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بەشی یەكەم
 .1هیگڵ و ماركس و نیچە
هیگڵ:
بیر لە دەستەواژەكانی دەوڵەت ئەكات و تاكو ئەمڕۆ وەك بیرمەندێكی
نایابی بواری دەوڵەت ماوەتەوە و خوازیاربوو لەڕووی تیۆرییەوە دایمەزرێنێت
و لەڕووی پراكتیكیەوە پاڵپشتی بكات و بەرەو دوایین تخوبی مێژوویی،
كۆمەاڵیەتی و لۆژیكی پەلكێشی بكات .هێزی دەوڵەت و یەكگرتنی الی
هیگڵ بووە پێودانگی نرخاندنی ڕامیاری بۆ ڕەگەزەكانی و ئەو بوونیادەی
كە لەسەری راگیراوە و رووەكانی مەعریفەو هەستی خودو رۆشنبیری لەخۆ
دەگرێت و بەكارهێنانی دەسەاڵت و زیادەڕەوی كردن تیادا بە سیفەتێكی
یاسایی و بەناوی پاساوی دەوڵەت شێوەی بااڵو كۆتایی عەقڵ دەسەبەر
دەكات.
ماركس:
ماركس بیر لە سنووری كۆمەڵگە دەكات كە كۆمەاڵیەتی وردبیبنترو
عەقاڵنیترە لە كەسی رامیار و هەر ئەویش پێكهێنەری مرۆیییە .پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان بەگوێرەی هێڵێكی ب��ااڵی وەك مێژوو دەگۆڕێن بۆ
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گەشەسەندن بەربەستەكان دەبەزێنێت و دەیانشكێنێت ،یاخود لەیەك كاتداو
لە زەمەنێكی مێژوویی گەیەنراوی دابڕاودا تێیاندەپەڕێنێت .ئایا دەوڵەت
ئەو ئامرازی گەشەسەندنەیە كە تەگەرە دەخاتە ب��ەردەم پێشكەوتن و
لەمیان راگوازتنێكی یەكالییكەرەوە و قەیرانێكی ڕیشەیی لەناودەچێت .لە
سۆنگەی ئەم راگوازتنكارییە پەیوەندییە بەرهەمدارە دەستكەوتووەكان لە
پەیوەندی خاوەندارێتی و پەیوەندییە ڕێكخراوەكان لەو پەیوەندی یاسایی و
گرێبەستییانەی كە لەسەر بناغەی خاوەندارێتی تایبەتی دامەزراون دەوڵەمەند
دەبن و لە سنووربەندییەكان دەرب��از دەبن .لە سەرێكەوە كۆمەڵگەی
ئابوری لووشدەكات و دەبێتە نوێنەری و لە سەرێكی ترەوە كەسی ڕامیار
دەگرێتەخۆی .بەمجۆرە مۆركی بنەڕەتی كۆمەڵ دەردەكەوێت ،هەروەها
دەبێتە نوێنەری الیەنی گەوهەری سەیرورەی مێژوو ،واتا مێژووگەری-
.Historicite
نیچە:
نیچە بیر لە سنووری دەستەواژەكانی شارستانیەت دەكات :چەمكی
شارستانیەت ئەم فەرهەنگە دەگرێتەخۆ و بە درۆی دەخاتەوە (ئەو چەمكەی
كە لە سەرەتای كارە بەراییەكانیدا بە تووندی ڕەخنەی لێدەگیرێت) .تەنها
جیاوازی لەنێوان شارستانییەكاندا نییە ،بەڵكو پۆلێنكاریش هەیە .هەندێكیان
لە هەندێكیان بااڵترن ،چونكە لە شارستانیەتە ئەفرێنەرەكان پێكهاتوون.
ئەمانە چی دەئەفرێنن؟ جوداكاری نوێ .وێڕای ئەوەش هەرشارستانیەتیەك
لە پێچووپەناكانیدا هەڵگری پۆلێنكاری جوانیە كە :پێودانگگەلێكی
ڕاستكەرەوەن مانا بە كردەوەكان دەبەخشن وەكچۆن ماناش بەشمەك و
كەسەكان دەبەخشن و لە سیستەمێكدا كە لەگەڵ سیستەمێكی رەسمی
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یەكناگرێ رێكیان دەخات .شارستانیەتە گەورەكان پتر لە كولتور شێوازێك لە
ژیان دەئەفرێنن و لێرە لەدایك دەبن نەك لەوال .شێوازێكی بنەچە ڕەسەن،
بەاڵم بە ئەندازەی ئەوەی كە داهێنانی لەسەر بوونیاد دەنرێت شێوازێكی
سەربەخۆیە لە مێژوو.
 .2هیگڵ و مێژووگەریی (التاریخیە):
مێژوو پێناسە دەك��ات و لە هەر پێناسەیەكدا و بەتایبەتی لەم
پێناسەیەدا مەبەستێكی ئاكامیی هەیە كە بریتیە لە سێ الیەن:
أ-سنوورداریی (التناهی)-Finitude ،وات���ا سەیروەری دیاریكراو
سنووردارە و سنوورەكان پابەندی ئەو مەرجانەن كە لەناو بزووتنەوەدا
لەدایك دەبن.
ب-مەبەستگەرایی (الغائیە) -واتا ئاراستە و ماناكەی تێكەڵەیە كە
لە بابەتگەرایی وخودگەرایی ڕووگا یاخود چارەنووسێك ئاشكرا دەكرێت و
سەیرورە لەگەڵ ئەوەی كتوپڕە توانای پێشبینیكردنی هەیە .بە كورتی بریتیە
لە ماقولیەتێك كە دەكەوێتە دوای ڕێكەوتە سەرزارەكییەكان.
ج-بەدەستهێنان (إنجاز) -بەگوێرەی نموونەی هونەر كامڵبوونە
(بەدەستهێنان و كامڵبوون لەگەڵ سروشت یاخود ماهیەتی شت دەگونجێن
كەواتا بریتین لە شێوەی هاوگونجاوی ناوەڕۆكیان).
ئەم سێ الیەنە هەر هەموویان پێویست و عەقاڵنین (پێویست و
گونجاون بۆ عەقڵ) .شایەنی لێكدابڕان نین .نە بەدەستهێنان و نە كامڵبوون
بەبێ سنوورداری بوونیان نیەو رۆمانسیەت بەبوونی ئەو خەمبارە.
مەبەستگەرایی بەبێ ئاراستەی رووگا ،توجەی هاوشانی بوونیەتی
ئەفرێنەر لە ئارادا نییە كە ئامانجە ئاگایی و نائاگاییەكان دیاریدەكات.
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 .3ژیان و مەرگی مێژوو لە بیری هیگڵ()2
شۆڕشی فەرەنسی مێژووی درووستكرد ،ن��ەك لەبەر ئ��ەوەی
گۆڕانكاری و نوێگەری تیادا بەرپاكرد و نەك بە سیفەتی ئەوەی ڕووداوێك
بوو جیهانی هەژاندو دونیایەكی نوێترو عەقاڵنیتری هێنایە كایەوە ،بەڵكو بە
واتایەكی بەهێزتر :بە سیفەتی ئەوەی كە كردەكییانە لەرێگەی كارلێكارییەكی
گشتگیرانەی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و ڕامیاری و ئایدیۆلۆجی و سەرجەم ئەو
رووداوانەی كە لێكدابڕاو دەردەكەوتن و لەجۆرێك پەیوەندی دەرەكی بە
هەڵپەسێردراوی مابوونەوە گرێدا لەوانە :سروشت ،عەقڵ ،گەل ،نەتەوە،
زانست و مەعریفە ،دەزگا جۆراوجۆرەكان ،حەق ،شێوازی ژیان ،ئاكاری
خودی و بابەتییانە ،ڕوواڵەتكارییەكان ،نەریت و جلوبەرگ ،جەژنەكان
و…هتد .دەكرێت لەبارەی پەیڕەوكاری كاركردن قسە بكریت و یاخود
بەشێوەیەكی باشتر پێویستە بوترێت كە مێژووگەرییە بە واتای دەقاودەق
گشتێك درووستدەكات و دەئەفرێنێت و بەرهەم دەهێنێت .ئەم گشتە
گشتێكی فەلسەفی و ماقوڵ نییە ،بەاڵم كاری شۆڕشگێڕانە ئەم گشتەی
ئەفراند و ناوی لێنا دەوڵەت.
ئەم چەپككاری و كۆكردنەوەیە مێژووگەرییە .شۆڕشی فەرەنسی
مێژووگەری ئەفراند یاخود باشتروایە بڵێین بە دەستی هێناو لەرووی
فەلسەفیەوە ماوەیەكی درێژخایەن خۆی بۆ ئەم مەبەستە تەرخانكرد.
مێژووگەری لە ساڵی  1789بە تەواوی دەركەوت كەوابوو دەبێت بەوە
قایل نەبین كە دەڵێت مێژوو لەناو شۆڕش لەدایك دەبێت .ئایا شانبەشان
مێژووگەری و بەدەر لە چەمكی مێژووی پابەند بە مێژووگەری چی لەبارەی
گێڕانەوەی مێژوو بدركێنین ،بڵێین ئەو مردووەیە كە خۆی بە زیندوو
هەڵدەواسێت؟
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بە پێچەوانەوە ،هیگڵ كە لە ژیاندا بوو ویستی بەسیستەمی ئەو
چەمكانە پابەندبێت ،كە لە توێی مێژوو هەڵیگرتبوون .پێناسەی چەمكی
مێژوو تەنها لەڕێگەی دانانی چەمكەكانی ((خود)) و ((بابەت)) و ((ڕۆح))
ی مێژوویی پێكنایەت ،بەڵكو وێنای پەیڕەوكاری مێژوو دەكات .شۆڕشی
فەرەنسی و ناپلیۆن بەو پەیڕەوكارییە مێژووییە گەیشتن .ناپلیۆن لەو مێژووە
سەری هەڵدا كە شۆڕش درووستی كرد و هاوكات بەدەستی هێناو قۆناغێكی
دواتر سەریهەڵدا .واتا نەیتوانی لەگرفتەكانی شۆڕشی فەرەنسی دەرچێت.
لەو چارەسەرانەی كە ناپلیۆن بۆ گرفتەكانی داڕشتبوون ،ناپلیۆنێك كە
شۆڕشی بەدەستئەهێناو ڕەتی دەكردەوە بریتی بوون لەدامەزراندنی یاساو
ڕەوایی ودەوڵەتی نوێ كە لە كاروباری سەربازو هاواڵتی بەرجەستەی كردن
و شەرعیەتی پێبەخشین.
هەروەها پێش مێژوو ،پاشان مێژوو و پاش مێژووش لە ئارادایە.
رەگەزەكانی مێژوو لە دایك دەبن و لە قۆناغی پێش مێژوو دەردەكەون
و لە عەقڵ و زمان و كاری ڕێكخراو پیشە و خێزان و دەوڵەت و...هتد
ڕەنگ دەدەنەوە .مێژووگەری هیچ شتێك ناخاتە سەر ئەم ساتانە ،یاخود
ڕەگەزە هەبووەكانی پێشوو لەگەڵ ئەوەش هەموو شتێكیان دەخاتە سەرو لە
یەككاتدا دەیانكاتە گشتێكی واقیعی و عەقاڵنی و پاشان زەمەنی پەشۆكاوی
نایەقین كۆتایی دێت و پاش مێژوو سەرهەڵئەدات .گشتگیری فەلسەفی
پێكنایەت گەر مێژووگەری كردەكی و واقیعی نەبێت.
 .4هیگڵ و زەمەن
خودی زەمەن خۆی لەوێدا چەمكێكی ئامادەیە و لەشێوەی حەدەسێكی
بەتاڵ خۆی پێشكەش بە ئاگایی دەكات و بەهۆیەوە ڕۆح وەك پێویست
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لە زەمەندا دەردەكەوێت .لە زەمەندا رەنگدەداتەوە ،چونكە دەرك بە
چەمكی تەواوی خۆی ناكات واتا زەمەن رەتناكاتەوە و زەمەنیش بریتیە
لە خود()Pursoiی دەرەكی دەركپێكراو بە حەدەس .ئەوە تەنها بریتیە لە
چەمكی دەركپێكراو بە حەدەس و لە سۆنگەی (خود )Soi،دەرك ناكات.
كاتێك چەمك دەرك بە خودی دەكات وێنە زەمەنیەكەی ڕەتدەكاتەوە و
حەدەس وێنا دەكات و دەبێتە(وێناكراو ،وێناكەر ،متصورا و متصورا) و
دوابەدوای ئەوە زەمەن بە سیفەتی چارەنووس و پێداویستی ئەو ڕۆحەی
كە لەناو(خود)دا بەدەستنەهێنراوە دەردەكەێت ،بڕوانە (فینۆمینۆلۆژی،
وەرگێڕانی هیپۆلێت ال .)309
بەمجۆرە چەمكی مەبەستگەرایی (یاخود كۆتایی) لەگەڵ هەرسێ
الیەنەكانی سنوورداری ،مەبەستگەرایی ،بەدەستهێنان) ،پابەندی زەمەن
دەبێت و تەنها لە ئاكامی ئەوەی زەمەن دەبێتە بابەتی وێناكراو چەمكی
خۆی لە خودیدا هەڵدەگرێت .زەمەن ڕوواڵەت نییە ،بەڵكو دەركەوتەیە:
دەركەوتووی دوابەدوا هاتووی زەمەنە و لەوێوە مەملەكەتی ڕۆح لەدایك
دەبێت .بە قووڵی بیر لە زەمەنی بەدەستهێنراو بكەرەوە .بەمجۆرە مەعریفەی
ڕەهای لەدایكبوو ڕەزامەندی بااڵ لەخۆ دەگرێت .خود( ،Egoمنی فەیلەسوف)
دەبێتە خواوەند و لەڕێگەی زانستەوە خودی وەك خواوەند دەناسێ و
لەتوێی ئەو زانستەی كە تیایدا بە قووڵی بیر لەو خودەی دەكات كە وێناو
دەرك بە ئەفراندنی خود و گەشەسەندن و دەستكەوتەكەی دەكات .زەمەنی
عەقاڵنی لە قوواڵیی و بنەڕەتیا دەناسرێتەوە بەو سیفەتەی كە دووبارە لە
بنەڕەتەوە دەردەچێت و دەگەڕێتەوە بۆ خود لەبەر ئەوەی زەمەن تەواو
دەكرێت مەبەستەكەی لە خودی خۆیدا هەڵدەگرێت و ساتێك دێت هەموو
شتێكی تیا دەزانێت و دانی پیادا دەنێت و هەموو شتێكیش تەواو دەبێت:
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مێژوو و زانست ،رۆحی بابەتی و رۆحی خودی(( ،مەبەست)) زانستی ڕەها
و ڕۆحی خودناسی بەو سیفەتەی رۆحێكە لە ڕێچكەی گەیشتنیەوە ڕۆحەكان
دووبارە كۆدەكاتەوە و هەروەك لە خودیانیشدا ڕێكخستنی مەملەكەتی
رۆحی بەدیدەهێنێت.
مانەوەی لە بوونیدایە .ل��ەوێ ئ��ازادە و لەشێوەی تێپەڕیوێك
دەردەكەوێت .مێژوو درووست دەبێت ،بەاڵم لەشێوەی ڕێكخراوی چەمكدار
مێژووی زانستی دیاردەگەرایی لەرێگەی دوو شێوە پێكدەهێنێت .بە واتایەكی
دی مێژووی وێناكراو دەستدەكات بە دووبارەكردنەوەی لەڕێگەی ئازارەكانی
ڕۆح وڕەهایی نەك سۆزی ڕاستەقینە و بەقین بە عەرشەكەیەوە كەبێ ئەو
یەقینێكی بەدەر لە ژیان پێكدەهێنێت (كۆتایی فینۆمینۆلۆجیا).
 .5مێژوو و مەرگ لە بیری هیگڵدا
بەڵێ ،شۆڕشگێڕو شۆڕشەكان مێژوو درووستدەكەن بە ئەندازەی
هەڵگرتنی بەرپرسیاری ((خەبات تاكو مردن)) دژ بە ئەوانی ترو ویژدان و
خودەكانی تر؟ بە دڵنیاییەو ،بەاڵم هەروەها دژ بە شتە درووستكراوەكانی
نێو پەیوەندییە دەركارییەكان (عالقات التخارج) .ناپلیۆن بەو سیفەتەی
((ڕۆحی جیهانە ))weltgeistو بەرپرسیاریەتی ئەم خەباتەی گرتەئەستۆ
كەالی مردنی شۆڕشگێڕێكدا بەجێیهێشت .گشتێكە (سەراپاگرو-سەراپاگیراو)
سنووردارییەكی جودای ،بەاڵم كۆتایی دێت ،بە چەشنی كۆتایهاتنی خەباتەكانی
دی (بە شێوەیەكی كارەساتبار) ،لەناوبەرو لەناوبراو (مبیدە و مبادە) ،واتا
ڕووداوی دی بەرەو كۆتاكەی دەیبات .مێژووگەری سیفەتی سنوورداری
و پەیوەندی بە مەبەستگەرایی دەردەخات بێئەوەی ئەم تەواوكارییەی كە
لە جوداكارییەوە سەرچاوە دەگرێت ،البەرێ .ئایا هەستی بەرپرسیارێتی
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خەبات تاكو مردن هەڵدەگرێت؟ ئایا لە ویژدانی بااڵو مەعریفە و حەدەس
و ئارەزووی سەركێشی و چەشەی گیانبازی و گەمەكارییەوە هەڵدەقوڵێت؟
مەسەلەكە پێناچێت بەردەوام الی هیگڵ روون و ئاشكرا بێ ،وێرای ئەوەی
كە جوداكاریی كۆتایی و بااڵ تایبەت بێت بە مەعریفە لەگەڵ ئەوەش
هیچ پەیڕەوێكی مێژوویی (كردەی مێژوویی ئەفرێنەر) بەدەر لەسەركێشی
گشتگیر نابێت ،گشتگیرییەك بە ئەندازەی گشتگیری ئامانج و گرەوكاری
(مەبەست) ،بە واتایەكی دی.
ئەوانەی كە مێژوو درووستدەكەن ئەوانەن ،كە شانبەشان مەبەستێكی
گشتگیر جەنگێكی گشتگیر دەسەپێنن (هەموو شتێك دەخەنە بەر پرسیار
و گرەوكاری) .ناپلیۆن لە زەمانی هیگڵەوە دووچاری جنێو و سەرزەنشتی
بوو لە هیچ هێرشێك دەرباز نەبوو ،بەاڵم فەیلەسوفی گشتگیری مێژوویی
ڕامیاری پابەندبوو بە شكۆمەندی ئیمپراتۆری فەرەنسی و ستەمكاری ئەوروپا
و داگیركەرەكەی بەو سیفەتەی كە ((ڕۆحی جیهان)) پاڵەوانێكی جیهانیە
زەمەنی تەواوكرد و لەڕێگەی خەبات تاكو مردن ڕۆحی بوونیاتناو گەیاندیە
كۆتاییەكەی :ئەوە حەقیقەتێكی مێژووییە و كوشتنی ناپلیۆن مەرسومی
تایبەتی خۆی جێبەجێ دەكات كە ئەویش كوشتنی مێژووە.
 .6مێژوو و ڕژێم لە ڕوانگەی هیگڵەوە
ئەلكسەندەر كۆجیف بە قووڵی ئاماژە بۆ پەیوەندی ناوەكی نێوان
مێژوو و ڕژێم دەكات و مۆڵگەی ئەم پەیوەندییە لە سنوورداری و پاشان
لە مەرگدا دەدۆزینەوە( ،كە مەرگی مێژوو و ڕژێمی داسەپاو لەسەر بیابانی
ماهیەت دەگرێتەوە) .گەرچی ئەو كۆیلەیە لەرێگەی كردارو خەبات و
ڕووخاندنی سەردارەكەی مرۆڤی مێژوویی دەگێڕایەوە .گەر مرۆڤی كۆیلە
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ببوایاتە هەڵگری حەقیقەتی بەدەستهێنراو ،ئەوا فەیلەسوف سنوورێكی بۆ
مێژوو دادەنا (بڕوانە كۆجیف لە پێشەكی خوێندنەوەی هیگڵ)( .)3ئەوی
ڕاستی بێت مەعریفە لە بنەڕەتەوە دەزانێت و لەڕێگەی تێگەیشتنیەوە بە
وێناكردنێكی تێگەیشتوانە بەدەسدەهێنێت .گەرچی سروشت لەڕێگەی (كارو
خەباتكردن) دەگوزەرا بۆ جیهانێكی مێژوویی و كۆتایی بانگەشەكراوی ئەو
خەباتە خوێناوییانە سەیرورەی مێژوویی رەتدەكاتەوە هەرچەند فەلسەفە
وەك سیستەمێك فەلسەفە پێشینەكانی كورت دەكردو دەیگرتنەخۆ.
ساتی سەرەكی ئەو ساتەیە كە تیایدا سەرجەم ڕەوتە فەلسەفییەكانی
پێكدەهێنراو دەهاتە دی ،ئەوە ساتی فەلسەفەی گشتگیر ،پاشان فەلسەفەی
ڕاستەقینەیە بۆ پاراستنی سەرجەم فەلسەفەكان و تێپەڕاندن و بەدەستهێنانیان.
ئەوە ساتی زانستی ڕەهایە .بە درێژایی مێژوو و خەباتە مێژووییەكان
فەلسەفە بوو بە كردەكی ،واتا بووە ڕامیاری و سیستەمی فەلسەفی و
سیستەمی رامیاری بووە گشتێكی دوو الیەنە .سەرەتا یەكێكیان لەویتریان
دادەبڕێت (نامۆ دەبێ)و واقیع بەرەو ماقووڵ بااڵ دەكات و ماقووڵ لە
واقیعدا بەرجەستە دەبێت و ماقوڵێتی (فەلسەفە) لەگەڵ واقیعی (دەوڵەت)
یەكدەگرێتەوە و فەلسەفە لە واقیع بەدەست دەهێنرێت و مێژوو دەستەبەر
دەكرێت.
 .7هیگڵ و كۆتایی مێژوو
ئاماژە بۆبایەخی مەسەلەی (مێژووگەری ناسراو بەمەبەستەكانی)
دەكەین كە لەسەرجەم بیری هیگڵ پەی پێدەبەین و لەو بارەیەوە ئارەزا
دەبین .بە جۆرەها شێوە دەردەكەوێت و ئاماژە دەدات .لە ڕەزامەندی
فەلسەفی بەرامبەری عامڵێتی بەدەستهێنراو و دانایی و زانستدا یەكدەگرنەوە.
13
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بەرامبەر بەم رەزامەندییە فەلسەفیە هەروەها ماتەمینی فەلسەفی بەرامبەر
بە كۆتایی نزیك و سنوورداری سەرتاپاگیر دەبینین( .)4نزیكبوونەوەی مەرگ
و هۆشی مەرگ لە سەرێكەوە پابەندی خودن و لە سەرێكی دییەوە بە
سیستەم و هەردووك لە نەزمێكدا بەرەو كامڵبوون هەنگاو دەنێن و ڕوو
لە تەواوبوونی زەمەن دەك��ەن( .)5ئاكام دەوڵەت لە كاتی كامڵبوون و
پیری لەكاتی دانایی تەواو و نامۆكراو بە شێوەیەكی قووڵ دەبنە خاوەنی
شتێكی هاوشێوە( .)6ساتی چوارەمی مێژووی گشتی بە بەراورد لەگەڵ
مرۆڤ ڕووبەرووی پیربوون دەبێتەوە .پیربوونی سروشتی الوازیی ،بەاڵم
پیربوونی ڕۆح پێگەیشتنی تەواوە و ((ڕۆح)) كاری خۆی بەرهەمهێناو
((ملمالنێ و ڕووبەرووبوونەوە نەما ،بە تایبەتی لەنێوان كڵێسە و دەوڵەتدا.
ڕۆح لەمیانەی خۆگونجاندن لەگەڵ واقیع لە بوونێكی ئەندامیدا پێكیهێنا.
چیدی دەوڵەت لە ئاستی كڵێسە نزمتر سەیرنەكراو لە پاشكۆیەتی ئەودا
نەمایەوە .كڵێسە تایبەتمەندییەكانی لەدەستداو چیدی ڕۆح بە دەوڵەت نامۆ
نەبوو .ئازادی بووە تاكە ڕێگەی جودا لەپێناو دەستگیركردنی تێگەیشتە و
حەقیقەتەكەی كە كۆتایی جیهانی گشتی دەردەخات)).
بیرۆكەی هیگڵی لەسەر بناغەی تەواوكاری و تەواوبوون (استنفاد)
بیر دەكاتەوە .ئایا تەكانی داهێنەر ،ئارەزوو ،پەیڕەوێكی مێژوویی و خەبات
هەتا مردن سنووردارە؟ شۆڕش دەوڵەتی نوێ بۆ جیهان درووست دەكات
و دەهێنێت شانبەشان پشتگیری كۆمەاڵیەتی و رامیاری و نەتەوە و چینی
ناوەراست و بیرۆكراسیەتی عەقاڵنی .كارێكی چاكە كە مەسەلەكە ئەنجام
دراو ئەشێت ئەم شێوانە جێگیرو پتەو بكرێن و هیچ شتێك نامێنێت تەنها
پاراستنی بەرهەمهێنراوی مێژووگەری و كاركردن لەپێناو ڕوونكردنەوەی بە
شێوەیەكی فەلسەفی نەبێت .مەسەلەكە كۆتایی هات و دەوڵەتیش زەمەن
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بەرهەمدەهێنێت و دەبێتە خاوەن شوێن.
 .8هیگڵ و مێژووگەری
كەوابوو زانستی ڕەها بریتیە لە ئاگایی خودی گشتگیرو چەمكی
تەواو بوو ،یەكەی سەرەتایی و كۆتایی واقیع لەگەڵ ماقووڵ شوێنی زەمەن
دەگرنەوە ،ئەو زەمەنە چڕوپڕەی كە وەك هێلكە بە شێوەیەكی گشتی خۆی
دەناسێت لەنێو سیستەم و خود ()Lesoiی زەوتكراو خۆی دەردەخات و
بە سیفەتی بوونێك دێتە ئاراو پاساو بە خودی خۆی پێشكەش دەكات و
بابەت وێنەی تێگەیشتنە دەگێڕێتەوە .ناوەڕۆك گەڕانەوەی گشتی ڕەهایە
لە زەمان و شوێن و سێ ڕەوتدا (ڕەوتی ئاگایی لە سەرتاكەیەوە و ئێرە و
ئێستاو هەست و ئیدراك لە سەرەتای تێگەیشتەوە و جیاوازی ناڕەوای نێوان
بوون و حەقیقەت ()Levraiو چەمك و ژیان .هەر لە سەرەتای مێژووەوە
سروشت و شەڕی نێوان مرۆڤ و سروشت ئەم سێ ڕەوتەی یەكدەگرن)
ئەم یەكگرتنە مێژووییە قووڵەی كە دوابەدوای مێژوو دیاریكراوە گشتێتی
پەرتەوازە و لەبارچوو چڕ دەكات.
مەعریفە لەڕێگەی ناوبژیوانی ڕاستەوخۆ دەگەڕێتەوە الی كامڵبووەكان
و ئەو لێرە كۆتای سەرەتایە و سەرەتای كۆتایە .ئەو بازنەیەی یاخود
چاكترە بووترێت بازنەی بازنەكانە ،سیستەمە .مەعریفە تێكەڵ دەبێت
(ناسنامە دەناسێت) لەگەڵ (ناسینی خود) و بابەت لەخود-دا دەتوێتەوە لە
كاتێكدا خود پڕ دەبێت لە بابەت ،بەاڵم لەكاتی سەركەوتنی و زۆربوونی
زاست( .)Savoirئەم سەركەوتنە ساتی دابڕانی مێژوو و ئەوی دوای مێژوو
دیاریدەكات .ئەم واقیعە جیاوازە دەبێتە هەڵگری كۆشكێكی زەبەالح كە
ئەویش (هیگڵیزمە) .بەڵێ ،بەاڵم بابەت تەنیا ڕوواڵەت ،بەهانە و كۆسپ
15

