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ڕەنگــە بــە هــۆی پــەروەردە ئایینییەکەیــەوە 

ــر  ــس( زیات ــک ئەنگڵ ــە )فرەدری ــت ک بووبێ

بــە  داوە  گرنگیــی  مارکــس(  )کارڵ  لــە 

دیــاردە ئایینییــەکان و ڕۆڵــی مێژوویــی ئــەم 

دیاردانــە. گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئەنگڵس 

لەگــەڵ هاوڕێکەیــدا ]مارکــس[، لــە هەمــان 

ئەتایســتییەکاندا  و  ماتریاڵــی  بیروبــاوەڕە 

هاوبــەش بــوون. ئەنگڵــس لــە الوێتییــدا 

ڕەتکردنــەوەی  وێــڕای  بــوو،  بــاوەڕدار 

و  بــاوەڕداری  ڕۆحــە  بــۆ  بەردەوامــی 

خــۆی  ناوچەکــەی  شــوێنکەوتەییەکەی 

)ناوچــەی ئۆپێرتــاڵ( و عەقیــدەی تەقلیــدی 

شــێوەیەکی  بــە  ئەرتەدۆکســیزم(  )واتــە 

گشــتی. دەتوانیــن لــە ڕێگــەی خوێندنەوەی 

ئــەو نامانــەی لــە ســااڵنی )1839-1838(

منداڵیــی  هاوڕێــی  هــەردوو  لەگــەڵ  دا 

ڤیلهێڵــم  و  گاربــەر  )فرەدریــک  خۆیــدا 

ــەم دوو  ــە ئ ــەوە –ک ــەر(دا گۆڕیویەتیی گارب

ــە  ــن ب ــوون ب ــەوەدا ب ــەی ئ ــە ڕێگ ــە ل برای

ــەرهەڵدان  ــی س ــە وردی هێڵەکان ــە- ب قەش

بــاوەڕە  داکشــانەوەی  و  گەشــەکردن  و 

نامەیەکیــدا  لــە  ببینیــن.  مەســیحییەکەی 

ئایــاری  مانگــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کــە 

لــەوە  ئەنگڵــس جەخــت   )1839( ســاڵی 

ــە  ــەوە کــە هێشــتا »باوەڕدارێکــە و ب دەکات

ســەر ڕێگــەی ڕاســتی بــاوەڕدا دەڕوات«، 

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا »دەســتبەرداری 

ــە کاتێکــدا  ــە ل ــت«. ئەم عەقیدەکــەی دەبێ

عەقانــی«ی  »مەســیحیەتی  کــە  بــوو 

لــە   )Schlermacher  - )شــلیرماخەر 

ئەنگڵســی  تینوتــاوی  1839دا  تەمــووزی 

جۆشــدابوو، هەتاوەکــو دواجــار بــە ڕوانگــە 

نوێیەکانــەوە  هیگڵییــە  ڕەخنەییەکــەی 

 David – گیرســایەوە، کــە )دەیڤــد شــراوس

Strauss( لــە کتێبەکەیــدا »ژیانــی مەســیح« 

خســتویەتیەڕوو، ئــەم بۆچوونانــەش بنەمای 

تێگەیشــن و بیروبــاوەڕە مەســیحییەکانی 

ــەرواری  ــە ب ــەم نامەی ــردەوە )ئ ــاوەژوو ک ئ

ــەری ســاڵی 1839ی بەســەرەوەیە)1(. ئۆکتۆب

تەنانــەت پــاش وەرچەرخانیشــی بــەرەو 

ئەتایــزم )إلحــاد(، لــە ســەرەتای ســااڵنی 

ئەنگڵــس  نــۆزدەدا،  ســەدەی  چلــی 

گرنگیپێدانــە  لــە  بــووە  بــەردەوام 

ــو  ــەکان. لەنێ ــە ئایینیی ــە پرس ــەی ب قووڵەک

توێژینــەوە باونەکراوەکانیــدا، دەفتەرێکــی 

لێکۆڵینەوەکانــی ســاڵی 1842 دەبیرنێــت 

»لێکۆڵینەوەیــەک  ناونیشــانی  بــە 

 ،« ئینجیلــەکان)2(  ڕەخنــەی  دەربــارەی 

کــە تێیــدا کۆمەڵێــک بڕگــەی چەندیــن 

ــەکان،  ــارەی ئینجیل ــە دەرب نووســینی تێدای

بــە  ســەبارەت  ســەرنجەکانی  لەگــەڵ 

کەرەســتانە  ئــەم  »قیامــەت)3(».  کتێبــی 

دیاریکــراوی  بــە  دواتــردا،  ســااڵنی  لــە 

باشــی  هاوکارێکــی  1882دا،  ســاڵی  لــە 

ئامادەکردنــی  بــۆ  بــووە  ئەنگڵــس 

لــە  بارەیــەوە.  لــەم  چڕوپــڕ  وتارێکــی 

ڕاســتیدا ئــەم گرنگیپێدانــە بــە درێژایــی 

بەڵکــو  دانەمرکایــەوە،  ئەنگڵــس  ژیانــی 

بــەردەوام یەکێــک بــووە لــەو بــوارە زۆر و 

ــە  ــە شــیکارییە مێژوویی زەوەندانــەی کــە ب

ــی،  ــی کۆمەاڵیەت ــۆ واقیع ــەی ب ماتریاڵییەک

لــە مارکــس زیاتــر نەخــش و ڕۆڵــی هەبووە 

ــەڵ  ــدا لەگ ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــدا. ب تێیان

هەمــان  هەڵگــری  هاوڕێیــدا  مارکســی 

تێگەیشــتنی بنەڕەتــی بــوون دەربــارەی 

تێگەیشــتنەش  ئــەم  ئایینییــەکان،  فاکتــە 

تێگەیشــتنێکی  بەرچــاو  ئاســتێکی  تــا 

یــەک  لــە  کــە  بــووە،  نوێگەرایەنــە 

کاتــدا هێڵێکــی لــە میراتــی فەلســەفەی 

هێڵێکــی  هاتــووە،  ڕۆشــنگەرییەوە 

دیکەشــی لــە چەپــی هیگڵیانیزمــی نوێــوە 

ــە  ــەو دووان ــەراورد ب ــە ب ــەاڵم ب ــووە، ب هات

بــە شــێوەیەکی ڕیشــەیی لــە هەردووکیــان 

بــووە. نوێگەرانەتــر 

لــە  جــار  یەکــەم  بــۆ  تێگەیشــتنە  ئــەم 

کتێبــە هاوبەشــەکەیاندا لەگــەڵ مارکــس 

»ئایدیۆلۆژیــای ئەڵامنــی )1846(« چــاوی 

لەوێــدا  چونکــە  هەڵهێنــاوە؛  دنیــا  بــە 

ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە پێویســتە وەک 

)کــە  کڵێســا  پیاوانــی  پیالنگێڕییەکــی 

ســەدەی  فەیلەســوفانی  تێــزی  ئەمــە 

ــی  ــا وەک نامۆبوون ــوو(، هەروەه هــەژدە ب

ــزی  ــەش تێ ــە ئەم ــانی )ک ــەری ئینس جەوه

ــن  ــوو( تەماشــای ئایی ــەکان ب ــە نوێی هیگڵیی

نەکرێــت، بەڵکــو زۆر بــە ســادەیی پێویســتە 

وەک یەکێــک لــە فۆڕمــە بێشــومارەکانی 

ئاییــن  تەماشــای  ڕۆحــی  بەرهەمهێنانــی 

بەرهەمهێنانــی  واتــە  ئەمــەش  بکرێــت. 

وێنەدانــەوە و ئــەو فۆڕمانــەی هۆشــیاری 

کــە بــە شــێوەیەکی حەمتــی لــە الیــەن 

پەیوەندییــە  و  ماتریاڵــی  بەرهەمهێنانــی 

هاوشــانەکانییەوە  کۆمەاڵیەتییــە 

دیاریدەکرێــن)4(.
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وێنەدانــەوە  چەمکــی  ئەنگڵــس  کاتێــک 

