،ال ەل یرۆزپ ەکو
 یتوانا ی دەسەاڵتدارەوئ ێلبدات،  ڕەوشەوە ەوب ەیوەندپ( ەرارێکق) ڕیارێکب ەسەاڵتدارد ەکو ەرەکەگ ەوئ: گران

 لە ەستد ڕاستەوخۆتر ەمیشەه کە چاالک دەبێت ێژپشوودر ێکیتدارەسەاڵد ەکو ێچەوانەوەپ ە، بییەن ڕیاردانیب



بە ەی بۆ ناچێتە سەر، وئەمیر لێ  .ڕێکبخات یهانج ەکانیڕیال ڕەوشە بۆ ئەوەی وەردەدات ەوڵەتد ێڕیگ
 ەرگو م ەشکەنجەئ ەقیونەتەوە،ت ەوەتاج یپرس ەهۆیب ەک ەسەاڵتداد ۆکییەکانیناک ۆتاییک ەل پێچەوانەوە

 ەزووەکانیو ئار ۆزس ەهیدیش ێگومانب -  (77)"ەهیدش" ەب ەبێتد ی کۆڵنەدەریرم ەشوەب ەکەن،د ەڕوانیچاو
ڕاستەوخۆ لە سروشتەوە  ،پێکدەهێنن پرسەنوێنی یناوەرۆک و دراوی مێژوویین کە ڕەوشانە مئە لێ .ۆیخ

فۆرمی  ئاخر. دەکرێن بە پرسی هۆنینەوە ،"لە کایەی بااڵترەوە کە کایەی تیۆلۆژییە"ن، بەڵکو وەرناگیرێ
، لێرەشدا یە"کیئەوپەڕە" بەڵکو وەاڵ نەکراوە،اپەیوەند بە جیهانی فیزیکییەوە ئ واتا ئەمپەڕەکی نییە، پرسەنوێنی

 .(78) یاردەداتد "ئەوپەڕەکییانە"ێگۆری ئالل ۆرمیف ەڕگرەیە کە تێیداپ ێنۆمێنەفئەو  "الشە"

 دووچاری ی لەشێکنەخۆشکەوتن هەر هۆش بە کە ەوە بڕوانین، ئەوا دەبینینهۆش و لەش لە پەیوەندیی ئێمە گەر
گەر ئەوجا . ێتتەنهۆش دە ی دەرەکیژیان کیناکۆکییە هەر لە زۆر سەختتر ێک کەئازار بێگومان ،ئازار دەبێت

 .هەقی خۆی وەردەگرێتبەو مردنە لەشیش  ەواێت، ئبب (بەرەاڵ) ئازاد ە مردنب لە ڕووی تیۆلۆژییەوە تەنیا هۆش
 "الشە" وەک نابێت بە بابەتی داڕشتنی ئاللێگۆریانە، بەڵکوهەروا ئاسان  لەش گرنگ لەم گۆڕانەدا ئەوەیە کە لێ

 ، واتاەوەیی ئاللێگۆریکایەنێو  دەچنەدەمرن، تەنیا وەک الشە  کە کەسەکانی پرسەنوێنی .رۆڵە وەردەگرێتئەو 
 ئەدگارەکانی الشە بریتین لە لێرەشدا ،دەمرن الشە بوون بە ن، بەڵکو بۆ خاترینامر کەسەکان بۆ خاتری نەمریی

ڕەچاوی کرۆکی دژبەرانەی پرسەنوێنی بکەین،  ەشداالیەن ملێ ئێمە گەرەکە لە. بوون، وەرین-کوت-ڕزین، کوت
 کە دژبەرەکەی تاکو دەڕەخسێنێت مان بۆدەرفەت نەمان ڕۆچوو بەرەو وەک ڕزین و الشەی مردوو چونکە ئێستا

" یانەژ ەرگەوەم ۆشەنیگایگ ەل ەالش ەرهەمهێنانیب" ،وەک بێنیامین دەبێژێت .بهێنینە بەر دیدی خۆمان ە،ژیان
 ، واتاەردەخاتد ەخلوقم ەکو ۆڤمر ەسەاڵتید ێشەیک ئەوپەڕەکییانە کە ئەوپەڕەکییە، هاوکات ەالش ئاخر .(79)