ئاشنابوون بە كارل ماركس

و وەهمە! مێژووی كرداری مەعریفە ناسەپێنرێت تەنها لەسەر ڕێگەیەكی
ئامادەكراو لەالیەن نەمری شارراوە و پاڵپێوەنراو ڕاكێشراوی وەهم نەبێت
كە لە كاتی بەدواداچوونی تراویلكە و تراویلكەی خود دانەڕێژی دەكات :ئایا
كرداری ئاوێنە (تراویلكە) یاخود وێنەی خودو ناخودیی نێوان بوون و عەدەم
و ڕاست و هەڵە یاخود ئەوەی كە خودی تەواو و ئەویترە؟ بەاڵم ،ئایا
كەمتەرخەمی لە تێبینیكردن-الترصد-دا نییە؟ لە كوێ؟ لەالیەنی خودەوە؟
لەالیەن بابەتەوە نییە؟ لە هەموو الیەنەكانەوە؟ گاڵتەجاڕیی مێژوویی
(گاڵتەجاڕی هیگڵی) بەرزتر لە مێژووگەری (هیگڵی) مێژووی (هیگڵی) لەناو
دەبات.
 .9پارادۆكسەكانی هیگڵیزم
بەرلە قسەكردن سەبارەت پارادۆكسە (چارە بۆ نەدۆزراوەكان)ی
نێوئاخنی تیۆری هیگڵی لەبارەی پارادۆكسەكان (كە هیگڵ وا دەبینێت
پێشتر چارەسەرییان بۆ دانراوە) ،دەتوانرێت قسە لەبارەی جوداكارییەكان
(مفارقات)ی هیگڵیزم بكرێت .فەلسەفەی مێژووی دوای ئەوەی مێژووی
بوونی مرۆیی ئاشكرا كردو ناسی ،سنوورێك بۆ مێژوو دادەنێت.
ئایا ئەمە جیاكاری نییە؟ گەر مێژوو كۆتایی نەهاتبێت و گەر سنووری
بۆ كۆتاكەی دانەنابێت لەڕێگەی مەبەستییەوە لەسەر بناغەی پێویستی-
بوون (وجود) بێكۆتا دادەمەزرێت .ئەمە ئەو مەسەلەیەیە كە بیری هیگڵی
بەرگەی ناگرێت و هیوا یان بێهیوایی هیگڵە .هیگڵ تیۆری پێویستی بوونی
(وجوب)ی كانت ڕەتدەكات .بۆچی؟ لەبەر ئەوەی بیری ئەو پشت بە تیۆری
پەیڕەوكاریی و تیۆری كردارو بوونی ئێستا دەبەستێت .پێویستە دان بەم
شایستەبوونەی هیگڵ بنرێت كە :پوختەی چەمكی براكسیسی وەرگرت و
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لە ڕوانگەیەوە هەموو شتێك لە براكسیسەوە درووست دەبێت ،هەموو
شتێك لە ئەنجامی پەیڕەوكاری تیۆری ڕوودەدات گەرچی مەعریفەی تیۆری
ڕەگەزیی بەرباڵوی پەیڕەو كرابوو.
الی هیگڵ چەمكەكە بەمجۆرە بە شێوەیەكی وردەكارانە دیاری
دەكرێت كە (پێویستە بگێڕدرێتەوە بۆ هیگڵ بێتو جەخت لەڕاستی
تێگەیشتنی بكرێت)((،پەیڕەوكاری تیۆریی)) ماركس چاك لەم الیەنەی
هیگڵیزم تێگەیشتبوو ((دەستنووسەكانی  ))1488لەڕێگەی بەرپەرچدانەوە بە
تێهەڵچوون بە ئاڕاستەی تێهەڵچوو (المنفعل)ی ملكەچ بۆ ماددیەتی بەرباڵو
و ئەنترۆپۆلۆجیای فیورباخ و ئەوەتا ئەو بەرهەم و پەیڕەوكارییە مێژووییە
(داهێنراو بۆ مێژووگەرییە) ،تەنها دەتوانێت بەدوای بیرۆكەی بكەوێت و
بەشێوەیەكی وردەكارانە و سیستەمی ڕەنگبداتەوە .بیرۆكەی شۆڕشگێڕانەی
بەرهەم (بیرۆكەی بەرهەمی شۆڕشگێڕانە) الی هیگڵ بەر خودی خۆی
دەكەوێت و ڕەتی دەكاتەوە و خودی پەیڕەوكاری تیۆری هەرەس پێدێنێت.
ئایا پارادۆكسی بنەڕەتی لێرەدەردەكەوێت كە هیگڵ كاڵفامانە
ئاماژەی بۆ دەكات لەنێوان كرانەوەی دیالێكتیكی و داخرانی سیستمی؟
هەروەها پاروادۆكسی بەرتەسك هەیە لەنێوان مومكینی و مەحاڵ و لەنێوان
ناسنوورداری ((مرۆڤی نەوعی)) توانای بێسنووری هەیە وێڕای ئەوەی
((مرۆڤی)) تاك دەمرێت و دەزانێت دەمرێت و زەلیلی قبووڵ دەكات .هەست
بەو ئاگایی مردنی سنووردارو بێسنوورە دەكات كە دەستبەرداری دەبێت،
لەگەڵ ئەوەش ((مرۆڤ)) خۆی دەناسێت و دەیناسێنێ لەڕێگەی یەقین
نەك بە مردن كە ئەو دەمرێت(( .مرۆڤ)) بە شێوەیەكی گشتی الی هیگڵ
بێسنوورێكی خراپەكارە (الالمتناهی السیو) ،بەو سیفەتەی سنووردارێكی
كراوەیەو بڕوای بە ناتەواوی خۆی هەیە و ناتەواوە .لە كاتێكدا حەقیقەت
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تەواو بازنەیی دەبێت .جا لەبەرئەمەش حەقیقەتی فەلسەفی و هێنانەدی
فەلسەفی (ڕامیاری و كردەكی) لەگەڵ كۆتاییهاتنی مێژوو ڕێكدەكەون .ئەی
ئایندە؟ گەر ئایندە هەبێت ئەوە دەست لە پێشبینیكاری هەڵدەگرێت ،ئایا
زەمەن و مێژوو واقیعیان هەیە؟ بەڵێ ،بەاڵم ئەوەی ڕەواو و واقیع و ئازاد
و پێویستە ئەو ڕۆحی ڕەهایەیە نەك مرۆڤی مێژوویی .ئەم ()Geistە واتا
ئەم رۆحە تەنها ئەو گشتە بەدیهێنراوەی مێژوو و دوای مێژووە.
 .10شێوەكان و سیستەم الی هیگڵ
دوای س��ەدەو نیوێك لە ((چڵەپۆپەیی)) هیگڵیزم و لەرێگەی
تێڕوانینی ڕێچكەكەیەوە دەتوانین بە سەرسوڕمانەوە بڕوانینە ئاست بەرزی
بەكارهێنانی ئەو چەمكانەی كە هیگڵ كاری پێكردوون بۆ ئێستاش لەبارو
شیاون لەوانە :ئاگایی و نائاگایی و دەاللەت و ماناو هێما و شێوەیە ،بەاڵم
هەموو شێوەیەكی فینۆمینۆلۆجی لە هەموو كاتێكدا تەلیسماوی دەمێنێت و
تێدەگەین كە هەندێك پڕۆژەی هەڵوەشاندنی كۆتایی هێماكان لە پڕۆژەیەكی
تاوتوێكاریدا دەپارێزێت.
هەموو شتێك لە ئاگایی دەبێتە نائاگایی بەوەی كە تیا ڕوودەدات
و لە ڕێگەیەوە دەگوازرێتەوە ئایا ئەوە بە چاكی دەزانێت چی هەڵگرتووە
و پەیامی چیەو چی تۆمار ك��ردووە؟ نەخێر .نە س��ەردارو نە كۆیلە و
نە خەباتیان تاكو مردن دەبێتە هەڵگری ئەو ڕوونیەی كە لە دواجار و
كۆتایی هەنگاوناندا دێت .ئەی ماناو هێما؟ هەموو شتێك لە پێناوی خودیدا
دەاللەتێكی هەیە و لە پێناوی ئەویتردا دەاللەتێكی دی هەیە واتا لەپێناو
ئەوەی كە دواتر دێت هەموو رووداوێ��ك ئەو مانایەی هەیە كە دواتر
پەی پێدەبرێت و بە تەواوی دەرناكەوێت لە كۆتاییدا نەبێت .ئەوەش
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مانای مێژووییە .فرە مانایی (بە سیفەتە كۆیەكەی) بوونی مانای كۆتایی
(دوایی) نامەیەك یان لێكهەڵوەشانەوەیەكی كۆتایی و كارێكی ئاڵۆزە .ئەم
هەڵوەشاندنە بەچاك زانراوە لە پای چی؟ لەبەر ئەوەی پێویستە هەڵوەستە
بكرێت .لەگەڵ ئەوەش بیری بەرنامە بۆ داڕێژراو و مێژوویی جەخت لەسەر
بوونی مانای كۆتایی و خوێندنەوەیەكی تەواو دەكات.
گەر ئەم جەختكردنە الببرێت ئەو كاتە لە جەختكردنێكی تردا
هەڵوەستە دەكات .بەمجۆرە شێوەی هیگڵی بەرەو نادیاریكراو (الالمتعین)
وەردەچەرخێنرێت یاخود وەك پێدراوێكی (ڕاستەوخۆی) هەڵكەوتوو بەرەو
خودی دەبرێت و مێژوو لەمشێوە هەڵكەوتووەی (سەردار و كۆیلە ،ناپلیۆن
و رۆحی جیهان) دەست بە خوێندنەوەی دەكرێت و یاخود خۆیان دەبینن كە
هەناردەی روونكردنەوەیەكی دی و هەروەها ئەوێكی دی جگە لەخۆ بەبێ
وەستان دەكرێن .هەروەها مێژووگەری خۆێنراو لە هەنگاوەكانیا بەردەوام
كۆتاكەی دەناسێتەوە ,بەاڵم گەر بەناوی هیگڵەوە ئەوە دووپات بكرێت كە
ناتوانرێت هیچ شێوەیەك (شكلی) بەدیبهێنرێت بەدەر لە خەباتێكی بێكۆتایی
و شێوەكان لە شەڕەكەدا بەردەوام دەبن وسەردار و كۆیلە و ڕۆحی جیهان
هەرگیز كاروبارییان ڕێكناخەن و دواتر شێوەیەك نایەتە ئارا كە بتوانێت
بمرێت و سەركەوتن بەدەستبهێنێ .زۆرجار لەبارەی ((دیاردەگەرایی ڕۆح))
لە بیرو تیۆری هیگڵ نووسراوە.
ئایا دی��اردەگ��ەرای��ی (فینۆمینۆلۆجی) ،تەنها دەبێتە ڕێگەیەك
و هەنگاونانی ڕێچكە و گەشت و بااڵبوون و فێربوون و وەرگێڕانێكی
تێگەیشتووانە بۆ رۆمانی فێركاریی یاخود بوونیاتنان وەك گۆتە وێنای دەكات
و هەنگاونانە بەرەو زانست؟ ئایا بە شێوەیەك دەتوانێت هەروەها ڕێگەی
نەهێشتنی نادیار بەرەو شتێكی چاوەڕواننەكراو ببڕێت؟ ئایا دەبێتە راڕەو،
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راڕەوێ��ك كە ئەم لۆجیكە نەفی بكات و بەدرۆی بخاتەوە؟ (ئەمە ئەو
مەسەلەیەیە كە پێدەچێت هیگڵ لە كۆتایی ژیانیدا بیری لێكردبێتەوە)،
یاخود تەنها رارەوێكی الوەكیە دەكەوێتە نێو (رەگ��ەزی شتی دەرەكی)
فەلسەفە و مێژووی فەلسەفە و یاخود فەلسەفەی میژوو ،ئایا پێویستە
لەڕێگەی پشكنینی شێوەو بەهاو تاوتوێكارییەكان یەكبگرن؟ فینۆمینۆلۆجیا
دەتوانرێت بەرامبەر سیستەم دابنرێت بەوەی كە هەموو شێوەیەكی ڕۆح
تیایدا پێشدەكەوێت بەو سیفەتەی كە بەدەستنەهێنەرە .تەنها روحی
پەشۆكاو لەڕێی دیاردەكانەوە بەدوای خودی دەگەڕێت ((ئایندە و تواناكانی
هەیە و رۆشنایی دەخاتە سەر نادیارەكان)) .تەنها ڕۆح پەی دەبات و پەی
پێدەبرێت .ئەو بیركردنەوەیەی كە ڕابردووی تیۆری هیگڵی دەگێڕێتەوە
بێگومان لێرە هێڵی دابڕان و دواتر هێڵی دەرهاویشتن دەدۆزێتەوە .لەم
روونكردنەوەیەی فینۆمینۆلۆجیا ( لە نەیارییەوە بۆ لۆجیك) دەگونزێت
لۆجیك ڕۆژی زەمەنی لە ئاكامی هاودژێتی كردنی هاوكات هیگڵی ناونراو
بە چەپڕەوی و ماركس دەركەوتن .ماركس بەڕەخنەیەكی تووندوتیژ
دەستپێدەكات ،بەاڵم هێشتا ڕەخنەیەكی ڕووتكراوە لە فەلسەفەی دەوڵەت
و فەلسەفەی حەق ()1843-1842و لەو كاتەوە تیۆری پارادۆكسی هیگڵی
دژ بە هیگڵ ئاوەژوو دەكات و سیفەتی پارادۆكسی تیۆرییەكە هەڵدەماڵێ
و سنوورێك بۆ پارادۆكسەكانی مێژوو و كۆمەڵ دادەنێت .پاشان ماركس
قەواڵەی لە دیاردەگەرایی دەدۆزێتەوە و تیایدا پەی بە تیۆری ئەو مرۆڤە
دەبات كە لەڕێگەی هەوڵەكان و كاركردن بە خەباتەكانی لە ماوەی زەمەنی
مێژوویی خۆی بەدیدەهێنێت .ئەنپرۆپۆلۆجیای فیورباخی لەخۆ دەگرێت
(الیەنە نێگەتیڤە هەڵچووەكەی دەدۆزێتەوە وێڕای بایەخی پەیڕەوكاریی
هەستدار كە فیورباخ پەردەی لەسەر هەڵدەماڵی) .لۆجیكی هیگڵ لەپێناو
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پشتگیری كردنی بیری دیالێكتێكی و فۆرمەلەكردنی مەنهەج .بەمجۆرە لە
تێڕوانینی شتە بۆگەڕاوەكان (استعادی) دیاردەگەرایی دەتوانێت لە لۆجیك و
بونیادی سیستەم دابڕێت .لەڕاستیدا بەهۆی ڕوونكردنەوەی كەموكورتی الی
مرۆڤ ،هیگڵیزم چیتر وەك سیستەمێكی تەواو و سیستەمی سیستەمەكان
نابێتە گشتێك كە سەرجەم گشتە بەشییەكان (كلیات جزئیە) لەسەر ڕەهایەكی
ناسراو و دانپیانراو و داخراو و بەدیهێنراو شانبەشانی دەوڵەت لە پێگەی
فەلسەفی خودی ڕامیاریدا بگرێتەخۆ.
 .11سەبارەت بە عەقاڵنیەتی هیگڵی
ئەو وتە دوو الیەنە فرە قووڵەی ((دەاللەت)) و ((مانا)) الی هیگڵ
دەیگوازێتەوە بۆ ئەوانەی دوای خۆی ئاماژە بۆ چەواشەیی دووانێتی
(إزدواج) دەكات ،بەاڵم بەدواداچووی حەقیقەتە ،واتا بەپێی پەیوەندی
راستەقینە لەگەڵ گشتێتی –كلیە-وێناكراوە( .بۆ نموونە بڕوانە چەواشەكاری
نێوان دەاللەت و فینۆمینۆلۆجیا ،ل )263ئاماژە سەبارەت بە ئاگایی و بوون
و ناوەڕۆك و شێوە (وێنە) :دەربڕینە سەبارەت بە بوون و ناوەڕۆك و
ئاگایی و وێنە و مەعریفە و دەاللەت .چەشە (اللژە) لەكاتی گەیشتن بەچێژ
(المتعە) تەواو دەاللەتێكی ئیجابی هەڵدەگرێت بەوەی كە یەقینی خود
دەبێتە دانراو و ئاگایی خود ،هەروەها دەبێتە خاوەن دەاللەتێكی خراپ
و دەاللەتی پوچەڵكردنەوەی خود بۆ خودی خۆی))( -سەرچاوەی پێشوو
ل .)299دەاللەتی دوو الیەنیە و مانایە درووست دەكات كە مۆڵگەی لە
حەقیقەتدا دەدۆزێتەوە بەبێ توانای هەبوونی ملمالنێیەك كە بەربەست بێت
لەبەردەم هەڵوەشاندنەوەی ئەم سنوورانە .مانا الی هێگڵ هەڕەشە لەڕاستی
ناكات .ئارەزوو دەیەوێت خودی خۆی دەوێت ،بەم و بەو دەبێتە ئارەزوو
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(الرغبە) بەبێ هەڵوەستەكردنی لە ئاكامی بوون بە ئارەزوو :ئارەزوو لە
ئارەزوو ،ئارەزوو لەوەی ببێتە ئ��ارەزوودار .دەبێتە پێویستی بۆ شتێك،
نێچیری ئەم شتە بەربەستە ،دوورییە ،بەرگرییە .ئارەزوو لەڕێگەی شتە
ئارەزووكراوەكەوە بوونی هەیە و خودی دەناسێت و دان بەوەش دەنێت
كە ئارەزووە .ئارەزوو دەخوازێت دستەبەر بكرێت و بەو سیفەتەی كە
ئارەزوویەكی دووالیەنی و زۆرەوە بووە و دەبێتە پێویست ،زمان و كردار چی
دەخوازێت؟ چێتر وەرگرتن لەشت و بەخاوەنبوون و بەكارهێنانی .ئارەزوو
بەم كردەوانەی دەخوازێت بگاتە ئاكامەكانی .لەسۆنگەی دەستەبەركردنی
چێژ و خۆشی خۆی لەناودەبات و بەمجۆرە چیرۆكەكەی تەواو دەبێت.
ئا ئەمەیە مانای و ئەوەیە راستیەكەی :گشتێكی بەشیە (جزئیە) لەگشتدا
( )Totaliteلەسەر رێگەیەكی ملمالنێداردا .دەاللەت دەبێتە هەنووكەیی و
مانا پاش لەدەستبوونی كات پەی پێدەبرێت و ئەوەش مانای مێژوو و
(تەواوی مێژوو) دەگرێتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا لە هەر كردارێكدا ساتێك
ئارەزوو هەیە ،بەاڵم ئارەزوو تەنها ساتەوەختێكە بە چێژوەرگرتن خۆی
پوچەڵ دەكات بۆ ئەوەی بوار بە دەركەوتنی راستی ئاگایی ،بیركردنەوە و
تێگەیشتە (مفهوم) بدات و لە كۆتاییدا خودی هەستا و بەكار(بكەر) شارەزای
راستی هەموو سات و ئارەزوو و چێژ و تەنانەت راستی تێكڕایی (حقیقە
المجموع)ش دەبێت.
دەاللەتی ساتەكان كۆدەكاتەوە بەوەش كە ئارەزوو چێژبینی مانایە
واتا حەقیقەتی گشت دەگرێتەوە.
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 .13سنوورداری (التناهی) هیگڵیی:
ژمارەیەكی سنووردار لە شێوەكان و لەو ساتانەی كە پەیوەستداری
سەیرورەن هەیە و رێگە بۆ پەیوەندییەكانی و ناسینەوەی و وابەستەیی ئەم
سەرگوزەشتە درێژەی كە دەتوانرێت ناوی لێبنرێت (مێژوو) خۆشدەكات.
دووبارەكردنەوەیەكی تەواوی لە سنوورێكی ناهیگڵیانەدا هەیە.
نوسینەوەی زەمەن دووبارە بە ئاسانی تەواو دەكرێ بەدەر لە بچوكترین
كۆسپ و فەلسەفە لەڕێگەی نموونە (نموژج)ی (خشتەی مەنهەجی و داخراوی
لێكدژەكان) ،هەروەها بە یەكەی ئامادەكردن لە (پەیوەندی ،هاوبەستەیی)
سەیرورە زنجیرەیەكی ((ژیاننراوە)) ،بێئاگابوون لە هاوبەستەیی زیادەكات،
چی مێژوویەكی مەبەستە؟ مێژووی رۆح��ی (بیریاری و نموودی) كە
بەشێوەیەكی گریمانەیی لەگەڵ مێژوو (واقیع) یەكدەگرێتەوە .ئایا دەتوانرێت
تەنها لەماوەی دواتر نەبێت كە وەك پێكهاتەیەكی كۆتایی پەیدا دەبێت؟.
((ساتەكان)) و پەیوەستییەكانی لە (لێكدژو پەیوەندیدارەكانی) دەبوو
لە خەباتی واقیع ئابڵووقە بدرێن( .مرۆڤ) یان چاكتر بڵێین (رۆح) بەو
ئەزموونانە تێدەپەڕێت كە لە بناغەوە بەرەو مەعریفەی دەبات .ئائەوەیە
چارەنووس و سیستە ،رۆح جارێك و جارێكی دی ئارەزوو و سەلیقەی
تێگەیشتن و سەردار و كۆیلە و كرێكار و رزگاربوویەكی دەستی وەهم بو،
ئەم گوشار و داواكاری و پێداویستیە ئایا لە ڕوانگەی هیگڵەوە پابەندە بە
ڕەگەزێكی بناغەیی و بنەڕەت؟ داواكاری خەبات تاكو مردن لە سروشتەوە
سەرچاوە ناگرێت ،بەڵكو لە خودی رۆحەوەیە :لەو سنووردارییەی كە
تیادا رۆحی رەها دەستەبەر دەكرێت .لۆجیكی پەیوەستدار بە مێژوو
هەرگیز راناگوازرێت بەبێ پێویستی بەدواداچوونی (دووبارەكردنەوەی
بەدواداچوون) ،مێژوو بێ قەڵەمبازدان لە سەرەتاوە بۆ كۆتایی .خودی
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مەعریفەی فەلسەفی ناتوانێت زەمەن پوچەڵ بكات و تابڵوی تەواوكراو لە
شوێنی ناتەواوی فینۆمینۆلۆجی دابنێت .لەگەل ئەوەش بوونی لۆجیك و
راستی مێژوویی بە تەنها رێكخەری شێوەكانە لە جووڵ ،ئایا ئەمە مژدە بە
توانایی (هاوكاتی كۆتایی) تابلۆ نابەخشێت؟ بەڵێ پێكهێنانی لۆجیك لەگەڵ
كۆتای ،پیرێت ،دانایی ئاوابوون و شەو یەكدەگرێتەوە .مێژوو تەواوبوو و
مردو بەدەستهێنرا ،كەوابوو تەنها لە تواناماندایە خەیاڵ (نەك هەر وێنایەكی
تێگەیشتنانە و درووستكەرانە) لە زەمەنێكی نامێژوویی بكەین.
 .14سەبارەت بە مەنهەجیەتی هیگڵ:
لە هیگڵیدا لێكدژییەكی ناوەكی هەیە لە گۆشەنیگای ئەوانەی
كە بەدوای گوزەرێك دەگەڕێن و ئەوانەی خوازیاری دەرچەیەكن و لێی
دەرباز دەبن .پارادۆكسێك لە زەمەنی ماركس و ئەنجلزەوە هەزاران جار
راگەیەندراوە.
سیستەمی دیالێكتیك دەڕوخێنێ و بەهەمان پیاكێشان پێكهاتەی
تایبەتی خۆی دەڕوخێنێت .بە پێچەوانەی روانگەی ئەوانەی كە بەتوندی
ماقوڵێتی سیستەمیانەی (مەنهەجیەت)ی دەپارێزن و دەیكەنە مەرجێك بۆ
بیری یەكانگیر .پارادۆكسی لە فەلسەفەی هیگڵیدا هەیە .هیگڵ نازانێت
چۆن سیستمە دابنێت و بیپارێزێت ،واتا ماقوڵێتی و تێكڕای پەیوەندییەكان
و شەفافیەتی دابنێت بێ گەڕانەوە بۆ شتی دی :بناغە (أصل) ،قوواڵیی
(بێ بن) و نهێنی پارێزی ،یاخود النیكەم دووفاقیەك كە فریودان كارێكی
خەراپی ئەوتۆی لێدەكات كە بە هیچ شێوەیەك وەسف ناكرێت و هێمایەكی
بەدەر لە ماقوڵێتی بیرۆكە و رۆحی رەهاو ناسنوورداری خراپ و چاكەیە.
هەرچەندە هیگڵیی لە ڕوانگەی هەندێك كەس دووچاری ئاستەنگی بوو
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لەگەڵ (مێژووگەری) ئەوا لە ڕوانگەی كەسانێكی دی دووچاری گرفتە لەگەڵ
(سروشتگەرایی) .ئایا تێڕوانینێكی نامۆ و سەیر لەم پشكنینەدا نامێنێتەوە؟
سیستمی وتەكاتی كانت كە بە شێوەیەكی جێگیر (سكون)ی وەرگیراوە
دەگۆڕێت بۆ نامەرجیی (المشروگ) .بااڵیی (تعالی ،نومین ( ،)7شتێك
لەخودی خۆی بنەڕەت و ئەنجام و دەرهاویشتە (االنگالق) و كۆتایی.
سیستمی هیگڵی خوێندراو بە شێوەیەكی دینامیكی (مێژوو و دیالێكت)،
هەروەها دەگوڕدرێت بۆ شتی بنەڕەت ،بەاڵم ئەمە شتێكە لە (پەنهان).
ئەو گرفتەی كە لە هیگڵی سەرهەڵئەدات (درزی تێدەكەوێت) ئایا
گرفتی ئەم پەنهانیە نییە كە دواجار هەڵدەوەشێتەوە بۆ سروشتگەرایی و
مێژووگەری؟ ئایا پەیوەندییان چییە؟ ئایا مێژووگەری لە ئارادایە لەبەر ئەوەی
سروشتگەرایی ،پێكهاتن و بنەچە و خاڵی دەركەوتنە؟ ئایا سروشت تەنها
پێدراوێكی مێژووییە؟ هێمادار و پاشماوەی شیكارییە؟ ئایا بەرامبەر سیستم
بە ڕاپێچانی مێژوو لەگەڵ خۆی هەرەسدەهێنێت؟ دەتوانرێت پرسیاری ئەوە
بكرێت كە بیری فەلسەفی دوای هیگڵ لەنێوان (گەوهەرێتی)-بوونگەرایی
 Substantialismeالسەنگ دەبێت و هەرگیز ناتوانێت شەرعیەت و
(فۆرمالیزمی) (صوریە) بەدەسبهێنێت و هەرگیز هەڵوەستە ناكات .ئایا ئەمە
دۆخێك نییە كە پێویستی بە تێپەڕاندن بێت بەهۆی بیری دوابەدوای-
فەلسەفی (مابعد الفلسفی)؟
 .15هیگڵیی نوێ:
بەمجۆرە دەوڵەت بە مەرج و سوپاو دادگا و ئەو دەزگا جیاوازانەی
كە تەرخانیان دەكات و لە ڕێگەیانەوە دەسەاڵتی دەسەپێنێ و بەو توانا
داپڵۆسێنەرانەی كە پابەندە پێیانەوە قایل نابێت و ئەم هێزانە بەشی
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ناكەن ،هەروەها پێویستی لە گەواهی رەوشتی چاك و ژیان و دابوونەریتی
چاك دەبێت ،گەواهیەك شایەتی عەقاڵنێتی و ئاكارناسی پێدرێت بە تەنها
فەیلەسوف دەیبەخشێت .لە زەمانی هیگڵەوە شەڕەنگێزی بنەڕەتی لە
پیشەی رەسمی فەیلەسوفدا بەدیدەكرێت .بەم مانایەش هیگڵ تا كۆتایی
پێشەوایەتی فەلسەفە دەك��ات .فەلسەفەی تووند داچەقاند و دیماهی
خۆی لەسەر دانا .بە ڕاگوازتنی فەلسەفە بۆ خزمەتی گشتی (وێنەی كارە
خزمەتگوزارییەكانی دی ،لەرووی ئاكارییەوە تیا دەنوێنێت ،بەاڵم یە هەمان
شێوەی هەستان بە فەرمانێك و ئاراستەكردنی لەپێناو بەرژەوەندی دەوڵەت
و پێدانی شەرعیەتی.فەیلەسوف دەبێتە خزمەتكارێك نەك خزمەتكاری
ئایین ،بەڵكو خزمەتكاری میر ،هەروەها بەبێ پاداشتی گەورە .نەهامەتی
هیگڵی لەوەدایە كە ناتوانێت دانپیانان بۆخۆی دەستەبەر بكات ،وێڕای ئەو
تەقەالیەی كەدەیدات ،ستالینیەت لەڕووی گەوهەرەوە هیگڵیەتێكی تازەیە،
ئەمەی بۆخۆی نەدەویست و نەشیدەزانی كە وەهایە و پتر لەوەش رێگەی
لە هیگڵیەت گرتبوو ،چونكە ئەڵمانیە .ئەم پرسیارە تەواو نەبوو .نە هیگڵ
و نەش هیگڵێتی كاری خۆیان بەدەستهێنا .لێكهەڵوەشانەوەی ماركس بۆ
هیگڵیزم نەبووە هۆی كوشتن و لەتوپەتكردنی لەگەڵ بەكارهێنانی بەشەكانی
(نامۆبوون و دیالێكتیك و هتد) ،كە ئەژدیها زیندوو دەكاتەوە.
هیگڵیە تازەكان خزمەتگوزارییەكانیان پێشكەش دەكەن و زەوی
خۆشگوزەرانی لەنێوان سەرمایەداری دەوڵەت و سۆشیالیستی دەوڵەت
پێشكەش دەكەن (هەردووكیان دەوڵەت دەكەن بە پەرستراو و داوای پێدانی
شەرعیەتی بۆ دەكەن و بۆ ئەم مەبەستەش ئایدیۆلۆجیەتێكی گونجاوی
پێدەبەخشن) .جێگەی سەرسوڕمانە هیگڵیزم هێشتا لە ڕوانگەی هەندێك
نەفسنزمەوە وەك بوێرییەك دەردەكەوێت.
26

ئاشنابوون بە كارل ماركس

 .16هیگڵیزم و نوێخوازی:
جیهانمان ژیرە ،هەروەها ماقوڵیشە .هەموو شتێك كە ڕوودەدات
بەگوێرەی تێگەیشتنی هەڵسوكەوت دەكات بێئەوەی بە شێوەیەكی تەواو
بەدەستی بهێنێت .پاشان هەموو شتێك بوونێكی دووانی هەیە :ماددی و
شێوەیی (صوری) ،كۆمەاڵیەتی و زەینی ،كردەكی دەزگایی ،هەستپێكراو
و رووت و ك��اراو بیروكراسی .یەكەمیان السایی دووەم��ی نزیك یان
دوور دەكاتەوە .تەنها دەوڵەت مەبەستدار نییە ،بەڵكو شتە رۆژانەیی و
جۆراوجۆرەكانیش و ماهیەتەكان مەبەستن.
بەمجۆرە ئ��ەدەب تابڵێی پتر سنوور بۆ تێگەیشتنی (مفهوم)
ی خۆی دادەنێت و ئەویش نووسینە واتە ئەو شێوازەی كەنووسەر و
ئەدیبی تایبەتمەند پابەندێتی و نیشانە بینراو و خوێنراوەكان لەگەڵ ئەدەب
دەگونجێنێ بۆ ئەوەی لەبازاڕی نووسراو بەكاری بهێنێت .دەتوانین بڕوا
بەوە بهێنین كەبەكارهێنانی ئەو شتانەو زیادەڕەوكردن تیایاندا ئەشێ زیان
بەكاری تایبەتمەند بهێنێت و خێرا خوێنەر تەواو بە گەمەی ناسینی كاری
پێشكەشكراو نیشانەكان و جۆر و جیاوازی جۆرو نمایشكردن و تەكنیكی
پێكهێنان و هتد قەڵس دەبێت .بە پێچەوانەوە رەزامەندی عەقاڵنی و
زانست و دانایی لە هەموو بارودۆخێكدا خۆی دووپات دەكاتەوە .ئایا
ئەم جیهانەمان جیهانێكی هیگڵی نییە؟ نەك تەنها ئەوە ،چونكە دەوڵەت
لە هەموو كاتێكی رابردوو بە زەبروزەنگترە .بە دەسەاڵت قایل نابێت،
چونكە پشتگیری كۆمەڵ دەكات و رێنمایی دەكات ،هەروەهاش لەبەر
ئەوەی عەقاڵنیەتێك (پێدەچێت عەقاڵنیەتێكی جەختلێكراو بێت) ،خزاوەتە
نێو هەموو شتێكەوە.
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هیگڵ بە تەنها بەرباڵو نابێتەوە بەسەر ئاسۆی فەلسەفی یان وەك
ئەوەی پێیدەوترێت ئاسۆی بەرفراوانتری مەعریفە و كار ،بەڵكو وەك
ئەزموونێكی بیرو سەنگی ویستراو یان نەویستراو دەمێنێتەوە .ئەوەی ئەمڕۆ
هیگڵی لە گەرماو گەرمی (نوێخوازی) وەك نموونەیەكی فەلسەفی وەسف
و قبووڵ بكات ،هەروەها فەلسەفەی دەوڵەت قبووڵ دەكات ئەو دەوڵەتەی
كە (بە نهێنی و بە ڕاشكاوی) لەالیەن فەلسەفەوە ،فەلسەفەیەك بە واتای
دەزگاو خزمەتگوزاری گشتی شەرعیەتی پێدراوە .لە ماقوڵیەتێكی بااڵ رووپۆشی
نێوان واقیع و ماقوڵێتی الدەبات .هاوشانی فەلسەفە بە لۆجیكی دەوڵەت و
سیستەمەكەی قایل دەبێت .خودی (رۆح) بە خۆهەڵقوتاندنی نێوان مەنتیق
و مێژوو قایلە :لۆجیكی دەوڵەت بەناوی لۆجیكی مێژووی نێوان لۆجیك و
مێژوو؛ لۆجیكی دەوڵەت بەناوی لۆجیكی مێژوو بەكورتی ،دەوڵەت بەناوی
مێژووگەرییەوە هەموو بیرێك بە ڕەخنەی ریشەیی دەستپێناكات (رەخنە لە
ریشەو دەركەوتن و بناغەدا) درێژە بە فەلسەفەی هیگڵی رامیاری دەدات.
رژێمی داسەپاو و هەڵكەوتوو درووستدەكات و شەرعیەتی دەداتێ .ئەوەیە
كارو پیشەكەی هیگڵیی ،خوێ خزمەتی دەوڵەت ئەكات و دانبەوەشدا دەنێت
دەزانێ بوونی مەعریفەكەی لێرەدایە كەواتا ئەم جیهانە وەرگیراو و بەدەر
لەهێزی رەتكردن و ئەو نەهیكارییەیە كە دەیسەپێنێت و لە دەرەوەی رەخنەی
ریشەیی بە شێوەیەكی تیۆری رەتیدەكاتەوە.
جیهانی هیگڵیی بە شێوەیەكی قووڵ جدییە ،بەاڵم بەبێ بوونی قوواڵیی
مێژوویی .بە پێچەوانەوە تەنها لەرێگەی پوختكاری و ئاكام پاراستویەتی
هیگڵییەكانی پیاوانی دەوڵ��ەت ئەوانەن كە بڕوا بە نەمرێتی دەكەن.
هیگڵیستەكان پیاوانی زانست و تەكنیك كارو بڕوادارانی یەكێتی واقیعی
عەقاڵنین (تیادا و لە خۆیانە) .هیگڵیستەكان ئەوانەی كە خاوەن تایبەتمەندی
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مەعریفەن و ئەوانەن تایبەتمەندێتی پێدەدەن و دەیكەنە دەزگاداری.
 .17مێژوو و دیالێكتیك لەدوای هیگڵ
هەرچەندە تیۆری هیگڵ بۆ دەوڵەت و هەڵوەشاندنەوەی لۆجیكی
فشاركار لە سەیرورە و مەسەلەی بەكاربردنی زەمەنی مێژوویی چاوەڕێی
سەپاندنی حوكمی مردنی دژ بە دیالێكتیك لێدەكرا ،ئەوە مەسەلەیەكی
گەلێك زانراو ناسراو بوو ،بەشداربوونی فەلسەفەی رەخنەیی و رەخنەی
فەلسەفی بیری دیالێكتیكی دەكوژێت ( بیری سەلبی و بیركردنەوە لە نەفی)
لەبواری سەركەوتنی دەوڵەت و سیستەم) ،هیگڵ ئەم بارودۆخە و میراتەكەی
بۆ ئەوانە بەجێدەهێڵێت كە لەدوای خۆیەوە دەخوازن فەلسەفە بهێڵینەوە،
بەاڵم گەر دیالێكتیك لەرووی موجەڕەد و تیۆری لە یەككاتدا بە دابڕاوی لە
لۆجیك ،كاركردن ،پەیڕەوكاری و ئیشكالیەتی هەستپێكراو بەردەوام بێت
ئەوا تەنها سەفستەیی و جەدەل و گفتوگۆ و رووبەڕووبوونەوەی بێهودەی
نێو لێكدژەكانی لێدەمێنێتەوە و لەوانەشە نزیكبنەوە لە سەرقاڵبوون بە
كۆتایی مێژوو یاخود بە دەرچەكەیەوە .دیالێكتیك ،تەفیەكی دابڕاوە لە
دەوروبەری خۆی دەسوڕێتەوە و لۆجیكی قبووڵكراو (زانستی كۆمەاڵیەتی و
ئەیدیۆلۆجیا) لۆجیكی دەوڵەتە لە قبووڵكردنێكی ئەزمووناویدا هەڵدەوەشێت
لە كاتێكدا دیالێكتیك لەنێو خۆباییبوونی نەرێی رووتكارانەی واقیع وون
دەبێت ،بەاڵم گەردان بە كۆتایی دیالێكتیك بهێنێت لەبواری زانستێكی
تایبەتمەند بێت یاخود براگماتی و ئاكام قبووڵكردنی (پوزەتیڤزم) بێت
سنوور دەبەزێنێت (ئەمەش كارێكە پشتی پێدەبەسترێت ،بەاڵم لە سۆنگەی
رێگەیەكی دیكەوە كە دەوڵەت و عەقاڵنیەتی دەزگایی قبووڵ بكات) ،كەواتا
ئەمەیە دۆخی تیۆری دیالێكتیك لەدوای هیگڵ دەمێنێتەوە گەر رەخنەی
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ریشەیی لە سیستمی فەلسەفی و تەنانەت لە فەلسەفەش جیانەكاتەوە
وەكچۆن لقێك لە درەخت جیا دەبێتەوە بۆ ئەوەی خۆراكی درەختێكی تر
بخوات .بێتو دیالێكتیك ناوەڕۆكێك بۆ دابڕانە رەخنەییەكەی نەدۆزێت و
توانای بوونیادكارانەی جێبەجێ نەكات ،ئەوا دووچاری ونبوون دەبێت و
دۆخەكەش ماوەی سەدو پەنجا ساڵە گۆڕانی بەسەردا نەهاتووە ،كێشەیەك
لە ئارادایە ،گرفتەكە راكردنە لە كێشەكە و بەجێهێشتنی دووالی مەقاشە بە
داخراوی لەسەر بیر.
كێشەكە فەلسەفیانە فۆرمەلە دەكرێت و ناوجەرگەی فەلسەفە
پێكدەهێنێت .بیری فەلسەفی بۆ ئەوەی بە داخ��راوی نەمێنێ پێویستە
قەڵەمباز بدات و گەر پێویست بكات بەرەو پێشەوە هەنگاوبنێت تادەگاتە
دوا بەدوای فەلسەفە (مابعد-الفلسفە.)Metaphilosphie-
 .18ماركس  -هیگڵ
لێرەدا باراگوازتنیی كردەكی زمانەوانی و ئامرازی زانستی زمان بخەینە
الوە ،ئەی دەقەكان؟ بە هەزاران جار باڵوكراونەوە و پۆڵێنكران و بەشكران و
رێكخران و هەڵوەشێنران و دووبارە بوونیاتنران و چارەسەركران و شێلران،
كێ ئەوە نازانێت كێ بتوانێت خۆی لێ بێئاگا بكات بە ئاستەنگی دەتوانێت
پەی پێبەرێت با گرنگی بە هێڵە گەورەكان بدەین واتا بە پەیوەندی ناتەواوی
هیگڵ و ماركس كە پەیوەندییەكە ناگەڕێتەوە (بۆ كاریگەری) هەروەك
ناشگەڕێتەوە بۆ خۆتێگالندنەش بۆ ئەو دوژمنكارییەی بەردەوام بە تەنیا لەگەڵ
(فەلسەفایەتی یاخود زانستگەریی) یەكناگرێت یاخود لە (ئەبستیمۆلۆجی و
رامیاری) دانابڕێت ،بەاڵم هەموو ئەم الیەنانە دەگرێتەخۆ .هیگڵ لە روانگەی
ماركس باوكی نەمرێتی و خاوەن كارێكە كە سەرمایەی بیری گرتۆتە دەست.
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زەوتكراون و زەوتكارە .ئەم فریشتەیە خاوەن ئامرازەكانی بەرهەمی بیرە،
سەركاری میرات لێپاڕانەوەی چی سوودێكی هەیە؟
ئەوەی هەیەتی پێویستە لێی بەرین :تێكی شكێنین و دەستی بەسەرا
بگرین و ئەوەی لێمان ساندووە بیشارینەوە و بە شێوەیەكی ئاشكرا بەشە
بێبایەخەكان هەڵگرین و شەوانە بە هەنگاوی دزئاسایانە بگەڕێینەوە بۆ
ئەوانەی كە گرنگن نزیكەی نیوسەدە لە پەیوەندی ئاڵۆزی شاراوە و ئاشكرا
هەیە لەپێناو رزگاركردنی دیالێكتیك بە جیاكردنەوەی لە لۆجیك بۆ دووبارە
گەیاندنەوەی بە شێوەیەكی باشترو لەپێناو روونكردنەوەی پەیوەندی نێوان
بتایەتی دەوڵەت و كۆتایی مێژوو لەرێگەی ئاوەژوكردنی پەیوەندی هیگڵی و
جەختكردن لەسەر كۆتایی دەوڵەت بەو سیفەتەی كە مەرجی قەڵەمبازدانی
مێژووە ،واتا هەوڵی كارێك و پەلەوەرێكی راوكراو و كارێكی خاووخلیچك
و هەڵفرێنێكی كتووپڕە .لە سەرەتای هەموو شتێكدا ماركس دەخوازێت
ئەوە دەربخات كە مێژوو بەردەوام دەبێت ،پتر لەوەش النیكەم مێژوویەتی
راستەقینە و مرۆییانە دەستپێدەكات بێئەوەی كۆڵ بدات و ڕەوتی هێرۆكلیتی
ناتوانرێ تەواو بكرێت .دەوڵەتی هیگڵیی و بناغەی كۆمەاڵیەتی و پایەكانی
لە (چینی ناوەڕاست و بیرۆكراسیەتی دەوڵ��ەت شانبەشانی كارامەیی و
عەقاڵنیەتەكەی) بەرامبەر بە لێدانەكانی شۆڕش خەریكبوو هەرەس بهێنێت.
ئایا هیگڵیزم تیۆری جیهانێكی هەڵگەڕاوەیە كە پێویستە هەڵگەڕێنرێتەوە
لەگەڵ جیهاندا .هەڵگێڕانەوە :واتە گێڕانەوەی بۆ دۆخی راستی نەك بەبێ
چاكەسازی لەوساتەی كەتیادا مێژووی (واقیعی) تەواو دەبێ و مێژووی راست
(درووست) دەستپێدەكات ،هیگڵ مردنی ئاشكرا دەكات .چینی ناوەڕاست
و بیرۆكراسیەتی دەوڵەت لەگەڵ عەقاڵنیەتە سنووردارەكەی نەمر دەكات
بەرەو رەهایی بەرزی دەكاتەوە ماركسی الو كە دەبێتە فەیلەسوف لەرێگەی
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(پیاكێشانەكانی چەكوش) دارووخانی دەوڵەت رادەگەیەنێت ،بەاڵم ئەم
سیستمە تێكشكاوە لەبەر هەبوونی چەپڕەوی هیگڵیی و راستڕەوی هیگڵیی
و ماركس هەڵدەستێت بە تێپەڕاندنی ئەم ترازاندنە لەرێگەی تێپەڕاندنی
ئەم (چەپڕەوییە) كە لە پارچەكردنی پەلوپۆی هیگڵیزم بەوالوە چیدی
نازانێت.
 .19ماركس و مێژووگەری
ماركس مەبەستی چییە كاتێك لە ساڵی  1845لە كتێبی (ئایدیۆلۆجیای
ئەڵەمانی) ئەوە رادەگەیەنێت كە لە زانستێك ب��ەوالوە چیتر نازانێت
كە ئەوەش مێژووە؟ ئەم راگەیاندنە گەلێك روون و ئاشكرایە ،بەاڵم
ریزبەندییەكەی ئەوە دەردەخات كە بیری ماركس لە تەمومژاوێتی دەرباز
نابێت و دواتر پەی بە ماناكەی دەبرێت .لەم كتێبەدا جارێك مێژوو لەمیان
كاری مرۆیی ئاراستەكراوی مەبەستگەرایی وەسفدەكرێت و جارێكی دی
بە سانایی دوابەدوای یەكهاتنی نەوە مرۆییەكان وەسفی دەكات( ،پێداگری
بابەت لەسەر سنووردارییە نەك مەبەستگەرایی).
بێگومان ماركس مەبەستی ئەوە نەبوو كەهەمیشە توانای ژمارەدانان
و پۆڵێنكردن و ریزبەندی رووداوەك��ان كە مێژوونوس بە مێژوویی لە
قەڵەمدەدات و گرفتی مەعریفە ئەوەیە كە بە (مێژوو) ناوزەد دەكرێت.
ئەو مەبەستی ئەوەیە كە ئەوە واقیعە و مێژوو كاری پەیڕەوكردنی رامیارییە
و شۆڕش ئەم واقیعەی كە كردار بەرهەمی دەهێنێت بە رۆڵی خۆی
مەعریفە بەرهەم دەهێنێت ،مێژوو بێ مێژووگەری نابێت .ئەم مێژووگەرییە
لەسەر بناغەی دوابەدوایەكی یاخود كۆمەڵێك رووداو كردەوە دانانرێت،
بەڵكو لەسەر بنەمای ئەفراندنی عەقاڵنی بۆ كاری (دەزگا و بیرۆكەكان)
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دادەمەزرێت ،مێژووی وێناكراو بەم شێوەیە كارا دەبێت و جێگەی فەلسەفە
دەگرێتەوە و ئامانجە هەرە گشتگیرەكانی گەشەی مرۆیی دەپارێزێت.