ــن  ــەو چەمکــەی چەندی بەکاردەهێنێــت –ئ

ســەر  خســتە  مارکسیســتی  نــەوەی 

مانایەکــی  بــە  داخــراو-  ڕێچکەگەلێکــی 

دیکــە ئایدیــای ســەرەکیی نووســینەکەی 

ــی ڕیشــەی  ــارەی پێویســتیی ڕاڤەکردن دەرب

فۆڕمــە جۆراوجۆرەکانــی هۆشــیارییە )وەک 

ئاییــن و ئەخــالق و ...هتــد( بــە دەســتپێک 

کۆمەاڵیەتییەکانــەوە.  پەیوەندییــەوە  لــە 

ئــەم تێڕوانینــە بــە شــێوەیەکی رسوشــتی 

ڕێگــەدەدات بــە »گوزارشــت کــردن لــە 

شــتەکان لەنــاو گشــتێتیی خۆیانــدا و بــە 

ــەی  ــی ئاڵوگۆڕکاریان ــی کاریگەری هەڵبژاردن

جیاجیایانــە«)5(.  الیەنــە  ئــەم 

بــە  لەوانــەی  تــەواو  قوتابخانەیەکــی 

کولتووریــی  کۆمەڵناســیی  جوداخوازانــی 

مارکسیســتی نارسابــوون، پەیڕەویــان لــەم 

جەختکردنەوەیــە لەســەر گشــتێتی دەکــرد، 

ــان  ــە گەورەکەی ــەی بایەخ ــەو قوتابخانەی ئ

بــۆ چەمکــی گشــتێتی بــوو لەســەر حیســابی 

وێنەدانــەوە. چەمکــی 

مێــژوو  بــۆ  ماتریالیســتی  تێگەیشــتنی 

میتۆدۆلۆژییــدا  بڕگەیەکــی  لەنــاو 

ئەنگڵــس  و  مارکــس  کــە  چڕدەبێتــەوە 

کــە  نووســیویانە،  )1850(دا  ســاڵی  لــە 

ــیرازەیی  ــێ ش ــت ب ــکرایە گش ــن: »ئاش دەڵێ

مێژووییەکانــی  ناســەقامگیرییە  و 

هەلومەرجــە کۆمەاڵیەتییــەکان، هــاوکات 

ــیرازەیی  ــێ ش ــە ب ــەوە دەڕۆن ببن ــەرەو ئ ب

ــن  ــک و تێگەیش ــە چەم ــەقامگیری ل و ناس

دواجاریــش  مرۆییەکانــدا،  گوزارشــتە  و 

ناســەقامگیری  و  شــیرازەیی  بــێ  ببنــە 

بــەاڵم  ئایینییەکانیانــدا)6(».  لــە گوزارشــتە 

ڕوانگەیــەوە  لــەم  دەتوانیــن  چــۆن 

بەردەوامبوونــی مێژوویــی دیــاردەی ئایینــی 

ــتەکییەکەی  ــە گش ــی و ئامادەیی و نەبچڕاوی

ــن  ــە ئایی ــی وای ــس پێ ــن؟ ئەنگڵ ــە بکەی ڕاڤ

ڕەنگدانەوەیەکــی وەهمیــی »ئــەو هێــزە 

ــی  ــەر بوون ــان بەس ــە باڵی ــە ک دەرەکییانەی

ڕۆژانــەی مرۆڤەکانــدا کێشــاوە، ئــەو هێــزە 

لــە ســەرەتاکانی مێــژوودا  رسوشــتییانەی 

ڕاڤــە و لێکدانەوەیــان ئەســتەم بــوو« لەنــاو 

بۆتــە  ]ئاییــن[  پاشــان  مرۆڤــدا،  زەینــی 

ڕەنگدانــەوەی ئــەو هێــزە کۆمەاڵیەتییانــەی 

بــە  ســەرەتاییاندا  دەرکەوتنــی  لــە  »کــە 

تــەواوی وەک غەریبــە و نامۆیــەک، وەک 

شــتێکی لە-تێگەیشــن-نەهاتوو )غیــر قابــل 

بــە  و  دەبێتــەوە  ڕووبەڕوویــان  للفهــم( 

ــی  ــێوە و زەروورەت ــار و ش ــان ڕووخس هەم

رسوشــتیی خــودی هێــزە رسوشــتییەکان، 

دەكێشــێت«. بەســەردا  باڵیــان 

ئــەم تێڕوانینــە، کە بــە شــێوەیەکی مەبدەئی 

جێگــەی ئەوەیە مشــتومڕی لەســەر بکرێت، 

سەریكێشــاوە بــۆ ئەنجامگیرییەکــی گرنــگ، 

کــە بەرچــاوی ئەنگڵســی ڕۆشــنکردۆتەوە 

ــەی  ــەواو واقیعییان ــی ت ــو نیگایەک هەتاوەک

ــەکان  ــی ئایین ــە بوون ــەبارەت ب ــت س هەبێ

لــە جیهانــی بۆرژوازیــی مۆدێرنــدا، بــەراورد 

بەعەملانیکــردن  جیاجیاکانــی  تیــۆرە  بــە 

تیۆرانــە،  ئــەم   .)Secularization(

ــەت،  ــۆ عەملانی ــەکردن ب ــی بانگەش تیۆرەکان

بــە  کــە  کردبــوو  ئەوەیــان  پێشــبینیی 

ئەنگڵس و مارکس 
لە »ئایدیۆلۆژیای 
ئەڵمانی«دا ئاماژە 

بەوە دەدەن کە 
پێویستە وەک 

پیالنگێڕییەکی 
پیاوانی کڵێسا 
)کە ئەمە تێزی 
فەیلەسوفانی 
سەدەی هەژدە 
بوو(، هەروەها 

وەک نامۆبوونی 
جەوهەری ئینسانی 

)کە ئەمەش تێزی 
هیگڵییە نوێیەکان 

بوو( تەماشای ئایین 
نەکرێت
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هۆشــیاری  ئاســتی  پێشــکەوتنی  هــۆی 

بــە  ئاییــن  زانســتییەوە  عەقانیەتــی  و 

شــێوەیەکی خێرا بــەرەو کاڵبوونەوە و نەمان 

بــڕوات. بــەاڵم بــە بــڕوای ئەنگڵــس مــرۆڤ 

ــە  ــەو هێزان ــدا ]ل ــەی بۆرژوازیی ــە کۆمەڵگ ل

قوتــاری نەبــووە کــە هاوشــێوەی هێــزە 

رسوشــتییە ســەرەتاییەکان کۆنرۆڵــی مــرۆڤ 

کۆمەڵگەیانــەدا  لــەم  »مــرۆڤ  دەکــەن[ 

باڵیــان  ئابوورییانــە  پەیوەندییــە  ئــەو 

بەســەردا کێشــاوە کــە خۆیــان بــە دەســتی 

خۆیــان خوڵقاندوویانــە، ئــەو ئامڕازانــەی 

بەرهەمهێنــان باڵیــان بەســەردا کێشــاوە کــە 

ــتکەرەکەیین،  ــن و دروس ــان بەرهەمهێ خۆی

ــزی دەرەکــی  ــەوەی هێ ــەواوی وەک ئ ــە ت ب

و نامــۆ بــن بــە مــرۆڤ«. لــە ئەنجامــی 

ــت  ــەردەوام دەبێ ــەر ب ــن ه ــدا ئایی ئەمەش

لــە ئامادەیــی و هەبوونــی خــۆی. لــە دواتــر 

ــەم  ــی ئ ــە بینین ــن ل ــدا ئایی ــە داهاتووش و ل

ــا  ــت، ت ــەردەوام دەبێ ــتێت و ب ــە ناوەس ڕۆڵ

ئــەو کاتــەی دەگەیــن بــە کۆمەڵگەیــەک کــە 

ــەکان  ــۆ و بێگان ــزە نام ــن هێ ــدا »دوایی تێی

هەتاوەکــو  کــە  نامێنێــت،  بوونیــان 

ــدا  ــە ئایین ــان ل ــە خۆی ــەو هێزان ــتاش ئ ئێس

ــن  ــودی ئایی ــە خ ــەن ]وات ــتە دەک بەرجەس

هێزانەیــە[«.  ئــەو  ڕەنگدانــەوەی  خــۆی 

ئابووریــی  هێزانــە  لــەو  مەبەســتیش 

ســەرمایەدارییە)7(.

ــوەی  ــاو چوارچێ ــس خــۆی لەن ــەاڵم ئەنگڵ ب

خەماندنــە  و  گریامنــە  ســنووری 

نــاکات. هەربۆیــە  گشــتییەکاندا قەتیــس 

داوە  زۆری  هەوڵــی  خۆیــدا  ژیانــی  لــە 

و  بەرجەســتە  فۆڕمــە  ئــەو  تاوەکــو 

بەهەنــد  مێژووییانــە  دەستنیشــانکراوە 
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میانەیانــەوە  لــە  کــە  وەربگیرێــن، 

ناســەقامگیرییە  و  شــیرازەیی  »بــێ 

ــەی  ــە ئایینییەک ــەکان« دەربڕین کۆمەاڵیەتیی

لــەوەدا  گومانیــش  دەدۆزنــەوە.  خۆیــان 

ــس  ــەرەکیی ئەنگڵ ــداریی س ــە بەش ــە ک نیی

خــۆی  ئایینەکانــدا،  لێکۆڵینــەوەی  لــە 

بــۆ  شــیکردنەوەی  لــە  دەبینێتــەوە 

ــەکان  ــتە ئایینیی ــوان گوزارش ــی نێ پەیوەندی

مەســیحیەت  کۆمەاڵیەتییــەکان.  چینــە  و 

نووســینەکانی  لەنــاو  منوونــە،  بــۆ 

ــی  ــی نامێژووی ــدا وەک جەوهەرێک ئەنگڵس

ــاخ  دەرناکەوێــت )وەک ئــەوەی الی فۆیەرب

فۆڕمێکــی  وەک  بەڵکــو  دەبیرنێــت(، 

ــت  ــۆژی«( دەردەکەوێ ــووری )»ئایدیۆل کولت

کــە بــە درێژایــی مێــژوو خــۆی دەگۆڕێــت، 

ڕەزمــی  فەزایەکــی  وەک  هەروەهــا 

دەردەکەوێــت، کــە هێــزە کۆمەاڵیەتییــە 

دەکــەن. لەســەر  گــرەوی  لێکــدژەکان 

دوژمنێکــی  وەک  مانــەوەی  وێــڕای 

ئەنگڵســیش  بــەاڵم  ئاییــن،  سەرســەختی 

ــی  ــە باشــی دان هاوشــێوەی مارکســی الو، ب

ئــەم  دوالیســتیی  ڕەهەنــدی  بــە  نــاوە 

ئاییــن ڕۆڵــی خــۆی هەیــە  دیاردەیــەدا. 

بااڵدەســت،  سیســتەمی  پیرۆزکردنــی  لــە 

ــی  ــش ڕۆڵ ــرەی هەلومەرجی ــە گوێ ــەاڵم ب ب

بگــرە  ناڕەزایەتــی،  یاخــود  ڕەخنەیــی 

ئــەم  هەیــە.  شۆڕشگێڕانەشــی  ڕۆڵــی 

ڕەهەنــدەی دووەمیــان بــە دیاریکــراوی، 

جێگــەی گرنگیپێدانــی ئەنگڵــس بــووە و 

بەرجەستەکانیشــی  شــیکارییە  زۆربــەی 

ــەوە،  ــدە چڕبوونەت ــەو ڕەهەن ــە دەوری ئ ل

هــەر لــەو شــیکارانەیەوە کــە پەیوەســن 

تەنانــەت  و  ڕەســەن  مەســیحیەتی  بــە 

مەســیحیەتی پیورتانیســتیی شۆڕشــگێڕانەی 

تــا  حەڤــدەدا،  ســەدەی  لــە  ئینگلیــز 

ســەدەکانی  هەڵگەڕاوەکانــی  بــە  دەگات 

ــا  ــی ئەڵامنی ناوەڕاســت و جەنگــی جوتیاران

ــە  ــەی ئێم ــەو پێی ــانزەدا. ب ــەدەی ش ــە س ل

لــەم توێژینەوەیــەدا ناتوانیــن شــیکارێکی 

چڕوپــڕی ســەرجەم نووســینەکانی ئەنگڵــس 

بکەیــن، زیاتــر گرنگیــی دەدەیــن بــەو کارە 

ناوازانــەی )هێــرنی دیــرۆچ( بەرهەمیهێناون، 

ئەنجامگیرییــە  بــەو  گرنگیــی  هەروەهــا 

ــردا  ــە دوات ــە ل ــن ک ــانە دەدەی سوودبەخش

)دەیڤــد مەکمیــالن)8(( پێیــان گەیشــتووە. 