 ەوڵەتدخودی  ەسەرب و بێتبااڵترین پێگەی لە دەوڵەتدا هە پێدەچێت تەنانەت یان ،چەند دەسەاڵتدار بێت ۆڤمر
 ەخلوقدام ەسەرب میر: ەخواردوو یریگ ێنراودائافر یهانیج ەنێول هەر هێشتا لێ ،بێت ەروەرس ێردەستەکانداو ژ
 .(80) ەخلوقەم ۆیشیخ ەوئ ێل ەروەرە،س

 بێگومان وەک ئەوە ،"ڕودانگەوە ێون ێتەب ێژووم" دەرفەت دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەیوێرانە  لەپاڵ الشەدا پەڕگری
مرۆڤ پێشانی دەدات کە  ێرانەو .، چونکە هەردووکیان دیالێکتیکییانە تێکهەڵکێش بوون(81)"سروشت-ێژووم"

 .ەشانداوو  بمری/  ئەدگارە کرۆکییەکانی بریتین لە دوایەکێتی ەک مێژووسروشتێک ەرانبەرب ەێدەسەاڵتب تەواو
 یەکجار ێوەیەکیش ەب ەبەدییەتەوەئ پێشبینیی ەل ەک و مەزن قەشەنگ ینایب: لێرەش دوو تەوەرەمان هەیەئێمە 

کەمترین دەسەاڵتی  مرۆڤ بەبێ ئەوەی ەوە،"وێرانبوون" و "ەشانداو" ۆسەیپر دەخرێتە نێو ە،دروستکراو ۆکمەت
 .ێدەسەاڵتەب وێرانبووندا تەواو ۆسەیپر ەردەمب ەل مرۆڤ نەخێر، .ڕابگرێت هەبێت ئەو پرۆسەیە

 چۆن پارچە :دەدەن پرسەنوێنی داڕشتنی بە مۆرکلە الیەنی خۆیانەوە  بێگومان هەردوو پەڕگری الشە و وێرانە
بە هەمان شێوە ، دایەڕوخانداو  داوەشانپرۆسەی  لەنێو بینای تۆکمە ، چۆندەوەرێت الشە گۆشتی ڕزیو لە

 .هێڵراوەتەوەتەواونەکراو  لە ئاگاییەکی دژبەری تەواوسازییەوە و فراگمێنتە –" بەشەکییە"داڕشتنی ئاللێگۆریانە 
کە ئیدی  ،دەنوێنێت زمانی هۆنەر سەرلە ڕاستەوخۆ کاریگەریپرسەنوێنی شێوەی بەشەکییانەی ئاشکرایە، کە  لێ

 یچه ێژوودام لە بەر ئەوەیەئاخر ل. فراگمێنتاری دەبێت بە زمانی کەرتە قرتێنراوەکانوەک  ئەویش زمانی



 ی ئاللێگۆریهۆنەر ئەوا، ەیەه کەڵەکەبوون ەنیات ە پێچەوانەوەب ییە،ن "بە ئاڕاستەی چاکە" ێشڤەرووپ ێکیبزووتن
، لێ (82)"و واتادان ێنەییو یبوون ێوانن بێبناغەی ەرەندیخ" ێون ۆب چێتدەڕۆ "ەواوسازیت" ێکیئامانج یچه بەبێ

 سەرەتا خۆی ئەو ەوە کەێکی ئۆرگانییشت هەر ەرتەکانیک خاتە نێودەواتا  ئەوە هۆنەرە کە لەنێو خۆیەوە
ئیدی  کە ،شاوەدەرکێ یەکانئۆرگانی ەە بابەتسەرجەم ژیانی لتێکشکاندن  بەسەرەتا ئەو  ئاخر .ەووندشکایێکت

هەبێت کە  انئەو واتایەی ، بۆیە لە ئێستا بەدوواوە تەنیا دەشێتنبوومردوویەک تەسلیمی ویستی ئەو  ئێستا وەک
 هۆنینەوەی یەکانی هۆنەرەوە کە لە بابەتە"پێویست" پەیوەند بەم زەبرە ێنیامینب  .(83)ەوەانئەو دەیخاتە نێوی

 ،ۆنتۆلۆژییەئ، بەڵکو ڕەوشێکی ەوەهۆنەر یکۆلۆژیانەیپس دۆخی نییە بە بەند ڕەوشە ئەو دەکات، دەبێژێت، کە
لە خودی  ەشت ەوب ئاللێگۆریڤان :"ید ێکیشت ەب" ەبێتد دائاللێگۆریڤان ەستید ەژێرل "ووەبه" یێکشت ەره چونکە