33

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بەشی دووەم
مەبەستەكان الی ماركس لەسەر بنەمایەكی هەرە واقیعیانە ریزبەند
دەكرێت بە شێوەیەك كە نەخشەی ستراتیژییەتێك دەكێشێت ،ئەوەتا ئەو
رووداوانەی ماركس پێشبینی دەكرد هەر هەمووی بەپێی توانا دێنەدی و
سنوورێك بۆ نامۆ بوون دادەنێت و ئاسۆیەكی نوێ دەكێشێت و دەرچەیەك
دەكاتەوە .
أ .كۆتایی ئایین «ئێمە ناڵێین مەرگی خواوەند بێت» ؟( ،چونكە
ئەم فۆرمەلە درامیە لەسەر حسابی ماركس تۆمار ناكرێت) ،كەوابوو كۆتایی
نامۆبوونی ئایینیە لە رێگەی رەخنەی ریشەیی و گۆڕانكاری پراكتیكی و
دەوڵەمەندكردنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان.
ب .كۆتایی فەلسەفە ( كۆتایی عەقاڵنیەتی بیركردنەوەی قووڵ (
تأمل ومنهجیە ) لە رێگەی بەدیهێنانی پڕۆژەی فەلسەفی دانراوەیە هەر
لە سوقراتەوە تا دەگاتە هیگڵ لەو رووانەی كە پەیوەندیدارن بە ئازادی
و پێویستی و كەمدەرامەتی و چێژ بینین و ئارەزوو و عەقڵ و ڕاستی و
خۆشنوودی.
ج .كۆتایی ( مرۆڤ ) و ( كۆتایی ئەنپرۆ پۆلۆجیای رووت) لە
رێگەی ئاڵوگۆڕكردنی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئاڵۆز و هەروەها رووكەش
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لەگەڵ پەیوەندی داپچڕاو لە چوارچێوەی رووتكاری بێهوودە و داسەپاو و
كوێرانە.
د .كۆتایی ئایدۆلۆجییەكان و كۆتایی « راستی رووت» لە رێگەی
دانانی راستی هەستدار ،واتا راستی پڕاكتیكی و كۆمەاڵیەتی لە جیاتی
روونكردنەوەكان و نمایشە بەكارهێنراوەكانی چینە دەسەاڵتدارەكان.
ه .كۆتایی دەوڵ��ەت ( بە لەدەستدانی كارگێڕی كۆمەاڵیەتی بۆ
سەرجەم هۆیەكانی بەرهەم و كارو پەیوەندییە دامەزراوەكان لەسەر
بنەمای خاوەندارێتی تایبەت بۆ هۆیەكانی بەرهەمهێنان بنبەست دەكات و
جێدەسەاڵتی سیاسی و داپڵۆسینی پۆلیسیی دەگرێتەوە).
و .كۆتایی ئابوری  -رامیاری ( لە رێگای وەرچەرخان بەرەو
خۆشگوزەرانی ،ئابوری  -رامیاری تەنها زانستییەكی كەمی هەیە لە بواری
هونەری دابەشكردندا) ،بە هۆی گەڕانەوە بۆ نەریتە ماقوڵەكان ،كۆتایی
كارەكانە.
ژ .كۆتایی مێژووگەری كوێرانەی دامەزراو لەسەر بنەمای داسەپاوە
ئابورییەكان و خەباتی چینەكان و رێككەوتن و كارگێرییە تایبەتییەكان.
ح .دوایین كۆتایی ،بەاڵم بایەخی كەمتر نییە :كۆتایی خودی چینە
داهێنەرەكان یاخود بەرهەمهێنەرانی مێژووگەرییە لە كۆمەڵێكی بەدەر
لە چینەكان و لە رێگای ئەم كۆتاییانە دەهۆڵیش دەكوتێت ،گەر رێگای
ئەم قسەیەمان بدرێتێ .ئەم تابلۆیە « مەلەكوتی مەبەستەكان « مەبەستە
بچوكەكان بەو سیفەتەی مەبەستی الوەكین لە :خێزان ،نەتەوە و سەرماییەی
فەرامۆش كرد .ئەمانە كۆتا گەلێكی الوەكی دەست لێبەردراون و وەك
كۆتایی كۆتاكان ملكەچی كۆتا مەزنەكانن.
دەتوانیین بڵێین ئەم دوا بەدواییەكانە :خشتە زەمینەی كۆتاكان
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راستیەك دەسەپێنێت كە پرۆلیتاریا كۆتاییەك بە خۆی دابنێ ،بەو سیفەتەی
پرۆلیتاریا خۆی نەفی بكاتەوە واتا لەالیەن خۆیەوە ببێتە وێنەی رەتكەری
كۆمەڵی بۆرژوایی.
.21ك ێ مێژوو بە گوێرەی ماركس دروستدەكات ؟ ك ێ ؟
بێگومان رۆحی رەهای وەرگێڕاو بە سیفەتی خود نییە .عەقڵ یان
مەعریفەی ناسراو نییە ،هەروەها وەك سیفەتی خودەكان تەنانەت ئەو
گەالنەش نین كە دەتوانن لەگەڵ یەكدی شەڕ بكەن و بەسەرهاتەكان
لە ( رووداو ،رووداوی مێژوویی ،چیرۆكی داستان ئامێز و تراژیدیاكان)،
بووروژێنن بێئەوەی ئەم رووداوانە پەیوەندییان هەبێت و ئەم پەیوەندییانەش
مانایان هەبێت .ناكۆكی ملمالنێی گەالن نابێتە هۆی مێژووی سەركێشییەكان
و كردەوە مەزنەكانیان و بەبێ یاسای ناوەكی دێن و دەچن .كەوابوو ك ێ
مێژوو بە گوێرەی ماركس دروست دەكات؟ چینەكان و بۆرژوازیەت لەپشت
هەموویانەوە و پاشان چینی كرێكار و مێژوو لە ئارادا نییە ( .دوا بەدوای
ئەوەش ماقوڵی روكەشێتی لە ئارادا نییە) ،تەنها بە ئەندازەی خۆتێگالنی
چینی كرێكار نەبێت كە مێژوو درووستی دەكات .لە روانگەی ماركسەوە
بكەر خودە كە لە خودی خۆیدا دەتوانێت مەعریفە و ئیرادە و بەكارهێنانی
رێپێدراوەكان بە سیفەتی داسەپاوەكان كۆبكاتەوە .ئەو ئەمڕۆ بڕوای بە
پەیڕەوكاریە كۆمەاڵیەتی و رامیارییەكان هەیە:.
 .1مێژووگەری ( بابتگەرایی و عەقاڵنیەت ) ،بەرهەمی رووداوەكانن.
 .2مەعریفە ( زانستی تیۆری ) مەعریفەی ئەم مێژوو گەرییەیە.
 .3ئاگایی مێژوویی وەك كۆكردنەوەی پەیڕەوكاری و مەعریفە لە
ئاگایی خودادایە ،بەاڵم بۆچی سیفەتێ؟ ئالێرە چەمك و شتەكان ئاڵۆز دەبن
لە روانگەی ماركس لە ژمارەیەك دەقی فەلسەفیدا ( ،دەقی هیگڵی و
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دیالیكتیكی) .پرۆلیتاریا وەك رەتكەرەوەیەك خۆی تێدەگەیەنێت .سەرجەم
رووداوەكانی پێشوو توڕ دەدات؟ ئاخۆ بۆچی لەبەر ئەوەی كە هیچی پێنییە،
لەبەر ئەوەیە كە نوێنەرایەتی هیچ شتێك ناكات؟ ئەمەیان بێت یان ئەوە،
چینی پرۆلیتاریا تەنها ئەوەی لەسەرە كە لە بندكارییەكانی ( بەیاننامە ) ()7
رزگار بێت كە بە هۆی بوونی خودیەوە كۆمەڵی بۆرژوایی رەتدەكاتەوە.
ئایا بە خۆكردەكی خودێكی مێژوویی پێك دەهێنێت؟ بێگومان ماركس بیر
لەوە دەكاتەوە .چینی كرێكار بە درووستكردنی مێژوو لە خۆیدا خودێكی
مێژووی درووستدەكات لە رێگای بەرهەمهێنانی نەرێنی كردەكی بۆ ئەوەی
بوونی هەیە و بە شتێكی دی دەگۆڕێتەوە بە سیفەتی ئەوەی نەفیەكە بەر
لە هەموو شتێك وەك نەفی كارا نییە.
بەم شێوەیە ماركس بابەتگەرایی هیگڵ بۆ نەفی دەگەڕێنێتەوە ،واتا
لە رێگای بەخشینی خەبات تاكو مردن بە پرۆلیتاریا .پرۆلیتاریا تاكو مردن
پێشەوایەتی خەبات دەكات دژ بەوەی لە ئارادایە و بەرەو ئەوی تر لە
پێناویدا ،بەاڵم لەو كاتەدا بۆچی ئەو مێژووەی كە پێشی دەكەوێت و خودی
ئەو مێژوو گەرییە توڕ نادات؟ بەاڵم ئایا نەهامەتی رەها دەبێتە پاڵنەر بۆ
كاركردن؟ دەبێتە چی كارێك؟ یاخیبوونێكی هەڕەمەكی یاخود شۆڕشێكی
سەراپاگیر؟ ئایا مەرجەكان پێویست نییە بخرێنە بەردەست تاكو شۆرش
پەیڕەو بكرێت و توانای سەركەوتنی هەبێت؟ ئەو مەرجانەی كە بواری
كاركردن دەدەن سنووری بۆ دادەنێن.
ئایا چینی كرێكار پێویستی بە جۆرێك لە ئیجابییەت نییە تاكو
دۆخی نەفیكارییەكەی بگۆڕێتە پرۆژە ،بەرنامە و كارێكی سیاسی دیاریكراو
لەالیەن ستراتیژەوە؟ ئاخۆ ئەم پشتگیرییە لە كوێدایە؟ ئەم تەواوكەر و
زیادەكارییە پێویستە؟ لە چینەكانی تردایە؟ لەو چوارچێوانەدایە كە لەو
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ساتەوە قبووڵ كراون؟ بەهۆی خودییەوە ئایا پێویستی بە سەرچاوەی بژێوی
و چوست و چاالكی نییە بۆئەوەی لێرە و لەوێ پێی بناسرێتەوە؟ هەمیشە
لە نێو پەیوەندی یاخود مەرجە تایبەتییەكان ناتوانرێت نەتەوە پێكبهێنرێت،
هەروەها پەیوەندی لەگەڵ سروشت ( )naturaliteهەیە بە شێوەیەك كە
ئێستا چوار دەستەواژە لە ئارادایە:
نەفی و جەختكردن – مێژوو گەری یاخود سروشت و پابەندبوونی
یاسا بە كۆمەڵێك نەتەوە.
.22هیگڵ و ماركس خەبات تاكو مردن
چۆن هیگڵ لە سەرەتا و ماركس دواتر لە پوچێتیەك رزگارییان
دەبێت كە فەیلەسوفەكانی دەوروبەریان لەو روەوە داكۆكیان لێ ناكەن؟
لێكچوونی جوان و چاكیان نییە هەروەك ئیرادەی چاك و رۆحی جوانیشیان
نییە .چاوەڕوانی ئایندەیەكی باشتر و هۆشێكی هێمنیان نییە كە بە هۆیەوە
بزانرێت خاوەن رەوای حەقن.
ئەوان لە میانەی تیۆری خەباتی بەردەوامی دووانی دژی سروشت
و لە نێوان پێكهاتە مێژووییەكاندا لە پڕوپوچییەكان هەڵدێن .خەباتی نێوان
هێزی كۆمەاڵیەتی و رامیاری مەسەلەیەكی خراوەروو یاخود رووداوێك نییە
سەبارەت بە كاركردن لەسەر هیگڵ ،كاركردن خەباتێكی دوو چاككەرەوەیە.
دژی سیفەتی م��اددی و دژی س��ەردار كە حوكمی كۆیلە دەك��ات و
دەیچەوسێنێتەوە .هەر خەباتێك تاكو دەگاتە سنووری خۆی دەبێتە خەبات
تاكو مردن بێت .سروشت دەگوازرێت تەنها بۆ جیهانی مێژوویی كاتێكە
كرداری نەفی خۆی دەگلێنێت و دەبێتە واقیع ،چۆن؟ بە كارو بە جەنگ.
بە گوێرەی بۆچوونی هیگڵ مێژووی ملمالنێی خوێناوی و شەڕ و
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شۆڕەكان ،بۆ داننان بەوانەی كە كاردەكەن ،پاشان لە پێناو داننان بەوانەی
كە سروشت دەگۆڕن ( بڕوانە كۆجیف ،سەرچاوەی پێشووـ ل  .) 55 ،لە
رێگەی كرێكارو كۆیلە ،ئەم عەدەمەی كەوا هێشتا « مرۆڤ «ە بە گوێرەی
بوونی سروشتی دێتە بوون و دەبێتە جیهانێك .بوونی « مرۆڤ « و
سەربەستیەكەی لە سۆنگەی خەبات و مەترسی خەبات تاكو مردن تێدەپەرێت
و بەمجۆرە مرۆڤ لە جیهان لەدایك دەبێت .نەك بە سیفەتی گەوهەرێكی
لەوەوبەر دروستكراو ،بەڵكو بەو سیفەتەی دەچێتە عەدەمی ئەگەراوی (
محتمل ) كە بوون رەتدەكاتەوە لە بەرایی ( سروشتی ) و زەمەنی مێژوویی
لەناویدا .لە دیاریكردنی دووانیدا ( مزدوج ) لەدایك دەبێت بۆ كاركردنی
كردەكیانە و لە ناویدا :كارو خەبات هەیە وێڕای ئەوەی تیۆری نامۆبوون
الی هیگڵ تەماوی دەمێنێت كە هەمیشە بە ونبوونی (بوونی) بەرایی پێناسە
ناكرێت ،چونكە ئەم « بوونە – لەو ێ « كە ماوەیەكی درێژخایەن ونبووە
ئەبێت رەتكرابێتەوە ( تێپەڕێندرابێت ) ،بەهۆی كارو خەباتەوە.
زەوتكاریی الی هیگڵ ئەوەندەی بەهۆی راوەستانی خەبات و كزبوونی
كردارەكە و وەستاندی مومكین دیاریدەكرێت زیاتریش بە سەرنگومبوونی
« گەوهەری « ونبوو دەناسرێتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا ئەم بابەتگەراییە وردو
ئاشكرا نابێت الی ماركس نەبێت لە ساڵی  .1844خەبات هەتاكو مردن بە
واتایەكی بەهێزتر بوونی مرۆیی بەرهەم دەهێنێت و هەر ئەمەشە كامڵبوون
لە دیدگای هیگڵ بەم جۆرە رووندەكاتەوە :ئەو هاواڵتییەی شۆڕشگێرانە
خەبات و كار دەكات سەرباز و هاواڵتی سوپاكانی ناپلیۆنە و لەو روانگەیەوە
وەك هاواڵتیەكی دەوڵەتی كارسپاردە و مێژوویی دەردەكەون و لەڕووی
دیالیكتەوە تایبەتمەندی لە گشتگیری تێپەڕینی بە درووستكردنی تاكگەرایی
گشت.
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ماركس ئەم سیما دوو الیەنە وەردەگ���ر ێ و بونیاد و بزووتە
دیالێكتیەكەی لە كاركردن و خەبات بە ووردی دەردەخات .خەبات لەناو
رووەكانی مێژوو لە خەباتی چینەكاندا چڕ دەبێتەوە و پاشان لە قۆناغی
پیشەسازیدا دەگاتە پلەی كامڵبوون و تیۆری رامیاری سەر بە عەقاڵنییەتی
بیرۆكراسییەكان و چینی ناوەراست پووچەڵ دەكات و چینی كرێكار دەخاتە
ژێر بەرپرسیارێتی بەردەوامبوونی مێژوو و پێشەوایەتیكردن بەرەو ئامانجی
خوازراو.
.23مێژووگەری لە تێڕوانینی ماركسدا
بەمجۆرە فۆرمەلەی ساڵی  1845لەمەڕ بەرایەتی رەهای مێژوو و
هەڵوێستی تیۆری نووسینەكانی ئەم قۆناغە روون و ئاشكران ،بەاڵم دۆخەكە
ماوەیەكی زۆری پێناچێت.
 .1جۆرێك السەنگی لەبارەی چەمكەكان لە ئارادایە :بەر لە مێژوو،
مێژوو ،دوا بەدوای مێژوو -دوا گریمانەی پێشووتری تێدایە و هەرگیز
ئاشكرا نەكراوە) .ئەو قۆناغەی كە رەگەزی مرۆیی تیایدا مێژووی خۆیان
درووست دەكەن ،بەاڵم نازانن چۆن و پاشانیش نازانن چی دەكەن و
ئەنجامی كارەكانیان چۆن پەلكێشیان دەكات .ئەم ساتە لە تەواوبووندایە و
رووكەشێتی دەستپێدەكات .ئەوەی پێیدەوترێت مێژوو ،كەواتا تەنها بریتیە
لە پێش – مێژوو.
ماركس كۆتایی پێش – مێژوو رادەگەیەنێت ،كەواتا ئەو مێژووەیە
كە لەگەڵ شۆڕشی پرۆلیتاری دەستپێدەكات :مێژووگەرییەكی ناسراو و
دانپیانراوە كە بە شێوەیەكی تایبەت چینی كرێكار بە ئاگاییەوە بەرهەمی
هێناوە .بەاڵم ئەو كاتەی نامۆییەكان ( اغترابات ) نامێنن ئەوا بەرهەمهێنان
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بە مانای تێكڕا و گشتی دەبێتە « بەرهەمی خودی بوونەوەری مرۆیی بە
تەواوی ئاگاییەوە ئەم قەڵەم بازە مێژوو گەرییەك لەگەڵ خۆی دێنێت كە
لە هیچ شتێكدا مێژوو گەری كۆن ناچێت .مێژووگەری كوێرانە چۆن راڤە
دەكرێت؟ ئایا لە رێگای گێڕانەوە دووبارە بوونەوە و گەڕانەوە بۆ سیفەتی
سروشتگەرایی وێنا دەكرێت؟ لەگەاڵ ئەوەش هەر لەو كاتەوە خەبات دژی
سروشت و خەبات تاكو مردن و كارو پێداویستی هەندێكجار چێژ بینی
نەبوو؟ ئەم پێودانگە ئەنسرۆپۆلۆجیایە دەگەڕێتەوە بۆچی؟
 .2پاش چەند ساڵێك ماركس دوای ئەوەی لە كتێبی « ئایدیۆلۆجیای
ئەڵمانی» ،هەڵوێستێكی تیۆری ریشەیی لەمەڕ مێژووگەری و مێژوو وەرگرت
دەستی بە لێكۆڵینەوەی ئابوری رامیاری كرد تاكو یەكێتی سەرمایە كۆتاییهات
لە سۆنگەی لێكۆڵینەوەكانی دووبارە چاوی بە دیالێكتیكی هیگڵی لە رووە
تێكەاڵوەكەی :رەخنەیی و بوونیادی دەكەوێت .لە كاتی ئامادەكردن و
باڵوكردنەوەی شاكارە مەزنەكەی « سەرمایە « ئایا ماركس دەستبەرداری
مەسەلەكەی بوو لە پێدانی مافدارێتی یەكەمی بە مێژوو لە بواری مەعریفە
و ستراتیژییەتدا؟ ئایا مەسەلەكەی گرتەدەست كە ماوەیەكی درێژ خاوەنێتی
پێدرابوو و بەشی هەرە گەورەی لە سەركەوتنی كارەكەی پێكدەهێنا كە
بریتی بوو لە مەسەلەی پێدانی مافی یەكەم بە ئابوری و داسەپاوی ئابوری؟
یاخود ئایا تەفسیرێكی ئابوری توندڕەوی مێژووی گرتەبەر لە رێگەی گۆرینی
تێگەیشتنی لەبارەی مێژووگەرییەوە؟ یان تایبەتمەندی بەپێی ستایلی باو لە
زانستی بەشی ئابوری رامیاری پەیدا كرد؟
ماركس دەزانێت لە یەككاتدا سیمای مێژوویی یاسا ئابورییەكان و
ئەو سیمایەی كە بە سیفەتی یاسا سروشتییەكان هەیە بپارێزێت .سیفەتی
سروشتی و سیفەتی مێژوویی لە « مادییەتی مێژووگەری « كۆدەكاتەوە .ئەم
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كۆكردنەوە راگەیەنراو و ئامادەكراوەی قۆناغی پێشوو بە دەستپێكردن لە
مێژووگەری هیگاڵ و سروشتی فیورباخ پانتایی و بایەخێكی گەورە لە كتێبی
سەرمایە داگیر دەكات .ئەو زانست بە تێپەڕاندنی فەلسەفە گرێدەدات كە
لە واقیعدا دەستەبەری دەكات.
.24ماركس و بابەتگەرایی مێژووگەری
چەمكی مێژوویی ئەو كاتە بە هەموو پانتاییەكەوە لە دیدگای هیگڵ
یەكەمجار و پاشان دیدگای ماركس سەرهەڵدەدات .مێژوو تەنها لەسەر
بنەمای روونكردنەوەی زەمەن دانامەزرێت ،بەڵكو دەكەوێتە سەر كۆمەڵێك
رووداوی یەكانگیر بە عەقاڵنی و بە گوێرەی پەیوەندییەكانی هۆ و ئەنجام.
نە قسەیە نە تەنها بابەتی مەعریفەیە بەو سیفەتەی كە چەند مەسەلەیەكی
ئەپستمۆلۆجی دەخاتەڕوو ،لەگەڵ ئەوەش بۆ فەیلەسوف گەواهی بنچینەی
سروشتی و كۆتایی مرۆیی زەم��ەن دەدات .مێژوو ئەم وشەیە ئاماژە
درووستكەری گشتی « مرۆیی « دەكات لە پێكەوەنان و لەدایكبوون و
پێگەیشتن و ئەو پەروەردەیەی كە لە سروشتی دایكەوە وەریگرتووە لە
رێگەی بەرهەم و بەروبووم و خەباتەكانی.
فەلسەفە خوازیار بوو تیۆری ئەم پێكهێنانە و پەیڕەوكردنەكەی
بونیات بنێت ،بەاڵم سەرنەكەوت .ئاگایی ئاڵوئاگایی كۆمەڵگەی مەدەنی تەنها
پەیوەند بە فەلسەفەوە نییە و تەنها پێداگری لەسەر فەلسەفەكان ناكات،
بەڵكو تایبەتمەندی پوختی سەیرو سەمەرە پێكدەهێنێت .تاك مێژوویی
هەیە هەروەك تواناو بەهرە و پەیوەندییەكانیشی مێژوویان هەیە و سنوور
دادەنێت و مێژووییانە بیردەكاتەوە ،بەاڵم مێژووی گشتی لە تاكەكاندا و
بەسەرهاتەكانیان بیری لێدەكات و دەیناسێت .مێژوو قووڵتر و ریشەدارترە
لە فەلسەفە .روودەدات و رووداوەكەی لە ناكاو دەبێت بە سیفەتی ئەوەی
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الیەنێكی بەڵگەداری فەلسەفەیە .بێتو مێژوو گەری نەبێت یان لە بوونیەتی
خۆی وەستا پەروەردە بە مانای تەواوی وشەبوونی نابێت.
پ���ەروەردەی دام���ەزراو لەسەر مێژوو ناگاتە ئاستی كارلێكەری
بەرتەسك و پیشەیی و تایبەتمەند لە رێگەی پێشكەشكردنی مەعریفەی
بە شەشی كە لە دەرەوە سپێردراوە ،ئەوەش بەو ئەندازە وردەی كە
تیایدا تاك بەرهەم دەهێنێت و دووبارە مێژوو بوونەوەری مرۆیی بەرهەم
دەهێنێت .مێژووگەریی لە روانگەی ماركس وەك هیگڵ توانای بەرایی
مەعریفە دەردەكات و دەیخاتە ناو ژیانی كردەكی و كۆمەاڵیەتی و گشت
( الكلیە ) .ئەو مرۆڤەی كە لە مێژوو كەم بێ سیفەتی خۆی وەك مرۆڤ
ون دەكات .بەرەو سروشتێكی رووت و ئاژەڵیانە پاشەكشە دەكات .لەسەر
ئەم دوو سنورە ،سنوری مێژووگەری بەو سیفەتەی بریتین لە پەیڕەوكردن
و داهێنانی واقیعی و مێژوو ،بەو سیفەتەی كە مەعریفەیەكی عەقاڵنییە
كەوابوو سنووری سێهەم هەیە ئەویش ئاگایی مێژوویی بەخشندەیە لە
گرنگی بۆ ئەوانی دی و لە كارو كلتووردا كۆیان دەكاتەوە .ماركس وای
بینی كە بۆرژوازیەت دەستی بە راگەیاندن و ئامادەكردنی مێژوو كرد و
وێنای كرد وەكو واقیعێك لەگەڵ شۆرش و دەوڵەت دەستەبەری كرد.
پێویستە لەسەر چینی كرێكار راسپاردەی مێژوویی بگرێتە ئەستۆ و مێژوو
بەرەو كرانەوەی كردەكی و تیۆری بەرێت .كەوابوو بەرەو ئامانج دەیبات،
بەاڵم مەسەلەكە سەبارەت بە بابەتگەرایی مێژوویی مەسەلەی مەنهەج
نییە لە مێژووەوە هەڵدەقوڵ ێ و بە سیفەتی ئەوەی كە لێكۆڵینەوەیەكی
بابەتیانە و پەیڕەوكارییەكی شۆڕشگێڕانەیە ،روودەكاتە گشتێكی نوێ و
واقیعیەتێكی هاوشێوەی گشتی كۆن و لەو فرە عەقاڵنیتر چاكتر بڵێین
بەهۆی هەڵوەشاندنەوە و روخاندنی گشتە كۆنەكە.
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.25مەبەستگەرایی مێژوو لە دیدگای ماركسەوە
بە دوورخستنەوەی میسالیەتی هیگڵیی ،واتا وێناكردنی كۆتایی،
گۆڕان ،سەیرورەیەكی بزۆك و وروژێن ،ئاڕاستەكەر و پالن بۆ داڕێژ لە
رێگەی عەقڵ و بیرەوە ،ئەی ماركس خۆی لە بیركردنەوە و مەبەستگەرایی
بێبەریی ناكات .لە رێگەی پێدانی شەرعیەتەوە؟ ئەوەی دەزانی خوێنەر
هەستی بە شڵەژاوی و پەشۆكاوی دەكرد .چۆن دەتوانرێت ئامانج بەب ێ
گریمان و كۆتایی بەب ێ داواكردنی بااڵییەك دابنرێت و بانگەشەی خواوەندێتی
(االلوهیە)یەكی بە عەلمانی كراو بەبیرو بە عەقڵ و مرۆڤ بكرێت؟
تێڕوانینە ڕاڕاكان وەاڵمی گەوهەری مرۆڤ لە سۆراخی ئەم مەبەستگەراییە
و پاشان رووداوە چاوەڕوانكراوەكان لە بارەی سۆشیالیستی و كۆمۆنیستیەوە
وەردەگرن.
لە راستیدا مەبەستگەرایی بەردەوام نابێت و دەستنیشان ناكرێت
تەنها بەو سیفەتەی مەبەست و هەڵگەرانەوەی رەهاو رەخنەی ریشەیی
و بەرهەمی جیهانێكی دی ( جیهانێكی جیاواز ) و ئاوەژووكردنەوەی
سەروژێری جیهان نەبێت .ئەو بیركردنەوەییەی كە كۆتایی هەردوو كۆمەڵ
و دەوڵەتی ئامادە بوو رادەگەیەنێت و لە دەرئەنجامی گەیشتن بەم مەبەستە
( یاخود كۆتاییە ) بەم جۆرە عەقاڵنییەتی سەیرورە پێكدەهێنێت ،بەاڵم
لە بواری كارو مەیدانی كردەكی ئایا خەبات تاكو مردن نابێتە پێودانگی
مێژووگەری ( وەك لە هەند ێ ساتەكان و هەندێك دەقی هیگڵیدا هەیە)؟
نەرێی پرۆلیتاری كە ماركس بە پەیامی مێژوویی پەسەند دەیترسێن ێ و
ئەمەش بردنی مێژووە بە ئاراستەی راست و درووست .ئەم نەرێیە لەڕووی
بوون و گەوهەرەوە مانای نییە تەنها لە كاتی یەكگرتنەوەی خەبات تاكو
مردن ( جەنگ )ی دژ بە رژێمی دەسەاڵتدار نەبێت.
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گەر كەس ( نە تاك نە چین ) بەرپرسیاری خەبات تاكو مردن
لە ئەستۆی نەگرێت ،ئەوا ئەم مێژوو گەرییە بۆ كێ دەگەرێتەوە؟ چی
بە سەر عەقاڵنییەتدا دێت؟ پرسیارێكی دی ئایا پەیوەندی ووردی نێوان
كۆتایی مێژوو كۆتایی دەوڵەت چییە الی ماركس؟ گەر دەوڵەت لەناوچوو
ئەوا ماوەیەكی مێژوویی كۆتایی دێت نەبێ ئەوە مێژوو بێت ،یان بەر
لە مێژوو؟ ئایا دوا بەدوای مێژووەكەی دەستپێدەكات؟ ئایا مێژوویی
( كوێرانەی بەر لە مێژوو – بەهۆی دەگمەنی و دەوڵەت و تێكڕای
نامۆبوونەكان كۆتایی دێت؟ بەاڵم گەر دەوڵەت بەردەوام بوو مێژوو گەری
چییە؟ مێژوو چیە؟ بێتو لەناوچوونی دەوڵەت لەسەر بنەمای سەیرورەیەكی
رێكوپێك و بە توندی وابەستەی بێت ،ئەوا الیەنی واقیعی پەیرەوكاری
رامیاری لەالیەن دیكتارتۆریەتی پرۆلیتاریا دیموكراسیەتە بەرفراوانكارەكەی
رووی عەقاڵنی پێشكەش دەكات .ئەوەی ئاشكرایە مەسەلەی ماركسە
ئایا ئەو مێژووەیە كە لە كۆتاییدا لەگەاڵ ئەو سیرورەیە دەستپێدەكات؟
یان خۆی لەگەڵیدا كۆتایی دێت؟ بەاڵم ئەو كاتە بەهێزبوونی دەوڵەت و
گەندەڵبوونی چی دەبێت .ئایا لەم تواناو دوا بەدوایەك و هەڵبژاردنانە
خۆی دەنوێنێ؟ بێتو دەوڵەت پتەو بێت ،ئایا ئەوە هەمدیس كۆتایی
مێژوو كۆتاییەكی دی كۆتاییەكی جیاواز نییە لەو كۆتاییەی كە ئاشكرای
كردووە گەر وا روویدا دەوڵەت هەڵوەشایەوە ئایا ئەوە ناكاتە بۆ كۆتایی
كۆمەڵ وەكئەوەی لە رۆما ئیمپراتۆریەتی رۆمانی هەبوو؟ گەر مێژوو
بە چاوەڕواننەكراو بەردەوام بوو لەگەڵ بەردەوام بوونی دەوڵەت .بۆ
نموونە وەك ملمالنێی دەوڵەتان تاكو مردن ،مێژووگەری چییە كاتێك
كە پرۆلیتاریا هێشتا راسپاردە مێژووییەكەی تەواو نەكردبوو ( دەبوو لە
ناو چوونی دەوڵەت و كۆتاكەی لە سایەی مەترسی خیانەتی ماركسیەت
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بەدوور نەزانرایە) .لەم زەمەنەی ئێستاماندا چی شتێك دەتوانرێت بكرێت
و كردنی مەحاڵ بێت؟ ئایا توانرا و مەحاڵ وابەستەی مێژوون وەك
ماركس وای دەبینێت؟
 .26كۆتایی دەوڵەت لەالی ماركس
ڕاڕابوونی ئاسایی لە نوسینە بەراییەكانی ماركس بە درامی وێنای
بارودۆخێكی تیۆری دەكات كە دەبوو لە شێوەی نەخۆشیدا دەركەوێ لەبەر
ئەوەی بەر لە نیوەی سەدەی نۆزدەهەم بە خاوەن رەزامەندییەكی كەمی
زەینی و كۆمەاڵیەتی ناسرابوو .ئایا بابەتەكانی لەچی دەدوان؟ باسی قەبارەی
گەورە و دەوڵەت و زانستەكەی دەكرد.
هیگڵ كە شەفافیەتی عەقاڵنی ئەم شتە زەبەالحەی دەخستەڕوو
جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە كە ئەوە ماركس خۆیەتی وەكو مامۆستاكەی بە
پاساوی تایبەتی بوونیان تیادایە .ماركس لەناو ئەو زیندانە شوشەییەدا دووچاری
شڵەژان دەبێت و دەیەوێت تێكیبشكێنێ و هەوڵدەدات گۆشەیەكی كراوە
بدۆزێتەوە .لە سەرەتای دەستپێكردنی چییەوە؟ لە رێگەی دەستپێكردنی بە
گیروگرفتە رامیارییەكانی سەردەمەكەی .لە رێگەی ئەو گرفتانەی كە پەیوەندییە
ئاستەنگەكان دەیانخستنە روو ( وێڕای بوونی هاوگونجانی شوێنی سەرهەڵدانی
پێشوەخت هەروەك هیگڵ پێداگری كرد) لەنێوان ئایینی و دەوڵەتدا و لەوانە
رەخنەی دوانی ریشەیی بۆ ئایین و دەوڵەت ( ،هەروەك رەخنەی حەق )یش
لە دەقەكانی سااڵنی 1843 – 1842دایە .ئایین لە توانایدا نییە مانا بە جیهان
و ژیانی مرۆیی و توانراو ببەخشێت .رەخنەی تیۆری بەسە بۆ ئەوەی هەموو
رواڵەتێكی لەسەر الببات لە پێناوی حەقیقەت لە خەبات تاكو مردن و لە نێوان
فەلسەفەی ( لە دایكبووی ئایین و هەڵگەڕاو بەسەریدا) ،ئایین و فەلسەفە
سەركەوت .تەنانەت لە مانەوەیدا گواڵو پرژێنكردنی جیهانێكی بۆن ناخۆش
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دەبێتە مایەی شانازی و خۆپارێزی و بوونی رەسیدێكی زانستی گەورە .ئەو
هەرەس بە ئایین دەهێنێ و دەمێنێت ئەوە بسەلمێنێت كە دەوڵەت دووایین
وشەی مێژوو نییە ،بەڵكو كۆسپێكە لەبەردەم مێژوو.
لە روانگەی ماركس لێكنەچوون لەنێوان مێژوو دەوڵەتدا هەیە .گەر
دەوڵەت پشتگیری بكرێت ئەوا حەق دەكەوێتە پاڵ هیگڵ :مێژوو كۆتایی
دێت :ماركس ئەم مانایە لە مێژوو هەڵدەیەنجێنێت و رایدەگەیەنێت.
دەوڵەت لە خودیا مەبەست نییە .كەواتە دەسكەوتە و ناتوانرێت تەنها
لە رێگەی عەقڵ دەوڵەت دەستنیشان بكرێت ( واتا بەرژەوەندی دەوڵەت
یاخود شتی جوداتر لەمە) .دەوڵەت و دەسەاڵتە و هەروەها سەركوتكارییە.
لە ئامرازێكی رامیاری و هۆكار بەوالوە چیدی نییە .سەلماندن لە رووی
تیۆرییەوە دوانییە پێویستە سیفەتی شەرعی لە دەوڵەت بسەنرێتەوە و شیاوی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ راستی و عەقاڵنییەتی لێوەربگیرێتەوە .پێویستە تیایدا
پەی بە تێكەڵەیەك لە ئایدۆلۆژییەت و دەزگاكان و بوونیادی سەروویی
(البنیە الفوقیە) بەرین.
لە رووی پراكتیكیەوە پێویستە پەردە لەڕووی ئەو هێزە كۆمەاڵیەتی
و رامیارییانە راماڵرێت كە دەتوانن بیگەیەننە كۆتاكانی ( مەبەستەكان ).
ئەمەیە ناوەڕۆكی نووسینەكان لە بارەی تیۆری هیگڵ لەسەر بابەتی حەق و
دەوڵەت و بەمەش هەڵگێڕانەوەی هیگڵی ئەنجام دەدرێت و كارێكە مەبەست
لەناوچوونی تیۆری و پووچەڵبوونەوە نییە وەك بابەتێكی مەعریفی ،بەڵكو
بە پێچەوانەوەیە .دەوڵەت لەناو ناچێت لەبەرئەوەی كۆمەڵ دەشێوێنێت.
لەبەرئەوەی لە رێگەی بەرژەوەندییەكان و دەسەاڵت و خراپ بەكارهێنانی
دەسەاڵت و شیاوییەكانی دەسەاڵت لەسەر جێگیر دەبێت .ماركس ئەم
مەسەلە شێوە وتار ئامێزە بە دوور نابینێت ،بەاڵم پێویستی سەرەكی
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لێرەدا نییە .وێڕای ئەوەش بێتو رەزابوون پێویست بوایە لەسەر ئەوەی
كە كۆمەڵگا پێشكەوتوەكان (یاخود لە هەندێك شێوەی كۆمەڵەكانی وەك
ئەوانەی شێوازی بەرهەمی ئاسایی دەگرنەخۆ ) دەوڵەت رۆڵێكی كارای لە
بەرهەمهێنان دەگێرا چ جایی ئەوەی بەرهەمی كارەكان و بەرهەمی بیرو
هونەریش دەگرێتەوە .ئەمەش بەڵگەیەكی بەس نییە بۆ پاراستنی مانەوەی
خۆی .دەوڵەت لەناو دەچێت لەبەر ئەوەی عەقاڵنییەتی دەوڵەت سنووردارە
و پەیڕەوكاری كۆمەاڵیەتیە .دەستپێكردن لە سەردەمی پیشەسازیەوە
كار بۆ عەقاڵنییەتێكی پایەدارتر دەكات و ئەمەی دوایی ئەوەی یەكەم
هەڵدەلوشێت لە رێگەی چارەسەركردنی لێكدژییەكانی نێوان كۆمەڵگەی
مەدەنی و كۆمەڵگەی رامیاری .دەوڵەت ،دەسەاڵتێكی بااڵدەستە ،هەروەها
بە دەربڕینی عەقاڵنی سنووردار و سنوردانەرە بەرفراوانتر دەبێتە مایەی
مەترسی.
دەس��ەاڵت نوێنەری چینێكە بەرژەوەندی دەوڵ��ەت دەخاتە سەر
بەرژەوەندییەكانی ( وەك ئامرازێكی دەوڵەت و دەزگایەكی دیموكراسی)
سنووردانانێكی دوو هێندەیی و مەترسیەكی دووهێندەییە و هەردوك
شیاویان دراوەتێ.
 .27كۆتایی ئایدیۆلۆجییەكان لە روانگەی ماركسەوە
ماركس ئەم كۆتاییە لە كتێبی « ئایدیۆلۆجیای ئەڵمانی» ئاشكرا دەكات
و كارەكان بەڕێوە دەچوو كە ماركس و ئەنگڵس ،پێیانوابوو كە بەچاكی
بەڕێوەیان بردووە .ماركس چەمكی ئایدیۆلۆجیا بە سیفەتێكی شۆڕشگێرانەی
گشت پێشكەش دەكات و لەگەڵ پڕۆژەی شۆڕشێكی گشت یەكدەگرێت،
چونكە بە یەكجار سەرجەم وەهمەكان لە ئاگایی و مەعریفە دوور دەخاتەوە.
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متمانەی وێناكراوەكان دەشكێنێت و رەتیان دەكاتەوە و پەنجەی تۆمەتیان
ئاراستە دەكات و لەپێناو روخاندنیان گشتێتی وەهمەكان و درۆی چینایەتی
ئامادە دەكات كە ئایین و فەلسەفە و ئاكارو ئابوری سیاسی لەخۆ دەگرێت.
ماركس و ئەنگڵس لە جیاتی ئەو گەشتەی كە پێیدەوترێت ئایدیۆلۆجیا،
براكسیسی شۆرشگێڕانەی سەراپاگیر دادەنێت ،كە بریتیيە لە داهێنانی
جیهانێكی نوێ لەالیەن چینی كرێكارەوە ( واتا ئاوەژووكردنەوەی جیهان
بە ئاوەژووكەر ) ،بەاڵم لەم خاڵە لە چەواشەكاری دەرباز نابێت ئەمەش
دەستنیشانكەرێكی بەرایی راڤەیەكی رەخنەیی ئایدیۆلۆژییەكانە ،چونكە كە
بوونە ئەنجامی مێژوو تۆمەتی دەداتە پاڵ و بە وەهم دەیناسێنێت؟ خاڵی
دەرهاویشتەی ریشەیی رامیارییە كە پێویستە بەردەوام فۆرمەلە بكرێت.
ماركس و ئەنگڵس لە نووسینەكانیان دەربارەی ئایدیۆلۆجیا بە ناتەواو دەبێتە
هەڵگری ئەمانە.
ئەوان پتر ئامادەكارن لەوەی كە بەخشەر بن .پێناسەكانیان بۆ
ئایدۆلۆجیا لەالیەن یەقینی مەعریفە خۆی جەختی لەسەر نەكراوە ،ئایا
تیۆری تاوتوێكاری بە بەرنامە دارێژراوی دەمێنێتەوە؟ وریایی متمانە پووچەڵ
دەكات ؟ بەچی؟ بە بیرو وێناكراوەكانی ئاگایی و خواستە راگەیەندراوەكانی.
ئەمە گرنگە ،بەاڵم بەس نییە .لەوانەش ئەو گۆڕانكارییانەیە كە ماوەی
پتر لە سەدەیەك بەسەر ئایدیۆلۆجیا و تیۆری و مەعریفەی رەخنەیی
ئایدیۆلۆجیاكاندا هاتووە .ئەم تیۆرییە خۆی بوو بە ئایدیۆلۆجیا ،چونكە
ئایدیۆلۆجیاكان رفاندیان و ماركسیەت بووە ئایدیۆلۆجیا.
ئاوێتە بوونێك لەم پرسیارە دەگاتە لووتكە :ئایا چەمكی ئایدیۆلۆجیا،
ئایدیۆلۆجیا خۆی نییە؟ كێشەیەكە ئەشێت بە چاوەڕواننەكراو كۆتایی ئایدیۆلۆجیا
دیاریی بكات ،لە كاتێكدا تیۆری ئایدیۆلۆجیاكانی تیادا تەواو نابێت .وا دیارە
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مەسەلەی كۆتایی ئایدیۆلۆجیا مەسەلەیەكی قووڵتر دەشارێتەوە كە كۆتایی بوونیادی
سەروویە (نهایە البنی الفوقیە) .دەتوانین جیاوازی لەنێوان ئەم س ێ ئاستەدا
بكەین :پێگەی ( هێزی بەرهەمهێن ،پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان) ،پێكهاتەی
كۆمەاڵیەتی ( پەیوەندییە خوێندراوەكانی بەرهەمهێنان لە پەیوەندییەكانی
خاوەنێتی دەستكەوت و هەڵگری فۆرمەلەیە ،پێكهاتەی سەروویی ئایدیۆلۆجیا
و دەزگاكان ) .جیاوازیكردن لە ئاستەكاندا ناتوانرێت ببێتە هۆی ترازاندن.
چی شتێك رێككەوتنی كاتی دەستەبەر دەكات؟ چۆن و لە كوێ ،ئایا لێكدژ
و ملمالنێكان لە چی ئاستێكدا دەردەكەون؟ ماركس وادەبینێت براكسیس لە
الیەكەوە و مێژوو لەالیەكی دیكەوە وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەدەنەوە ،بەاڵم
پێكهاتە هەڵدەستێت بە ڕۆڵێك كە پێویستە روونبكرێتەوە و رۆڵی ناوبژیكار
دەگێڕێت لە نێوان دوو ئاستەكەی تردا ،پێگەو پێكهاتەی سەروویی ئایا دەتوانر ێ
بوترێت ئەو لە شێوەی بوونیادنراو بوونیادنەر دەردەكەوێت .بوونیادنەر لە
رووی هێزی بەرهەمهێن بۆ دابەشكردنی كارو پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان و
بوونیادنەر لە رووی ئایدیۆلۆجیا و دەزگاكان و كۆمەڵ بەوسیفەتەی كە گشییتە؟
بە دڵنیاییەوە دیراسەكردنی لە بایەخی پتر دەكات .ئەم دیراسەیەش ئەو لۆجیك
و حەقە دەگرێتەوە كە پێكهاتەی سەرووی درووست ناكەن.
مەعریفە لە سەر چی ئاستێك خۆی دەكاتە ناوەوە؟ كارەكە لە سەر چی
ئاستێك كارا دەبێ؟ هەموو شتێك روودەدات .ناوبژیوانێ وەك بڵێی دەبێتە
كارێكی بنەڕەتی و سەنتراڵی ملمالنێدار .پێگە بە پێكهاتە حوكمدراوەو لەو
پێكهاتەیەی كە رایدەگوێزێ پێكهاتەی سەروویی دەمژێ و دیمژێتەوە؟ دوابەدوای
ئەوەش چارەنووسی ئەم دواینگەرییە ئەوەیە كە لە مەعریفە و شێوەكانی
رێكخستنی كۆمەاڵیەتی كۆتایی دێت واتە لە پێكهاتەی كۆمەڵی سۆشیالیستی
یان زیاتر لەوەش كۆمۆنیستی كۆتایی دێت .ئەم بزاوتە دیالێكتییە دیالكێتی لە
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رێگای بەكارهێنانی گریمانە بوونیاد گەرییەكان .دەربڕینەكەی چەمكی ( پێكهاتە
) بەكاردەهێن ێ بێ ئەوەی بكەوێتە ناو ئەو ئایدیۆلۆجیاییەی كە پێی دەوترێت
( بونیاتگەری ).
.28كۆتایی فەلسەفە لە روانگەی ماركسەوە
وەكو ئایدیۆلۆجیاكان و لەگەڵ ئایدیۆلۆجیاكان و پێكهاتەی سەرووییە
لەبەر ئەوەی خودی خۆی ئایدیۆلۆجیا و پێكهاتەی سەرووییە و لە روانگەی
ماركسەوە فەلسەفە ئاراستەی كۆتاییەكەی دەكات و هەروەك بەم كۆتاییە
دیاری دەكرێت .بۆ دانانی كۆتاییەكی فەلسەفی دیاریكردن و پێدانی واتا،
پێی كارێكی لە توانا بەدەرە .ئەو بەرگە وەسفكراوانەی كە بە « فەلسەفە
« وەسف دەكرێت بە راشكاوی پشت بەم جەختكارییە دەبەستن .هەروەك
ئایدیۆلۆجیەكان بیری ماركس لە تەمومژاوێتی و چەواشەكاری دەرباز نابێت.
چی شتێك كۆتایی بۆ فەلسەفە دادەنێت؟ زانست؟.
ئەم مەسەلە وەزعیە پەیوەندی بە قوواڵیی بیری ماركسەوە نییە
لەگەڵ ئەوەش هەندێكجار دەیانگرێتە خۆ .ئەو كاتە « ماركسیەت بەو
سیفەتەی كۆتایی میتافیزیك و كۆتایی مشتومڕكاری و كۆتایی تەجریدی
بەتاڵە لەبەر ئەوەی زانستە .گەر ئەوە راست بێت كەوا فەلسەفە لە روانگەی
ماركسدا بە بەهێزتر لە زانست جیادەكرێتەوە ئەی بیری دەتوانێت لە دۆخی
ئەم زانستە پوخت بكات لەجیاتی ئەو فەلسەفەیە؟ نەخێر .فەلسەفە الی
ماركس لە واقیعدا دەستەبەر دەكرێت ،بەاڵم لە دەوڵەتدا دەستەبەر ناكرێت
هەروەك ئەوە الی هیگڵ دەبینرێت لە رێگەی گەڕانەوە بۆ سەرچاوەكان و
بیری گریكی و مێژووی فەلسەفە ماركس تێبینی ئەوە دەكات كە:

51

ئاشنابوون بە كارل ماركس

 .1فەلسەفە دەستپێشخەرە لە دابەشكردنی كارو كاریگەرییەكەی
تایبەتمەند بووە و لەگەڵ ئەوەش پشت ئەستورە بە پرۆژەی زیادەڕۆ و
پرۆژەی دابەشكردنی كار .ئەم پرۆژەیە ناتوانێت ببێتە پرۆژەیەكی بێهوودە
تەنها لە پێناو نموونەی بااڵ ( میسالی )دا و پێویستە بهێڵرێتەوە لەبەر ئەوەی
پشكنینی شیكاری دابەشكردنی كار شەرعیەتی دەدات ێ و ئەم پشكنینە ئەوە
دەردەخات كە دەكەوێتە سەیرورەی كاری بەرهەمهێنەری ئەو هۆكارانەی كە
بەش بەش و پچڕ پچڕی دەكات و چەند هۆكارێكی دیكە موژدەی گشتێكی
گێڕاوە دەدات بە زانست و تەكنیك و بە شێوەیەكی تایبەتی لە تەواو بووندا
( االتمتە ).
 .2ئەوسا فەلسەفە نەبێهودە وەك تەفسیرێك دەرناكەوێت ،بەڵكو
وەك پرۆژەیەك بۆ گۆڕینی دەردەكەوێت .فەلسەفە جیهان ناگۆڕێت،
بێگومان پێویستە روونبكرێتەوە بۆ وێناكردنی گۆڕانكارییەكەی .فەلسەفە
دەبێتە جیهان .كاتێكە جیهان دەبێتە جیهان .لە هەمانكاتدا بەرامبەر بەمەش
فەلسەفە بەو وەسفەی گشتێتی بیرە لە بوونی مرۆیی عەقاڵنییەت و
ئارەزووی پێویست و سەربەست و راستی و چێژ پێشكەش دەكات.
بیرێك كە ناتوانێت بوونێكی ناوەكی واقیعی لە رێگەی تەنها
فەلسەفە دەستەبەر بكات و لە توانایدا نییە تەنانەت هاودژییە ناوەكییەكانی
روونبكاتەوە .فەلسەفە كۆتایی دێت لە رێگەی پراكسیسی شۆڕش .شۆڕش
دەگونجێت لەگەڵ دەستەبەركردنی فەلسەفە لە واقیعدا و تەنها هاوچەرخی
نییە .ئەو بەم دەستەبەركارییە دەناسرێت بە وەسفی ئەوەی پرۆژەیەكی
دوای هەنگاونانی درێژ خایەنی فەلسەفە و فەلسەفەكانە و ئیتر لەوساوە
بكەر دەبێتە چینی كرێكاری شۆڕشگێر.
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.29كۆتایی مێژوو الی ماركس
ئەوەی پێی دەڵێن مێژوو بە شۆڕشێكی سەراپایی كۆتایی دێت (
تەنانەت گەر قۆناغ و ساتەكانی ئەم شۆڕشە دوا بە دوای یەكدی بكەون).
ئەو كاتە لەم تێڕوانینە ون مێژوو سەر هەڵدەدات وەك بڵێی ماوەی بەر
لە مێژوو بێ .بەاڵم ئەش ێ پێویست بێت .ئەم بەر لە مێژوویە بە مێژووی
سروشتی ناوزەد بكرێت .بەم جۆرە لە رێگەی ئاماژە بەو قۆناغەی كە تیایدا
بوونەوەری نەوعی « مرۆڤ « خەبات دژی ئەو سروشتەی كە هەڵگرییەتی
بێئەوەی لێی دابڕێت و دەست بەسەر سروشتدا بگرێت؟ مێژوو ئەوسا
دەقاودەق دەبێتە مێژووی – مرۆیی و گەشە و پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی .ئەم
الیەنە دەكات دوانییەی كە مێژووگەری دەناسێنێت و ئایا ئەم مێژووە كۆتایی
دێت؟ بەڵ ێ بە ئەندازەی ئەوەی كە كوێرانە روودەدات مرۆڤ هەستدەكات
نێچیری ئەو داسەپاوییانە كە نایناسێ و كۆنتڕۆڵیان ناكات .بەاڵم ئەو كاتە
دوا بەدوای مێژووە؟ لە توانایدایە خۆی وەك مێژووگەرییەكی بەدیهێنراو
پێشكەش بكات .قواڵیی ،تاریكی بوونەوەری مرۆیی و سیفەتی سروشتی
خۆی ملكەچ و بە خاوەنبوو دەبینێتەوە و زەمەنی بە خاوەنبوونەكەی جێگەی
زەمەنی داواكردنی كوێرانەی دەگرێتەوە كە پەیوەندی هۆو ئەنجامەكانی
مەعریفە و عەقڵ لە پێشبینیكاری دەرباز دەبێت.
سروشت مرۆڤ بەرهەم دەهێنێت لە مرۆڤدا لە رێگەی كارو
خەبات بەرهەمهێنان دوای سەیرورەی سروشت دەكەوێت و یەكەمین كاری
گەورەی ئەم بەرهەمهێنانە مێژوو نییە .ئایا سەیروەر خودی بوونی مرۆیی
بەرهەمدەهێنێت؟ كاتێك مرۆڤ دەگاتە ئەوەی دەست بە بەرهەمهێنان و
بەرهەمهێنانەوەی سروشت لە خودی و دەوروبەری (كە سروشتی پلە دووە)
بكات مێژوو دەوەستێت و ئەشێت مرۆڤ بە گشتی بوەستێت.
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بەمجۆرە بەرهەمی وەرگیراو لە چڕیبوونیا ك��رداری ئەفراندن
دەنرخێنێت .خاسیەتە جیاكەرەوەكان دەبەخشێتە – بوونەوەری مرۆیی.
ئەم بوونەوەرە دەكەوێتە بەرهەمهێنان و خۆیشی بەرهەم دەهێنێت .تەنها
بەرهەمهێنانی شت و مەك لە ئارادا نییە ،بەڵكو بەرهەمهێنانی شوێن و
زەمان و پەیوەندییەكان و بەرهەمهێنانی خود و دووبارە بەرهەمهێنانەوەی
ئاگایی و بەرهەمهێنانی ئەویتر ( جیهان )یش لە ئارادایە.
بەم جۆرە زەمەنی پێكهاتوو لە پەیڕەوكاری كۆمەاڵیەتی و بیرو
فەلسەفە ناتوانێت بوەستێت .ئەو زەمەنەیە كە لە دوای زەمەنی مێژوویی
یاخود پێش مێژوویی دەكرێتەوە .گەر مێژوو بە واتای سەیرورەی داسەپاو
و كوێرانەی ناڕوون و دەستبەسەر نەگیراو نەمێن ێ ئەوا مێژوو گەری لە
ئامێزی گۆڕان تەشەنە دەكات كە مەعریفە تۆمار دەكات بۆ ئەوەی ،بە
تایبەتی لەپێناو چێژ وەرگرتن ئاراستە بكرێت .وێڕای سنوورەكانی كارو
مەعریفە و چێژ بینی مرۆیی بە دەربڕینێكی دوورتر و ووردتر مێژووگەری
لە پێشكەوتندا رێكدەكەوێت ( كە بەڕوونی لە رونكاری گەشەی ئابوری
جیا دەكرێتەوە ) .ئەم تیۆرییە یەكەی دیالێكتیكی ( ئاشتبوونەوە لە دوای
شەڕ ) و سروشتگەرایی لەخۆ دەگرێت و زیادڕەوییەكان لەخۆ دەگرێت،
واتا زاڵبوون بەسەریان و بەسەر یەك بەدوایەكی ئەویتر .بەدەستهێنانی
بوونەوەری مرۆیی سروشت و مێژوو و فەلسەفە و زانست تێپەڕ دەكات
كاتێكە بە شیوەیەكی لێكدی دابڕاو لەبەرچاو دەگیرێت.
.30مێژوو لە روانگەی ماركسدا چییە؟
پەیوەندی نێوان بەرهەمهێنان ( بە مانا فراوانەكەی هێشتا لەالیەن
ئابووریناسانەوە دیارینەكراوە) و بەرهەمهێن ( هەروەها بە مانا فراوانەكەی
54