ــک  ــان لەســەر هەندێ ــی خۆم ــرەدا هەوڵ لێ

چڕدەکەینــەوە. میتۆدۆلــۆژی  تێبینیــی 

ــک کاری  ــد جارێ ــە چەن ــر ل ــس زیات ئەنگڵ

ڕەســەن  مەســیحیەتی  مێــژووی  لەســەر 

لــە  کــردووە.  ســەرەتایی(  )مەســیحیەتی 

کــە  بەراییەکانیــدا،  هەوڵــە  لــە  یەکێــک 

»برۆنــۆ  وتــاری  لــە  دەبینێتــەوە  خــۆی 

باویــەر و مەســیحیەتی ڕەســەن«دا، بــاس 

بزووتنەوەیــە  ئــەم  کــە  دەکات  لــەوە 

ــاو  ــەی مــژدەدەرە ســەرەتاییەکانی لەن زۆرب

کۆیلەکانــی ئیمپراتۆریــای ڕۆمــاوە هاتبوونــە 

دەرەوە. چونکــە هەســتا بــە گۆڕینــی ئایینــە 

نەتەوەیــی و لۆکاڵــی و خێڵەکییــەکان –ئــەو 

ــاوە  ــای ڕۆم ــەن ئیمپراتۆری ــەی لەالی ئایینان

مەســیحیەت  و  کرابــوون-  تەفروتونــا 

بــووە »ئایینــی یەکەمــی جیهــان«. پــاش 

چەندیــن ســاڵ، ئەنگڵــس لــە وتارێکــدا بــە 

مێــژووی  لــە  »بەشــدارییەک  ناونیشــانی 

 ،»)1895-1894( ڕەســەندا  مەســیحیەتی 

ــر  ــیۆلۆژیی دەوڵەمەندت ــیکارییەکی سۆس ش

دەربــارەی  زیاتــر،  وردەکاریــی  بــە 

دەخاتــەڕوو.  ســەرەتاییەکان  مەســیحییە 

لــەم جارەیانــدا ئــەو مەســیحییانە کەســانی 

شــارەکان  نــاو  فەرامۆشــکراوی  ئــازادی 

لــە  بێبــەش  و  بێپــەروا  کەســانی  بــوون، 

ــر  ــە ژێ ــارە بچووک ــوون، جوتی ــان ب مافەکانی

قــەرز کەوتــووەکان و کۆیلــەکان بــوون. بەو 

ــە  ــێوازێکی ڕزگاریخوازان ــە و ش ــەی ڕێگ پێی

و  تووخــم  ئــەم  هەمــوو  کۆکــەرەوەی  و 

ڕەگــەزە جیاوازانــە لــە ئــارادا نەبــوو، ئایینــی 

و  گشــتی  دیدگایەکــی  توانــی  مەســیحی 

ــێت)9(. ــێ ببەخش ــیان پ ــی هاوبەش خەونێک

بــەاڵم گرنگیدانــی ئەنگڵــس بە مەســیحیەتی 

ڕەســەن، تەنهــا گرنگیپێدانێکــی کەلەپووریی 

ڕووت نەبــوو؛ ئــەو کەرەســتەکانی خــۆی 

بەرجەســتەوە  بابەتــی سیاســیی  لــە دوو 

گێڕانــەوەی  الیــەک  لــە  وەردەگــرت. 

یادەوەریــی مەســیحییە ســەرەتاییەکان بــوو 

ــاوەری  ــەوە جەم ــەن ســەرجەم بزووتن لەالی

لــە  هــەر  شۆڕشــگێڕییەکانەوە،  و 

ــتەوە  ــەدەکانی ناوەڕاس ــی س هەڵگەڕاوەکان

ســەدەی  لــە  کرێــکاری  کۆمۆنیزمــی  بــۆ 

نــۆزدەدا، تــا دەگات بە خێڵــە تابوورییەکانی 

)ژان شیشــکا)10(( و شــەڕی جوتیــاران لــە 

پــاش  قۆناغــی  لــە  تەنانــەت  ئەڵامنیــا. 

ڕەســەن  مەســیحیەتی  1830شــدا  ســاڵی 

هــەر بــەردەوام بــوو لــە ئیلهامبەخشــین 

ــتی  ــی کۆمۆنیس ــتەکانی کرێکاران ــە خواس ب
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و  ویڵتینــگ(  )ڤیلهێــم  وەک  ئەڵامنــی 

فەڕەنســا.  شۆڕشــگێڕەکانی  کۆمۆنیســتە 

ئەنگڵــس  دیکــەوە  الیەکــی  لــە  بــەاڵم 

بونیادیــی  ڕووخســارێکی  تێبینیــی 

ــوان مەســیحیەتی  ــوو لەنێ هاوشــێوەی کردب

لــە  مۆدێرنــدا.  سۆســیالیزمی  و  ڕەســەن 

هــەردوو بارەکــەدا بابەتەکــە پەیوەســتە بــە 

بزووتنــەوەی گروپــە چەوســاوەکانەوە، ئــەو 

ــان  ــە تاکێکــی جۆراوجۆری ــەی کۆمەڵ گروپان

دەســەاڵتە  لەالیــەن  و  لەخۆگرتــووە 

سیاســییەکانەوە دەچەوســێرنێنەوە، کۆمەڵــە 

تاکێــک کــە مــژدەی هاتنــی ڕزگاربــوون 

لــە بەندایەتــی و نەهامەتییــان داوە. بــۆ 

بــەراوردە  ئــەم  زیاتــری  پۆشــتەکردنی 

ئەنگڵــس دەگەڕێتــەوە بــۆ دەســتەواژەیەکی 

)ئێرنســت ڕینــان( کــە دەڵێــت »ئەگــەر 

بتەوێــت ئایدیایــەک بخەمڵێنیــت دەربــارەی 

گــروپ و تاقمــە مەســیحییە ســەرەتاییەکان، 

یەکێــک  تێبینیــی  لەســەرت  پێویســتە 

ڕێکخراوێکــی  ناوچەییەکانــی  لقــە  لــە 

بکەیــت«)11(.  کرێــکاران  نێونەتەوەیــی 

ــی  ــی جەوهەری ــدا جیاوازی ــەڵ ئەوەش لەگ

نێــوان ئــەم دوو بزووتنەوەیــە خــۆی لــەوەدا 

دەبینێتــەوە کــە مەســیحییەکان ڕزگاربــوون 

لــەو  جیهانــە،  ئــەم  دەرەوەی  دەبەنــە 

دەمــەی سۆسیالیســتەکان ڕزگاریــی مــرۆڤ 

ــا  ــەاڵم ئای ــن. ب ــەدا دەبین ــەم جیهان ــاو ئ لەن

جیاوازییەکــە هێنــدە ئاشــکرایە وەک ئەوەی 

ــت؟  ــدا هەســتی پێدەکرێ ــەم ڕوانین ــە یەک ل

ــن  ــۆ دووەم گەورەتری ــدا ب ــە لێکۆڵینەوەی ل

بزووتنــەوەی ناڕەزایەتیــی مەســیحی –واتــە 

شــەڕی جوتیــاران- ئــەو ڕوونــی و ئاشــکراییە 

ــە  ــەم ناکۆکیی ــەبارەت ب ــراوەی س گریامنەک

)تۆمــاس  ئــەوە  ئایــا  نامێنێــت.  هەیــە 

مۆنــزەر(ی پیــاوی ئایینــی و ســەرکردەی 

شۆڕشــگێڕە  و  جوتیــاران  بزووتنــەوەی 

ــە  ــوو ک ــانزە نەب ــەدەی ش ــۆکەکانی س ڕەش

جەختــی لــە چەســپاندن و دروســتکردنی 

لەســەر  دەکــردەوە  ئاســامن  شانشــینی 

زەوی؟

ڕاپەڕینــی جوتیــاران و کەســێتیی خــودی 

مۆنــزەر بــە تــەواوی ئەنگڵســیان شــەیدا 

کردبــوو. ئەوەبــوو ئەنگڵــس یەکێــک لــە 

مێژووییەکانــی،  ســەرەکییە  لێکۆڵینــەوە 

کــە ڕەنگــە گرنگرینیشــیان بێــت لەنێــو 

مۆنــزەر  بــە  پێشــکەش  هەموویانــدا، 

دەکات، ئەویــش کتێبــی »شــەڕی جوتیــاران 

زۆری  گرنگیدانــی  ڕەنگــە  )1850(«ـــە. 

ئەنگڵــس بــەم ڕاپەڕینــە هۆکارەکــەی ئــەوە 

بێــت کــە تاکــە نەریتــی شۆڕشــگێڕی بێــت 

ــیدا  ــە شیکارییش ــادا. ل ــژووی ئەڵامنی ــە مێ ل

قەیرانــی  و  پرۆتســتانتی  ڕیفۆرمــی  بــۆ 

ملمالنێــی  چەمکەکانــی  بــە  ئایینــی 

لــە  ســەدەدا  کۆتایــی  لــە  چینایەتــی 

ــێ  ــوان س ــی دەکات لەنێ ــا، جیاوازی ئەڵامنی

گۆڕەپانــی  لــە  هەرســێکیان  کــە  بــەرە، 

ڕووبــەڕووی  سیاســی-ئایینییدا  جەنگــی 

ــن  ــەش بریتیی ــەم بەران ــەوە. ئ ــر دەبن یەک

لــە: بــەرەی کاتۆلیکــە کۆنزەرڤاتیڤــەکان، کــە 

پێکدێــت لەوانــەی ســەر بــە دەســەاڵتن، 

بەشــێک  هەروەهــا  ئەســقەفەکان،  وەک 

لــە ئەمیــرەکان و خانەدانــە گــەورەکان و 

تیۆرەکانی 
بانگەشەکردن 
بۆ عەلمانیەت، 
پێشبینیی ئەوەیان 
کردبوو کە بە 
هۆی پێشکەوتنی 
ئاستی هۆشیاری 
و عەقاڵنیەتی 
زانستییەوە ئایین 
بە شێوەیەکی خێرا 
بەرەو کاڵبوونەوە و 
نەمان بڕوات. بەاڵم 
بە بڕوای ئەنگڵس 
مرۆڤ لە کۆمەڵگەی 
بۆرژوازییدا لە الیەن 
هێزە ئابوورییەکانەوە 
نامۆ دەکرێت
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شــارەدارەکان؛ بــەرەی دووەم بریتییــە لــە 