 کردنیئاوەاڵ یلیکل ەب ەبێتد ەوئ ۆب شی دیکەەشت ەوئ ەئاخڤێت،د ید ێکیشت ەل شتەکە نائاخڤێت، بەڵکو
 .(84)ەشاراو ینیزان یەیکا

فەلسەفەییە نەک لە گۆشەنیگایەکی هونەرناسی یان  پرسێکی بۆ بێنیامین ی بارۆکیئاللێگۆر بێگومان
 ، لە خودیتکە لە پرسەنوێنیدا دادەڕێژرێ ی بوونوێرانە واتە پرسی .خەریکبکات پێوەخۆی  ئەدەبناسییەوە

 ،"ەرگم بە ەلە هەرە دێرزەمانەوە تایبەت بوو"سروشت  بە دیدی بێنیامین .اتتێپەڕدەک سەردەمی مێژوویی بارۆک
 یە الیئاللێگۆری یفەلسەفەی یواتا ترینقووڵ شئەمە ،(85)"لە هەرە دێرزەمانەوە ئاللێگۆریانە بووە" سروشت بۆیە

 گوناهمەندەوە بەربوونەوەی کاتی هەردووکیان لە و دێنەگۆڕێ مێژوودا تەک دەستپێکیواتا و مەرگ لە .بێنیامین
 پرسی واتادان سروشت و مێژوو دیالێکتیکییانەی تێکهەڵکێشبوونیبە  واتەکە .نێو یەکدییەوە نەتەهاتوو

 :، یان ڕوونتر ببێژینیەکدەگرنەوە چووندا-لەناو/  ەرگدام ەیپنت ڵترینقوو ەمل ەردووکیانه .سەرهەڵدەدات
 ەوەرەکانبوون ەرجەمس تێیدا و ەبایە،نات یرەییە،نازنج ێژووم ێل ەدات،د ێژووم ۆب ەسروشتدا ئاماژ ەل ەساتکار
 .ونەڵەکەبوک ێرانەو ەکو

ڕەتدەکاتەوە، " شرۆڤەکردن"یان  "کردنڕاڤە" شێوازەکانی وەک ەوەمێژووسروشت بێنیامین بۆ خەریکبوون بە
تایبەتن بە سیستەمە جیاوازەکانی  کارکردنی شێوازی و ناوبراوانەەئ. ناتوانن پەی پێ بەرن بە دیدی ئەو چونکە

 ەبارەیل( ەحیحس) ڕاست ی(ەقولەم) ۆتەگ کفەلسەفەیە ەره ،دەبێژێتبێنیامین دا شلەم پەیوەندییە ،فەلسەفە
بەرزی  بااڵترین ئامانجی خۆی وەککە  هەرگیز ئەو داواکارییەی پێ بەدیناهێنرێت ئەوا دەرببڕێت، جیهانی شتەکان

 ەلیتوخمگ ەدگاریئ ڕەهایی ەب" ،ی هەیەەستنیشانکردند ییکارا ەک ێماه زمان وەکئاخر ئەدگاری . کردۆتەوە
چونکە توخمی  - (86)"یەکناگرنەوە داانەکشت یهانیج تەکەل شێوەیەک یچه بە کانو توخمە ەبستراکتەئ

 ئەو :دەخاتە ئەستۆی فەلسەفە ێکی دیکەبێنیامین ئەرکبۆیە  .ئەبستراکت تەنیا لە ئاگایی سەبژێکتدا هەیە
ئاخر لەبەر ئەوەی  .تەوەاکیبوەک مەتەڵێک هەڵبهێنێت، یان وەک شفرەیەک ئاللێگۆریانە مێژووی گەرەکە 

ەوە، ئاللێگۆریانە بووە، ئەوا خودی ئاللێگۆری مەندگوناه بەربوونەوەی سروشت لە هەرە دێرزەمانەوە، لەکاتی
هەموو  یان هەموو کەسێک، هەموو شتێک ئاللێگۆریدا لە فەلسەفە ناچار دەکات ئەو ڕێگەیە بگرێتە بەر، چونکە