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بۆ تەنها شتێكی ناگێڕێتەوە) ،پەیوەندییەكی مێژووییە ( .بەرهەمهێن بە
شێوەی سەرمایە گوزارشت لە پەیوەندی دیاریكراو و جیاوازی شێوەی
مێژوویی كۆمەڵ دەكات) .لەم شێوەیەی نێو پەیوەندییەكانی ئەم بەرهەمهێنانە
سەرمایەدار و كرێكار خۆیان بەرهەم دەهێنن و دووبارە خۆیان بەرهەم
دەهێننەوە.
ه��ەری��ەك ل��ەوان دووب���ارە خ��ود بەرهەمدەهێن ێ لە دووب��ارە
بەرهەمهێنانەوەی ئەوی دی .بەمجۆرە بەرهەمهێنان بە واتا بەرفراوانەكەی
بریتیە لە دووبارە بەرهەمهێنان .تەنها دووبارە بەرهەمهێنانی بایۆلۆجی و
بەرهەمهێنانی رەسید و یەدەگ و بەرهەمهێنانەوەی ئامرازەكان و شتومەكی
بەكارهێنراو نییە ،بەڵكو دووبارە بەرهەمیدەهێنێتەوە لە زەمەنی مێژوویدا
لە رێگەی لەخۆگرتنی بەرهەمهێنانی تاكەكان بەو سیفەتەی كە تاكگەلێكن،
هەروەها تاكی كۆمەاڵیەتی « مەرجەكانی شێوەی دووبارەكردنەوەی
بەرهەمهێنان لەپێناو مەرجەكانی ژیان و مەسەلە زیندووەكانیانە لە
بەرهەمهێنان و تیشك خستنە سەری دەبێتە هۆی دووب��ارە كردنەوەی
بەرهەمهێنان بەو سیفەتەی كە گەوهەر و كلیلی تێگەیشتنی سەیرورەیە و
ئەم سەیرورەیە وەك كرداری درووستكردن و پێكهێنانی شتەكان وێنانەكراوە،
بەڵكو وەك كرداری ئەفراندن و دووبارە ئەفراندنی پەیوەندییە بە تاك و
بە كۆمەڵ وێنا دەكرێت.
ماركس لەو دەرهاویشتەیەوە دوورە كە مرۆڤ بە سیفەتی تاك
دادەنێت و ئەوە دەردەخات كە مرۆڤ تەنها لە سەیرورەی مێژوویی بە تاكی
دەمێنێتەوە .بەمجۆرە دەبێتە ئاژەڵێكی رامیاری لە جیاتی ئاژەڵی بایۆلۆجی
جاران و ئەندامی جۆر یاخود زیاتر بڵێین ئەندامی كۆمەڵی سەرەتایی.
هەروەها دەبێتە ئاژەڵێكی مەدەنی لەبری ئاژەڵی گوندنشین جاران بێئەوەی
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لە دۆخی ئاژەڵی دەربچێت بەر لە شۆڕشی یەكالكەرەوە كە سیفەتی
تاكگەرایی پێدەبەخشێت .ئاڵوگۆڕ بە گشتی ( ئاڵوگۆری خێری مدددی
و هەروەها ئاڵوگۆڕی زانیاری كارە جۆراو جۆرەكان) ،هۆكاری بنەڕەتی
كرداری ئەم تاكگەراییە درووستدەكەن ،بۆیە مێژوو لە روانگەی ماركسەوە
تەنها لە مێژووی ئابوری و مێژووی رامیاری و مەعریفی پێكنایەت ،بەڵكو
مێژووی تاكگەرایی (الفردیە)ش دەگرێتەوە.
.31مێژوو و ئابووری لە «سەرمایە»دا
جارێكی تر ئەوە بهێننەوە یاد كە كتێبی « سەرمایە « ،ناونیشانێكی
الوەكی هەڵدەگرێت كە بیرمەندان سااڵنێكی زۆرە دەرك بە گرنگیەكەی
ناكەن « :رەخنەی ئابوری رامیاری « ناونیشانێكی دیكەیە كە دووبارە دەبێتە
ناونیشانی پەرتوكێكی پێشووی نووسەر .مەسەلە پەیوەندی بە رەخنەگرتن لە
زانستە نیمچە زانستێكە بە دەزگایی و ئایدیۆلۆجی پەیڕەوكاری كۆمەاڵیەتی
لە كۆمەڵی سەرمایەداری دەشارێتەوە .ئەم پەیڕەوكارییە پێكدەهێنێت ،بەاڵم
پۆشاكێكی گۆڕاوی دەكاتە بەرو هەڵدەستێت بە نمایشكردنی لەبری ناساندن.
خوێنەر بە خێرایی تێبینی دەكات كە بەرهەمی نووسراوی ماركس بڕێكی
گەورە لە مێژوو بە واتای وشەی بەرباڵو دەگرێتەخۆ و بە ئەندازەی بڕی ئابوری
رامیاری و زانستی كۆمەاڵیەتی یەكسانی دەكات .كتێبی سەرمایە دوای ئەوەی چەند
بەشێك لەبارەی شتومەك و ( شێوەی بەهای ئاڵوگۆڕ ) دەدوێت و چەندین هێمای
خوازراو بە گشتی لە مێژووی تایبەتی ئینگلتەرا و سەبارەت كەڵەكەبوونی سەرمایە
پێشكەش دەكات لەگەڵ ئەوەش گەر رەگەزەكان لەپێناو تیۆری گشتی كەڵەكەبوون
كۆبكرایەتەوە ئەوا ئەم تیۆرییە بە گونجاو لەالیەن نووسەرەوە دانەدەنرا.
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 .32لەبارەی «سەرمایە»وە
أ .خوێندنەوەی وورد لە بارەی بەرهەمی ماركس بە مانای خوارەوە
جیادەكرێتەوە :كرداری گێڕانەوە كە شێوەی پوختی رووتی بەهای ئاڵوگۆڕ و یاسای
بەها پێكهاتەكانی تیۆری ئەم شێوەیە و پێكهاتەی شتومەك و رەخنە و ئەركەكانی
و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیە ناسراوەكان بەم شێوە و رێكخراوییە لەالیەن یاسایی و
گرێبەست دەخرێتە ڕوو.
ب .ئەو كردارەی كە دووبارە پەی بە ناوەڕۆكی ئەم شێوەیە دەبات
كار لە پێناو روونكردنەوەی دەكات كە خۆی لە تیۆری كاری كۆمەاڵیەتی
و بزواتی دیالێكتیكی لێكدژە ناوەكییەكان دەبینێتەوە (كاری چەندایەتی و
چۆنایەتی و كاری بەشبەش و كاری تێگڕاو ساكار و ئاڵۆزو كاری ماددی و
كاری زەینی و هتد) ،ئەمەش رێگە بۆ ئیدراكی پراكسیس كە پراكسیسی
سەرمایەدارییە خۆشدەكات و پاڵ بە دابەشكردنی كاری بەرهەمهێنراو بەرەو
ئەنجامە كۆتاییەكانی دەنێت.
ج .دیراسەكردنی سەیرورەی كەڵەكە بوونی سەرمایە بە كاریگەری
چینی ب��ۆرژوا كە لەمیان كەڵەكە بوونەكەوە دەگۆڕێت ( یەكەم جار
كەڵەكەبوونی بازرگانی پاشان كەڵەكەبوونی كارگەی بچووك و كەڵەكەبوونی
پیشەسازی و دارایی دێت ).
د  -شیكردنەوەی رەخنەیی بۆ میكانیزمی رێكخستنی خودی
سەرمایەداری پێشبڕكێیانە كە یەكانگیرییەكی ناوەكی و هاوسەنگی كاتی
دەبەخشێتە كۆمەڵی بۆرژوا یاخود سەرلەنو ێ پەی بە توانا گۆشەكارییەكان
دەبات لە پێكهێنانی رێژەی قازانجی مام ناوەند و رۆڵی ( پاكژ كار ) بۆ
قەیرانە خولیەكان كە سەر لە نوێ لەگەڵ خولی تر كەڵەكە بوونی بەرفراوان
و هتد .بە دەست دەهێنێت).
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ه .تیۆرێك تایبەتە بە گەوهەری سەرمایەداری كە ئەویش تیۆری
پاشماوەی بەهایە (فچل القیمە)(.وەبەرهێنانی چینی كرێكار ) تەواو بوو بە
دیراسەی دەستەبەرنەكراو بۆ دابەشكردنی پاشماوەی ئەم بەهایە لە نێوانی
چینە جیاوازەكانی كۆمەڵی بۆرژوایی ( خاوەن زەوییەكان ،جوتیارەكان بە
جیاوازی جۆریانەوە ،بازرگانەكان ،چینە ناوەراستەكان ،چینی كرێكار و
دەوڵەت و هتد ) ،تاكە داهاتی سەرچاوەی نەتەوە پاشماوەی بەهایە ،لە
كاتێكدا ئابوری ناسان زەوی و قازانج  ،سەرمایە و سوود و كارو كرێ لێكدی
دادەبڕن.
و .شیكردنەوەی ئەو هێزانەی سەرمایەداری پێشبڕكێدار لەسەر ئاستی
ئابوری دەهەژێنن ( بە كەمكردنەوەی رێژەی قازانجی مام ناوەند ) و لەسەر
ئاستی كۆمەاڵیەتی رامیاری (كاری چینی كرێكارو كاری سەرمایەی پاوەنكراو)،
بەشی هەرە قووڵی كتێبەكە پابەند بوونییەتی بە « شێوە « كە زۆر بە خێرایی
خاسیەتی لۆجیكی و پاشان تێپەڕ بە مێژووگەری بەهای ئاڵوگۆڕ دەردەكەوێت.
ئایا ئەوەندە بەسە بۆ رەخنە گرتن لە ئابوری رامیاری بۆرژوایی و
رەخنە لە كۆمەڵی بۆرژوایی وەك كۆمەڵێك كە ئابوریناس لەپێناو دیاریكردنی
مێژووگەری دەستی بەسەر دەگرێت؟ لەم گشتە بەرفراوانە بە تەنها بەشی
تایبەتە بە كەڵەكە بوون و دەتوانرێت ناوی لێبنرێت « مێژوویی « .ئایا گشت
مێژووی سەراپایی شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری پێكهێنانی.
مێژوویەك كە لە رێگەی بەكارهێنانی زانستەكانی دی و لەسەر جۆرەها
ئاست باڵودەبێتەوە؟ كتێبی سەرمایە سەرمایەداری پێشبڕكێدار شیدەكاتەوە و
موژدەی هاتنی ئاكامەكەی رادەگەیەنێت .ئەم كارەش لە راستیدا روویدا .ئایا
ئەوە خودی مێژووە یان مێژوویەكی ترە ،یاخود جیهانی دوا بەدوای مێژووە.
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.33كۆتایی دراو الی ماركس
كتێبی « سەرمایە « تەنها ئاستەنگی خوێندنەوەی ناخاتە ڕوو .چەندین
جیاكاری ( گرفتەكان ) لە خۆدەگرێت كە زۆر كەم هەستی پێدەكرێت دەبێتە
هۆی سەرهەڵدانی ئەو ئاستەنگیانەی « ئەو لە بزاوتی كۆمەاڵیەتی زنجیر
بەستێكی سروشتی بۆ دیاردە مێژووییەكان رەچاو دەكات « نووسەرێك
دووپاتی ئەوە دەكات كە ماركس باسی لێوە دەكات و لەگەڵیدا كۆكە (
بلیاد ،ئاسانبینی كتێبی سەرمایە ،ل  ،) 556روویایەكی رووناك نییە  .گەر
ماركس یاساكانی ئابوری رامیاری وەك یاساكانی سروشت لەسەر شێوەی یاسا
فیزیاییەكان وێنا بكات .هەمدیس بە رێبازی هیگڵیەوە دەیبەستێت « كە
لەسەر پ ێ وەستا « لەالیەك و لەالیەكی دی دەیبەستێت بە شێوەی پوختی
بەهای ئاڵوگۆڕ ( بەشی یەكەمی كتێبی سەرمایە ).
ئاكام پێدەچێت دیالێكتیكی هیگڵی بگەڕێتەوە بۆ هەندێك جەختكاری
سروشتگەرایی ( الطبیعویە)  :هەر شتێك بوونی هەیە لەدایك دەبێت،
گەشە دەكات و پیر دەبێ و دەمرێت .لە هەموو شوێنێكدا شەڕو پێكدادان
هەیە؟ بەاڵم مێژووگەری دەكەوێتە كو ێ و شوێنی لە كوێیە؟ لەسەر بنەمایەك
كە جیاكاری كەمتر نییە بە گوێرەی تێڕوانینی ماركس « جیهانی شمەك «
بە یەكانگیر لە ئارادایە و لۆجیكە تایبەتیەكەی بریتیە لە زمان و بوونیاد و
فرمانەكانی .ئەوە دەردەخات كە چۆن جیهان شمەك دەستدەگرێت بەسەر
هەر شتێك هەیە و هەر شتێك هەبووە :زەوی و خەڵك و نەریت و خێزان
و ژیان و مردن .جیهانی شمەك درێژ دەبێتەوە و دادەپۆشێت و دەگاتە
جیهانەكانی دی .جیهانی زانست و ئاگاییە و جیهانی هونەرو بەرهەمی
هونەرییە.
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ئایا ئەو دروستكەری جیهانێتی نییە ،كە مێژووی تیادا جیادەكرێتەوە؟
مێژووی ئەم جیهانە چۆن دەمێنێت كە ماركس وەسفی دەكات و شی
دەكاتەوە و هێزو دوژمنكاری و توانای سەراپاگیری ( باڵوبوونەوەی جیهانی)
و گێرانەوەی روون دەكاتەوە؟ شۆڕشێك وەك شاخە ئاگرینەكان ( براكین
) لە زەریای شمەك هەڵدەقوڵێت ،ئایا سیفەتێكی مێژوویی دەبێت؟ بەو
گریمانەی كە بەرهەمی چڕو پڕو تەواوكراو رۆژێك دێت كار بۆ رووخاندنی
بەهای ئاڵوگۆڕ دەكەن و دەسەاڵتی بەهای بەكارهێنان ( ماركس وا گریمانە
دەكات ) دەگەڕێتەوە بۆ بوون لە كو ێ و چۆن ئەم رووداوە روودەدات؟
كەی و چۆن دراو دەسەاڵتی دراو نامێنێت؟ لە رێگەی مەرسومێك یاخود
بڕیارێكی سیاسی دەبێت؟ نەخێر كاتێكە مەرجەكانی نەمانی دەستگیر دەبێت
دراو و دەسەاڵتەكانی دراو لە سۆنگەی پەیوەندیە كۆمەاڵتیە گۆڕاوەكان
هەڵدەوەشێتەوە شانبەشانی دەوڵەت و پاشماوەی پۆلی نامۆ بوونەكانی دی
ئیرادە دێتە ئاراوە؟ نەخێر .ئەی سەیرورەی مێژوویی؟ ئەمە شتێكی چەسپاو
نییە؟ هەرچیەك بێت مەبەستی ئەم پەیوەندییانەی نێوان مێژوو و ئەم
كۆتاییە ماركس بەردەوام كۆتایی رەخنە رادەگەیەنێت.
كۆتایی خاوەندارێتی تایبەت ( البردن یاخود تێپەڕكردن ) بەب ێ كۆتایی
دراو هیچ ماناو ئامانجێكی نییە دراو ئەو هۆكارەیە كە بووە بە مەبەست
و ئەو شتە كتوپڕەیە كە بووە گەوهەر و ناوبژیكەرێكی یەكالكەرەوە لەگەڵ
نەمانی دەسەاڵتی دراو جیهانی شتومەك كۆتایی دێت و شێوەی ئاڵوگۆر كە
لە كاریگەر و بەرهەمهێنی شاراوە و دابەشكەری رووناكی ساختەكار خۆی
دەنوێنێت ،هەڵوەستە دەكات ( لەگەڵ بەرامبەرەكەی و شێوەی یاسایی
و گرێبەستی و كەواتە نووسراو جێگیر و بڕیاردراو بە رواڵەت كۆتایی
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانە).
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.34كۆتایی سروشت لە روانگەی ماركسەوە
لە یەكێك لە قۆناغەكاندا ( دەتوانرێت مشتومڕی لە بارەوە بكرێت
ئەشێت ناوی لێبنرێت قۆناغی فیورباخ ) .ماركس تەنها ئەنسرۆپۆلۆجیای
زانستی مرۆڤ رەتناكاتەوە ،بەڵكو ئەنتۆلۆجی ( زانستی بوون)ش قبووڵ
ناكات ،گەرچی لەمیان فیورباخ رەخنە لە هیگڵ دەگرێت و لەمیان هیگڵ
رەخنە لە فیورباخ دەگرێت ،واتا رەخنەی لە تاریخانییەت ( نەزعەی
تاریخانییەت) بە نەزعەی سروشتگەرایی و نەزعەی سروشتگەرایی لە
روانگەی وێناكردنی مێژووەوە گرت.
لەم ملمالنێیەدا پوختەی مەدلولێكی وەرگرت لەبارەی « كردەكی
– هەستی « وێناكردنی سروشت وەك خاڵێكی دەرچوونی بنەڕەت بۆ
بەرهەمهێنانی « بوونەوەری مرۆیی « لەالیەن خۆی و بۆ خۆی ئەوەی
پێیدەوترێت ( جیهان ) و وەك ئەو بەرهەم و كارە دەردەكەوێت كە
كارلێكێتی بەرهەمی دەهێنێت .لە سەرێكی دییەوە سروشت بە پیتی گەورە
لە یەككاتدا ماددەی بوونەوەری مرۆیی و دایكی و بناغە و شتێك كە
كاریگەرییە ئەفرێنەكەی بەرهەمی هێناوە درووست دەكات .هەڵگێڕانەوەی
هیگڵیزم بە كۆكردنەوەی لە تیۆرییەك لە بارەی « بوونەوەری مرۆیی
« كردارێكی هەستیە ئەم تێڕوانینە پێشكەش دەكات كە لە سۆنگەیەوە
سروشت « بیرۆكە  »ideeهەڵدەتەكێنێت .تەنها سروشت نابێتە شوێنی لە
دایكبوونی بوونەوەری مرۆیی چوونە نێوبوون.
لە روانگەی ماركس لە ساڵی  1884و هەروەها گۆتە و سپینۆزا،
بوونەوەری مرۆیی « دەبێتە كوڕی پەسەندكراوی سروشت بە توندوتیژی
مامەڵەی لەگەڵ دەكات» ،بەاڵم پەروەردەی دەكات و رووەو چارەنووسێكی
بااڵ پاڵی پێوە دەنێت .یەكێك لە دەستنووسەكانی ساڵی  1844ئەوە دووپات
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دەكاتەوە :كە حەز و ویستە مرۆییەكان ( ئارەزوو پێویستی گرنگی و بایەخی
ئەنتۆلۆجییان) هەیە .پەردە هەڵماڵەر نین ،بوونیان هەیە و ئەوانە بناغەی
داهاتووەكانی داهاتوون .دوای ساڵی 1844و دەستورە بەناوبانگەكان یان بە
تایبەتی لە ماوەی قۆناغی نووسینیان ( كە باس لە بەرامبەرگرتنی فەلسەفە
و فیورباخی دەكات سەبارەت بە سروشت و لە فەلسەفەی هیگڵی سەبارەت
بە مێژوو پێگەی سروشت روونە و چیتر نابێتە زەمینەی بەرهەمهێنانی–
بوونەوەری مرۆیی– لەالیەن خۆیەوە ،بەڵكو بەرهەمێكی دەركەوتووە
لەالیەن كوڕی پەسەندتری سروشتی دایك و تەنها دەبێتە بابەتی بەرهەمی
پیشەسازی.
چەمكی بەرهەمهێنان روو دەكاتە سنووردانان لە كاتی گوێزانەوەی
رووەو چەمكێكی هەرە ووردتر گەرچی ماركس ئەم گەڕانەوەیە بە هیچ
جۆرێك باس ناكات ملمالن ێ لەنێوان سیفەتی م��اددی شت و سیفەتە
سروشتیەكەی هەیە .سیمای مێژوویی بەرهەمهێنان زاڵ دەبێت ( كە لە
قۆناغێكی دیاریكراوی مێژوویی بە دانپیانان بە مافدارێتی یەكەمی ئابوری
رامیاری كۆتایی دێت).
بەاڵم ماركس هەرگیز ئەو پەتە نهێنییە ناپسێنێت كە « مرۆیی «
بەرهەم و بەرهەمهێن دەبەستێت بە بنەڕەت ( أصلی ) و رەسەن ( أصیل )
كە لە سەرەتا و كۆتاییدا سیفەتی سروشتیە .پەیوەندیەكە كە روون دەبێتەوە،
بەاڵم لە ناو ناچێت ،لە كاتێكدا هەڵە نییە بووترێت سروشت الی ماركس
هەمدیس بە كۆتایی دەستنیشان دەكرێت :لە ناوچوونی لەو كاریگەرییە
بەرهەمهێنەرەیدایە كە لە رێگای ئەم كاریگەرییەوە دەیگۆڕێ .دووایین
مەودا كە ماركس لە گروندسیسە ، Grundsisseلە ساڵی  1857وێنای دەكات
تەواوكردنی بەرهەم بەدەستدەهێن ێ و هاوكات سروشت الدەبات و خۆی
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دەبێتە سروشت ( دژی سروشت ،دژی سروشتی بوونەوەر كە لە خودی
خۆیدا رێبازی بزاوتەكەی هەڵدەگرێت و خۆی دەجوڵێنێت :ئامێرییانە « دوا
بەدوای ئەوە دەبینی سروشت دیار نامێنێت و پێویستە بەرهەم بهێنرێتەوە.
ئەو بەرهەم بۆ مرۆڤی چەكدار بە تەكنیك دەگێرێتەوە كە بەهۆی دەست
بەسەراگرتنیەوە رووخاندویەتی ،ئایا لە خودی خۆیدا بەكاریهێناوە؟ ئایا لە
دەوروبەری خۆیدایە؟ یەكێكیان ئەوی تریانی بەڕێوە بردووە .ئەو كۆتاییەی
سروشتی پێدراو( سامانی سروشتی كە وەك بەخشیشێك دەستدەكەوێت)،
كۆتاییەكی خۆكردەكیە بە جیاواز ئاماژە بۆ سەرەتای بە موڵكایەتیكردنی
بوونەوەری مرۆیی بەهۆی بوونە پەسەندكراوەكەی دەكات.
.35مەرگی هونەر
ماركس گشت ئەم كۆتاییانە ئاشكرا دەكات و پێشبینی مەرگی هونەر
ناكات ،بەڵكو وای دەكەوێتە خەیاڵ كە وێنای باڵوبوونەوەی كاریگەری
جوانناسی وەك نموونەیەك لە كاریگەری ئەفرێنەر لە كۆمەڵێكی ئایندە
دەكات هەموو كەسێك دەبێتە شاعیر ،میوزیكزان ،نووسەری شانۆیی و
هتد  ..بە دووپاتكردنەوەی ئەوەی كە ماركس بە دڵنیاییەوە پێشبینیكاری
رەتدەكاتەوە :پیاوانی ئایندە لە سەریانە هەستن بە چارەسەركردنی
گیروگرفتەكانیان.
ماركس خۆی ڕاڕا دەبێت لە نێوان تێڕوانینی ئاكاری ( رێزی هەمووان
بۆ هەمووی یەكسان لە ئازادیەكانیان لە سنووری ئازادی ئەوانی دی )،
تێڕوانینی جوانناسی كە پەسەندی دەكات و ماركس حەز لە ئاكار ناكات.
هیگڵ كە پێشبینی مەرگی هوونەر دەكات مەرگێك كە بگونج ێ لەگەڵ ئەو
دەستكەوتانەی كە لە سیستەمی فەلسەفی– رامیاری تەواو دەكرێت .لە
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هەموو سەردەمێك هوونەر ئەوە لە رێگەی ئاشكراكردنی مردنی دەردەبڕێت.
هونەر موڵكی هەموو سەردەمێكە ( هوونەری كۆن ،رۆژهەاڵتی و سەدەكانی
ناوەراست و هتد) سنوورداری دەردەبڕێت .هوونەری رۆمانسی لە یەككاتدا
دەربڕیی لە سنوورداری هونەرو سنورداری مرۆڤ دەكات .هاوتەباییەك لە
نێوان هونەری مردن و مردنی هونەر هەیە :تێڕامانی( تأمل ) شیعری ،درامی،
داستان ئامێز لە مردن.
رۆمانسیەت مێژووی هونەر دەستەبەر دەكات لە كاتێكدا و لە رووییەكی
دییەوە مێژوو بە گشتی لە دەوڵەتی نوێ و فەلسەفەكەی كە سیستەمی هیگڵی
یە دەستەبەر دەكرێ .ئایا هیچ هەاڵتنێك لە دەست هەڵبژاردن نییە لەنێوان
تیۆری هیگڵی كە كۆتایی هونەر بە كۆتایی مێژوو دەبەستێ و تیۆری ماركسی
كە پێدەچێت پێداگری لەسەر مانەوەی هونەر بكات لەدوای كۆتایی هاتنی
مێژوو و ئاكارو رامیاری و ئایدیۆلۆجیا؟ نیچە فێری كردین كە مەسەلەكە
لەوە قووڵترە گەر شیعر بێت .كارەسات نەبێت و كارەسات بێ توندوتیژی
نەبێ چۆن دەتوانرێت وێنای كاریگەری ئەفرێنەر و رێكەوتنێكی قایلكار بەدی
بێت؟ ئایا شیعرو هونەری شانۆیی و مۆزیكی دەگەڕێننەوە بۆ ئەو وتارانەی
كە ماركس خوازیار بوو لە پێشەكیدا دایبنێت ،ئەگەر داهێنانی هونەری
نەمرێت ،بێگومان ئەوە روونادات بە گوێرەی داڕێژراوێك كە ماركس وێنەی
كردووە ،مرۆڤی پاش– مێژوویی و پاش  -شۆڕش كە كاریگەری ئەفرێنەری
بە سەربەستی و بە عەقڵ باڵودەكاتەوە .هونەر خودی دەڕوخێنێ و لە
خۆڵەمێشەكەی زیندوو دەبێتەوە .یەك شێوەیی ژیانی رۆژانە دەیكوژێت،
بەاڵم دووبارە دەژێتەوە ،بۆ ئەوەی یەك شێوەیی ژیان بكوژێت .وەك هێزێكی
رووخێنەر و ( هەڵوەشێنەر وەك هەندێك دەڵێن) خۆ رووخێنەر دەمێنێت.
نەمرییەكەی ناتوانێت رێچكەیەكی هێمنانە بگرێتە بەر.
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.36ماركس مرۆڤێكی مێژووییە؟
بەڵگەی تەواو هەیە بۆ توانای پێشكەشكردنی دەقی (رەخنەی
بەرنامەی گۆتا) ،ئەوەش وەسیەتنامەیەكی رامیاری ماركسە بەو سیفەتەی كە
كارێكی بنەڕەتیە ،بەاڵم پێویستە ئەم جەختكاریە روونبكرێتەوە و شوێنەكەی
دەستنیشان بكرێت .دەقی ماركس بەرامبەر خەڵكی ڕاڕا باڵودەبێتەوە و
مایەی گلەیی و گازندەیە ( .مێژوو ) ئەو مانایە وەرناگرێت كە پێشبینی پێوە
كردبوو .بیرمەند و بیریار نەبوونەتە سەركردەی سیاسی ناشبن .لەوساوە
چوارچێوە مێژوویەكان ( دەوڵەت و نەتەوە ) راگەیاندراوە ماركس دەیەوێت
بیانشكێنێت .ئەو بونیادانەی دەدرێت ێ كە رووداوەكان بە هەڕەمەكی( عفوی)
یاخود بە زۆرەمل ێ خۆیان پیادە دەكەن.
دەقی ماركس بە كارەساتبار كۆتایی دێت ،بە وشەگەلێك كە دان
بە پەككەوتوویی بیرمەند بە رووبەڕووی ئەم واقیعە رووخێنەرە دەنێت:
رووداوەكان لەبەردەم داڕێژراوی عەقاڵنی مێژوو راناوەستن .ئەم مێژووەی
كە ماركس وێنای دەكات خۆی بەدرۆ دەخاتەوە .ماركس لە توانایدا نەبوو
ئەوە بزانێت كە ئەم بەدرۆ خستنەوە بە داڕووخانی خودیی كۆتایی دێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ك ێ « پیاوی مێژووە « كە رێچكەی ڕووداوەكانی گۆڕی و
دەزگاكانی بە ئاڕاستەی چاكسازییە وەسفكراوەكان برد بەوەی كە مێژووییە؟
ئەویش (فەردیناند السال) داهێنەری سۆشیالیستی نێودەوڵەتییە ،رەچاوكەری
هیگڵە و دۆزەرەوەی شوێنە لێكچووەكانی نێوان ( واقیع ) و ( عەقاڵنی )
و نێوان شۆرش و رژێمی دەسەاڵتدار ( پاشماوەی بەهای گۆڕاو بۆ ( یاسای
پۆاڵیین ) .الیەنگرانی بە ئاگایی و بێئاگایی توانیان لە دەوروبەری رێبازە
شۆڕشگێڕەكانی چینی كرێكاری ئەوروپی و بەرەی چەپڕەو گێرەشێوێنی
كۆبنەوە .ئایا فردیناند السال مێژووی درووست نەكرد بە دانانی سنورێك
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بۆی لە رێگەی دیاریكردنی دەوڵەت؟ ئەو شایانی پێدانی نازناوی پیاوی
مێژوو بوو ،ئەو سەركەوتنی بەدەستهێنا نەك ماركس.
.37ماركس چەپڕەوێكی پەڕگیرە؟
ماركس چەند دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی نامۆی بەكارهێنا .رووداوە
مێژووییەكانی یان وەك دەگوترێت بە رستەی پەڕگیر دەتەنێت كە خێرا
هەڵە مێژووییەكەی دەردەخات .ئەوانەی كە ئەم وشەو دەستەواژانەی وەك
قسەكردن سروشیان لێوەرگرت ،قبووڵیان كرد پتر لەوەی وەك چەمكگەلێك
دانی پیابنێن .ماركس چی دەڵێ؟ كێشەكە لە درووستكردنی مێژوو و
دروست نەكردنیدایە .كارلێكاری مێژوویی بوونی مرۆیی دەناسێنێت .ئەم
كارلێكارییە كۆتاییەك بۆ هەموو شتێكی ئامادەبوو لە نەتەوە .دەوڵەت،
سامان ،بازاڕ ،شتومەك ،چینەكان و خێزان دادەنێت و هەموو تەواو دەبن
لە كۆتاكانەوە بۆ نێو كۆتاكانی تر .چینی پرۆلیتاریا شتێكی نییە لە دەستی
بدات لە كۆت و بەندەكەی زیاتر نیشتمانی نییە.
بەیاننامەی پارتی كۆمۆنیست ئەوە رادەگەیەنێت چۆن دەبێت
سەرزەنشتیان بكەین ،چونكە وازیان هێنا یاخود خیانەتیان كرد لەو ماڵ و
موڵكەی كە هەیانە؟ یاساكانی ئابوری  -رامیاری یاساكانی سروشتە .لەگەڵ
ئەوەش ئابوری رامیاری لەناودەچێت لە دوای شۆڕشی رەها چییە؟ هیچ
شتێك لەوەی كە لەوەوبەر هەبوو .چی شتێك سنوور دادەنێت و بوونیادی
پەیڕەو كاری كۆمەاڵیەتی دەكات؟ پشت بەچی ئەستور دەكات لەسەرجەم
پەیوەندییەكانیدا پشت بەچی دەبەستێت؟ موڵكایەتی تایبەتی كە پڕۆلیتاریا
پووچەڵی دەكات .چینی كرێكار مێژوو دادەنێت ،مێژوویەكی رووكەش
« مرۆڤ كوێرانە لە درووستكردنی هەڵوێستەكان « بە جۆرێك هەرگیز
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نایەنگەیەنێتە ئەو شوێنەی كە نایانەوێت بیگەیەنێت .هەموو شتێك تەواو
دەبێ وەك بڵێ ێ ماركس بەهۆی رستە پەرگیرەكانییەوە كاری كردبێتە سەر
رێچكەی رووداوەكان .هەروەها شتێك روودەدات وەك بڵێی رووداوە بەناو
مێژووییەكان بە لێشاو داباریبێتە سەر ئەم هەڵوێست و زیادە رەوییانە
و رێچكەی كردەكی گۆڕیبێ بێئەوەی لە ئاكامیا دەستی بەسەر گرتبێ.
بەمجۆرە جەختكارییە پەڕگیرەكان مێژوویان هەیە پاشان پەیڕەوكاری لەناوی
دەبات و رەنگی ون دەكات و لەگەڵ ئەوەش ئێمە بیری دەكەینەوە و لەو
زیاتر لە هیچی دی بیناركەینەوە ئەوەی كە پێی دەڵێن مێژوو ،ئایا پێویست
نییە ئاماژە بۆ بەشی هەرە زۆری پێكهاتنەكان و بەدحاڵیبوون و تەمومژاوێتی
كە بە لێدانێكی پەنجەی شارەزایانەی سیاسییەكان بە ئاراستەی ئەم و ئەو
هەرگیز چارەسەر نەدەكرا ئەو سیاسییانەی كە درووستكەری رووداوەكان
بوون و زۆری نەبرد بەسەریاندا تێپەڕین.
سەدەیەك بەسەر باڵوكردنەوەی كتێبی (سەرمایە) تێپەری و پێدەچێت
دۆخەكە زۆر نەدەگۆڕا» چەپـــــڕەوی توندڕەو» زیادە رەوی فۆرمەلە دەكرد
و مەسەلە پەرگیرەكان مۆریان بە رووداوەكانەوە نابوو ،بەاڵم هەڵكشان
داكشان هەروەها لە سوچێكەوە بەرەو شوێنێكی دی گوزەریان دەكرد و
بە شێوازێكی دی كاریان دەكرد .مەسەلەكە « چەپڕەوی پەڕگیر» بەدرۆ
ناخاتەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەی ئەوەوە داسەپاوییەكی نیشاندەدات تەنانەت
ئەگەر بە تایبەتی تەواو دەستەبەر نەكرێت .دەشێت رستە و دەستەواژە
پەڕگیرەكان راست نەبن لەگەڵ ئەوەش ماناو مەبەست و ووردەكارییانی تێدا
بەدی دەكرێت .لەوانەشە بیرێكی زۆرتری ماناكان لەخۆ بگرێت .سیفەتی
زانستییانە بۆ كاركردن ئەوەندە بەس نییە .سادەیی پیاوانی ئابوری زۆر
گەورەیە ئەوانەی كە بڕوایان وایە خەڵكی خۆیان لەپێناو گەشەی ئابوری و
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زانست و پالندانان دەكوژن ئەوانە هەروەها پێویستیان بە هیواو حەوسەڵداری
و تۆباوییەتە .ئایا ماركس چەپڕەوی توندڕەو بوو؟ بە باشتر تێدەگەین كە
بۆچی لەڕووی دەرەوەی لەناوچوو و لە ناوەوەیشدا هەڵوەشێنراوە ،ئەمە
دووبابەتی كاتی هەنووكەیین.

.38لە هیگڵەوە بۆ نیچە
بیركردنەوەی قووڵی نیچە و كارەكانی هاوكات لەگەڵ ئاوابوونی
بیری ماركس (  ) 1867دەستپێدەكات .نزیكەی چارەكە سەدەیەك بەسەر
سەرەتا هەڵكشاوەكانی ماركس و كەمتر لە نیو سەدە بە سەر مردنی
هیگڵەوە تێپەڕیبوو .بە تێروتەسەلی ئاماژە بۆ ئەوە نەكراوە كە ئایا
خاڵی دەركەوتنی نیچە لەگەڵ خاڵی دەركەوتنی ماركس رەخنەی هیگڵی
و بە شێوەیەكی تایبەتی هیگڵی چەپڕەو یەكدەگرنەوە؟ بەاڵم لە كاتێكدا
هەڵوێستی تیۆری بە شێوەیەكی قووڵ گۆڕانكاری بەسەردا هات .دژی هیگڵ
و عەقاڵنییەتە كۆكراوەكە .شۆبنهاوەر ویستی (دووالییبوون)ێكی بنەڕەتی لە
بوون و بوونی مرۆیی بخاتە ڕوو ،گەر دووالییبوون هەبووبێت ،هەروەها
نامۆبوون (أغتراب )یش هەبووە ،بەاڵم ئەم نامۆبوونە پێكهێنەرە بوون لە
الیەكەوە تەكانە ،ئیرادەیە ،قووڵیەكی كوێرانەیە ،سەرەتای زیندووە ،لە
الیەكی دیكەشەوە ئاگایی و روون ئاشكرایی و بیركردنەوەیە.
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بەشی سێهەم
ئاگاداركردنەوە
-1
ئەم كتێبە كاری فەیلەسوف نییە ،هەرچەندە هەندێك تێڕوانینی فەلسەفی
(هەروەها رەخنەی دوا بەدوای فەلسەفە ()Meta philosophieی گرتۆتەخۆ.
ئەمە كاری زانایەكی كۆمەڵناس نییە كە پێداگری لە سەر زانستی كۆمەڵناسی بكات
و كاری مێژوونووسی نییە لەبەر ئەوەی نووسەرەكەی چەند لێكۆڵینەوەیەكی
ئەنجامداوە بەرلەوەی رێگە بەخۆی بدات مێژوو وەك پرسیار ئاراستە بكات.
ئایا ئەم كتێبە رێگەی ئەوە نادات پۆلێن بكرێت؟ حەوسەڵەی ئەم
وتەیە قورسیو ئاستەنگە! بەاڵم بۆ هەر لە سەرەتاوە دانبەوەدا نەنێین كە
ئەم كتێبە لە چوارچێوەی كاری زەینی بەدەرە هەروەك چۆن لە توێی بیری
نەویو بۆ دەزگا رۆشنبیرییەكان دامەزرا؟ چاكتر وایە ئاگاداربین.
ئەوەتا ئاگاداركراینەوە .ئایا پێگەی ئەم كارە ناتوانرێ دیاریكرێ؟
بە هیچ شێوەیەك! دەكەوێتە سەر هێڵی بەرزی نێوان دوو سەرەو
لێژە :فەلسەفەو مێژوو .سۆسیۆلۆژی لە گەڕاندا بۆ دەستەبەركردنی .پێویستە
ئەوە بێنینەوە یاد كە كارەكانی هیگاڵو ماركسو نیمچە كە دەبنە خاڵی
دەرهاویشتن بۆ گەشتێكی ماندووكار بە گوێرەی دابەشكردنە بنبڕكەرەوەكان
ناچنە بۆتەی چوارچێوە دیاریكراوەكانەوە .هیگاڵ لە سەر بنەمای كەسێكی
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ئینسیكلۆپیدی بیری دەكردەوەو كارەكانی ماركس ناتوانرێ لە توێی ئەم جۆرە
دابەشكردنە پەنگبخوات :فەلسەفە ،ئابوری رامیاری ،مێژوو ،كۆمەڵناسیو
هتد ،بەاڵم سەبارەت بە نیچە ویستیان وەك شاعیر باسی لێوە بكەنو لە
رووی فەلسەفی یاخود زانستیەوە فەرامۆشی بكەن و ئەوەش دەزانین كە
ئەو دوایین فەیلەسووفی ئەوروپیە و لەگەاڵ ماركس نەوەیەكیان دامەزراند
كە ناتوانرێت پێناسە بكرێت نە لەرێگەی فەلسەفەی كالسیكیو نە لەرێگەی
زانستی پۆلێنكاریی شەوە.
ئایا لە ساڵی  1968خوێندكارەكان بە گوێرەی رووەكانی دی كۆمەاڵ
و جیهانی ئەوسا دابەشكردنی كاری بەرواڵەت تەكنیكیان رەتنەكردەوە ،كە
لە راستیدا دابەشكردنێكی كۆمەاڵیەتی بوو واتا بەهۆی بازاڕو داخوازییەكانی
دیاریكرابوو تەنانەت لە بواری زەینیو عەقڵیشدا؟
ئاوێتەیەكی دووپاتنەكراو لە لێكهەڵوەشاندنەوەی تایبەتمەندیو
ئینسكلۆپیدیایەكی ناتەواو تەنها جێگەی رەزام��ەن��دی سەرۆكی دەزگا
فەرهەنگیەكانە .بیر لە ئەورووپاو فەڕەنسا و تەنها هۆشی (تاك یاخود
بە كۆمەاڵ) رەهەند گەلێكی دەپاراستو ئەم بیرو ئەم هۆش (الوعی)یە
جیاواز بوو لە بیرو هۆشی واڵتانی دیو بە تایبەتی لە بیری وەرگێڕاو بۆ
رەهەندی ئەزمووندار كە تەنها جەخت لە گواستنەوەی واقیع دەكات .س ێ
رەهەند كایەی فەلسەفیو كایەی مێژووییو پراكتیكی پێشكەش دەكاتو
شێوەی بیری ئەوروپیو ئاگایی ئاڵۆزی خۆی هەیە .دووكایەكەی یەكەم
فەلسەفیو مێژوویی ،ئامانجو هەڵگری كایەیەكی رەخنەیین.لەروانگەی ئێمەو
ئەوروپیەكانەوە مەعریفە ب ێ تیۆریو (چەمكە قووڵكراوەكان)و رەخنە لە
كاری تەواوبوو نیەو پەیڕەوكاری ناتوانر ێ وێنابكرێو هەروەها ناشتوانرێت
دەستەبەر بكرێت بەب ێ گرێدان بەم بیركردنەوەیە و ئەوەشی باڵودەبێتەوە
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پراكتیكی -رەخنەیە نەك پراگماتیو پۆزیتیڤیسمی (دۆخگەرایی) .بەاڵم ئەم
رەوشە تا كەی بەردەوام دەبێت؟
چینی كرێكار لەمیان ك��ارو ئاگایی بیری رەخنەیی و مێژوویی
دەسنیشان كراوە و بە شێوازە بەهێز و جیانەكراوەكەی بەردەوام دەبێت؟
چینی كرێكار لەمیان كارەو ئاگایی بیری رەخنەیی و مێژوویی
دەستنیشان كراوە و بەشێوازە بەهێزو جیانەكراوەكەی خاوەنی رەهەندی
مێژوویی (گەڕانەوە بۆ شۆڕشەكان)و رەهەندی نەگەتیڤە ،ئایا خاوەن ئاگایی
چینایەتیە بە واتای ئاگایی خودی دابڕاو نەیار لەگەاڵ ئاگایی خودی بۆ رژوایی
بە سیفەتی بوونی وەكو چین؟
نەخێر بە تەواوی نا ،چونكە خودی بۆرژوازیی بە سیفەتی بوونی
وەكو چین؟
نەخێر بە تەواوی نا ،چونكە خودی بۆرژوازیی ناتوانێت بە ئاسانی
لە رابردوو و لە نەزعەی رەخنەییش رزگاری بێت بە ئەندازەی مانەوەی
ئەو میراتەی كە هێشتا لە بۆتەی سروتی یادەوەرییەكان و رۆمانەكان
و (ناوجەرگەی رۆشنبیری) نەكەوتۆتە خوار .لەمیان ئاگایی پرۆلیتاری و
هەروەك لەمیان ئاگایی بۆ رژوازیدا جیاوازی لە بوونی پێداگری هەیە پتر
لەو جیاوازییەی كە لە ماهیەت یان لە كایەكاندا (االبعاد-هەبێت ،بەاڵم
لە سۆنگەی ئەم كەلتورە ئەوروپیەوە قەیران و هەڕەشەیەك هەیە لە
دەوروبەری ئەم كایانەدا دەسوڕێنەوە و هەوڵی بچوككردنەوە و ساناكردنی
دەرهاویشتەكانی ئەو هەڕەشەیە دەدەن.
تاكە خەمی گەشەی ئابوری رۆڵی ئایدۆلۆجیایەكی بەزێنەر دەگێڕێت
هەروەك بەراییەتی بەخشراو دەگەڕێتەوە بۆ كایەی چەندایەتی تەنانەت لە
داخوازییەكانی كرێكاران و روانینەكانیان .تەكنیك و پشتگیری كۆمەاڵیەتی
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بەهۆی گرنگیانەوە لەڕووی تەكنۆكراتی و بیرۆكراسیەتەوە پێكەوە گوشار
دەخەنە سەر ئەو هۆكارانەی كە وەڕزییان دەكەن.
هەندێك جار وا گریمانە دەكرێت كە ئەم ناوەندە كۆمەاڵیەتی و
تەكنیكی و تەكنۆكراتیە لەسایەی وشەیەكدا -بوونیادی تەكنیكی ئەشێت
رۆڵێكی مێژوویی بگێڕێت.
گەر كارەكە بەو جۆرە بێت ئەوا لە سەر ئەستۆی مێژوو تەواو
دەكر ێو ئاگایی مێژوویی گرفت بۆ ئەم كەسانە درووست دەكات ،چونكە
بە شێوەیەكی تایبەت نامۆیە پێیان.
ئاگایی -تاكڕەو یاخود كۆمەاڵیەتی لە ئەوروپا بێ بوونی چەند
نیشانەیەك پەی پێنابر ێ و وێنا ناكرێت و بە شێوەیەكی هەڕەمەكی
دەگەڕێتەوە بۆ زەمەنی مێژوویی .كارەكە لە ناوچەیەكی جیهاندا چۆن لەم
روانینە دوور دەبێت كە لە رووی كەلتووریەوە دوو هەزار سااڵ لە بیرەوەری
و داستانە شۆڕشگێڕییەكانی الی خۆی هەڵگرتووە؟ ئەمەش دەوڵەمەندییەكی
سەركەوتووانەیە.
هەموو ئەوانەی لە فەڕەنسان دەزانن و هەستدەكەن كە عەقڵی
فەلسەفی لەو هەستە رەخنەییە تەندروستەی كە دیكارت دیاریكرد زیاتر
نزیك دەبێت وەك لە پاساوی دەوڵ��ەت و زەینی براگماتی ،ئایا ئەو
پاڵنەرانە كتوپڕ سەرساممان ناكەن كە لە هەریەك لە ئەڵمانیا و فەڕەنسادا
وزەی بە بزووتنەوەی خوێندكاری بەخشی و رێگەی بۆ تێپەڕاندنی
ئامانجە سنووردارەكان خۆشكرد بەوەی كە لەنێو كۆمەڵێكی بچوككراوەی
پەراوێزكراودا پەنگ نەخواتو هەلی ئەوەی بۆ رەخساند كە تەواو كۆمەاڵ
رەتدەكاتەوە؟ بەڵێ ،بەاڵم بۆ ماوەی چەندێك؟
هێڵی ئەمەریكی لە (ئایدیۆلۆجیای بەرهەمهێنان ،ئەزمونگەری و
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پوزیتیڤیزم و براگماتی) ئاگایی لەناودەبات و كاڵی دەكاتەوە و هەروەك
بیریشی وا لێدەكاتو هێزی ئایدیۆلۆجی دەوڵەت كە لە هەموو شوێنێكدا
بەكاردەهێنرێت بەبێ چەواشەكردنی فەلسەفە و پەیكەرە یادگارە مێژووییەكان
بەشداری داڕووخان دەكات .فەلسەفەو مێژوو كەوتنە نێو پلەی كەرەستە
ئایدیۆلۆجیەكانو دووچاری تێكشان بوون.
ئەم گوشارەی سەر كایەكانی ئاگاییو مەعریفەو كەلتوور لەمەودوا
بەب ێ زیان تەواو ناكرێن .شەڕە دوكەڵێكی ئایدیۆلۆجییانەی چڕوپڕ بەسەر
ئەو بوارانەی كە تووشی تێكشان بوون باڵودەبێتەوە و مێژوو هەڵوەستەی
دەكات لە ئاست باڵوكردنەوەی مەسەلە ئاشكراكان و بۆ بەرژەوەندی
ئۆپەراسیۆنە تاكتیكییەكان دەخرێتە گەڕ .لە كاتێكدا كە مێژووو مەعریفە
دەبوو ئایدیۆلۆجیاكان لە پرۆژە بەراییەكان دووربخەنەوە .دەڕوانین ماركس
خودی مێژوو بەرەو ئایدیۆلۆجیا دەگوازێتەوە ،ئاخۆ ناڕواننە ئەو رادەیەی كە
دووبارە مێژوو بنووسنەوە ،زۆرجار لە رێگەی رووانینی ئێستا واتا لە رێگەی
تێڕوانین لە ستایشكردنی دەسەاڵتێك یان دەسەاڵتێكی دی هەنووكە؟ بەاڵم
فەلسەفە بە هیچ جۆرێك لە دووركەوتنەوەی ئایدیۆلۆجیادا سەرنەكەوت.
ئایا ئەمە بەڕاستی تموحی ئەو بوو؟ كە من ئەو فۆرمەالنەی كە لە
رادەی دزێوكارییەكانیان بگەنە ئاست دزێوكاری ئەو فۆرمەلەیەی كە باس لە
(كۆتایی ئایدۆلۆجیاكان دەكات) و مەبەستەكەیشی وەك دەستكەوتێك دەخاتە
ڕوو( .بڕوانە دانییەل بێل  )D. Bellلەمەڕ بەسایەتی بیرۆكە رامیارییەكانی
پەنجاكان -كۆتایی ئایدیۆلۆجیا) .لە راستیدا ئەوەی روویدا لیكدژیەتی،
زانستە هەرە ووردكارەكان دەڕژێنە نێو ئایدۆلۆجیاكان بە ئەندازەی ئەوەی
كە مەعریفە دابەشكراوەكان دەبنە هۆكاری درووستبوونی روونكردنەوەكان
بەجۆرێك كە ووردەكاری لەمیانی مەعریفەیەكی بەش بەش كراو پێویستی
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بە روونكردنەوەی گشتی دەبێت و دواتریش پێویستی بە فەلسەفە یاخود
وەهمێك دەبێتو خودی كردارەكە بەرەو ئایدیۆلۆجیا خۆی رادەگوێزێت:
گوزارەیی -الخبریە -و پوزەیتیڤزمی لوجیكیو بوونیاتگەریش ئایدۆلۆجیان،
ئایدۆلۆجیایەك نین كە نەمابن ،بەڵكو ئایدۆلۆجیای نو ێ وت��ازەن و
سەردەكەونە ئاسۆ.
گوشار خستنەسەر ئاگایی مێژوویی و (جەخت دەكاتە سەر كایەی
ووردبینانەی رۆشنبیریو مەعریفەی چوارچێوەی مێژوویی) ،قەیران لە بیری
مێژوویی درووست دەكات.
دەتوانین لەمیانەی نووسینی مێژوونووسان و ئەو مشتومڕانەی كە
سەبارەت بە كەمكردنەوەی ئیشكالیەتی مێژوویی لە ماوەی سەدەیەك
ئەنجامدراون ،پەی بە ئاماژەگەلی ئەم قەیرانە بەرین.
هەرچەندێك ئەم ئیشكالیەتە بەرتەسكە ،مێژوونووس ئەوەندە بڕوا
بە تۆكمەیی كارەكەی و تێكەڵی مەعریفەكەی لەگەاڵ ئایدۆلۆجیا دەكات
و هەروەك سەلماندنەكانی ئەو قەیرانە لە كتێبە هاوچەرخە تایبەت بە
ئیستمۆلۆجیاكاندا هەیەو مێژوو لەم بارەیە پشكێكی كەمی بەردەكەوێت كە
بە پشكی خزمەتكار نەك پشكی شێر هەژمار دەكرێتو لە بۆچوونەكانیان
دەگەنە رادەی رەتكردنەوەی رەوشە تیۆرییەكەی (رەوشی ئبیستمۆلۆجی)و
ئەو پێگە سەنگینەی كە تاكو ئێستا لەمیانی رێكخراوی مەعریفی داخوازی
دەكرێت.
سەیرورەی ب ێ گەڕانەوە روودەكاتە گرژبوونەوەی مێژووگەری
و مێژوو لە ن��اوەوەو دەرەوە بە شێوەیەكی پراكتیكی و تیۆری و لە
بەرژەوەندی ئەو سەیرورەیە چەند گۆڕاكارییەكی سەیرو ترسێنەر بەرپادەكات
و كەرەستە گەلێك شوێنی مەبەستەكانی زانستی مێژوو و بەرتەمایی
74