بــەرەی چاکســازیی لۆتەریــی بۆرژوازیــی 

ــە  ــد بەشــێک ل ــش چەن ــە ئەمی ــڕەو، ک میان

خــاوەن موڵکــە ناڕازییــەکان و خانەدانــە 

ــەو  ــک ل ــۆرژوازی و هەندێ ــەکان و ب بچووک

ئەمیرانــە لەخۆدەگرێــت کــە بــە دەســتگرتن 

خۆیــان  کڵێســادا  موڵکوماڵــی  بەســەر 

بــەرەی  دواجــار  کردبــوو؛  دەوڵەمەنــد 

ــە  ــت، ک ــۆک دێ ــی ڕەش ــاران و خەڵک جوتی

ــە  ــگێڕ »ب ــی شۆڕش ــە پارت ــە ل وەک فۆڕمێک

جۆرێــک کــە دەربڕینــی ئایدیاکانــی تۆمــاس 

مۆنــزەر بەوپــەڕی رۆشــنییەوە لــە داخــوازی 

دەردەکــەوت«)12(. بیروباوەڕەکانیانــدا  و 

بــۆ  شــیکارییە  ئــەم  ئەگــەر  بــەاڵم 

ــە ڕێگــەی  ــەکان ل ــەوە ئایینیی ڕووبەڕووبوون

تابلــۆی چینــە کۆمەاڵیەتییــە لێکدژەکانــەوە 

ڕوون و ئاشــکرا دیــار بێــت، ئــەوا ئەنگڵــس 

نەگرتــووە  دوور  بــە  خــۆی  هەمیشــە 

هۆکارگەرێتــی  ســادەکردنەوەی  لــە 

و  فرەیــی  هــۆکاری  گێڕانــەوەی  ]واتــە 

ــەک تاکــە  ــۆ ی ــاردەکان ب هەمەچەشــنیی دی

عەرەبــی[.  وەرگێــڕی  نەگــۆڕ:  پرەنســیپی 

ئەنگڵــس لــە زۆر بــاردا پێــی وابــووە ئاییــن 

ــە  ــە ل ــە ک ــان »عەبا«یەی ــک« ی ــەو »ماس ئ

پێوداویســتی  پشــتییەوە )بەرژەوەنــدی و 

خۆیــان  جیاجیــاکان(  چینــە  خواســتی  و 

حەشــارداوە. بــە دیاریکــراوی ســەبارەت بــە 

تۆمــاس مۆنــزەر، ئەنگڵــس بانگەشــەی ئەوە 

دەکات کــە مۆنزەر ئایدیا شۆڕشــگێڕییەکانی 

لــە پشــت »دەســتەواژە مەســیحییەکان« 

»ماســکێکی  پشــت  لــە  یاخــود 

کاتێــک  شــاردۆتەوە.  ئینجیلی«یــەوە 

پەیامبەرێتییەکــی  زمانــی  »بــە  مۆنــزەر 

کــە  لەبەرئەوەیــە  دەدوێــت،  ئایینــی« 

ــەو  ــە ل ــووە ک ــان ب ــە زم ــە »تاک ــەو زمان ئ

ــووە«. ڕوون  ــن ب ــی تێگەیش ــەدا قابیل دەم

شــیکردنەوەیەدا  لــەم  کــە  ئاشــکرایە  و 

بڕێــک ناکۆکــی هەیــە، کــە هۆکارەکــەی 

و  ئەتایســتی  هۆشــیارییەکی  پێدانــی 

ــاراوە  ــێوەیەکی ش ــە ش ــتییە –ب گنۆستیسیس

بــە  مەســیحییەوە-  پــەردەی  پشــت  لــە 

شۆڕشــگێڕێکی گــەورەی ســەدەی شــانزە. 

ــزەر،  ــی مۆن ــیحیی هەزارەی ــدی مەس ڕەهەن

ــزە ڕۆحــی و ئەخالقییەکــەی،  هەروەهــا هێ

ئــەو ژیانــە ســۆفیگەرییە قووڵــەی تێیــدا 

ــدی  ــە دی ــان ل ــت هەمووی ــا؛ پێدەچێ دەژی

ئەنگڵســدا شــاردراوە و نەبیــرناو بــن. هــەر 

لەبــەر ئەمەیــە کــە یەکێــک لــە بەشــدارییە 

بلــوخ  ئێرنســت  کتێبەکــەی  گرنگەکانــی 

دەبینێتــەوە  خــۆی  مۆنــزەر،  دەربــارەی 

قیامەتبینییــە  لــە  جەختکردنــەوەی  لــە 

»تیۆلۆژیســتەکانی  مەســیحییەکەی 

شــۆڕش«)13(.

سەرســامیی  ئەنگڵــس  دەمــەدا  لــەو 

ــەم  ــێتیی ئ ــە کەس ــاردبووەوە ب ــۆی نەش خ

ــی  ــە ئایدیاکانیش ــە، ک ــەرە هەزارەیی پەیامب

»ئایدیــای  و  کۆمۆنیســتی«  »نیمچــە  بــە 

دەکــرد.  وەســف  شۆڕشــگێڕانە«  ئایینیــی 

کــە  دەکات  لــەوەش  بــاس  ئەنگڵــس 

ــزەر،  ــیی مۆن ــاوەڕی سیاس ــدە و بیروب عەقی

ئــەم  لەگــەڵ  دێتــەوە  هاوســاز  تــەواو 

تێگەیشــتنە ئایینییــە شۆڕشــگێڕییە و لــە 

هەمــان کاتیشــدا، پەیوەنــدی و بەســتەرە 

ــتەکانیش  ــییە بااڵدەس ــی و سیاس کۆمەاڵیەت

ــەی  ــەی تیۆلۆژیاک ــەو دەم ــت، ل تێدەپەڕێنێ

ئایینییەکانــی  تێگــە  و  چەمــک 

 )...( تێدەپەڕێنێــت  خــۆی  زەمەنەکــی 

بریتــی  تەنهــا  –کــە  پڕۆگرامەکەشــی 

ــژە  ــی توێ ــەوەی داخوازی ــە کۆکردن ــوو ل نەب

گشــتییەکانی ســەردەمەکەی خــۆی، بەڵکــو 

هێنانەپێشــێکی رادیکاڵــی هەلومەرجەکانــی 

ــوو،  ــە ب ــەزە پرۆلیتارییان ــەو ڕەگ ــی ئ ڕزگاری

توێژانــەدا  ئــەم  لەنــاو  تۆوەکانیــان  کــە 

ــە  ــە ل ــە بریتیی ــارە ک ــکرا دی ــە ئاش ــوو- ب ب

شانشــینی  دروســتکردنی  دەســتبەجێ 

دروســتکردنی  زەوی،  لەســەر  ئاســامن 

پەیامبــەران،  هەزارەیــی  شانشــینێکی 

ئــەوەش لــە ڕێگــەی گەڕانــەوەی کڵێســا 

ڕەســەنەکانی  کانــگا  و  ســەرچاوە  بــۆ 

خــۆی و دوورخســتنەوەی ســەرجەم ئــەو 

کڵێســایەدا  ئــەم  لەگــەڵ  دامەزراوانــەی 

دەکــرا  ئــەوە  بانگەشــەی  کــە  لێکــدژن، 

ــەاڵم  دامــەزراوەی ســەرەتایی و ڕەســەنن، ب

لــە ڕاســتیدا تــەواو تــازە و داهێــرناو بــوون. 

هیــچ  ئاســامن  شانشــینی  مۆنــزەر  الی 

لــە کۆمەڵگەیەکــی خاڵــی  نەبــوو جگــە 

ــە  ــی ل ــەکان، خاڵ ــە چینایەتیی ــە جیاوازیی ل

خاوەندارێتیــی تایبــەت، خاڵــی لــە هــەر 

دەســەاڵتێکی خۆویســت و نامــۆ و بێگانــە و 

کۆمەڵگەکــە«)14(. تاکەکانــی  بــە  دژ 

ئــەوەی بۆتــە جێگــەی خەماندنــی ئــەو 

وەزیفــە  تەنهــا  سەرنجڕاکێشــە،  بڕگــە 

تەنانــەت  یاخــود  ناڕەزایەتیئامێزەکــەی، 
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ئەگــەر بڵێیــن وەزیفــە شۆڕشــگێڕییەکەی 

بزووتنــەوەی ئایینــی نییــە، بەڵکــو ڕەهەنــدە 

خۆرهەاڵتناسییەکەشــیەتی، واتــە وەزیفــە 

یۆتۆپییەکــەی. ئێمــە لێــرەدا لــە بەرەیەکــی 

وێنەدانەوەدایــن.  تیــۆری  پێچەوانــەی 

لەبریــی ئــەوەی تەنهــا گوزارشــتێکی ســادە 

بااڵدەســتەکە،  هەلومەرجــە  لــە  بێــت 

بیروبــاوەڕە سیاســی و ئایینییەکــەی مۆنــزەر 

داهێنەرانــە«ی  »پێشــوەختییەکی  وەک 

داهاتــووش  کۆمۆنیســتەکانی  خواســتی 

لــەم  دەتوانێــت  مــرۆڤ  دەردەکەوێــت. 

دەقــەدا پێدراوێکــی تــازەش بدۆزێتــەوە، 

ڕانەوەســتاوە،  لەســەری  ئەنگڵــس  کــە 

لــە  بلــوخ(  )ئێرنســت  دواتــر  بــەاڵم 

دەربــارەی  خۆیــدا  ســەرەتایی  وتارێکــی 

ــە  ــە کتێب ــزەر، و دوات€ریــش ل تۆمــاس مۆن

ــە  ــد«، ب ــیپی ئومێ ــەرەکییەکەیدا »پڕەنس س

قووڵــی پەیــی پــێ بــردووە.

ــە هەڵســەنگاندنێکی  ــۆ ئاگاداربوونیــش ل ب

ــداریی  ــەی بەش ــەنگ و دادپەروەران هاوس

ــی- ــە شــیکردنەوەی کۆمەاڵیەت ــس ل ئەنگڵ

]ی  چاکســازی  بزووتنــەوەی  مێژوویــی 

بــۆ  بگەڕێینــەوە  دەتوانیــن  ئایینــی[، 

 – کریخــەر  )لیۆنــارد  پێشــەکییەکەی 

Leonard Krieger( بــۆ چاپــی ئینگلیزیــی 

ســاڵی 1967ی کتێبەکەی ئەنگڵس »شــەڕی 

جوتیــاران لــە ئەڵامنیــا«. کریخــەر دەڵێــت: 

»پەیوەندیــی نێــوان هــۆزە ڕیشــەییەکان 

ئــەو  و چینــە گشــتییەکان و جوتیــاران، 

ئەنگڵســی  چــاوی  بــەر  پەیوەندییــەی 

ــە  ــە شــیکارییە مێژوویی ڕۆشــنکردبووەوە ل

ســەنگینەکانیدا، تاکــە پەیوەندیــی دەقیقــە 

بــەرەی  هــەردوو  مێژوونووســانی  کــە 

ــوان ]مێژوونووســە[  ــە گەورەکــەی نێ کەلێن

ــوون  ــە و ڕێککەوت ــتەکان قبوڵیان مارکسیس

گشــتی  شــێوەیەکی  بــە  لەســەری. 