 کەواتە هیچ ڕەوشێکی تەواو ڕۆشن لەگۆڕێ نییە کە بڕیاری ،واتای هەبێت ئەو ئەم واتا یان دەشێت پەیوەندییەک
بۆ خسێت ەتەنیا بە کۆنفیگوراسیۆنی پەڕگران دەرفەت دەڕ نەخێر، .ستەوخۆی بەسەردا بدرێتاڕ لۆژیکییانەی



 پۆلبەندییەکی ئەستێرەکانی نێوهەر پەڕگرێک لە پەیوەندیدا واتای پێبدرێت، هاوشێوەی  ئەوەی
، بەمەش خویا دەبێت کە لە پێکهێنانی فیگورییانەی ئیدێدا، دائاسمانئەستێرەیی لە  (کۆنستێالسیۆنێکی)

داڕشتن گەرەکە بریتی بێت لە چێکردنی فیگورێکی  .(87)"ییەن ەقێکچ یچه" ئەستێرەیی، پۆلبەندییهاوشێوەی 
 تەنیا بەم شێوە. دەرخستن/ بوونەوەر دراوە، واتادانیش بریتییە لە تەئویل -کەرتەواتا بە  ئاسا کە تێیدامۆزایک
 ".نکرێدەڕزگار" ێگوزارشتیب ەل ، فێنۆمێنەکان،یهانج کانیەشتیە مێسیای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پەراوێز

-لەسەر سنووری فەڕەنسا (26.09.1940)لە بەرلین هاتە ژیانەوە و لە  (15.07.1882)بێنیامین ڤالتەر ( 1)
 .ئیسپانیا کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا بۆ ئەوەی نەکەوێتە دەست نازییەکان



 ەزراوەدام ەناکات ب ەندپاب لە الیەک ۆیخ ەوئ. ەیەه ی-یبەتتا ێگەیەکیپ ڕەخنەییدا یۆرییت ەنێول ێنیامینب
 ەوە،فرانکفورت ەیزانستگ ێون ی"ۆسیالس ێژینەوەیتو ەنستیتویئ" ەواتا ب ڕەخنەییەوە، یۆرییت ەییەکەیزانستگ

 ، لە الیەکی دیناوبراو بوون ەنستیتویئ ەندیپاب ەرمیف ەان بەردووکیه ەک ۆرنۆو ئاد ۆرکهایمەره ێچەوانەیپ ەب
کە لە ڕادەگرێت  "ۆسیالس ێژینەوەیتو ۆڤاریگ" یشانیناون ەب ۆڤارەکەیەوەو گ ەنستیتوئ ەب ی خۆیەیوەندیپ

 ەک ییەن ێدات یگومان ێل .ەیبێته ەزراوەیەکەوەدام ەب ۆڤمر ەک یەوەل بنەڕەتدا پەیوەندییەکی بەهێزتر دەبێت
 ڕەخنەییدا یۆرییت ەندانیهزرم ێوانن ەل ەک ێڕاگ ڕەداچ ەندییەوەیپ ەوئ ڕاگرتنی ەل ۆکییکر ۆڵێکیر ۆرکهایمەره
 ۆرنۆئاد یهزر ەسەرل ەرچاویب یگەرییەکیکار ێنیامینب ەک ەین،بد ەوەئ ۆب ەئاماژ ەرەکەگ ەوەل ەجگ. ەبووه

لە الیەنی خۆیەوە پرۆگرامییانە پەرەی  پاشان ئادۆرنۆ ەک ێژووسروشتم ەکو ێژوودام یپرس ەل یبەتیتا ەنواند، ب
 .پێدەدات
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ئەو هاوشێوەی . ئێمە هاوکات لەم پەیوەندییەدا یەکگرتنەوە و جیاوازیی بێنیامین لە هوسەرل دەبینین( 60)
دەزانێت کە فێنۆمێنە پەڕگر و ساناکانی ڕۆژانە بە شێوەی وەسفکەرانە لە یەکدی  یهوسەرل بە پێویست

مێتۆدییانە بەرەو کایەی ترانسسێندێنتالی ئاگایی دەڕوات تاکو لەنێویدا کرۆک جیابکرێنەوە، لێ کاتێک هوسەرل 
دیاربهێنێت و وەسفی بکات، ئەوا بێنیامین دیدی خۆی ئاڕاستەی فێنۆمێنە پەڕگرەکان دەکات و دەیانخاتە 
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