ئاشنابوون بە كارل ماركس

میتۆدوبیری رەخنەیی دەگرێتەوە و هەروەها بەرژەوەندیو مەبەستگەلێكی
دیش شوێنیان دەگرێتەوە .بۆیە تیۆری پوخت و ئاشكراكراو لە رێگەی
هێزێكی گەورەترەوە بە شێوەیەكی فریوبەرتر لە رابردوو بەكار دەهێنرێت
و لەرووی راستیەوە دووچاری پیالن دەبێت .بیرۆكەكان خزمەت پێشكەش
دەك��ەن .خزمەتی كێ دەكەن و چۆن؟ ئایا بریتین لە ستراتیژگەلی بە
ئاگا؟ شێوەكانی پاوانخوازی و بیرۆكەكان بێگەردی خۆیان لەدەست دەدەن
و دەبنە گرێكوێرەی مارەكان.پێویستە بە گوێرەی یاساكانی شیكردنەوەی
رەخنەیی ئەم بەیەكداچوونە شیبكرێتەوە.
مەبەست چییە؟ ئایا ناڕەزایی دەربڕینە؟ ئایا الیەنگری رابردوویەتی
مانای خۆی لە دەسدەداتو گەڕانەوە بۆ رابردوو كارێكی رێگە پێنەدراوە
ئارەزووی گێڕانەوەی تایبەتمەندیەك و تایبەتمەندی ئاگایی و تایبەتمەندی
نموونەی جیهانێكی پاك و شێلگیر تەنها بە لەدەسچوونی كات دانانرێت؟،
بەڵكو لەسەر بنەمای مەترسی دادەمەزرێت و ناڕەزایی دەربڕین بە ناوی
رابردووەوە ناتوانێت لەو بزووتنەوەیە بەرفراوانە رزگار بێت كە لە پێناوی
پاكسازی رابردوو كاردەكات.
گەر قبووڵكردنی بێهودەیی و بینینی مەرگی مێژوو بەب ێ هەستان
بە بزاوتێك (گوێزانەوەی مێژووگەری بۆ ئایدۆلۆجیا بەندە بە پاكتاوكردنی)
لە توانا نەبووبێت ،پێویستە هەروەها بە شێوەیەكی تایبەت پێشبینی واتاو
مەبەستگەلی نو ێ بكرێت .پاكسازكردنی هەریەك لە مێژووگەری و مێژوو
هەروەك فەلسەفە وەسفی دەكات كەلێنێك درووستدەكات كە ئەویش
كەلێنی عەدەمیەتە .مەسەلەكەش تێپەڕاندنی عەدەمیەتە ،چونكە مێژوو
پەیمانەكانی نەهێنایەدیو ئەوانیش لە بازاڕی ئایدۆلۆجیای جیهانی فەرامۆش
دەكرێن .پرەنسیپەكە لەڕووی تەكنیكیەوە دووانەییەكەی ئاسانە:
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بەرگریكردنی مێژوو رووب���ەڕووی ئەوانەی لە ن��اوی دەب��ەن و
هێرشكردنە سەری دژ بەوانەی داكۆكی لێدەكەن .لە رووی ستراتیژیەوە
پێویستە نموونەیەكی نوێ بۆ ماقوڵێتی دیاری بكرێت .سەرەتا مێژوو پێش
سەدە و نیوێك لە بۆتەی شكۆداری زانستێكی مەزن و مەعریفەیەكی بااڵ
دەردەكەوێت .كاتێك كە هیگاڵ بە سەنگینیەوە رایگەیاند كە خودی مێژوو
ویستی ببێتە زانستێكی سەراپاگیر بۆ واقیعێكی گشتگیر .بانگەشەی دا كە
خۆی نێوەندگیر و سەردارە و دەتوانێت سەبارەت بە تەواوی مەسەلەكان
حوكم دەربڕێت و بە جلوبەرگە پێچاوپێچە تووندوتۆڵەكەیەوە پەیكەری
زەبەالح هەڵگرێتو بەرزی بكاتەوە و مەشخەڵی ئاگر لە دەستێكیو بەوی
دی شمشێر هەڵگرێت ،دادپەروەری مێژووە و ئازادیش هەروەها مێژووە.
مەعریفەت رزگاركەرە ،مێژوو خودی خۆی دەناسێت بە سیفەتی ئەوەی
ئااڵی ئازادیە.
لە جیهانی رۆژهەاڵتدا ئازادی بەدەر لە خەڵكانی دی دەبێتە موڵكی
تاكە كەسێك .لە جیهانی كۆن هەندێك كەس ئازاد بوون .لە جیهانی نوێ
هەموو كەسەكان ئازاد دەبن و زەمەن بەمجۆرە تێدەپەڕێت .وێناكردنێك
دێتە پاڵی ئەم رووانینە گەشبینە گرتنەبەری ئاسانە ئەویش :تیۆری گەشەكردنە
كە ئەوەندی نەبرد ،بووە .ئایدۆلۆجیەتیكی باڵوەوەبوو كە بە گوێرەی بااڵ
لە نزمەوە پەیدا دەبێت وەكچۆن چاكترین لە خراپترین پەیدا دەبێت .لەو
سەردەمە هەموو شتێك لە سایەی پێشكەوتندا پێشدەكەوت ،بەو سیفەتەی
بریتیە لە ئامادەكردن و بونیاتنان و گواستنەوە لە بچوكترین چاكە بەرەو
باشترین دۆخو ماقووڵی بەهۆی بەردەوامیەوە دەستنیشان دەكرا .ئیتر جیهان
لەوساوە گۆڕانكاری زۆری بەسەردا هاتو مێژوو ( بەواتا بەرفراوانەكەی) لە
رێگەی ترساندنە ئەفسانەییەكەی چنگێك زانستی بچوكی دانا كە بە گوێرەی
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ئارەزوو بە زانستی مرۆییو كۆمەاڵیەتیو هتد وەسف بكرێت.
ئەوەی رەوشەكە ئاڵۆز دەكات یەكێك لەم زانستە بچوكانە ناودەنێت
مێژوو .لە دایكی دەچێت ،بەاڵم بە ئەندازەی بااڵی ئەو ترۆقە ناكات.
هەندێكجار جلوبەرگی دایكی لەبەر دەكات و هەندێك جاری تر سیحری
تایبەتی خۆی دەنوێنێو ئەمەش هەموو شتێك نییە .كێ ئەو رۆژەی لە بیر
دەچێت؟ لە كۆتایی سەدەی نۆزدەیەمەوە جیاوە بووە كە سەرهەڵدەدات
و بەكاوەخۆ هەموو بوارەكان داگیر دەكات بە دەستپێكردن لە بایۆلۆجی
و فیزیا ،زمانەوانی تازە باڵوەبوو و جەخت لەسەر ئەم داگیركارییە دەكات
بەپێی( ئەوەی تر روویەكی یەكالیەنی بەربەرەكار لەگەاڵ الیەنی پێشوو
درووست دەكات كاتێكە ئەو سەردەمە پەسەندێتی بە الیەنی پەیوەستكار
دەبەخشێت).
ئەوسا شێوەیەكی نوێی ماقوڵێتی دێتە پێش :بڕین و پێكهێنان.
هەڵوەشاندن و دووبارە درووستكردنەوە و بەم شێوەیە كردەوە كە دیاری
دەكرێتو واقیع ماقوواڵ دەكاتو جیابوونەوە جێگەی گواستنەوە دەگرێت
و گیرسانەوە و هاوسەنگی جێگەی سەیرورە و بوونیاد و پێكهاتە جیابووەكان
شوێنی گەیەنراوەكان دەگرێتەوە .ئەم شێوە هێڵكارییە مێژووییەی زەمەن لە
ناماقوڵدا ئامانج دەپێكێت .كەوا بوو هۆكار گەلێكی تیۆری زەمەنی مێژوویی
رووبەڕووی هەڕەشە و گوڕەشە دەكەنەوە و ئەم هەڕەشەیە تەنها لە سەر
بنەمای فشاری ئایدیۆلۆجیاو دەزگاكان بۆ سەر بیری تیۆری دانامەزرێت ئێمە
رەچاوی جۆرەها شێوەی هێرشكاری دەكەین دژی بنچینەی -مێژووگەری و
هەروەك لە روویەكی دیكەوە هەوڵێكی بە پەرۆش دەبینرێت بۆ بەرگریكردنی
یاخود دووبارە گێڕانەوەی بۆ رێگرتن لە پەرتبوونی مێژوو و پاراستنی رەوتی
كالسیكی بیری مێژوویی.
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.II
كۆتایی مێژوو؟ پێدەچێت ئەم دوشانە پشت بە جیاوازیو تەنانەت
لێكدژی ناوەكی ببەستێت .بەردەوام رووداو گەلێك پەیدا دەبنو بەردەوام
رووداوێ��ك روودەدات بۆیە زەمەن ناتوانێت كۆتایی پێبێت و مێژوو و
زەمەن شانبەشانی یەكتری دەڕۆن .هەمان بیرۆكە و هەمان واقیع دەبنە
هەڵگری ئەم دوو خشتەیە.
كەوابوو مێژوو كۆتایی نییە .ئەم پێودانگە بانگەشە پێدراوەی كە
هەستی هاوبەش پێكیدەهێنێت پرسیارە بنەڕەتیەكە لێل دەكات لە سۆنگەی
ئەو بینراوەی كە تەنها دەبێت بە نەبینراو.
 .1وشەی (مێژوو) مانای پتر لە دوابەدوا یەكهاتنی رووداوەكان
ناگەیەنێتو پەیوەندییەكی عەقڵی لە نێوانیاندا نییەو بەسەرهاتگەلێكی ب ێ
زنجیرەیە .هەموو شتێك دەبێتە مێژوویی یاخود بەو شێوەیە دەردەكەوێت.
چیرۆكنووسو مێژوونووس زیاتر شپرزە دەكات ،بەاڵم الی ئەوانەی كە تەنها
چیرۆك دەنووسن گەل ێ ئاسانترە ،ئەی رووداو؟ لەنێوان چیرۆكی جۆراوجۆر
و واقیعی جیهانی كەوانەكەی بەرفراوانتر دەبێت .ك ێ رووداوی وەسفكراو
بەرووداوی مێژوویی دەگۆڕێت؟ بەپێی چی پێودانگێك؟ لە هەموو ساتێكدا
شتێك روودەدات و شتەكەش هەڵدەوەشێتەوە ،لەوانەیە وەك دووكەاڵ
ئاسەوارێك جێبهێڵێت .لە كوێ؟ لە واقیع یاخود لە یادەوری؟ ئاسەوار و
زنجیرەی ئاسەوارەكان مێژوو درووستناكەن.
 .2كەوابوو دەتوانین مێژوو بەزەمەنی مێژوویی پێناسە بكەین.
پێناسەیەكی ئەوتۆ لە هەمانكاتدا شاراوە و بەرباڵوە ،بەاڵم دەگەڕێتەوە بۆ
ئەنجامی ئەنجام – تحصیل حاصل .-هەریەك لە ئێمە دەتوانێت تێبینی
چەند زەمەنێك بكات لە واقیع وەك زەمەنی فیزیاییو زەمەنی بایۆلۆجیو
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زەمەنی كۆمەاڵیەتیو زەمەنی بازنەییو نووسراو .بە شێوەیەكی سروشتی
زەمەنێك یان زەمەنێكی دی پێشكەش دەكەینو زەمەنی فیسیۆلۆجی یاخود
زەمەنی رۆژانە بەڵگە نەویستێكی ئاساییە .ئایا پێویست نییە لەسەر ئەم بیرە
تیۆرییە خۆی لەم بەڵگەنەویستیە (بداهە) رزگار بكات؟ .بەاڵم مێژوونووس
زەمەنی مێژوویی بە گوێرەی نموونەیەك درووستدەكات كە دایدەڕێژێتو
پێشكەشی دەكات .هەرچەندە ئەمە زەمەنێكی بنەڕەتی نییە لەگەاڵ ئەوەشی
بچوك دەبێتەوە بۆ ئەندێشە و لۆجیكێكی پەتیو رووت.
ئایا بڕیاری ئەوە بدەین كە مێژوو پێناسە ناكرێت؟ یاخود پێویستە
قبووڵی واقعێك یان راستی پیشەیی مێژووگەری بكەین؟ یاخود پێویستە
قبووڵی واقعێك یان راستی پیشەیی مێژووگەری بكەین؟ ئەوەی كە هێشتا
پێیدەڵێین مێژووگەری ئەم جۆرە گریمانەیە بەردەوام لەتەك خۆی دەهێنێت
و بە جارێك وەسفی واقیعی و وەسفی راستی مێژوو رەتدەكاتەوە و
مێژووگەری وەك بابەتی مەعریفەی زانستی رەتدەكاتەوە .تەنانەت گەر
رێخۆشكەر بێت بۆ چاو پیاخشانەوەیەكی گرنگی وێناكراوە میتۆدارە
پەیوەستەكانی رابردوو.
مێژوو ناناسێنرێت تەنها لە رێگەی مەبەستەوە نەب ێ و بەمجۆرە و
بەگوێرەی ئەوە دەبێتە خاوەن ئاراستە و مەبەست .دەستەواژەی (كۆتایی
مێژوو) ،تەنها هەڵگری واتا نییە ،بەڵكو مێژوو ناناسێت و لەم مانایە
بەوالوە مانای دی هەڵناگرێت .بە تەنها مەبەست رێگە بەوێناكردنی سیفەتی
مێژوویی دەداتو بەدەر لەوە مێژوو بوونی نابێ ،بەڵكو ئاژاوەگێڕی پەیدا
دەبێتو ئەمەش بەشێكی ئەم كتێبە دەیخاتە ڕوو.
گریمان ئێمە بە پێناسێكی الهوتی مێژوومان ناساند بە سیفەتی
ئەوەی جێگرەوە یان پاڵپشتكاری خواوەندێتیە ،بەاڵم هەر وەك كۆتایی:
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دوایین حوكم (رۆژی قیامەت)و بەدەستهێنانی دادپەروەریو سەركەوتنی
راستی پێناسەی دەكەین .ئەو ناعەقاڵنیەتەی كە بۆ سەیرورە دەگێڕدرێتەوە،
ناتوانرێت بیری لێبكرێتەوە تەنها لە رێگەی ئامادەكردنی بە كەمترین رادەی
عەقاڵنیەت نەبێت .بەاڵم عەقاڵنیەت بە واتا چڕوپڕەكەی بەجیا لە الهوت
و میتافیزیكا دەتوانین گرێی بدەین بەزەمەن ،هەروەها ئەو گریمانەی
مەبەستو سنووری كۆتاییو ئامانج دەكات .عەقاڵنیەتو مەبەستگەرایی
لە مێژوودا تەواوكەری یەكدینو یەكتری دەناسێنن.
عەقاڵنیەت گرێدانی رووداوەك��ان و زنجیرەكردنیان دەگرێتەخۆ
بەگوێرەی جۆرە هۆكارگەراییەكی بە رواڵەت یاخود كارا كە لە رووی عەقالنیەوە
وێنا ناكرێت تەنها بە گوێرەی هۆكارێكی مەبەستگەرا نەبێت .مەبەستگەرایی
گریمانەی ئەوە ناكات كە ئامانج جێگیر و وێناكراوە لە هەنووكەدا ،بەڵكو
زەمەنی سەیرورە تاكە ئاراستەیەكی كۆتاییانەی هەیە .ئاماری مەبەستەكان
قابیلی وێناكردنە و ئالێرەوە سەر لە نوێ پەی بەرگریمانە گەورەكانی
هیگڵیو ماركسیزم دەبەین .مانای مێژوو و ئاراستەكەی بریتییە لە خوودی
تەواوی عەقاڵنیەت و لێكۆڵینەوە مرۆیی بەشێوەیەكی ووردبینانەتر .مێژوو
الی هیگاڵ بە پشكنینی فەلسەفە وەك سیستمێكی رامیاری دەناسرێت :بەو
سیفەتەی تیۆری دەوڵەت و شەرعیەت دەبەخشێتە پەیڕەوكردن و پاساوی
پێكهاتەی خۆی دەكاتو سیفەت رەها نیمچە خواوەندییەكەی دەئەفرێنێت،
بەاڵم ماركس مێژوو لە چوارچێوەیەكی بەراییانە بە براكسیسی پیشەسازی
و شۆڕشی پرۆلیتاریو دەسەاڵتی مرۆڤی كۆمەاڵیەتی بە سەر سروشت لە
رێگەی كۆمەڵی دوور لە چینایەتیو ئابوری فرەیی دەناسێنێت .بەاڵم مێژوو
ماوەی سەدەیەكە بە ئەندازەی توانای راڤەكردنو تێگەیشتنی هیچكام لەم
گریمانانە بە دەستناهێنێت .تەنانەت گریمانە پتر تەماوییەكان (بۆ نموونە
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گریمانەی سانای پێشكەوتن) ،یاخود پتر تایبەتمەند گریمانەی لێكۆڵینەوەی
گشتی نەتەوەیەك لە سەركەوتنیا بەسەر نەتەوەكانی دی) بە دەستناهێنێت
و بەمجۆرە مەبەستە گریمانكراوەكان مانای خۆیان لەدەستداو یان خەریك
بوو لە دەستی بدەن.
دۆزینەوەی دەرچەیەكی دی لە رێگەی گریمانەیەكی دی دەكەوێتە
ئەستۆمان كە ئەویش :گریمانەی مەبەست (غ��ای��ە)ە كە لەگەاڵ ئەو
مەبەستگەراییانەدا یەكناگرێت لەالیەن داهێنەرانی بیری مێژوویی لێیان
روانراوە .ئالێرەوە خۆمان لە بەرامبەر بیری نیمچە دەبینین كە تەواوی
واتای خۆی وەردەگرێت.
لە روانگەی هیگاڵو ماركسو بیرمەندەكانی دی مێژوو لە راستیدا
دوا بەدوای مێژووی تیا رەچاو دەكرێت ،بەاڵم لە بۆتەی لە دایكبوونێكی
نیمچە سروشتی تیا سەرهەڵدەدات ،لە مێژوو لە دایك دەبێت وەك
ئەوەی لە النكەوە دەرچوبێت و لە مێژووە سەرهەڵدەدات وەك ئەوەی لە
منداڵدانەوە دەرچووبێت .یەكەم كەسەكە وێنای گریمانەی شارستانیەتێكی
جیاواز لە شارستانیەتەكەمان دەكات ،چونكە لە رێگەی جیابوون لە مێژوو و
مێژووگەری مێژوویی لە نێو رابردوو و مەعریفەكەیدا لەدایك دەبێتو وەك
بارێكی گرانی بێسوودی باری یادەوەری تەنها نەزۆكی زیاتر دەخاتە سەر
دەسكەوتووەكان و پاشان لەدایكبوونی ئەو شارستانیەتە پشت بە دابڕانی
ریشەییو جیابوونەوەی سەراپاییو نوێكردنەوەی رێگەكانی مەعریفەكەی
و رەتكردنەوەی بیری مێژوویی دەبەستێت.
تاكو ئێستا هەرگیز بەدواداچوون سەبارەت بەم گریمانەیە و پەرەپێدانی
و بەراوردكردنی لەگەاڵ گریمانەكانی دی نەكراوە .ئەو مەبەستگەرایی دەكاتە
دیالیكتیك بۆ كۆتایی مێژوو؟ بەڵێ و نەخێر .نەخێر بە گوێرەی تێگەیشتنی
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هیگاڵو ماركسیو گونجانی لیبڕاڵیو پێشكەوتنخواز .لەگەاڵ ئەوەشی بەڵ ێ
مێژوو تەواو یاخود تەواو دەبێت بە شێوەیەكی هاودژو كێشێكی قورستر لە
مەعریفە و كولتوری مێژووی لەڕووی هەڵوەشاندنەوەیان .ئەو تەواو دەبێت
و روو لە مەرگ دەكاتو كارەكەشی زۆرە ملێی وێناكردنی دەرچوون لە
مێژوو دەكات.
دەرچوون لە مێژوو تەواو كردنیەتی ،بەاڵم واتای هەڵوەستەكردن
لەم سنوورە و مانەوەی لەمیانی رووداوێكی سەلمێنراوی هەنووكەیی
ناگەیەنێت .گریمانەی دەرچوون لە مێژوو كە لە بەشێكی دی ئەم كتێبە
خراوەتەڕوو رووەو پابەندگەلێكی تێوری درێژ دەبێتەوە .ئەم دەرچوونە
تێپەڕینێك هەڵدەگرێت پێویستە بە گوێرەی تێپەڕینی هیگڵیو ماركسیو
هەروەها تێپەڕینی نیچەیی وێنا بكرێت .دەرچوون لە مێژوو لەرووی تێوریە
و بە نەگەڕانەوە بۆی لە رێگەی تێروانینێكی دواوەكی ئەنجامدەدرێت ،واتا
دەبێت لە بۆتەی بیردا كۆكرێتەوە و مێژووگەری بۆ خۆی بگێڕێتەوە بەو
سیفەتەی لەو ساتەوە دەبێتە ماددەیەكی دەستبەسەر گیراو و دواتر مێژوو
بكرێتە قەبارەیەكی گەورە لەپێناو لەناوبردنی .لە پێناو پێكەوەنانی ئەو
قەبارە مێژووییە (هەردوو الیەكە لە پێناو دەربڕینی تەنز ئامێزی دانراوە).
مێژوونووسان كارەكانیان ئامادە دەكەن و تێدەكوشن بێئەوەی بزانن!
دەرچوون لە مێژوو واتای توڕدانی خودی مێژووە شانبەشان نوێنەران و
هەڵگرانی راستیە مێژووییەكان بۆ نێو زبڵدانە مێژووییە فرە بەناوبانگەكان!،
بە دەربڕینێكی دی هەر كە مێژووگەری پێناسە دەكرێت ،هاوكات رێگە
ناگێرێت لە بەردەم وێناكردنی:
 .1بەر لە مێژوو (وەسفكراو بە ئامادەیی یاخود نائامادەیی :دەوڵەت
و نووسینو شمەكو رێكخستنی ئابووریو دابەشكردنی كار و..هتد)ە.
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 .2دوا ب��ەدوای مێژووی وەسفكراو هەروەها بە ئامادەگی و
نائامادەیی خاوەنێتی بوونەوەری مرۆیی بە بوونی خۆیو ئامادەگی خودی
خۆی ئەم نائامادەیی مێژووگەری و پاشكۆیەتی رابردوو و دەستنیشانكردن
لەمیان تێپەڕیوەكان دوور دەخاتەوە.
لەمیانی درەچوون لە مێژوو وەك بینراوێك چۆن جیاوازی بەدی
ناكرێت؟ هەندێك لە گەالن دەڕواننە ئەوەی بچنە نێو مێژووەوە ،ئەگەرچی
ئەشێت دووچ��اری نائومێدی ببن ،هەندێكی تر دەیانەوێت لە مێژوو
دەربچنو ئەنجامدانی ئەو كارەیان لە توانادایە و لەوانەش تیادا بمێننەوە.
جیاوازییەكان لە پەرەسەندن تەواوی بەهاكانیان لەخۆدەگرن لە قورسایی-
هۆكاری مێژووی لەالیەك و توانای رزگاربوون ،لە الیەكی دی .كرانەوەی
دوا بەدوای مێژووییو سەركێشیەكەی بە شێوەیەكی نایەكسان لە جیهانی
نوێدا باڵودەبێتەوە كە لە سۆنگەی ئەم ئاسۆیە و ئەم بابەتە دەتوانرێت
جیاوازیەكان وێناو شیبكرێنەوە .كارێكی مەحااڵ نییە دەرچوونی مێژوو
لەنێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوا جیاوازی هەبێت ،چونكە مێژووی سیستەمی
بەرهەمهێنانی ئاسیایی لە مێژووگەری رۆژئاوایی جیاواز دەبێتەوە .كەوابوو
كە بەم ئاسانیە بریتی نییە لە پاكتاوكردنی مێژوو هەروەك تیۆری ئەزمونگەری
و بوونیاتگەری پێشنیاری دەكات و درێژكردنەوەی ئەو مێژووەش نییە كە
(هەڵگرانی راستیە مێژووییەكان -پێشنیاری دەكەن).
دەرچوون لە مێژوو بەنێو ئەم دوو تیۆرە بڕوا پێكراوە تێدەپەڕێت كە
هەردووكیان لەالیەن خۆیانەوە وا پیشاندەدەن .ئایا بارودۆخەكە نابێتە هۆی
زیاتر ورووژاندنی دڵەڕاوكێی ئەو كەسانەی كە خاوەنی یەقینی مێژوویینو
راپێچی نێو رامیاری دەكەن؟ هاوكات دەیگێڕنەوە بۆ خۆیانو بەب ێ بوونی
رەوای هەق سەبارەت بە رابردوو و ئایندەش بێگومان مافی بڕیاردان بە
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خۆیان دەدەن ،لە رابردوو دەڵێن (پێویست بوو) و لە ئایندەش دەڵێن
(لەپێناو بەردەوامێتی مێژوو دەبێت) و ئەم بیانوانەش پاساوی هەموو جۆرە
دڵڕەقیەكو شێوەكانی ستەمكاری دەدەن بەدەستەوە.
بیر لەم تەنگژەو لەو گیروگرفتانە دەرناچێت تەنها لە رێگەی
دیاریكردنی میتۆدێك بۆ رەوشی كۆمەڵەكان سەبارەت بە یەكتریو كولتوور
و شارستانیەتەكانیان نەبێت .میتۆدی بەراوردكاری بابەتی قووڵەوە بوو
پێویستە دەرفەتی پەیبردنی جیاوازییەكان برەخسێنێت لەبری گێڕانەوەی
سنوورە وێناكراوەكان یان بۆ یەكێكیان یاخود گێڕانەوەی بۆ نموونەیەك،
واتا بەراوردێكی سۆنگەی وێناكردنێكی تێگەیشتوانەی كاوەخۆ بێت ب ێ
چوونیەكیو كورتكردنەوە.
هەر لەئێستا بۆمان قەدەغەیە ئەو ئامادەگیە گەورەیە فەرامۆش
بكەین كە دەسەاڵت بەسەر دیالیكتیك دەسەپێنی بە ئەندازەی ئەوەی راڤەی
دەكات و ئەم دیالیكتیكە لە كەلەبەرێكدا ئەنجام دەدرێت كە پەیكەرێكی
قەبارە گەورە دەوری دەدا و ئاماژەی بۆ دەكاتو دیمەنەكە بە تێڕوانینێكی
ساردوسڕەوە لە زەبەالحە قاچ گلێنەكە :دەوڵەت بیر دەكاتەوە.
لەو ساتەوە پێویستە ئەوە بخرێتەوە یاد كە ماركس ئامادەباشی
خۆی بۆ هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەت راگەیاندو ئەوەشی لە روانگەیەوە لە
یەكگرتنەوەی شۆڕشی تێوریو پراكتیكی لەگەاڵ رەخنەی ریشەیی لە دەوڵەت
و ئەو كارەی كە بەرەو كۆتاییهاتنی دەیبات دەخرێتەڕوو.
بوونی درێژكراوەی دەوڵەتێك (بەهێزتر لە ماوەی بەر لەو شۆڕشەی
كە خرایە پااڵ ماركس) و بوونی ئەم دەوڵەتە خاوەن مەعریفە بچوك و
ئامادەگیو تواناكەمە لە نموونەی دەوڵەتی هیگڵییە كە وەك قوربانیدەرێكی
نەمری دەردەكەوێت ،چونكە نەمری سەر زەوی دەنوێنێت و ئەو رەوتە
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جیاوازانە راڤە دەكات كە لە بیری هاوچەرخدا دەردەكەون.
أ .هیگڵیەتی نو ێ (داوا لە جیهانی نوێ دەكات لێكۆڵینەوە لەمەڕ
مێژووییەتی سیستمی هیگڵی بكرێت ،واتا لێكۆڵینەوە لە مەعریفە و مێژوو
و دەوڵەت لەسەر شێوەی پێناسەكردنی هێگاڵ).
ب .نیچەیی نو ێ (هەواڵ بۆ تێپەڕاندنی ئەو ئەشكەنجە و عەدەمیەتە
دەدات كە بەهۆی فشاری گەورەی دەوڵەت بۆسەر كۆمەاڵ سەری هەڵدا و
هەروەها هەوڵی گەیشتن دوا بەدوای ئەم مێژووە خەماویە دەدات).
ج .ماركسیزمی نوێ (هەوڵ بۆ شیاندی ماركسیەت لەگەاڵ مەرجە
مێژووییەكان دەدات ،یاخود بە شێوەیەكی لەبەرچاوگیراو وای دەبینێت و
بەجۆرێك بیری ماركس ئاوەژوو دەكاتو بانگەشەی خستنە پاڵیشی دەدات.
وێنەیەكی نیمچە كامڵی ئەو هێزە ئایدیۆلۆجیانە هەندێك وردەكاری سەبارەت
ئەو رێباز و رەنگاڵەییانەی كە لەنێو هەموو قۆتابخانەیەك( ،بە ئەندازەی
ئەوەی كارەكە پەیوەندی بە قووتابخانەكانەوە هەبێت) دەردەكەون.
ئەگەر لەمیانی ئەم خستنەڕووە خێرایەدا لە الیەكەوە روانینگەلێكمان
خستنەسەر تیۆری ئەزمونگەری و رەوشی لۆجیكییانەی جیهان و لەالیەنی
دیشەوە بۆ سەر بیری مێژووییو ئاستەنگیەكانی ئەوا روانینێكی خێرا لەمەڕ
دیمەنی تیۆری دەستگیر دەكەین.
.III
ئ��ەم كتێبە پێكهاتووە ل��ە تێڕوانینگەلێكی پچڕ پچڕ لەسەر
بەردەوامیەتێكی قوواڵ و ئەمەش وا لە خوێنەر دەكات كە بە ئارەزووی
خۆی لە رێگەی بیركردنەوە یاخود ئەندێشەكاری ئەو بۆ شاییانە پڕ بكاتەوە
كە كتێبەكە دایناون .ئەم سیفەتی داپچڕاوییەی كە خواستی نوسەری لەسەرە
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هیچ بۆسەیەك نانێتەوە تەنانەت گەر خوازیاریش بێت وەك یاریكەرێك
گیرەشێوێنیو خۆڕانەگری بخاتە ڕوو ئەوا لە پێناوی خستنەڕووی شێلگیرییەكی
ئاستەنگی بەرباڵوە پتر ل��ەوەی كە پێمان وابێت ب��ەدەرە لە شێلگیری و
ملكەچكردنە بۆ فشارەكان.
بەشی یەكەم :بیری مێژوویی -هیگڵو ماركس -دەگێڕێتەوە و پاشان
رەخنەگرتن لە نیچە دێت بەدوایاندا.
بەشی دووەم :لەبری پرسیاری (مێژوو چیە و لە كو ێ درووست
دەكرێت؟) ئەم پرسیارانە دادەنێت (كەوابوو مێژوو لە قۆناغە گەورەكانیدا
چی بوو؟ بەر لە نوشوستییەكانی پێشبینی چیمان لێدەكرد؟ و كەی لێی دەرباز
دەبین؟)،
ب��ەاڵم بەشی سێهەم ئەم پرسیارانە دەك��ات( :كۆتایی مێژوو چی
دەگەیەنێت؟) ،گەر ئەوە راستبێت كە دامەزرێنەرانی مێژوو بە كۆتایی ناساندوویانە،
كەوابێت كاتی پەختكردنی رەوتی (مانا) یاخود مانای بێمانایی مێژوو تەنانەت
مەبەست (یاخود كۆتاكەیشی) هاتووە! پێویستە لەسەر دوایین بەشی ئایدۆلۆجیا
هاوچەرخەكانی تایبەت ئەم پرسیارە سەنتڕالیە كورت بكاتو بە درۆی بخاتەوە.
زۆربەی ئایدیۆلۆجیستەكان لە رێگەی راگواستنەوە لە دەوروبەری ئەم پرسیارەدا
كۆدەبنەوە .هەندێكێان دەخوازن شوێنێك بۆ بەرژەوەندی خۆیان داگیر بكەن
لە رێگەی ئەو راگوێزانەی كە سیما جیاكەرەوەكانی دەستیان بە دەركەوتن كرد.
ئەمە بەشە مشتومڕكارە دەبێتە مادەیەك بۆ كتێبێكی دی و گەر
گفتوگۆی لەمەڕ كرا ،ئەوا باڵودەكرێتەوە و چاوەڕوان دەبین .چەند هەل و
دەرفەتێكی دیمان تیا خستە سەر ،بەهۆی هێرشی پڕ لە كینە یان بەهۆی پیالنە
بێدەنگەكانەوە لەگەاڵ ئەوەش لە هەندێك مشتومڕكاری و بێدەنگی دوور
ناكەوینەوە.
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بەشی دووەم
مێژوو و مێژووگەری
 .1هاودژییە مێژووییەكان:
ئەو مێژووگەرییەی كە سەرەتا هیگڵو پاشان ماركس پێناسەی كرد
لە هاودژییەكان بێبەش نییە ،بە واتایەكی دی ،تیۆری هاودژییەكان لە
سەیرورە و سەیرورەی هاودژ لەرێگەی كۆنترۆڵكردنی هاودژییەكان ناگاتە
فۆرمەلەكردن .گەر ئەو تیۆرییە بە شێوەیەكی لۆجیكی یەكانگیر بوایە بۆ
ئەوەی ناوەڕۆكەكەی تەنها هاودژی بۆ نەخاتەڕوو ،زۆرێك لە هاودژەكان
لەناودەچوون.
.1رێژەیەك لەسەیرورە دیاری نەكراوە و هەر ساتو هەر رەگەزێك
لە راگواستن بەوال چیدی نییە .هەموو ساتێك لە كاتی خۆیدا سەرهەڵدەدات
ناتوانر ێ بانگەشەی مانەوەی بكرێت .رەگەزو ساتە دیالیكتیەكان هاودژییەكان،
ملمالنێكان -تەنها بەهایەكی بێسنووری سۆنگەی ریز بەندێك شك دەبەنو
دواتریش هیچ دابەشكردنو دیاریكردنێكی قۆناغە راستەقینە زانستییەكان،
یاخود پراكتیكییەكان شك نابەن كە جگە لە خۆیان بااڵتر بن .دابەشكردن
بۆ قۆناغە زەمەنییەكان كاتیە و شایەنی چاو پێخشانەوەیە .هیچ چەمكو
تیۆریو ساتو شێوە و بە (راستی)یەوەش لەخۆ ناگرێتو رووداو (الواقعە)
ناتوانێت بانگەشەی هێچ شتێك بكات ،بۆ نموونە شێوەی دەركەوتوو و
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رۆتینو شێوەكانی فینۆمینۆلۆجیای هیگڵی بۆ ئەوەی بەرامبەرمان هەرس ێ
رۆڵە بچوكەكان لەسەر شانۆ بگێڕن و بڕۆن و ئەوانەش بووكی بیرۆكەكان
بوون.
بەاڵم قۆناغەكانی ملمالنێی چینەكان الی ماركس بەر لە پێگەیشتنی
قۆناغی پیشەسازی ئەوە بوو كە سەركار مافی مێژوویی خزمەتكار و
ئەرستۆكراتیەت هی رەوەگەل -رعاع -و شار هی گوند بۆ خۆی قۆرخ
نەكات ،هەموو ملمالنێیەك لەدایك دەبێتو گەشە دەكاتو باڵودەبێتەوە
پاشان لەناو دەچێت.
 .2لەالیەكی ترەوە رەها پەسەندێتی زەمان و شوێن حەدەس و
چەمك ،تاكو دەوڵەت بە هیگاڵ دەبەخشێت ،بەاڵم سەبارەت بە ماركس
سروشتو شۆرشی گشتگیرو چینی كرێكار و براكسیس بە شێوەیەكی دوا
بەدوا یەكو هاوكات وەك رایەڵێكی جیاكار خزمەتگوزارییەكانی پێشكەشی
دەكاتو هەموو شتێك روودەدات وەك بڵێی رێژەیی (مێژوویی) لە توانایدا
نەبووە خۆی دەستنیشان بكات و بیر لەخۆی بكاتەوە و تەنها سەبارەت
بە رەها (بابەت و گریمانەكراوی دوا بەدوایەك ،جەختكردن و بەدرۆ
خستنەوە) خۆی هەڵسەنگێنێت ،ئەی لەمەڕ خاڵەكانی راگواستن؟
گەر جەختیان لەسەر بكەینەوە لەناودەچنو دەڕژێنو لە گەیەندراوێكدا
شی دەبنەوە (بڕوانە ماركس ،گەشەی هێزە بەرهەمهێنەرەكان) .بەرامبەر
بەوەش گەر جەختمان لە سەر دابڕینكارییەكان كردەوە و خستمانەڕوو ئەوا
دەبنە رەها (بڕوانە بوونیاتگەری).
كەوابوو دەتوانین ئەو پرسیارە بكەین ئاخۆ مێژووگەری توانیویە لە
پێناو دەستنیشانكردنی پێگەی خۆی دەستبەرداری سەرچاوەیەك بێت كە
بانگەشەی رەهای فەلسەفی دەداتو دەیشارێتەوە ،كاتێك كە بیرۆكە یان
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عەقاڵ نەبێت ئەوا سروشت ئەو رۆڵە دەگێرێت.
مێژوو لە روانگەی ئەم سەرەتا و سروشتێتی و رەچەڵەكدار و بە
رەچەڵەكە بە شێوەیەكی ملكەچ دیاریدەكرێتو خۆی دەخاتە بەردەستو
لە روانگەی مەبەستگەراییەوە بیر لە خۆی ناكاتەوە كە بریتیە لە دەستكەوتنی
عەقڵگەرایی یاخود مرۆڤ .لە بنەڕەتدا ئەگەر لە روانگەی ماركس كۆتاكان
(كۆتای ئایین ،كۆتایی فەلسەفە ،كۆتایی سیاسەتو دەوڵەت) ،لە بنەڕەتدا
بوونیان هەبووبێت ئەوا بەهۆی مێژوو رووی نەداوە بە سیفەتی ئەوەی كە
مەعریفەیە ،بەڵكو هەروەها بە شێوەیەكی تایبەتی بەهۆی مێژووگەرییەوە
بوو بەو سیفەتەی كە پەیڕەوكردنی شۆڕشگێڕانەیە و بەسەر ئاییندا
سەردەكەوێتو فەلسەفە دێنێتە دی.
بە دەستگیرۆیی عەقاڵ گەرایی شوێنكەوتووی بااڵتر لە ناعەقڵگەرای
ئایینی بە ئەندازەی ئەوەی كە سەر بە عەقڵگەرایی فەیلەسوفەكانە بە
شێوەیەكی جەخت لێنەكراو پەیڕەوكاری شۆڕشگێڕانە هەڵدەمژرێتو ئایین
و فەلسەفەو دەوڵەت لە كارلێكردنێكی یەكگرتوو و دەرچووی كارگەیەكدا،
لە روانگەی ماركسەوە دەتوێنێتەوە وێڕای ئەوە بكەرە كە چینی كرێكارە.
لەم روانگەیەوە مێژوو رەهایە لە رێگەی پەیوەستبوونی بە پێودانگی
(شۆڕش)و هەر خۆشیی رەهایی بەخۆی دەبەخشێت.
 -2ماركسو میتۆدی مێژوویی:
ماركس بە ڕوونی ئاماژەی بۆ رێچكەی بیری مێژوویی كرد .مێژوونوس
لە سۆنگەی ئێستاوە دەست بە دەركەوتن دەكات و لەو رێچكەیەش زیاتر
ناتوانێت بگرێتە بەر .ئەو لە مەعریفەیەكی بەراییەوە دەستپێدەكات كە هێشتا
لە تێبینیە راستەوخۆكان دانەبڕاوە و پێگەكەیشی لەمیانی بوارێكی كوێرانە،
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خراپ دیاریكراوە .تەنانەت ئەگەر هەوڵی روونكردنەوەی ئەم مەعریفە
السەنگەش بدات ئەوا لە هەنووكەوە روودەكاتە رابردوو ،پاشان دەگەڕێتەوە
ئێستای لە سەرەتا شیكراوە و پێناسەكراو لەبری ئەوەی گشتگیرییەكی پەنهان
ببەخشێتە شیكردنەوەكە.
ئەم پرەنسپیە میتۆدییە بەهایەكی گشتی هەیە .كەسی باڵق رێگە
بۆ تێگەیشتنی مندااڵ خۆشدەكات ،ماركس جەخت لە سەر ئەوە دەكات،
پێویستە لە سەر مرۆڤیش مەیمون بناسێت .پێچەوانەكەی ئەنجام نادرێت
هەروەك رێڕەوی پێكهاتەیی خێرا گریمانەی دەكات ،بۆچی؟ نەك تەنها
لەبەر ئەوەی ئەو مرۆڤە جۆری دیاریكراوە و بەرجەستەكراوی زیرەكی
جیهانیە و هەوڵی ناسینی مەیمون دەدات یان لەبەر ئەوەی باڵقە هەوڵی
تێگەیشتنی منااڵ دەدات بە شێوەیەكی فرە قووڵتر ،چونكە باڵقی لەمناڵەوە
مرۆڤیش لە مەیمونەوە دەردەچێت ،مەسەلەكەش زانینی چۆنیەتی بوونی
مناڵەكە بە باڵقو دەكەوێتە سەر ئەو توانایەی كە لە مناڵیدا هەیبوو و چۆن
مەیمون بریتی بوو لە ساتێكی ئەو مرۆڤەی كە لە سروشت پێكدەهێنرێت.
نە منااڵ و نە مەیمونیش ناتوانن لەو سەیرورە گشتیە دوور بكەونە كە
ساتەكانی پێكدەهێنن لە مێژووی (سروشتی ،كۆمەاڵیەتی ،دەروونی) .الی
كەس باڵق بە شێوەیەكی بنەڕەتی شتێك لە مناڵیو الی مرۆڤیش شتێك لە
مەیموون دەمێنێتەوە هەتا ئەو كاتەی رەوتەكە دەتوانێ بگەڕێتەوە ئێستا كە
ئاكام لەرێگەی جیاوازییەكانیو پێكهاتە هەست پێكراوەكەیەوە دەركی پێكرا.
وەك چۆن كۆمەڵی بۆرژوایی لە روانگەی ماركس لە رێگەی گەڕانەوە بۆ
كۆمەڵی دەرەبەگایەتی رووندەكرێتەوە .ئابووری سەرمایەداری بە گەڕانەوە
بۆ سەردەمی كۆنو سەردەمی ناوەڕاست روون دەبێتەوە .پێویستە داهاتی
خاوەندارێتی زەوی و رۆڵی لەسەر مایەداری شی بكرێتەوە بۆ تێگەیشتنی
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ئەوەی كە داهاتی زەویو سەرانە و باجو دەیەكو بێگاریو هەموو جۆرە
داهاتەكانی دی چەند بدوەو چەند ئەبێت .كۆمەڵگەی بورژوایی رێكخەرێكی
مێژووییانەی هەرە پێشكەوتووترین و جۆراوجۆرترین بەرهەمهێنانە .ئەو
چین و توێژانەی كە نوێنەرایەتی لەمیانی پەیوەندییەكانی ئەم كۆمەڵە
وەردەگ��رن و زامنی تێگەیشتنی پێكهاتەكانین ،هاوكات بوارمان دەدات
شارەزای بوونیادی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی بین لە كۆمەڵگەكانی
سەردەمە رابردووەكان.
ئەمە دەقێكی میتۆدیو تەنانەت ئیستمۆلۆجی زۆر ئاشكرایە بەاڵم-:
 .1لە نێو مێژوونووسەكاندا ك ێ لەم رێڕەوە گەیشتووە و دوای
كەوتووە؟ كە من ئەو كەسانەی كە دەركیان بە پەیوەندی نێوان مەعریفەی
مێژووگەری و مێژووگەری مەعریفە و شیكردنەوەی گەڕانەوەیی (واتە
گەڕانەوە بۆ دواوە)و پێشكەوتنی مێژوو كردووە.
 .2زۆربەیان بەبێ ئاگادارییەوە قەڵەمبازیان بەرەو رابردوو هەڵنا،
بێئەوەی بە هێواشی و لەسەرخۆ بگەڕێنەوە ئێستاو ئالێرەوە مەسەلەی
بابەتمەندی سەرهەڵدەدات.
 .3هەندێك لەو رووان��ەی مێژوو كە ماركس ئاماژەی بۆ كرد
فەرامۆشكرا( .بۆ نموونە ئەو مەسەلەیە كە دەڵێت بەربەرییەكان سنووریان
بۆ گەندەڵی رۆما دانا دەرهاویشتەیەكی نوێیان بەخشی بۆ گۆڕینی جیهان.
 .4ئەوانەی كە بە ئاگایی و نا ئاگاییەوە كەوتنە دوای ئاماژەكانی
ماركس لێكۆڵینەوەیان لە ئەنتۆلۆجیا (زانستی نەتەوەكان) و ئەنترۆپۆلۆجیا
(زانستی رەگەزی مرۆیی) كرد بۆ ئاراستەكردنیان دژ بە مێژوو .بۆچی؟
بۆ ئەوە نییە ،لەبەر ئەوەی ماركس وەك زانا و مێژوونووسێك ئارەزووی
پووچەڵكردنەوەی ماركس وەك بیرمەندی پەیڕەوكردنی شۆڕشگێڕانە دەكات؟
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جارێك لەو روانگەیەوە دەستپێكردن و دەرچوون لە ئێستا مێژوو
بەرەو گۆڕینێكی گشتگیری جیهان دەبات و تیادا كۆتایی دێت و جارێك
مێژوو دەگێڕێتەوە بۆ رابردوو لە پێناو روونكردنەوەی ئێستا .پەیوەندی لە
نێوان ئەم دوو بۆچوونە نییە .الیەنە ئابورییەكە بە ئاستەنگیەوە هەمەگیر و
گشتە قورسەكە دەنێتە سەرشان.
.3ماركسو رێژەیی مێژوو:
لە روانگەی ماركس س ێ چەمكی دوا بەدوایەك بۆ مێژوو و مێژووگەری
هەیە كە بەرامبەر قۆناغەكانی بیری هاوسەنگ دەوەستن .دەتوانین پوختەی
دابەشكردنی زەمەنیانەی قۆناغەكانی بیروكارەكەی وەربگرینو ئەم كردارە
مافی گەورەتری نییە بەسەر كردارەكانی دی دابەشكردنی كۆتایی.
 .1ئەشێك بیرۆكەی شۆڕشی گشتگیر لە بیرۆكەی هیگاڵ نزیك
بێتەوە ،بەاڵم لەگەاڵ پێداگری لەسەر رەوشی جیهانی هەڵگەڕاوە ،جیهانێك
فەلسەفەی هیگڵی تیا دەبێتە دەربڕینی دوایینو بااڵ .لە دیدی ماركس ئەو
رەوشەیە كە پەسەندێتی نامۆی دەدات ێ لەوەی كە تەواو بە هەڵەدا چووبێت
و پڕبێت لە راستییەكان ،بەمەش دەسكەوتنی مێژوو لە دەوڵەت بە سیستمە
فەلسەفی و رامیارییەكەوە هەڵدەگەڕێتەوە بۆ پرۆژەیەكی شۆڕشگێڕانەی
گشتگیر و بە قەڵەمبازێكی یەكالكەرەوە چینی كرێكای تێدەپەڕێنێت و
سەراپای كۆمەاڵ لەگەاڵ خۆی رادەپێچێتە نێو قوواڵیی پێویستی (كوێرانە)و
ئازادی( بەئاگاو خراوەگەڕو شارەزا)و ئەویش هەموو شتێك (گشتگیری) لە
ریشەوە دەگۆڕێت لە رێگەی دانانی كۆتایی بۆ هەموو نامۆییەكان.
 .2بیرۆكەی گشتگیرانەی شۆڕش (بیرۆكەی شۆڕشی گشتگیر) بە
سیفەتی مەحااڵ و توانراو پەردەی لەسەر هەڵدەماڵرێت .هەموو شتێك
دەتوانرێت بە شێوەیەكی تێگەشتوانە (مفهومیانە) وێنا بكرێت .گەیشتن بە
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هەموو شتێك لە توانادایە ،بە تایبەتی تێكڕایی كۆتاكان .گریمانەی كاری
بەرپایی (گشتگیر) ناتوانێت ماوەیەكی درێژ خایەن بەرگری بكات .رووبەڕوو
بوونەوە لەگەاڵ مەرجەكانی واقیع لە رێژەیی بەراییدا كۆتایی دێت و
مەبەستەكان لە زەمەندا پلە پلە دابەش دەكات.
 .3تیۆری ئەم زەمەنە وردكارانەیە .خستنەسەری سیفەتی رێژەیی
بۆسەر ئامانجە شۆڕشگێڕییەكان لە رێگەی دەسكەوتەكانەوەیەو ئەوانیش
رێژەیی دەبێو لە ماوەی چركە ساتێك سیفاتەكانی خۆیمان بە شێوەیەكی
باشتر دیاریدەكات و ئەوەش چركەساتی گوێزانەوەیە -البرهە االنتقالیە-
بڕوانە (رەخنە لە بەرنامەی گۆتا) ،بەاڵم تیۆری مێژوو بەرەو ستراتیجیەت
رادەگوێزرێت بە ڕادەیەك هەڵوەستە لە هەمبەر بینینی پەیوەندی لەگەاڵ
مێژووگەری دەكەین كە دەشێت رەتیكاتەوە یاخود بیقۆزێتەوە ،ئەوەی كە
تەنها دەیزانین ئەوەیە كە تیۆری و ستراتیجیەت تێكەاڵ نابن و هەروەك
تیۆریش تێكەاڵ بە پەیڕەوكردن نابێت ،بەاڵم لە یەكتریش دانابڕێن .ئایا
ئەو تیۆرییەی ئەو گرتوویەتە بەر تیۆری سەرمایە :تیۆری بازاڕ و یاسا و
بەها و شێوەی ئاڵوێر نییە؟ بەم جۆرە ئایا رێژەیی مێژوویی لە دوایین
سنووریدا مێژووگەری رامێنراو بە سیفەتی رەها رەتناكاتەوە وەك زەمەنێك
كە یادكەرەوە و یادلێكراو لە بەرگرەوە ،لكێنەر و لكێنراو ،دیاری كراو
دیاركەر خۆی بێت دیاریكەری خوودی بێت؟
ئەوەی ماوەتەوە قووڵبوونەوەیە لەم چەمكە و مەسەلەیەی كە بە
هەڵپەسێردراوی جێهێڵرا ئەویش :چركەساتی گوێزانەوەیە .لێرەدا دەوێرین
سیمایەكی دی بخەینە سەر سیماكانی ئەو چركەساتەی كە ماركس ئاماژەی
پێكرد و ئەویش دەرچەی مێژووە و ئەم چەمكە كرداری وەسفكردنی
مێژووگەری بە سیفەتێكی رێژەیی لۆجیا دەستەبەر دەكات.
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 .4مێژوو و ئایدیۆلۆجیا :چەمكی ئایدیۆلۆجیا الی ماركسو ئەنگلز
بە شێوەیەكی ریشەیی چەمكێكی شۆڕشگێڕانە بوو .بە شێوەیەكی روونتر
ئایین و فەلسەفە و ئایدیۆلۆجیای بە لۆجیك موتوربەكراو و مافەكانی
لە رەگەوە هەڵتەكاند .چی لە فەلسەفە مایەوە؟ هەست و پرۆژەیەكی
یوتۆبیایی گوازراو و هاوكات دەسكەوتوو لە رێگەی پەیڕەوكردنی پیشەسازی
(ئاراستەكراو لەالیەن پرۆلیتاریای پیشەسازی).
لە دوای رەخنەگرتن لە ئایدیۆلۆجیاكان چی شتێك لە ستاتیكا و
هوونەر و سیستمە ئاكارییەكان توانای مانەوەی هەیە؟ هیچ شتێك ،توانای
رەخنەگرانە بە سیفەتی نەفیكار و روخێنەری چەمكو مێژووی پرۆلیتاریا لە
روانگەی ماركس دەبوو لە سنوورێكدا نەوەستێ .توانای سەركەوتنی بەسەر
رابردوو پایەو پێگەیەكی بە تیۆریو پەیڕەوكردنی شۆڕشگێڕانە دەبەخشی.
پاش تێپەڕبوونی سەدەیەك ،گوێزانەوە لە مێژووی ئایدیۆلۆجیەكانەوە
بەرەو مێژوو بە سیفەتی ئەوەی ئایدیۆلۆجیایە روویدا .مێژوو (بەواتا دوا
نییەكەیەوە :مێژووگەری و مەعریفە) دەركەوت و وەك بڵێی ئایدۆلۆجیای
تیا رۆچووبێت هیچ جۆرە پێودانگێكی جیابوونەوەی پێشكەش نەكرد .گەر
پێودانگێك هەبوو ،بێ ئەوەش پێودانگیی لۆجیكیە :مەعریفە لە میانیەوە مل
بۆ یاسای یەكانگیربوونی ژێرەكی كەچ دەكاتو ئایدیۆلۆجیا یەكانگیر نابێت
نە لەگەاڵ خودو نە لە پەیوەندیكردنی لەگەاڵ پەیڕەوكردندا.
مەعریفەی مێژوو و مێژووی مەعریفە یان بە شێوەیەكی دی:
سۆسیۆلۆجیای مەعریفە و مەعریفەی سۆسیۆلۆجی بە رادەیەك بەیەكا دەچن
كە جیاكردنەوەیان ئاستەنگ دەبێت و تەنانەت رێگە پێنەدراویش دەبێت.
لەوانەیە رەخنەی ئایدیۆلۆجی مێژوو مێژووی ئەو ئایدیۆلۆجییانەی لەناو
بردبێت كە هەرگیز بە سیفەتی مەعریفە درووست نەبوون ،وێڕای ئەوەی
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ماركس و ئەنگڵس ئاماژەیان كرد بۆ پرەنسیپ و چەمكە بنەڕەتییەكان
و رێبازەكانی مێژووی ئایین و فەلسەفە و لۆجێك و مافەكان .بەرنامەی
ماركس لە بۆتەی پەیماندا مایەوە و رزگاربوون دوای راگەیاندن نەكەوت نە
لەسەر ئاستی تیۆریو نە لە بواری پراكتیكیدا.
.5جارێكی تر سەرمایە هیچ شتێكی نییە كە لە زەمەندا دەركی
پێنەكرابێت بە گوێرەی ریتمی زەمەنی :گەشەسەندن ،پێشكەوتن،
ئاوابوون .هیچ شتێكی تیادا نییە لە سەر شێوازی دینامیكیو ملمالنێداری
پەیوەندییەكانی هێزو رەوش و بوونیادەكان تێنەگەیەنراو بێت .كۆمەڵێك
هاودژ لەسەر بنەمای ئاستگەلی جۆراوجۆر و دەسەاڵتی ئابوری ،بە تایبەتی
شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریش بە شێوازێكی مێژووییانە تێگەیەنرا.
گومانی تیادا نییە هەموو شتێك لە سەرمایە بەپێی مێژووگەری
تێگەیەنرا تەنها پرەنسیپ نەبێت ،كە ئەشێت بە شێوەیەكی بنەڕەتی:
شێوەی بەهای ئاڵوگۆڕ بگرێتەوە .ئێمە دەزانین ئەم شێوەیە هەیەو ئەگەری
ئامادەبوونیشی هەیە هەر لە ئاڵوگۆڕكردنی شمەك بەرامبەر شمەك تاكو
بەخشین كە بریتین لە چەند شێوەیەكی سەرەتایی ئاڵوێر .درووست دەب ێ
و رووندەكرێتەوە و بە درێژایی مێژوو دادەرێژرێتەوە.
لە سۆنگەی باسەكەیدا ناتوانرێت قسە بكرێت تەنها لە بارەی ئەوەی كە
لەگەاڵ كارو بوونیادەكانیدا دەگونجێت وەك شێوەی لۆجیكی كە بوار بۆ پێكهاتەكان
خۆش دەكات .ئەو بە شێوازی خۆی سەرهەڵنادا و پێناگاتو بە كرداری پاكۆكردنی
كۆمەاڵیەتی (لەگەاڵ بازرگانی)و زەینی (لەگەاڵ زانستی ئابوری) ئازاد دەبێت ،ئایا
لەدوای سەرمایەداری گیانبازی مانەوە ناكات كاتێ كە سەرمایەداری بە هۆیەوە
نەمێنێت؟ ئایا گەیەنراوێكی سەروو مێژوویی نانوێنێت بە شێوەیەكی جیاوازو پابەند
بە پاكژییەكی روواڵەتی نزیك لە لۆجیكەوە؟ ئەم گەیەنراوە تا چ رادەیەك درێژە
95