لەپێشــێتییەش  ئــەو  ئەگــەر  تەنانــەت 

بــە شــێوەیەکی گشــتگیر قبــوڵ نەکــەن 

بەرژەوەندییــە  دەیداتــە  ئەنگڵــس  کــە 

پەیوەندیــی  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 

تاکالیەنــەی نێــوان بیروبــاوەڕە ئایینییــەکان 

ــز  ــەوا هەرگی ــەکان، ئ ــە کۆمەاڵیەتیی و چین

گرنگیــی ڕەهەنــدی کۆمەاڵیەتیــی ملمالنــێ 

چاکســازیی  ســەردەمی  ئایینییەکانــی 

ئایینــی، جێگــەی گومــان نییــن. هەروەهــا 

ــەم  ــی ئ ــی کارکردن ــکراکردنی چۆنیەتی ئاش

پەیوەندییــە، هێشــتا هــەر یەکێکــە لــە 

ــە زانســتی  ــە گەرمــەکان ســەبارەت ب بابەت

ئەوروپــا«)15(. مێــژووی 

ئەگــەر گرنگیپێدانــی مارکــس چڕبووبێتــەوە 

لەســەر پشــت بەیەکبەســتنێکی دووالیەنەی 

نێــوان پڕۆتســتانتیزم و ســەرمایەداری، ئــەوا 

ئەنگڵــس ســەرقاڵی شــیکردنەوەی کالڤینیــزم 

و بــۆرژوازی بــووە. لــەم بارەیــەوە دەڵێــت: 

نــاوازەوە،  فەڕەنســیی  وردییەکــی  »بــە 

بــۆ  کاڵڤیــن  گەورەکــەی  گرنگیپێدانــە 

ــووە،  ســیفەتە بۆرژوازییەکــەی چاکســازی ب

بــە بەخشــینی ڕەهەندێکــی کۆماریخوازی و 

دیموکراســی بەســەر کڵێســادا«. لــە میانــەی 

ســەدەی حەڤــدەدا  ئینگلیزیــی  شۆڕشــی 

تەڵەکەیەکــی  و  فێــڵ  وەک  »کاڵڤینیــزم 

بەرژەوەندییەکانــی بــۆرژوازی لــەو دەمــەدا 

ــیکردنەوەیە  ــەم ش ــەاڵم ئ ــەوت«)16(. ب دەرک

دەربــارەی کایــەی شــانۆیی )کەرنەڤاڵئامێز(، 

پەیوەندیــی  ســادەکردنەوەی  وەک  کــە 

ئاڵــۆز و لێکــدژ و دیالەکتیکیــی نێــوان ئاییــن 

و چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان دەردەکەوێــت، 

و  شــاردنەوە  تەنهــا  بــۆ  ســادەکردنەوەی 

نائامادەییەکــی ســادە و ســاکار و میکانیکیی 

ــە  ــیکردنەوەیە تاک ــەم ش ــک، ئ ــە ماس ڕوو ب

ئەنگڵــس  پێشــنیارکراوی  شــیکردنەوەی 

دەتوانێــت  مــرۆڤ  کاڵڤینیــزم.  بــۆ  نییــە 

لەنــاو نووســینەکانیدا گریامنــەی بەپیــت 

نێــوان  پێکەوەبەســتنی  بــۆ  بدۆزێتــەوە 

ئاییــن و هەلومەرجــی ماتریاڵیــی بــۆرژوازی. 

ئەنگڵــس ئاماژەیــەک بــەوە دەدات: »کاتێک 

دەهێنێــت،  شکســت  لۆســەر  مارتــن 

ــاوەڕە  ــەوە«. بیروب ــە دەبات ــن گرەوەک کاڵڤی

ــۆ  ــوون ب ــدەرەوە ب ــتییەکان وەاڵم کاڵڤینیس

پەرەســەندووەکانی  هــەرە  پێداویســتییە 

خۆیــدا.  ســەردەمەکەی  لــە  بــۆرژوازی 

دەربــارەی  ]کاڵڤیــن[  پڕەنســیپەکانی 

قەزاوقــەدەر، گوزارشــتێکی ئایینــی بــوون 

لــەو حەقیقەتــەی کــە لــە جیهانــی کێبڕکێــی 

ســەرکەوتن  و  شکســت  بازرگانییــدا، 

یــان  چاالکیــی  بــە  نییــە  پەیوەســت 

ــە  ــەوە، بەڵکــو پەیوەســتە ب ــی مرۆڤ زیرەکی

ناتوانێــت  خۆیشــی  کــە  بارودۆخێکــەوە 

کۆنرۆڵــی بەســەردا بــکات. ئــەم دۆخــە 

پشــت نابەســتێت بــەوەی کــێ دەخوازێــت 

ــر  ــە ژێ ــە کەوتۆت ــت، چونک ــێ دەیەوێ و ک

ــت و  ــە بااڵدەس ــزە ئابووریی ــی هێ ڕەحمەت

نادیارەکانــەوە«)17(.
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و  شــیکارە  ئــەم  نێــوان  لێکچوونــی 

شــیکارەکەی )ماکــس ڤێبــەر(، لــە نیــگای 

ــووە،  ــان نەب ــۆکاچ( ڕزگاری ــۆرج ل ــژی )ج تی

کــە هاتــووە لەپێنــاو دروســتکردنی پاڵپشــتی 

بــۆ تێزەکــەی خــۆی دەربــارەی بەشــتبوونی 

پێکــەوە  دووانــەی  ئــەو  ســەرمایەداری، 

بەســتۆتەوە. لــۆکاچ ئامــاژە بــەوە دەدات 

ئایینداریــی  کــە  نییــە  ڕێککــەوت  »بــە 

تەریقەتــەکان،  و  ڕێبــاز  شۆڕشــگێڕانەی 

ــۆ  ــووە ب ــەی ب ــکردنی ئایدیۆلۆژیاک پێشکەش

ــەرمایەداریی  ــی س ــەرە پاڵفتەکان ــە ه فۆڕم

)ئینگلتــەرا و ئەمریــکا(. ڕەنگــە ڕیســک بێت 

گــەر بگوترێــت کــە پێکەوەکۆکردنــەوەی 

ــوان  کالڤینیســتیی –یاخــود شۆڕشــگێڕی- نێ

لــە  تەواوەتــی  خۆدابڕینــی  ئەخالقــی 

ــە  ــن ل ــاو داخس ــەرزەمین و چ ــی س جیهان

ئاســت هەمــوو ئــەو هێــزە بابەتییانــەی 

چارەنووســی  و  هەڵدەســوڕێنن  جیهــان 

ئــەم  دروســتبووە،  لەنــاودا  مرۆڤیشــی 

پێکەوەکۆکردنەوەیــە، لــە چوارچێوەیەکــی 

ئەفســانەیی بــەاڵم لــە بارێکــی پاڵفتــە و 

ڕووتــدا، بریتییــە لــە بونیــادی بــۆرژوازی 

و هۆشــیاری«. لــە پەراوێــزی الپەڕەیــەک 

دەدات  ئامــاژە  دواتــردا،  الپەڕەکانــی  لــە 

و  ئەنگڵــس  ناوبراوەکــەی  کتێبــە  بــە 

یەکەمــی  بەشــی  لــە  ڤێبــەر  وتارەکــەی 

ئاییــن«.  »سۆســیۆلۆژیای  کتێبەکەیــدا 

کــە  نەچــوو  ئــەوەدا  دوای  بــە  لــۆکاچ 

ــس و  ــتیی ئەنگڵ ــەی ماتریالیس ــت ڕاڤ بزانێ

ڕاڤــەی ماتریالیســتیی ڤێبــەر –کــە خــۆی 

پێــی وابــوو- ڕاســتییە یاخــود ناڕاســتییە، 
Friedrich Engels
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ئایدیالیســتییە،  یاخــود  ناماتریالیســتییە 

دەتوانــن پێکــەوە هەڵبکــەن یاخــود نــا. 

کاتێــک پرســەکە پەیوەســت دەبێــت بــە 

ئــەو  پێدراوەکانــەوە،  هەڵســەنگاندنی 

ــەرە(  ــتی ڤێب ــە )مەبەس ــی نیی ــش میوان مێ

بــە قبوڵکــردن یاخــود قبوڵنەکردنــی ڕاڤــەی 

هۆکارگــەری«)17(.

ــۆ  ــیکردنەوەیدا ب ــەی ش ــە میان ــس ل ئەنگڵ

ــدەدا  ــە ســەدەی حەڤ ــزی ل شۆڕشــێ ئینگلی

سۆســیۆلۆژییانە،  ڕوانگەیەکــی  بــە 

ــن  ــە »دووەمی ــردووە ک ــەوەی ک ــی ئ تێبینی

ڕاپەڕینــی گــەورەی بــۆرژوازی، ڕێبازێکــی 

ــدا  ــاو کاڵڤینیزم ــەلی لەن ــادە و تێروتەس ئام

هاتەبەردەســت«. ئەگــەر ئــەوە ئاییــن بێــت 

ــک  ــە بیروباوەڕێ ــە ب ــزم ک ــی ماتریالی لەبری

پڕچــەک  خــۆی  شۆڕشــگێڕانەی  خەباتــی 

بــکات، هــۆکاری ڕوودانــی ئــەوە رسوشــتی 

ــەفەیە  ــەو فەلس ــەی ئ ــیی کۆنەخوازان سیاس

ــاو  ــەرا ب ــە ئینگلت ــەدا ل ــەو دەم ــە ل ــوو ک ب

وەک  هۆبــزدا  لەگــەڵ  »ماتریالیــزم  بــوو. 

ــەکان  ــە خاوەندارێتیی ــکاری ئیمتیازات بەرگری

شــانۆکە  لەســەر  ڕەهــا،  حوکمــی  و 

ڕەهــاش  خاوەندارێتیــی  دەرکــەوت. 