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەكێشێت؟ ئەوی تایبەتە بە دەسەاڵتی ئابوری لە شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
كە بەمجۆرە وەسفی دەكاتو چارەنووساز دەبێتو سیمای شاراوەی پەیوەندییەكان
(سیمایەك مەعریفە لە رێگەی رەتكردنەوەی دامەزراوەكان دیاری دەكات).
ماركس ئەنجامەكان روون ناكاتەوە و ئەم پالنەی خ��وارەوە دەتوانرێت
بگیرێتەبەر:
أ .چركە ساتی یەكەم :رۆشنی ،شەفافیەتی كۆمەڵیی (رۆشنیەكی
رێژەیی) .دەسەاڵتی پەیوەندیە راستەوخۆكان لە كۆمەڵگەی كۆن (سیستمی
كۆیالیەتی)و ناوەڕاست (دەرەبەگەكان) .ئەم كۆمەڵگانە لە سەر بنەمایەكی
ئابوری دام��ەزراون ،بەاڵم ئەم بنەمایە كۆی بنەڕەتی -ئاستی دیاریكراو
واقیعی -لە پەیوەندییە كەسایەتیەكان و ملمالنێكانی ناوجەرگەی ئەم
پەیوەندییانە و خەباتەكان لە پێناوی دەسەاڵتو سامان (بەكارهێنانی زیادەی
بەرهەمهێنراوی كەم) ،حوكم ناكات و لەم بۆتەیەدا مێژوو لە داڕووخانی
ئیمپراتۆریەتەكاندا بچوك دەبێتەوە.
ب.چركەساتی دووەم :گەشەی ئابوریو كەڵەكەبوونی فرە الیەنەی
(تەكنیكی ،زانستی ،هتد)و دابەشكردنی كاروباری یاسایی زۆر لە نێو كۆمەاڵ
و كۆنترۆڵكردنی سروشتی ماددی گرتەخۆ ،بەاڵم پەنهانی پەیوەندییە دوو
الیەنییەكان و گرنگی شمەكەكان و دراو لە شێوەی گرێبەست و مۆركراو
نووسراوە پەیوەندیدارەكان گەشەی سەند ،هەروەها بایەخێكی زیاد لە
پێویست دەداتە ئەو ئابوریناسەی كە زۆر نابات روودەكاتە پایەی یەكەم
و پلەیەكی ئابوری و ستراتیجیەتی رامیاری نێو كۆمەڵی سەرمایەداری
گەشە دەسێنێت .لەم بۆتەیەدا مێژووگەری بە شێوەیەكی كوێرانەو بێسۆز
دیاریدەكرێتو بە خشكەیی كاری دەكاتو پابەندی كەڵەكەبوون دەبێتو
سەیرورەی كۆمەاڵیەتی لەو قۆناغەدا دووالیەنەی:
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مێژوو -كەڵەكەبوون وەردەگرێت ،لە رێگەی كرداری بچوككردنەوەی
تێوریو كردەكیو فەلسەفیو مێژوویی تایبەتمەندییەكان (جەخت لەسەر ئەوە
دەكەینەوە) روو لە چوونیەكی دەكات.
ج .چركەساتی سێهەم :گێڕانەوەی رۆشنی بۆ كۆمەڵگەی نوێ ،سۆشیالیستی
یاخود كۆمۆنیستی و دەستبەسەراگرتنی ئابوری یەكە كۆمەڵناسی تێیدەگات و
لە بەرامبەر مەعریفە بەهاكەی لە دەستداو یاخود چاكترە بووترێێت بەهای
خۆی لە رێگەی مەعریفە و ناوەڕۆك ئاكامە چاوەڕواننەكراوەكانی لە پێشترێتی
خاوەنداری دەستدەكەوێت.
ئایا ئەم پالنە مێژووگەری دەگێڕێتەوە؟ ئایا ب��ەردەوام نەخشەیەكی
ماركسیە؟ بۆچی (شەفافیەتی ،رۆشنی)و نیشانەكانی بەنهانێتی ،رۆشنی -پێشكەش
دەكات؟ ئەگەر ماركس ئەوەی لە (سەرەتای سەرمایە) بكردایە كاتێ كە دەیڕوانیە
رابردوو و توانراو ،ئاخۆ لە سنووری بیركردنەوە زانستیەكەی دەرنەدەچوو؟ ئایا
لە بازنەی جیاوازییەكان رۆنەدەچووە ناو بازنەی واتاو نەریتەكان؟ ئەمە كارێكە
لە بایەخی كەم نابێتەوە و لە رێگەی پردێكی بچووكەوە بیری ماركسی بە بیری
نیمچەیی گرێ دەدات.
هەروەها دەشتوانرێ بوترێت:
أ .ئەو یاسای بەهایەی كە ماركس چەمكەكەی داڕشتووە دەبێتە هۆی
ناسینی بازاڕ و كۆنتڕۆڵكردنی و هەروەها ناسینی جیهانی شمەك و پاشان
كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتو تەشەنەكردنی سیمایەكی بنەڕەتی مێژووگەرییە.
ب .خودی یاسای بەها شانبەشان بازاڕ لە خۆشگوزەرانی داهاتوودا
(مومكین)دا هەڵدەوەشێتو نامێنێتو بەمجۆرە مێژوویەك (مێژوویەكی گوومان
لێنەكراو) كۆتایی دێت ئەگەر رەوشگەلێكی هەژاری نوێ سەرهەڵنەدا و تاریكی
خۆی بەسەر ئاسۆدا باڵونەكاتەوە كە ئەویش نەداری شوێنو زەمەنو هتد...
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.6سروشتو مێژوو:
ماركس نەیدەتوانی بێ هەبوونی سەرچاوەیەك مێژووگەریو
مێژوو پێناسە بكاتو وێناكردنی چەمكیانەی زەمەنی مێژوویی دەگۆڕێتە
خەسڵەتێكی سروشتی یەو سیفەتەی بناغەیەكە وەك بێشكە و دایكی
سەیرورە ،یاخود مناڵدانی یاساكانی سەیرورەی دیالیكتیكی (لە دایكبوون،
گەشەو پەرەسەندن ،پێگەیشتن ،نەمان و مردن -خەبات و ملمالنێ لە
سەر ئاستە جۆراو جۆرەكان) .مێژووگەری وادیاربوو پێویستی بە پێشتگیری
ئیجابی هەبوو بەاڵم كاركردن (پەیڕەوی شۆڕشگێڕانەی چینی كریكار) لە
روانگەی ماركس پێویستیەكی سەرشانی بوو و دەشتوانرا تەنها لە رێگەی
رەتكردنەوە دەستنیشان بكرێ .لە كردەوە بەناو فەلسەفیەكاندا چینی كرێكار
وەك چینێكی گشتی و شۆڕشگێڕانەی گشتگیر دەردەكەو ێ و كودەتایەكی
گشتی دەخاتە ناو مێژووگەری (شانبەشان كۆتای مێژووگەری و خودی
مێژووش) ،چونكە رەتكەرەوەی هەبوو -مەوجود(-كۆمەڵگەی بۆرژوایی و
سەرمایەداری)و پاكسازی رابردووە .بەاڵم كاتێك كە ماركس بە شێوەیەكی
رامیارییانە واتا ستراتیجیانە بیر دەكاتەوە ئەم بیرە پوختەی سەبارەت بە كاری
شۆڕشگێڕانە (نەفی و پێداگرتن) تەواوكەر نابێت ،كاری رامیاری مەرجی
بەڵگەدار دەخوازێت و پرۆلیتاریاش پێویستی بە هاوپەیمان و بەرنامە و
هۆكارەكانی تێوەگالن و هەلی سەركەوتن هەیە (بڕوانە بەیاننامەی پارتی
كۆمۆنیستی1848 ،و هەروەها رەخنە لە بەرنامەكانی گۆتا.)1875/
هەروەها ئەو نایەكانگیرییەی كە دەدرێتە پااڵ تیۆری ماركس دەبێتە
هۆی بێتوانایی لە دیاریكردنی چەمكی مێژوو بە شێوەیەكی سەرچاڵ (پوختەی
ئەو قسانەی كە دیاریدەكات) و دەشێت كەموكووڕی ئەم یەكانگیرییە
واتایەكی قوواڵ بەدەستبدات .ئەوەی كە زۆر ئاشكرایە ئەوەیە كە چینی
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كرێكاری واڵتە پیشەسازییەكان پێداگری لەسەر نەفی بكات ،یاخود نەكات
ناتوانێێت ئەو پەیامی شۆڕشگێڕییە بەدەستبهێنێت كە ماركس لە سەر ئاستی
چەمك دایڕشتووە .هەوڵیدا ،بەاڵم سەرنەكەوت .كاتێك كە جڵەوی حوكمی
گرتەدەست ،شتگەلێك یارمەتیدەری بوون ،بە چی؟ بە ڕەوشە نەتەوەییەكان؟
بە چاالكییەكانی دی؟ بە هاوپەیمانی لەگەاڵ جوتیارەكان؟ لەم س ێ حاڵەتەدا
كە هیچیان بە دوور نازانرێن پەنا دەبرێتە بەر ئەوەی كە سروشتیەو یارمەتی
پرۆلیتاریای دا بێئەوەی بەربەست و تەنانەت شكستەكانی ل ێ دوورخاتەوە
و شۆڕشەكان بوونە شۆڕشێكی كشتوكاڵیو جوتیاری.
ئایا ئەمە ئەوە ناسەلمێنێت كە پەراوێزكاری دراوەتە پااڵ سروشت
لە روانگەی تیۆری ماركسی بۆ مێژوو ناوەڕۆكێكی مێژوویی هەبوو؟
مێژووی شۆڕشی پرۆلیتاری بە سیفەتێكی سروشتی تیا بەردەوام دەبێت و
رۆدەچێتە نێویەوە .لە چاكترین رەچاوكار و شیكەرەوە كتێبی( جاك بیرك
لە پێناوی ئیسالم)ە كە تیایدا رەچاوی ئەوە دەكرێت چینە هەرەكاراكان لە
رووی سەربازیو رامیاری (دژ بەئیستعمار) نە كرێكارو نە ئەو جوتیارانەن
كە لە موڵكەكانیان بێبەری كران ،بەڵكو چینگەلێكی دی وابەستەن بە
زەوییەكانیانەوە و هەڕەشە لێكراون پتر لەوەی شكستخوارد و بن ئەوانیش
(جوتیارەكانی پێدەشتن لە تونس)و بەمجۆرە كە شۆڕش بەردەوام دەبێت،
لە سەر رێگەكاندا تەكانی نو ێو پاساوی نو ێو ئامانجی نو ێ سەرهەڵدەدەن.
گەر كەسانی كشتوكاڵی و پیشەسازی توانای شۆڕش لەدەست بدەن ئەی
گۆڕینی جیهان لە كوێوە هەناسەیەكی نو ێ وەردەگرێت؟ وەاڵم لە شێوە و
پەیڕەوكارییەكانی شاردا.
بە دەربڕینێكی دی ئەمە داننانە بە رۆڵی سروشت لە مێژووگەری
دیاریكراوی الی ماركسو لە هیچ شتێكدا مەسەلەكانی سەبارەت بە جوتیاران
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بە شێوەیەكی یاسایی وەك چینێكی شۆڕشگێری لەخۆ ناگرێت و ئەمەش
ئەوە دەگەیەنێت :گرنگیدان بە شیكردنەوە و دووركەوتنەوە لە هەموو
بەڵگەكارییەكان مەسەلەی ناوبراو و وابەستەی خودگەرایی (الژاتویە) دەكات
كە خێرا دەخوازێت سەر لەنو ێ بیر بكاتەوە و بەدوای مێژوودا بچێت.
.7كارگە و مێژوو:
كاتێك كە ماركس لە ساڵی  1844دەستنووسە بەناو بانگەكانی نوسی
بە ئەندازەی ئەوەی هیگڵیی ،یاخود فیورباخیی بێت ئایا پابەندی سان
سیمۆن نەبوو؟ بەاڵم ئەم ئارەزووە گەورەیە بۆ پۆلێنكردنی زەمەنەكان و
بڕگەداركردنی پێكهاتەی بیرمەندێك كە هەوڵی یەكخستن و كۆكردنەوە
و لكاندنی سیفەتگەلێكە لە پای چی؟ پیشەسازی لە هەرێمی رینان و
ئەوروپای نو ێ تا رادەیەك لەبەرچاوگیراو گرنگ بوو تەنانەت بیری ماركسی
سەرقاڵ كرد .ئەو پەیڕەكارییە نوێیە وەك فەیلەسوفێك (واتا بە شێوەیەكی
هیگڵیانە) دەخوێنێتەوە ،چونكە وەك ئەو كتێبە گەورە جیهانیە لێی دەڕوان ێ
كە تیادا هیزو ووزەی مرۆییانە تۆمار دەكات بەمجۆرە سەر لەنو ێ پەی
بەسان سیمۆن دەباتو بەجۆرێك پشتگیری دەكات كە دەسكەوتەكانی
لەگەاڵ دەسكەوتە ئەنسرۆپۆلۆجییەكانی فیورباخ و جەختلێكراوەكانی ئەم
فەیلەسوفە ماددیە لەمەڕ رەگەزی مرۆیی (لەمەڕ مرۆڤ بە شێوەیەكی گشتی
و مرۆڤی رەگەزی) یەكدەگرنەوە.
ماركس لە پیشەسازیدا پەیڕەوكارییەكی مێژووییو كۆمەاڵیەتی بینی
ئەو پەیڕەوكارییە نو ێ و سەراپاگیرەی كە جیاوازییەكی ریشەیی لەگەاڵ
پەیڕەوكاری كشتوكاڵیدا هەیە و ئەو تەنها بەرهەمهێنان ناگرێتەخۆ ،بەڵكو
بەرهەمهێنان و پەیوەندییە نوێییەكانی بەرهەمهێنانیش لەگەاڵ خۆی دێنێت
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لە سەر بنەمای پێوەری كۆكردنەوەی تێگرا .كەوابوو ئەمەش گۆڕانكاری كاوە
خۆی جیهانی سروشتو مرۆیی (كۆمەاڵ)ە ،لە چوارچێوە دیاریكراوەكەیدا
ئەم هێزە تازانەی پیشەسازی دەپارێزێتو دەیگێڕێتەوە بۆ دابەشكردنی كارو
بەشبەشكردنیو رێكخستنی عەقاڵنیانەی پرۆژە و دەسەاڵتە ناعەقاڵنییەكانی
بازاڕ .پیشەسازی لە خۆیدا شتی زۆرترو چاكتر دەگرێتەخۆ بە بەروارد لەگەاڵ
ئەوەی كە چینی كرێكار دەیگرێتە ئەستۆ و ئەم جۆرە پیشەسازییە تەكاندراو
و بەڕێوەبراوە پێشەنگی كۆمەاڵو مێژوو بەرەو رەوشێكی گونجاو دەكات.
مێژووی پیشەسازی كۆتایی بە مێژووی گشتی مرۆڤایەتیو مێژووی
خۆی دەهێنێت لەدوای سەدە و نیوێك:
 .1ئەوەی پرسیاری لەبارەوە ئاراستە دەكرێت ئەو ووزەیەیە كە
ماركس گێڕایەوە بۆ پەیڕەوكردنی پیشەسازی (یان گەر بخوازین بڵێین بۆ
ئەو پیشەسازییەی كە چیتر وەك باڵوبوونەوەی جەمسەری ووزە مرۆییەكان
دەرناكەوێت) .پرسیاری تایبەت بە بەرهەمهێنان و بەرهەمداری گەل ێ
گرنگە ،بەاڵم سەرجەم پرسیارەكان ناگرێتەوە .بزاڤی بەرهەمداری الدان لە
پاردۆكسی گشتی كۆمەاڵو مرۆڤ درووست دەكاتو چارەسەی ئایدۆلۆجی
دەسەپێنی ،واتا چارەسەری خراپ.
 .2پەیڕەوكاری پیشەسازی ووردكاری بەدیهێناو بچوك كرایەوە پێگەی
دیاریكراوی تەنها لە پرۆژەدا دەبینرێتو عەقاڵنیەتی سەردەمی پیشەسازی
بااڵ بەسەر تەواوی كۆمەاڵ دەكێشێت و ئەنجامدانی توانا رێكخراوەكانی
پرۆژەكە رۆحی كاراو دیاریكراوی پرۆژەكەیە و تۆكمەكارییە.
 .3لە دەرەوەی پرۆژە و دابەشكردنی تەكنیكانەی پرۆژەكە بازاڕ
درووست دەبێت كە شوێنی دابەشكردنی كۆمەاڵیەتی كارەو لەمڕووە و
گۆڕەپانەوە ئەمڕۆ عەقاڵنیەتی گشتیو نەخشەسازی دێتەناوە و لە رێگەی
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ماهیەتەكەیەوە بە دەوڵەت پابەند دەبێتو ئەمە كارێكە ماركس چاوەڕێ
و مەزەندەی نەدەكرد.
دابەشكردنی كاری هەرە پێشكەوتووی نێو پرۆژەكە پەی پێدەبرێت
شانبەشان بەخشینی چەند تایبەتمەندییەكی بااڵ بەوانەی كە بەناوی
دەوڵەتەوە كاردەكەن لە پێناو رێكخستنی گشتی بازاڕ و پاشان كۆمەاڵ،
كەوابوو پەیڕەوكاری پیشەسازی نابێتە خاوەن ئەو رووە چاكانەی كە ماركس
پێیدابوو و مێژوویی نەبوو وەك هیوای بۆ دەخواست.
ئەگەر لە پێناو بەدیهێنانی مێژوو كاری كردبێت ئەوا لە رێگەی
تەواوكردن هەقیقەتی فەلسەفیو رامیاری پێكنەدەهات.
.8زانستی دەوڵەتو زانست:
مێژوو لە یۆنان لەگەڵ دەوڵەتدا لەدایك بوو .كاتێكە شار وەك
دەوڵەتێك پێكهێنرا مێژوو لە توێی هەقایەت و زنجیرە رووداوەك��ان و
شیعری داستان ئامێز هەڵقوواڵ بۆ باسكردنی ئەو پێكهاتنە و گێڕانەوەی
ملمالنێكانی دەوڵەتی شاری خاوەن دیموكراسیەتی سنووردار ،بەاڵم كارابوونی
دەوڵەت دەبوو رووبەڕووی هەڕەشە بێت و دەستكەوتەكانیشی لە رێگەی
دیموكراسیەتەوە بەدی بكات تاكو گووتار لە بارەی سەیرورەی مرۆڤایەتی
بگاتە رادەی ئەو گووتارەی كە لە چوارچێوەی یادەوەری و ماقووڵیەتدا
هەوڵی زامنكردنی خۆی دەدات.
لە سۆنگەی ئەو دەوڵەتی شارەدا مرۆڤ تەنها لە شێوەی هاواڵتی
بەدیدەهێنرێت ،هاواڵتی وێنەی رووی (مرۆڤ) دەكێشی و وەك بوونێكی
مێژوویی لە خۆی دەگات و پەیوەندی بە چارەنووسی بە كۆمەاڵ دەكات
و دەگاتە ئاستی راگواستنی كۆی ئیرادە تاكڕەوەكان بۆ ئیرادە گشتییەكان.
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دەوڵەتی ئەگریكی لەو سەردەمەدا خۆی لە رێگەی دیموكراسیەتەوە
بەدیهێناو بۆ چەند ساڵێكیش فۆرمەلە تایبەتیەكەی درووست كرد ،هەروەك
هیرودوتسو توسیدید لەمبارەیەوە وتوویانە.
ئایا ئەو بارودۆخەی یۆنان بە شێوەیەك لە شێوەكان لەرەوشی
ب��ەڵ��گ��ەداری واقیعی فەڕەنسی س��ەردەم��ی س��ان سیمون (ش���ۆڕش و
ئیمپراتۆرییەت) و واقیعی ئەڵمانی سەردەمی هیگاڵ (خەباتی نیشتمانی دژ
بە ناپلیۆنو ناكۆكی نێوان رۆحی جیهان ئەو كارەی كە هەڵگری واتاو ئایندە
بوو) ناچێت؟ دواتریش مێژوو نابێتە خاوەن ئەو خەسڵەتە گشتگیرەی كە
پێدەچێت شانبەشانی بڕواتو بەب ێ ئەو پارچە پارچە بێتو تەنها بەهۆی
ئەو پەیڕەوكردنە رامیارییە كۆمەكە بەرگری لە گێڕانەوەی بۆ ئاگاییەكی
رووت و بوونی خوودییانەی وەك دەوڵەت بكات؟ مێژووگەری لە ئاگایی
كاراو (كە خوودی پەیڕەوكردنە) ،ئاگایی بەشداری لە عەقاڵنیەتو ساالری
رەوای دەوڵەت پەیوەندی بەدەوڵەتەوە دەكات.
ئەم تیۆرییەی (مێژوو و زانستی دەوڵەت)ە لەگەاڵ بیری ماركس
لەڕووی مەعریفەی رەخنەیی لە مێژوو و دەوڵەت دا دەگونجێت.
بە مەرجی دوورخستنەوەی بەشە رەخنەییەكەی لە خۆشبەختیاندا
و ئەوەیشی مایەی بەدبەختیە كە تیۆریەكە راستەوخۆ ب��ەرەو تەنگژە
دەڕوات و زانستی دەوڵەت و زانست تێكەاڵ دەكات ،دەوڵەت پێویستی
بە زانستە و كاربەدەستەكانیش خاوەنی ئەم زانستەن وەك خاوەنداری
تایبەتی .شارەزاییەكانیشیان تایبەتن بە خۆیانو هەڵبژاردنیان لە رێگەی ئەو
تاقیكردنەوە و پێشبركێیانەدا ئەنجام دەدرێت كە بابەتەكانی باس لەم زانستە
دەكەن .تەنانەت لە كۆمەڵە و دەستەی بیروكراتیدا جۆرێك لە خاوەندارێتی
تایبەتی (بیروكراتی) بۆ دەزگاو زانستە بەدەزگاكراوەكان پێكدەهێنرێت ،بەاڵم
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زانستی دەوڵەت كە تیادا دەوڵەت دەبێتە بابەتی زانستەكەی لەگەاڵ ئەم
مەعریفەیەدا یەكناگرێتەوە .ئەو ئەم زانستی دەوڵەتە بە شێوازێكی رەخنەیی
دەناسێتو سیما بیرۆكراتیەكان جیادەكاتەوە .بەاڵم الی ماركس مێژوو وەك
دەرهاویشتەیەك لە كارلێكردنی شۆڕشگێڕانە دەبێتە مەعریفەیەكی كارای
لەناوبردنی دەوڵەت .دەستەبەركردنی مێژوو و كۆتاكەی بەهەرحااڵ یاوەری
كۆتایی دەوڵەت دەكات.
گەر هیگڵیەت و هیگڵیەتی نوێ زانستی مێژوویی بە دەوڵەت
گرێبدەن دانبەوە دەنرێت كە مێژوو لە ئایدێولۆجیا بەوالوە چیدی نییە.
بە ئەندازەی بەردەوامبوونی درووست بوونی دەوڵەت و پێكهاتنی بە
تەواو نایەتەدی بەهۆی ئەو رووكەشیەیی نێوان مەعریفە و عەقڵگەرایی
كە دەوڵەت پیادەی دەكات و بۆیە مێژووش تەنها توانای ئەوەی دەبێت
سیاسەت پێشكەش بكاتو نمایشكردنی ئەو سیاسەتەش بۆ ئەو كەسانە نییە
كە بڕیاریان بەدەستە ،بەڵكو بۆ ئەوانەیە كە ملكەچی بڕیارەكاننو دەكەونە
ژێر كاریگەرییانەوە .ئەو ئەم لێكدژییە حەشاردەداتو رۆڵی ئایدیۆلۆجیاش
لێرەدا دەردەكەوێت.
.9لە دایكبوونی مێژوو( لە فەڕەنسا):
رەوش��ی مێژوو وەك زانست ناتوانرێت بچوێنرێت بە رەوشی
زانستێكی بەشبەش یاخود زانستێكی دی .سەرەتا وەك زانستێكی تایبەتمەند
دەركەوت و لە شێوەی فۆرمەلەی پەیڕەوكارییەكی (بەشبەش ،جوزئی)
رووەو ئاسۆی تیۆری زانست بااڵ دەكات و دواجار حەز دەكات بۆ خۆی
ببێتە زانستێكی گشتی و زانستی زانستەكان و جەمسەری مەعریفە و
نموونەی مەعریفی ،بۆ نموونە لە بواری زمانەوانی یاخود ئابوری رامیاریدا
104