منداڵــەی  ئــەم  بانگەشــەی هێشــتنەوەی 

ــز  ــدا هــەم بەهێ ــەک کات ــە ی ــە ل ــرد، ک دەک

و هــەم گاو بــوو -کــە ئەویــش گــەل بــوو- 

لەژێــر زەبــری نیــردا. هەمــان شــت لەگــەڵ 

ڕوودەدات،  )هۆبز(یشــدا  جێنشــینانی 

)ئەنتۆنــی  و  بۆڵینــربۆک(  )هێــرنی  وەک 

ــی دیکــە. فۆڕمــی  شافتیســبوری( و چەندین

دێیســتیی ماتریالیزمیــش، وەک فۆڕمێکــی 

ــەوە، هــەر  ــە ئەریســتۆکراتی مای ــەت ب تایب

ــی  ــاو توێژێک ــۆرژوازی لەن ــۆرەش ب ــەو ج ب

لــە  کردبــوو...  قەتیســی  دیاریکــراودا 

ــەم  ــاواز ل ــەوە و جی ــوو ئەوان ــەروو هەم س

ئەریســتۆکراتییە،  تێیســتیی  و  ماتریالیــزم 

ئایینییانــەی  تائیفــە  و  دەســتە  ئــەو 

پێشــر ئااڵهەڵگــر و دابینکــەری ســەرباز 

بــوون بــۆ بەگژداچوونــەوەی )بنەماڵــەی 

هێزێکــی  ببوونــە  ئێســتاش  ســتیوارد(، 

ــی ناوەڕاســتی  ــۆ پاڵپشــتیی چین ســەرەکی ب

پێشــکەوتنخواز...«)18(.

ــە،  ــە ئاماژەیەکــی گرنگــی تێدای ــەم تێبینیی ئ

لــە  خۆدابڕینــی  بــە  ئەنگڵــس  چونکــە 

بــۆ مێــژوو و میراتــی  ڕوانگــەی هێڵیــی 

فەلســەفەی ســەردەمی ڕۆشــنگەری، دان 

نێــوان  ملمالنێــی  کــە  دەنێــت  بــەوەدا 

ماتریالیــزم و ئاییــن بــە زەرووری هاوشــێوە 

شــۆڕش  نێــوان  ملمالنێــی  لەگــەڵ  نییــە 

پاشەکشــە،  و  پێشــکەوتن  دژەشــۆڕش،  و 

ئــازادی و ملهــوڕی، چینــە بااڵدەســتەکان 

و چینەکانــی خــوارەوە. ئەمــەش وەهــای 

ئــەو  دژبــەری  بۆچوونەکــەی  کــردووە 

بۆچوونــە بێــت کــە دواتــر مارکســیزمی 

ــۆڤێتییەکەیدا،  ــە س ــام و بۆن ــە ت ــی، ب فەرم

ــە دیاریکــراوی  ــۆ دەکــرد)20(. ب بانگەشــەی ب

تــەواو  پەیوەندییەکــی  بــارەدا،  لــەم 

هەڵگــەڕاوە دەبینیــن: ئایینــی شۆڕشــگێڕانە 

دژ بــە ماتریالیزمــی ڕەهــا.

ــەرنج،  ــەی س ــە جێگ ــرەدا دەبێت ــەوەی لێ ئ

بــۆ  مانــەوەی  ســەرەڕای  کــە  ئەوەیــە 

ــس  ــەرا، ئەنگڵ ــە ئینگلت ــاڵ ل ــاوەی 40 س م

ــە بزووتنــەوەی  ــەداوە ب ــز گرنگیــی ن هەرگی

بــە  ئینگلیــزی،  سیاســی-ئایینیی شۆڕشــی 

ــەکان،  ــەت ئاڕاســتە ڕادیکاڵ شــێوەیەکی تایب

یەکســانیخوازەکان یاخــود کۆمۆنیســتەکان 

و  لیڤیلــەرز  ئاڕاســتەی  هــەردوو  )وەک 

دیکــەرز()21(، کــە لــەو ڕاپەڕینــە گەورەیــەدا 

ــەدا  ــەم چوارچێوەی ــن ل ــن. دەتوانی دەرکەوت

پێچەوانــەی  کــە  بکەیــن  ئــەوە  تێبینیــی 

ئەڵامنیــی  چاکســازیی  بزووتنــەوەی 

ــەوە ئینگلیزییەکــە،  ســەدەی شــانزە، بزووتن

بــە شــێوەیەکی نیمچــە قەتیســکراو، لــە 

بۆرژوازییەکەیــدا  ڕەهەنــدە  چوارچێــوەی 

شــیکردنەوەی بــۆ کــرا.

ــوو کــە شۆڕشــی  ــاوەڕەدا ب ــەو ب ئەنگڵــس ل

ــە ســەدەی حەڤــدەدا، دواییــن  پیورتانیــزم ل

بتوانێــت  کــە  ئاییــن  بــۆ  بــوو  هــەل 

ئایدیۆلۆژیایەکــی  ڕۆڵــی  میانەیــدا  لــە 

ئینگلتــەرای  »لــە  ببینێــت،  شۆڕشــگێڕ 

جــار  دواییــن  بــۆ  حەڤــدەدا  ســەدەی 

ئــااڵی ئایینــی ڕەتکرایــەوە، بــەاڵم پەنجــا 

ســاڵی تێنەپەڕانــد کــە جارێکــی دیکــە و 

ــەردە، لەســەر شــانۆی تێگەیشــتنی  ــێ پ بەب

فەڕەنســا  بۆرژوازییەکانــی  نیۆکالســیکییە 

دەرکەوتــەوە«، شۆڕشــی گــەورەی فەڕەنســا، 

ــە  ــوو کــە »ب ــۆرژوازی ب ــی ب یەکــەم ڕاپەڕین

شــێوەیەکی یەکجارەکــی ڕووپۆشــی ئایینیــی 

ڕەتکــردەوە و گشــت شــەڕەکانی لەســەر 

ئاشــکرا  و  ڕوون  سیاســیی  زەمینەیەکــی 

ــن[  ــاتەوە ]ئایی ــەم س ــدی ل ــدا«، ئی ئەنجام

هیــچ نەبــوو جگە لــە هێزێکــی کۆمەاڵیەتی 

سیاســی«)22(. کۆنەپارێــزی  و 
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ــەوە ئەنگڵــس، هاوشــێوەی مارکــس،  لەبەرئ

ــی  ــەر بەردەوامبوون ــوو بەرامب ــی وڕماب واق

ڕەســەن  مەســیحیەتی  بــۆ  گەڕانــەوە 

لەالیــەن ئاڕاســتە کرێکارییــە ســەرەتاییەکان 

لــە  نــۆزدە.  ســەدەی  کۆمۆنیســتەکانی  و 

دەربــارەی   1843 ســاڵی  لــە  وتارێکیــدا 

»پێشــکەوتنی ڕیفۆرمــی کۆمەاڵیەتــی لــە 

کیشــوەرەکە«، ئەنگڵــس سەرســامیی خــۆی 

دەربڕیــوە لــەو کۆمۆنیســتە فەڕەنســییانەی 

نــارساو  نەتەوەیەکــی  »هاوواڵتیــی  کــە 

بــوون بــە بــێ باوەڕێکــی ئایینــی، لــەو 

ــوون.  ــیحی ب ــان مەس ــودی خۆی ــەی خ دەم

یەکێــک لــە بــاوەڕە نەگــۆڕە دڵخوازەکانیــان 

واتــە  »مەســیحیەت  کــە  بــوو  ئــەوە 

پاســاو  دابــوو  هەوڵیشــیان  کۆمۆنیــزم«، 

بــۆ ئەمــە بهێننــەوە لــە ڕێگــەی کتێبــی 

خــۆی  کتێبــە  ئــەو  چونکــە  پیــرۆزەوە، 

ــەی  ــەو کۆمەاڵن ــراوی ئ ــە دان ــەوە ل دەبینێت

مەســیحییە  دەگوترێــت  وەک  کــە 

ســەرەتاییەکان خۆیــان تێــدا کۆکردبــووەوە. 

پارادۆکســە  ئــەم  بــۆ  ئەنگڵــس  ڕاڤــەی 

هۆشــیارییەکی  لــە  بریتیبــوو  ڕووکەشــە 

ســاختە دەربــارەی ئینجیــل الی کۆمۆنیســتە 

فەڕەنســییەکان. ئەگــەر بــە باشــی ئــاگاداری 

درکیــان  ئــەوکات  بووبێــن،  کتێبــە  ئــەو 

گشــتیی  »ڕۆحــی  کــە  دەکــرد  بــەوە 

ــەڵ  ــدژە« لەگ ــەواو لێک ــی ت ئامۆژگارییەکان

ــس  ــەش، ئەنگڵ ــدا. ســەرەڕای ئەم کۆمۆنیزم

تێبینیــی ئــەوەی کــردووە کــە ویتڵینــگ 

کۆمۆنیزمــی  دامەزرێنــەری  )Weitling(ی 

ئەڵامنــی »یەکێکــە لەوانــەی هاوشــێوەی 

جەختــی  فەڕەنســا  ئیکارییەکانــی)23( 

لــەوە دەکــردەوە کــە مەســیحیەت واتــە 

کۆمۆنیــزم«. بــە ڕەتکردنــەوەی ئــەم ئاوێتــە 

هاوســۆزی  ئەنگڵــس  سیاســی-ئایینییە، 

لەگــەڵ  خــۆی  فەلســەفیی  هاوڕایــی  و 

دەردەبڕێــت  ئینگلیزەکانــدا  سۆسیالیســتە 

کــە  ئــۆون«،  شــوێنکەوتووەکانی  )لــە 

»خەباتیــان دەکــرد، هاوشــێوەی خەباتــی 

ئێمــە، دژ بــە پێشــگریامنە ئایینییــەکان«، بــە 

پێچەوانــەی کۆمۆنیســتە فەڕەنســییەکانەوە، 

هێشــتبۆوە،  نەمــری  بــە  »ئایینیــان  کــە 

هــەر  قورســیش  کۆتێکــی  هاوشــێوەی 

ڕایاندەکێشــا«)24(.  خۆیانــدا  دوای  بــە 

ــەبارەت  ــە س ــەم جیاوازیی ــە ئ ــکرایە ک ئاش

بــە ڕوانیــن لــە ئاییــن، هــەر بــە نەســازاوی 

ئەنگڵــس(  و  )مارکــس  لەنێــوان  مایــەوە 

کــە  فەڕەنســییەکان(،  )کۆمۆنیســتە  و 

ــە دەوری  ــان ســاڵی 1844 ل ــەی دوایی ئەمان

گۆڤــاری »تۆمــارە فەڕەنســی- ئەڵامنییەکان« 

بــوو  ســووریش  هەروەهــا  کۆببوونــەوە. 

ــە  ــگ ل ــۆی و ویتڵین ــوان خ ــی نێ ــە دابڕان ل

ســەروبەندی  لــە  ئــەوەش   ،1846 ســاڵی 

بــە  نەیــار  نووســینێکی  باوبوونــەوەی 

»کۆمۆنیزمــی خۆبەخشــی« کــە لەالیــەن 

Hermann Kriege(وە  کریجــە  )هێرمــان 

نوورسابــوو.

ــس  ــەروارە، ئەنگڵ ــەو ب ــاڵ ل ــی س ــاش س پ

بــە ئاســودەییەوە تێبینیــی ئــەوەی دەکــرد، 

کرێکارانــی  نوێــی  بزووتنــەوەی  کــە 

ئایینــدار  بزووتنەوەیەکــی  سۆسیالیســت، 

ئــەو  بــۆ  نائایندارییــش  چەمکــی  نییــە، 

زیاتــر ســەرنجڕاکێش بــوو وەک لــە چەمکــی 

سەرەکییەکەشــی  ئارگومێنتەکــە  ئەتایــزم. 

بەرامبــەر  بــوو  گاڵتەجاڕییــەک  جــۆرە 

بانگەشــەی هەندێــك لــە شۆڕشــگێڕەکان 

باکۆنینیســتەکان(  و  بالنکیســتەکان  )وەک 

بــۆ  خەڵــک  »گۆڕینــی  بــە  ســەبارەت 

ــم«  ــی و حاک ــی موفت ــە فەرمان ئەتایســت ب

مەرســوم  بــە  خــودا  »ڕەتکردنــەوەی  و 

»ئەتایــزم  یاخــود  بەیاننامەیــەک«،  و 

ــاری«؛  ــی ناچ ــادەی باوەڕێک ــە م ــت ب بکرێ

کــە  بــوو  ئــەوە  بێــت  جۆرێــک  هــەر 

سۆسیالیســت  کرێکارانــی  الی  ئەتایــزم، 

و  ئەڵــامن  تایبەتیــش  شــێوەیەکی  بــە  و 

فەڕەنســییەکان، ببــووە مەســەلەیەک کــە 

چەمکــە  »ئــەم  و  بەســەرچوە«  »کاتــی 

نێگەتیڤــە چەمکێکــە کــە مایــەی ســازانیان 

نەبــووە لەســەری، لەبەرئــەوەی لــە پێگــەی 

ــەڵ  ــوون لەگ ــدا نەب ــتکاری تیۆریی بەرهەڵس

بــاوەڕداران بــە خــودادا، بەڵکــو لــە پێگــەی 

بــە  بــوون.  فیعلییــدا  بەرهەڵســتکارێکی 

خــودا  پرســی  بــە  کۆتاییــان  ســادەیی 

ــە  ــتادا و ل ــە ئێس ــەوەی ل ــوو، لەبەرئ هێناب

جیهانــی ڕاســتەقینەدا دەژیــان، هەربۆیــە 

بــوون«)25(. ماتریالیســت 

دەستنیشــانکردنە  ئــەم  کــە  ئاشــکرایە 

پەیوەندیــدارە بــەو گریامنــە بنەڕەتییــەی 

ئەنگڵســەوە، کــە پێــی وابوو لە ســەرەتاکانی 

لەگــەڵ  واتــە  هــەژدەوە،  ســەدەی 

ڕۆشــنگەرییدا  فەلســەفەی  دەرکەوتنــی 

مەســیحیەت  منوونــە(،  بــۆ  ڤۆڵتێــر  )الی 

و  خۆیــەوە  قۆناغــی  دواییــن  چــووە 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 190
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

پەردەپۆشــی  ببێتــە  نەیدەتوانــی  چیــر 

خواســتەکان،  و  هەڵپــە  ئایدیۆلۆژیــای 

واتــە چینــی پێشــکەوتووخواز)26(. لەگــەڵ 

ــدا  ــیکارییە کۆنکرێتییەکانی ــە ش ــدا ل ئەمەش

دەرخــەری هەڵوێســتێکی زیاتر هەســتیارانە 

بــوو بەرامبــەر جیاوازییەکان، و ئامادەباشــر 

بــۆ داننــان بــە بوونــی ئــەو بزووتنــەوە 

ئایینییانــەی کــە دەتوانــن وێرانکــەر بــن 

یاخــود ئــەو بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕییانەی 

ئایینــی.  »فۆڕمێــک«ی  بــۆ  گەڕاونەتــەوە 

بــۆ منوونــە لــە وتارێکیــدا کــە دەگەڕێتــەوە 

بــۆ ســاڵی 1853 و ناوەڕۆکەکــەی بریتیبــوو 

جەمســەرەکانی  نێــوان  ملمالنێــی  لــە 

دەســەاڵتە  و  فرایبــۆرگ  شــاری  کڵێســای 

ــی  ــەی بادن ــری ناوچ ــتانتییەکان )می پرۆتس

ــی  ــە ڕاپەڕین ــاژە ب ــس ئام ــا(، ئەنگڵ ئەڵامنی

بــۆ  دەکات  جوتیــاران  چەکداریــی 

بەرگریکــردن لــە پیاوانی ئایینیــی )کاتۆلیک( 

ــییەکان.  ــەی پروس ــی جەندرم و دەرپەڕاندن

ئــەم  چاوەڕواننەکــراوی  گەڕانــەوەی 

ــە ســەدەی حەڤــدەدا  ــە ل ملمالنــێ ئایینییان

ــادەیی  ــە س ــت؟ »زۆر ب ــە دەکرێ ــۆن ڕاڤ چ

لــەو حەقیقەتــەدا  نهێنیــی ئەمــە خــۆی 

بزووتنــەوە  ســەرجەم  کــە  دەبینێتــەوە 

ڕووکارە  لەژێــر  کــە  جەماوەرییــەکان 

دیارەکــەدا هەڵهاتبــوون و پەیدابووبــوون، 

لــە الیــەن حکومەتــەوە ناچارکــران کــە هــەر 

ــۆفیگەرییانەی  ــی س ــەرەتاوە فۆڕمێک ــە س ل

وەهــا وەربگــرن کــە نەتوانرێــت چاودێــری 

ئایینــی.  بزووتنەوەیەکــی  وەک  بکرێــن 

پیاوانــی ئایینــی دەســتبەرداری ڕووکەشــە 

بــاوەڕەدا  لــەو  و  بــوون  خەڵەتێنــەرەکان 

بــوون ئاڕاســتەکردنی هەستوســۆزی خەڵــک 

دژ بــە حکومــەت و وەک خزمەتێــک بــۆ 

بەرژەوەندییەکانیــان، نــەک لــە واقیعــدا، 

ــیارانەن  ــە و ناهۆش ــی نائاگاییان ئامڕازگەلێک

بــە خــودی شــۆڕش)27(. ئــەوەی لەمــە زیاتــر 

شــیکارییەکەی  سەرســوڕمانە،  جێگــەی 

لــە  ڕزگاری  ســوپای  بــۆ  بــوو  ئەنگڵــس 

ــە  ــت ســوپاکە »ل ــس دەڵێ ــەرا. ئەنگڵ ئینگلت

پارێزگاریکــردن  بــۆ  کۆششــیدا  و  هــەوڵ 

لــە ڕۆحــی ئایینیــی چینــی کرێــکار بــە 

ــی  ــار بۆرژوازی ــت، دواج ــک بێ ــەر نرخێ ه

ئینگلیــز هاوکارییە مەترســیدارەکەی ســوپای 

ســوپایە  ئــەم  کــە  قبووڵکــرد،  ڕزگاریــی 

ئەرکــی بوژاندنــەوە و بانگەشــەکردن بــۆ 

ــتۆگرتبوو،  ــەرەتایی لەئەس ــیحییەتی س مەس

تەماشــای  خــودا  خۆشەویســتی  وەک 

هەژارەکانــی دەکــرد، بــە میتۆدێکــی ئایینــی 

دەچــووەوە،  ســەرمایەدارییدا  گــژ  بــە 

بەمــەش ڕەگــەزی ئەنتاگۆنیزمــی چینایەتیــی 

مەســیحییەتی ســەرەتایی گەشــەدەکات و 

ــە  ــک ل ــە ڕۆژێ ــە ڕەنگ ــەوە، ک ــد دەبێت تون

ڕۆژان ببێتــە مایــەی دڕدۆنگــی لــە نێــو ئــەو 

دەوڵەمەندانــەدا، کــە لەمــڕۆدا پارەیــان بــۆ 

تەرخانکــردووە«)28(. مەبەســتە  ئــەم 

بکەیــن  لــەوە  بــاس  نــاکات  پێویســت 

ئەنگڵــس لــەم پێشــبینییانەیدا بەهەڵــەدا 

جوتیــارە  نــە  ڕاســتیدا  لــە  چــووە، 

نــە  بــادن،  ناوچــەی  کاتۆلیکەکانــی 

ڕزگاری(  )ســوپای  ڕزگاریخوازەکانیــش 

ــک  ــاوەن موڵ ــەر خ ــۆ س ــی ب ــە مەترس بوون

پێویســتە  ئــەوەی  بــەاڵم  زەوییــەکان.  و 

جەختــی لێبکرێتــەوە لەســەر ڕابوەســتین 

ئەنگڵســە  تێڕوانینــی  کرانــەوەی  لێــرەدا، 

هەســتانەوەی  دووبــارە  ئیمکانیەتــی  بــۆ 

وەک  و  ئایدیۆلۆژیایــەک  وەک  ئاییــن 

کولتــوور و ڕۆشــنبیرییەک بــۆ بزووتنــەوەی 

شۆڕشــگێڕانەی دژە ســەرمایەداری. دواتــر 

هــەرە  فۆڕمــە  چوارچێــوەی  لــە  ئەمــە 

ــات  ــدا بەدیه ــی سوپاســی ڕزگاریی گرنگەکان

بــەوە  ئامــاژە  خۆیەتــی  جێگــەی  –کــە 

بدەیــن ئــەم ســوپایە بۆتــە جێگــەی بایەخی 

)بێرتۆڵــد برێخــت( و شــانۆگەرییەکی خــۆی 

پێشــکەش دەکات بــە نــاوی »قەشــە ژان 

ــی وەک  ــوەی فۆڕمگەل ــە چوارچێ دارک«-، ل

لەنێــوان  فەڕەنســی  مەســیحیی  چەپــی 

ســااڵنی ســییەکان و حەفتاکانــدا بەدیهــات، 

التینیشــدا  ئەمریــکای  چوارچێــوەی  لــە 

ــە  ــتا )ب ــا ئێس ــتەکانەوە ت ــااڵنی شەس ــە س ل

ڕزگاری(  تیۆلۆژیــای  تایبــەت  شــێوەیەکی 

ــەاڵم ئەمــە بابەتێکــی دیکــە  ــووە. ب بەدیهات

ــبینیی  ــوو پێش ــس نەیتوانیب ــە ئەنگڵ ــوو ک ب

بــکات. دواجــار دەتوانیــن بڵێیــن ئەنگڵــس، 

و  هیگڵــی  چەپــی  میراتگــری  وەک 

بــە هاوبەشــی  فەلســەفەی ڕۆشــنگەری، 

نوێــی  مۆدێلێکــی  مارکســدا،  لەگــەڵ 

مۆدێلێکــە  داهێنــا،  ئایینییــان  شــیکاریی 

لێکۆڵینــەوەی  ســەر  دەخاتــە  فۆکــەس 

گۆڕانکارییــە  نێــوان  بەســتەرەکانی 

ئابوورییــەکان، ملمالنــێ چینایەتییــەکان و 

ئایینییــەکان. وەرچەرخانــە 
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پەراوێزەکان:
ــە،  ــەم نامان ــری ئ ــێکی زۆرت ــن بەش  )1( دەتوان

لەگــەڵ کۆمەڵــە ســەرنجێکی بەســووددا، لــە 

بەردەســت  دیــرۆش(دا  )هێــرنی  کتێبەکــەی 

و  »سۆســیالیزمەکان  ناونیشــانی  بــە  بخــەن، 

کۆمەڵناســیی ئایینــی«، پاریــس، کۆیــاس، چاپــی 

ســاڵی 1965، الپــەڕە 194-144.

لــە  ئینجیلــە(،  )کــۆی  ئینجیلــەکان   )2(

ــای  ــە مان ــووە کــە ب ــەوە هات وشــەیەکی یۆنانیی

دێــت. مژدەپێــدان 

)ڕۆژی  یــان  قیامــەت  کتێبــی   )3(

ئینجیلــی  پاشــکۆیەکەی  زیدنووبوونــەوە( 

. یــە نا حە یۆ

فرەدریــک  و  مارکــس  کارڵ  لــە  بڕوانــە   )4(

پاریــس،  ئاییــن«-  »دەربــارەی  ئەنگڵــس 

 42 ال   ،1960 کۆمەاڵیەتییــەکان  چاپکــراوە 

کتێبــی  ئەڵامنیــی  چاپــی  هەروەهــا   .77 و 

بەرلیــن،  ئەڵامنــی«-  »ئایدیۆلۆژیــای 

.35-22 ال   ،1960 دیتــز،  چاپکراوەکانــی 

ــن، ال  ــارەی ئایی ــس: دەرب ــس و ئەنگڵ )5( مارک

ــییەکە(. ــە فەڕەنس 74 )چاپ

)6(  مارکــس و ئەنگڵــس : ڕاپۆرتێــک دەربــارەی 

کتێبەکــەی )G. F. Daumer( بــە ناونیشــانی 

لــە   .1950 نوێــدا«  ســەردەمی  لــە  »ئاییــن 

مارکــس و ئەنگڵــس »دەربــارەی ئاێیــن« ال 94. 

ــگ«،  ــی دۆرین ــس: »ئەنت ــک ئەنگڵ )7(  فرەدری

ــەکان، 1960، ال  پاریــس، چاپکــراوە کۆمەاڵیەتیی

.149-148

و  »سۆســیالیزمەکان  دیــرۆش  هێــرنی   )8(

ــاس 1965،  ــس، لۆی ــی«، پاری کۆمەڵناســیی ئایین

ئاییــن«،  و  »مارکســیزم  ماکبیــالن  دەیڤــد 

.Harper and Row، 1987 نیویــۆرک، 

 )9(  »دەربارەی ئایین«، ال 199، 327، 328.

)10(  تیــرەی تابورییــەکان لــە ســەدەی شــانزەدا 

ڕاڤەیەکــی  داوای  و  هەبــوون  بۆهیمیــا  لــە 

ــرد. ــان دەک ــی پیرۆزی ــزی کتێب دەقئامێ

ئەنگڵس«بەشــدارییەک  فرەدریــک   )11(

دەربــارەی مێــژووی مەســیحیەتی ڕەســەن«، 

ــە کتێبــی »دەربــارەی ئاییــن«،  باوکراوەتــەوە ل

.312-311 ال 

 )12( »دەربارە ئایین«، ال 105.

 .114 و   99 ال  ئاییــن«،  »دەربــارەی    )13(

هەروەهــا ئێرنتــس بلــوخ لــە »تۆمــاس مۆنــزەر 

تیۆلۆژیســتێکی شۆڕشــگێڕ«دا، 1921 پاریــس، 

.1964 گولیــارد،  دەزگای 

)14( »دەربارەی ئایین«، ال 114.

کتێبەکــەی  پێشــەکیی  لــە  کریگــەر   )15(

ــیکاگۆ  ــەکان«، ش ــە ئەڵامنیی ــدا »شۆڕش ئەنگڵس

.1967

)16( فرەدریــک ئەنگڵــس »لۆدڤیــک فۆیەربــاخ 

و کۆتایــی فەلســەفەی کالســیکی ئەڵامنــی«، 

»دەربــارەی  کتێبــی  لــە  باوکراوەتــەوە 

.259 ال  ئاییــن«دا، 

)17(  فرەدریــک ئەنگڵــس پێشــەکیی چاپــی 

ئینگلیزیــی کتێبــی »سۆســیالیزمی یۆتۆپــی و 

ــەم  ــی ئ ــتی«، 1892. )تێبین ــیالیزمی زانس سۆس

و  چــاپ  ئایدیــاوە  دەزگای  لەالیــەن  کتێبــە 

باوکراوەتــەوە بــە زمانــی کــوردی. و.ک(.

هۆشــیاریی  و  »مێــژوو  لــۆکاچ  جــۆرج   )18(

ال 237. مینــۆی 1960،  پاریــس،  چینایەتــی«، 

پێشــەکیی چاپــی  ئەنگڵــس  )19( فرەدریــک 

ئینگلیزیــی کتێبــی »سۆســیالیزمی یۆتۆپــی و 

زانســتی«. سۆســیالیزمی 

)20(  بــۆ منوونــە بڕوانــە لــە »کورتەفەرهەنگــی 

گرنگریــن  لــە  دووان  کــە  فەلســەفی«، 

ــردووە  ــان ک ــۆڤێتییەکان ئامادەی ــە س ئەکادیمیی

بــەم  لەوێــدا  کــە  لۆدیــن(،  و  )ڕۆزنتــاڵ 

کــردووە:  ماتریالیزمیــان  پێناســەی  شــێوەیە 

کۆمەاڵیەتییــە  چینــە  چەمکــی  »هەمیشــە 

خەباتگێــڕەکان  و  پێشــکەوتووخواز  هــەرە 

پەرەســەندنی  و  پێشــکەوتن  لەپێنــاو  بــووە 

ــەوە  ــکۆ، دەزگای باوکردن ــتەکاندا«. )مۆس زانس

.)360 ال   ،1955 بیانییــەکان،  زمانــە  بــە 

)21( لیڤیلــەرز گروپێــک بــوون کــە لــە میانــەی 

ســەدەی  لــە  بەریتانیــادا  ناوخــۆی  جەنگــی 

حەڤــدەدا چــاالک بــوون و داوای ڕیفۆرمــی 

ــاف و  ــە م ــرد ل ــانییان دەک ــتوور و یەکس دەس

ئازادییەکانــدا، هەرەوەهــا داوای جیاکردنــەوەی 

دەوڵــەت. هەروەهــا  لــە  دەکــرد  کڵێســایان 

ســەرەتاکانی  لــە  کــە  گروپێکــن  دیکــەرز 

ســەدەی حەڤــدەدا پەیڕەوییــان لــە ئایدیــای 

ڕەتکردنــەوەی خاوەندارێتیــی تایبــەت دەکــرد.

ــەروەران«،  ــیالیزمی مافپ ــس »سۆس )22(  ئەنگڵ

1887، باوکراوەتــەوە لــە کتێبــی »دەربــارەی 

ئاییــن«، ال 264، هەروەهــا لــە پێشــەکیی چاپــی 

ئینگلیزیــی کتێبــی »سۆســیالیزمی یۆتۆپــی و 

ــتی«، ال 298. ــیالیزمی زانس سۆس

گروپــە  پەیڕەوانــی  ئیکارییــەکان،   )23(

ــە  ــوون ب ــەر ب ــە کاریگ ــوون، ک ــەکان ب یۆتۆپیی

کابیــە. ئیتیــان  ئایدیاکانــی 

ڕیفۆرمــی  »پێشــکەوتنی  ئەنگڵــس   )24(

 ،1843 ئەوروپــادا«،  لــە  کۆمەاڵیەتــی 

ــرۆش  ــرنی دی ــەی هێ ــە کتێبەک ــەوە ل باوکراوەت

ئایینــی«،  کۆمەڵناســیی  و  »سۆســیالیزمەکان 

بــە  ئەنگڵــس   .275-268 ال   ،1965 پاریــس 

ڕەهەنــدە  بەهــای  لــە  بەرچــاو  ڕێژەیەکــی 

بزووتنەوەکــەی  هەزارەییەکــەی  ئایینییــە 

کەمکردۆتــەوە. )ئــۆون(ی 

)25( ئەنگڵــس »ئەدەبیاتــی کۆچبــەران«، 1874، 

ــە کتێبــی »دەربــارەی ئاییــن«،  باوکراوەتــەوە ل

ال 143.

و  فۆیەربــاخ  »لۆدیڤیــگ  ئەنگڵــس   )26(

ئەڵامنــی«،  کالســیکی  فەلســەفەی  کۆتایــی 

ــن،  ــارەی ئایی ــی »دەرب ــە کتێب ــەوە ل باوکراوەت

.260 ال 

ــە  ــی ل ــی ئایین ــس »بزاڤ  )27( مارکــس و ئەنگڵ

ــی(. ــی ئەڵامن ــە زمان پروســیا« )ب

ــی  ــی ئینگلیزی ــەکیی چاپ ــس: پێش  )28( ئەنگڵ

ــی و سۆســیالیزمی  ــی »سۆســیالیزمی یۆتۆپ کتێب

ــتی«. زانس

ــارە  ــج( ژم ــاری )النه ــەرچاوە: گۆڤ س
)10(. بەهــاری ســاڵی 1997.