ئاشنابوون بە كارل ماركس

گومانی تێدا نییە مێژوو بە سیفەتە گشتگیرییەكەی وەك زانستێكی
گشتگیری (واقیع یاخود عەقڵگەرایی فیكری)و زانستێك بۆ سروشتو كۆمەاڵ
و بیر لە یەككاتدا سەری هەڵدا .پاشانو تەنها دواتر كارە تایبەتمەندییەكانی
لە رێگەی پێشبڕك ێ یاخود یەكگرتن لەگەاڵ تایبەتمەندییەكانی تر گواستەوە
بۆ پایەی زانستێكی بەشیی (جوزئی) ،گەرچی پابەندی پەیڕەوكاری بوو،
بەاڵم خۆی پەیڕەوكاری گشتی و شۆڕش بوو .پاشان بە سیفەتی ئەوەی
زانستێكی بەشیە هەموو پەیوەندییەكی لەگەاڵ پەیڕەو كاری پچڕاند ،تەنها
لەگەاڵ پەیڕەوكاری پەروەردەیی و دەزگایی و راگەیاندندا نەبێت و ئەم
كارە لە ئەڵمانیا لەگەاڵ هیگاڵدا روون و ئاشكرایە ،بەاڵم ئاشكراییەكەی لە
فەڕەنساو سان سیمۆن كەمتر نییە.
سان سیمۆن دواتر وەك كۆمەڵناسو دامەزرێنەری زانستی كۆمەڵناسی
پۆلێن كراو ئەم بڕیارە ستەمكارانە بوو ،چونكە سان سیمۆن میرانگری
ئینسگلۆپیدسیتەكان بوو و پێشبینی ئەو وێناكارییە سەراپایی و گشتگیرە
دەكات كە مێژووی بە شێوەیەكی چڕوپڕ پێدەبەخشێت.
بە پۆلێنكردنی سان سیمۆن لە نێو زانایانی كۆمەڵناسی و تەنانەت
بە پێشڕەوە كۆمەاڵیەتییەكانی تەكنۆكراتیەتی نو ێ گەیشتنە رادەی لە
بیركردنەوەی داهێنانەكەی كە :لە بیرچوونەوەی چینەكانو ملمالنێی
چینەكان بوو.
ئەم نەوەیەی دەرەبەگەكان وەك خۆی دەڵێت نەوەی كارولنجیەكانەو
زانیاری لەمەڕ رووداوە كۆنەكان هەبوو .بە گوێرەی سەرچاوەی رووداوە
دوایەكهاتووەكانی مێژوو (حولیات) .مێژووی فەڕەنسا لەمیان ملمالنێی
درێژخایەنی نێوان هەردوو نەژادی گالۆرۆمان و فرانكۆییەكاندا كوورت
دەكرێتەوە .سەبارەت بەم تیۆرییە فەرمی و یان نیمچە فەرمیەی سایەی
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سیستمی كۆن مشتوومڕێكی بێكۆتا سەرهەڵئەدات .كێ شتی تازەی هێناو
مەسەلەی ئازادی ورووژاند؟ ئایا فرانكۆییەكان بوون كە لەدوای لەناوبردنی
ئیمپراتۆرییەتی رۆمانی و سەركوتكردنی دەوڵ��ەت كە لەگەاڵ هاتنیاندا
سەركەوتنی چینەكانیان راگەیاند؟ یاخود پێچەوانەی ئەوە ئەو گالۆ-رۆمانانە
بوون كە یاسای نووسراویان لە مافی هەڵبژاردنو چەمكی پەیمان (مفهوم
العقد) و یاسا شارەوانییەكان و رێككەوتننامەی نێوان گوند و شارەكانیان
لەگەاڵ خۆیاند هێنا؟ سان سیمۆنی دەرەبەگ لە وەاڵمی ئەم پرسیارە الیەنی
(بەربەر) دەگرێتو هەروەها لەم رووەوە دەڵێ :ئەوە نەژادەكان نین كە
سەدە گەلێكە دژ بە یەكتر دەجەنگن ،بەڵكو چینەكانن.
مێژووی فەڕەنسا لەمیانی ملمالنێی نێوان ئەو چینانە دامەزراوە:
دەرەبەگەكان لەالیەكەوە وەك میراتگر و سەركەوتوو و لەالیەكی دی
چینی سێهەمی جوتیاران و بۆ رژواكان كە الیەنگری گالۆ -رومان بوون.
ئەم براوانەی جەنگ یاساو ئازادییان لەگەاڵ خۆیاندا هێناو لە پاش شۆڕش
(پەیمان) و ئەو پەیوەندییە گرێبەستیانانەیان هێنایەكایەوە كە لە سەر
بنەمای خاوەندارێتی و پرۆژەی ئازاد دامەزرابوون .ماركس و ئەنگڵس
ئەم مەسەلەیەیان بە ئەو پەڕی پارێزییەوە قبووڵكرد و لەروانگەیانەوە
(بەربەرەكان) مەسەلەی چینایەتی لەناوچوو یان ژیانەوە و تازەكاریان تێدا
كرد نەك لەبەر ئەوەی سەرۆكەكانیان بوونە دەرەبەگ ،بەڵكو لەبەر ئەوەی
لە توێی تایەفە و كۆمەڵگەلێكدا ژیانێكی سەرەتایی دەژیان.
سان سیمۆن شانبەشان بیرۆكەی ملمالنێی چینەكان وەك هیگاڵ گشتێكی
مێژوویی دادەنێت و پاشان ئۆگستین تیری دێت و مێژووی چینی سێهەم
دەنووسێت .زانستە تایبەتمەندەكانی واقعی مرۆیی لە زانستی كۆمەڵناسیو
مێژووی فەڕەنسا و شوێنانی دی لە مێژووی گشتگیر و هەڵوەشاندنەكانی
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الدەدات .سان سیمۆن لە بەرفراوانی وێناكارییەكانی هیگاڵ نزیكدەكەوێتەوەو
لەوانەی پێشكەشیان دەكات دووردەكەوێتەوە .دوونیابینی مێژوو لە فەڕەنسا
لە دەوڵەتەوە هەڵناقووڵێت بە پێچەوانەوە ،بەڵكو رەخنەگرتنی دەگرێتەخۆ
و بەمەش سان سیمۆن مزگێنی بە ماركس دەدات و پەیوەندی بە رەوتی
مەزنی بیری فەڕەنسی دەكات و زانستی كۆمەڵناسی تێكەاڵ بە مێژوویەك
دادەهێنێت كە بە جۆرێك بێتە رەخنەی چەپڕەوانەی كۆمەڵگەی بۆ رژواییو
سەرمایەداری.
.10مەرجەكانی مێژوگەری:
لە پێناو بوونی مێژوو هەر دزەیەكی دیاریكراو هەڵگری واتایەكە ،ئایا
كۆكردنەوەی مەرجگەلێكی پێویست (ئەگەر كامڵیش نەبێت) و مەرجگەلێك
بتوانرێت راڤەبكرێت بەهۆی چەمكگەلێكی وەرگیراو لە فەلسەفە ،بەاڵم
ملكەچ نەبوو بۆ میتۆدێكی فەلسەفی پێویست نییە؟ كە وابوو لێرەدا
مەبەستمان مەرجەكانی مێژوو نییە ،بەڵكو مەرجەكانی مێژووگەرییە.
أ .پێویستی خوودی (بكەر) .دەشێك ئەم چەمكە وەك شێوازێك
لەو چەمكانە دەركەوێت كە لە ریزبەندی فەلسەفیو سەرچاوە تیۆرییەكان
جیادەبێتەوە بۆ ئەوەی واتایەكی دی ببەخشێت و لەڕووی مێژووگەرییەوە
واتایەكی دووالیەنە دەگرێتەخۆ :كارلێككەریو جەمسەر یاخود مەڵبەندی كار
كە بەردەوامی لەمیانی مەعریفە و عەقڵدا هەیەو ووزەیەكی دەستپێشخەرە
دەتوانێت ئامراز و هۆكارەكانی كار رووەو مەبەست ئاراستە بكاتو پرۆژە
و بەرنامەكان (تاكتیك و ستراتیجیەت) دابڕێژێت .ئەو رۆحە رەهایەی كە
هیگاڵ پێناسەی كرد ئەم دوو خەسڵەتە بە شێوەیەكی دەركەوتوو لەخۆ
دەگرێت:
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سەرچاوەی كار ،بكەر -عەقڵگەرایی و مەزەندەكاری .هەروەها
مەسەلەكە الی هیگاڵ دەوڵەتە كە بەرجەستەكاری زەمینی و كۆمەاڵیەتی
رۆح -بیرە و الی ماركس چینەكە بە شێوەیەكی باشتر لە كۆمەاڵ یاخود
گرووپێك یان گەل یان نەتەوەیەك دەست بەسەر ئەم ووزە چەند جار
كراوەدا دەگرێتو بكەری مێژوویی لێدرووست دەكات.
ئیتر لەو كاتەوە دابەش دەبێتە سەر سیستمی بڕیار وپاشان تاكتیكو
ستراتیجو گوێڕایەڵیو خواستەكان ،لەكوێو كێ بەوە هەڵدەستێت؟
دەوڵەت؟ گریمانەیەكی قایلكەرە بۆ ئەوانەی كە خاوەن ئارەزووی
رەزامەندین ،بەاڵم دەوڵەت هەڵوەستە دەكاتو خۆی وا دەردەخات بەدوایدا
دەچێتو چاودێری دەكات .كێ (مرۆڤ)؟ وازی لێ بێننو قسەی لە سەر
مەكەن .ئەی چینی كریكار؟ ئەوانیش بێ هیواییان چاند .مرۆڤ هەستدەكات
پێویستی بە گەڕانە بە دوای خود لە شوێنێكی دی .الی گەالنو نەتەوەكان؟
ئەوسا دەبنە خاوەن خود گەلێكو چەمكەكە لەناو دەچێت.
بۆ لەبەر ئەوەی بیرمەندەكان رەخنەگرانە دەڕوان��ن؟ خوێندكاران
لەبەر ئەوەی لە دوای بیرمەندەكان رەخنەگرانە دەڕوانن؟ خوێندكاران لەبەر
ئەوەی لەدوای رەخنە دەستبەكار دەبن؟ رەخنە لە جیهانی سێهەم لە بری
واڵتە پیشەسازییەكان؟ ئەو بارستاییە مێژووییەی كە گرامشی مەزەندەی كرد
و هاوپەیمانی ئەو چینی كرێكارەیەكە پێشەوایەتی دەكات و دەیخاتە ژێر
دەسەاڵتی خۆیەوە؟
مرۆڤ دەپرسێت ئەم بارستاییە بەچی دەبێتە خود و بارستایی .بەچی
دەبێتە مێژووگەری كە بە شێوازێكی رامیارییانە دەستەبەر دەكرێت .هەموو ئەم
گریمانە و گریمانە كاندیدكراوەكانیش دووچاری نسكۆ بوون .ئاستەنگیەكانی-
خود لە سۆنگەی مێژوویەوە سەرهەڵدەداتو لە بەردەمیدا نابێتە بەربەست،
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بەاڵم ئەگەر (خود) هەاڵت ئەوا نامۆیی لە گەڵیا هەڵدێتو هاوكات نامۆیی
(االغتراب) و مێژووگەریو نامەی كارو مێژووش هەڵدەتەكێننو دواجار خود
پێویستە سەرلەنوێ دووبارە بنیاتنرێتەوە؟ بەڵی ،لە كوێ؟ چۆن؟
ب .پێویستە بابەتێك هەبێت .نەك بابەتمەندی (بخرێتە سەر یاخود
نەخرێت) ،بەڵكو ناوەڕۆك یاخود ناوەڕۆكگەلێك .بابەتێك لە پێناوی (خود)
بێت :بۆ نموونە داسەپاوی (حتمیە) ،یاخود داسەپاو گەلێك خود دەیخاتەڕوو
و بەگوێرەی ویست و خواستی خۆی ئاراستەی دەكات و دەیخاتە ژێر
دەسەاڵتی خۆیەوە ،ئەمە چی داسەپاوییەكە؟ ئابوری؟
لەوانەیە ،بەاڵم ئایا ئێمە بەرەو ئاسۆی ئابوریگەریو بەرهەمگەری
هەنگاو نانێین ،واتا بەرەو كۆمەڵگەیەكی مەدەنی كە زوو یان درەنگ ئەو
كۆمەڵە رامیارییەی كە وەك خود كاردەكات ،رەتیدەكاتەوە هەروەك لە
یەكێتی سۆڤیەت روویدا( ،رەوتێكی پێچەوانەی پێشبینیەكەی ماركسە؟).
هیچ گریمانەیەك ناتوانر ێ دووربخرێتەوە ،بەاڵم هیچیشیان نە لە رابردوو
نە لە ئێستادا بابەتێكی دیاریكراوی دانسقە نین .خود خۆی ڕاڕاو و پوچ
و نادیارە.
ج .لە كۆتاییدا پێویستە ی��ادەوەری لە ئارادا بێت .ی��ادەوەری لە
رابردوودا واقیعی و كەموكوڕی هەبوو :تۆماركردن و نووسینەكان بوون.
ئەو یادەوەریە كەموكوڕە ،سەرەتا رێگەی بۆ داهێنانی یادەوەرییەكی باشتر
چۆڵكرد كە ئەویش یادەوری مێژوونوس بوو ،بەاڵم ئەمڕۆ چی روودەدات؟
یادەوەری (ژاكرە) چاك لە ئارادایە ئەگەرچی یادەوری مێژوونووسی نییە.
ئایا یادەوەری ژمێریار (حاسوب) دووبارەیی لە زەمەندا ناگۆڕێت؟ بێگومان.
یادەوەری هەیە كاری كۆكردنەوەی زانیاری دەربارەی رابردوو دەگرێتە ئەستۆ
بەب ێ ئەوەی قورسایی بخاتە سەر مێشكی مرۆیی .یادەوەری هەیە زەمەن
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رەتدەكاتەوە و لە خود جیای دەكاتو بێسوودی دەكات .ئاسەواری دەمێنی
و لەو خودەوە دەستپێدەكات كە دەبێتە بابەت و بوونێكی هەڵكەوتوو و
هەڕەشەكار لەخۆ دەگرێت .یادەوەری رەها لەگەاڵ مێژووگەریدا ناگونجێت،
چونكە جێگەی دەگرێتەوە .مێژووی رەها لە دوایین سنووردا لەگەاڵ زەمەن
و رووداو و كردەوە و ستراتیجییەكاندا یەكدەگرێتەوە و لە یادەوەری رەها
تۆمار دەكرێت .رەهای نوێی (تەكنەلۆجی) كرۆكی لە خۆگیراوی رێژەیی
(ئەو یادەوەرییە رێژەییەی كە لەمیان نزیككاریە پێویستییەكانی مەعریفە
بەدوای خۆیدا دەگەڕێت) دەڕووخێنی كە لەسەر بنەمای مەرج دامەزرابوو.
 .11بنەماكانی مێژووگەری:
گومانی تێدا نییە ماركس مێژووی بە شێوەیەكی تۆكمە و بوونیاتنەرانەتر
دابەش كردە سەر كاتەكانو شانبەشان تیۆری شێوەكانی بەرهەمهێنان پێشكەشی
كرد هەر لێرەشەوە ئاستەنگیەكان سەریان هەڵدا ،یاخود چاكترە بڵێین دەستیان
پێكرد .ئەم شێوانەی بەرهەمهێنان كە لەڕووی چەمكەوە وێناكراون بە سیفەتی
قەوارە و كۆمەڵبوونیان یەكتریان گرت ،چۆن بیان لكێنینە پەیوەندیە بەردەوام
گۆڕاوەكانی بەرهەمهێنان ،هەروەك سەبارەت رەوشە جیاوازەكەی و جیاواز لە
رووە لۆجیكیەكەی و پەیوەندیە خاوەندارێتیەكانی (لە مافی رواڵەتی هێمادار و
فۆرمەلەكراو بە شێوەیەكی رواڵەتی) ،چۆن لە بەرهەمێكەوە بۆ بەرهەمێكی دی
دەگوازرێتەوە؟
ئەو بیرەی كە جەخت دەخاتە سەر یەكانگیری ناوەكی شێوەیەكی
بەرهەمهێنان گواستنەوە لە شێوەیەك بەرهەمهێنان بۆ شێوەیەكی دی تەماوی
دەكات (بەرامبەر بەوەش جۆرێك لە پەیوەندی بێبڕوایی درووستدەكات) ،تێبینیەك
هەیە كە هەرگیز زیادەڕۆیی لە پێویستی دووپاتكردنەوەی ناكەین ئەوەیە كە:
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گەیەنراو جیا دەكاتەوە و جیاوەبوو دەگەیەنێت لە بۆتەی بزاڤێك لە
قۆناغی پێشووەوە بەم قۆناغی پیشەسازییەدا تێدەپەڕێتو زیاد لە جارێك پەی
بەم قۆناغانە دەبەین.
.12مێژوو وەك سەرچاوەیەك:
مێژوو تەنها ریزبەندی بۆ هەموو پێشنیارە خراوە رووەكانی میانی
زەمەنێك و هەموو باڵوكردنەوەیەك و پێشوازیكردنی هەموو پەیامەكانی
نەخستەڕوو.
ئەو دەیویست ببێتە سەرچاوەیەكی دیارو ئەم سەرچاوەیە پێشینەیەك
بوو گەیاندنو پەیامو كۆكردنەوەی نیشانەكانی لە سەر تۆمار دەكرا .باسی
لە خۆی دەكرد و دەیویست بۆ خۆی سیستمی سیستمەكان دابنێت (ئەم
سیفەتە الی هیگاڵ شانبەشانی فەلسەفە دانرابوو) ،كەوابوو پێشینەیەكی
رۆشنو روونكراوەبوو بەشیكردنەوەیەكی قووڵتر لە شیكردنەوەكانی دیو
بە نمایشكردنێكی بەرفراوانتر لە هەموو نووسینەكانی تر .لە سەرەتای
سەدەی بیستەم سەرچاوەكان كەوتنە بانگەشەكردن بۆ شوێنی درك پێكراوو
وێناكراو (شوێنی بینراوی باو)ی زەمەنی ژییەنراو لە هێڵی ئاسۆوە بەرەو
هەماهەنگی -نسق-و لە ش��ارەوە بۆ مێژوو .سەبارەت بە بانگەشەی
مێژوو بە سیفەتی ئەوەی سەرچاوەو نیمچە بێدەنگیەك كەوتە ئاراوەو لە
راستیدا مێژووی مێژوونووسەكان هەوڵیان بۆ شاردنەوەی بارودۆخەكەدا لە
رێگەی بێدەنگ بوون لەسەر ئەم واقیعە مێژووییە یەكالكەرەوەیەی (كە لە
راستیدا بێدەنگ بوو) لە پێناو مانەوەیدا .لەم خاڵەدا بە شێوەیەكی بنەڕەتی
هەستیاربوو ،بە تایبەتی بە هێرشی نێوان زمانەوانەكان كە پێیان وابوو
پیشەگەری دەتوانێت واز لە سەرچاوەگەری (مرجعیە) دەرەكی بهێنێت و
ئەركی سەرچاوەگەری دەتوانرێت بە سیفەتی بەشی ناوەوەی زمان وێنا
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بكرێتو ئەم كارەش ئاستەنگەلێكی دی وەك (پەیوەندی دوابەدوای زمان
بە زمان) دێنێتە ئاراوە .بانگەشەی مێژوو وەك سیستمێكی سەرچاوەگەری
ناتوانرێت بەب ێ جێهێشتنی ئاسەوار لە سەر ئاكارو كلتور بمێنێتەوە و ئەوەش
لەنێو زەمەندا دەكرێت لەو كاتەی كە مێژووگەری دەبێتە كلتوریو گوتاری
و گوتار ئامێز.
.13ئەفسانەیەكی رۆژئاوایی :پەلەیی مێژوو:
خێرا رۆیشتنی مێژوو ئ��ەو ئاوێتە تەماوییەی ئایدولۆجیا و
چەواشەكارییەیە كە كاژێرەكانی سەركەوتنی دەناسێنێت .ئەو بەخێرایی
دەیڕوانیە رەوتی ئەو گەندەڵیە ئایدیۆلۆجیەی كە لە هەڵبژاردەوە كەوتە نێو
رۆژنامەگەریو لەوێشەوە روویكردە زۆر بڵێیە برودمیەكانی سەرۆك خێزان
و رامیارەكان كە لەالیەن خۆیانەوە دەستبەرداری بوون .كۆماری لویس
فیلیب چیتر بانگەشەی خێراكردنی مێژووی نەدا ،بەڵكو زیاتر خوازیاری
هەڵوەستە پێكردنی شێوازە گۆالو ئاساكەی بوو .ئەم ئەفسانەیە چی حەشار
دەدات؟ بڕوابوونی رەهاو دڵنیا بە گەیشتن بە ئامانجێك كە دەتوانرێت
پێی بگاتو لێنزیكبوونەوەی بە خێراییەكی لە رادەبەدەر .چی ئامانجێك؟
ئەفسانەكە باسی ناكات .ئەوەی راستی بێت ئەركی نیشاندانی رەنگ و
راگەیاندنی دەكەوێتە سەر سەركردەكان.
هەموو شتێك لە گۆڕاندا بوو ،هەموو شتێك بێئەوەی بێتە مایەی
وەڕسكارییەكی گەورەی خەڵكەكە كە بەرەزامەندیو ناڕەزامەندی لە شێوەی
مانگادا گەلێكی قەڵە و یان ریوەڵە لەمیانی مێژووی خێرا تێپەڕبوو بە خۆشی
ژیانیان دەبردە سەر .خۆشی ئەوەی مرۆڤ نەیەڵێت ببێتە هاوسەردەمی
خۆی و تەنانەت هاوسەردەمی ئەوەی بەجێی دەهێڵێتو خۆشی بە بەرەو
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پێشەوە چوون (كاركردن لەپێناو پێشخستنی مێژوو) .ئەوانەی كە بەمجۆرە
خۆیان دەردەبڕی دەیانزانی خێراكردن ئامانجیانو رەوتی تایبەت بە خۆیانە
(ستالین)؟
پەلەكردن كارێكی تا رادەیەك زیادەڕۆ بوو( .هیتلەر)؟ خێراكەرێكی
شێت بوو (چەرچڵ)؟ بانگەشەكاری میانڕەوی بوو كە دەبوو بكرایە.
گەر یەكێك لەوانە بیوتایە( :هەموو شتێك بەرادەیەك وەها خێرا
دەگۆڕێت كە كاتی خۆگونجاندن بەدەستەوە نامێنێت ،پێویستە خۆگونجاندن
ب��ەردەوام بێت و مەشقكردن دووب��ارە بكرێتەوە ،ئائەوەیە مێژوو،)..
وەاڵمیان دایەوە( :هەموو شتێكی گۆڕاو مێژوو نییە .تەنانەت ئەگەر هاتوو
وا پێویست كرا بڕگە و كەرتەكانتان بگونجێنن و مەشقەكانتان دووبارە
بكەنەوەو هتد..
ئەم گۆڕانكارییانە و راگوێزانكارییەكان تێكەڵ مەكەن .بە وردی
بڕوانن ئاخۆ ئەو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیانەی كە پێیان دەوترا پەیوەندی
(گرێبەستیەكان) گۆڕانكارییان بەسەردا هاتووە؟ ئایا دەوڵەت ئاكام گۆڕا بۆ
خواوەند؟ بەاڵم ئەوەی تایبەتە بە پەیوەندی نێوان چینەكان واقیعێكە مایەی
ستایشێكی كەمترە بە بەراورد لەگەاڵ جیابوونە ئاسۆییەكانو بە شێوەیەكی
بەرفراوانتر بە گوێرەی رێكخستنە شاقۆڵییەكان.
ئایا ئ��ەم واقیعە نابێتە ه��ۆی زیاتر مەترسیدار ك��ردن��ی؟ ئەم
گۆڕانكارییانەی كە رەچاوی دەكەن بوونیادەكانی وەك خۆیان دەهێڵن ،ئایا
ئەمە حەقیقەتێكی بوونیادگەرانە نییە؟
بە پێچەوانەشەوە ،ئەگەر یەكێكیان پێی وت��ن( :هیچ شتێك
ناجوڵێتەوە ،ئەوەی شتەكان دەردەخات سروشتی مرۆییو رۆحی مرۆییو
خۆڕاگری زەینی و كۆمەاڵیەتیەتی) ،وەاڵمی بەنەوە (بەاڵم نەخێر ،نەخێر!
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مەحاڵی بوونێك خۆی ئاشكرا دەكات بە جۆرێك كە وشە بەكارهێنراوەكانی
وەكو (گواستنەوە) و (گۆڕان) سستو الواز دەبن!.
.14مێژووی هاوچەرخ:
پێناسەی ئەو دڵەڕاوكێیەی كە دەبێتە مایەی گاڵتەجاری مێژووی
هاوچەرخ لە میانی زانستی مێژووی فەرمی دا دەناسین و ئەم قۆناغە
لەساڵی 1789دەست پێدەكات .مێژوونووسی لە سەرەتای ئەم بەروارەوە
تەنها لە رێگەی سەرەپەنجەكانیەوە رۆدەچێتە توێی بوارەكەی و گۆڕەپانی
مینڕێژكراو هیچ زامنیەكو ئارامیەكی پێنابەخشێتو لە هەموو شوێنەكاندا
بۆسەی رامیاری نراوەتەوە و باشترین گۆڕەپان لە دەوروب��ەری مێژووی
سەدەی هەژدەیەمدا هەڵوەستە دەكات.
چۆن مێژووی هاوچەرخ بە شێوەیەكی بنەڕەتی رامیاری نەبێت؟ ئایا
هەڵناسێت بە شیكردنەوەی ئەم لێكدژیە نوێیەی :رەتكردنەوەی دەوڵەت،
یاخود لە خاچدانی دەوڵ��ەت؟ پێناسەكەی بە جۆرێك تەواو دەبێت بە
مەرجێك ئەو تخوبی سێهەمە (گەندەڵی دەوڵەت) ،كە ماركس پێشبینی
نەكرد وێنابكرێت و ئەوانەش كەلێن گەلێكن هەڕەشە لە تۆكمەیی ئەو
بونیادە دەكەن كە سیاسەتمەدارەكان كار لەسەر شوێنە چاككراوەكەی دەكەن.
بیری ماركسی لەمەڕ دەوڵەت بەمجۆرە بریتیە لە شێوازی مێژووی
نزیك سووڕاوە بە دەوری مێژووگەری و هەروەك هیگاڵ و ماركس وایان
دەبینی كە لە توانادایە بابەت و پارادۆكسی بەرفراوانی بیرێك بخرێتەڕوو
لە كاتێكدا وەها دەردەكەوێت .لە روویەكی ترەوە بەر لە هەموو شتێك
زۆر لە خۆی بكات بۆ خەریكبوون سەبارەت بە زانستگەرایی (علمیە) كە لە
خوێدا ئاڵۆزی درووست دەكات.
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.15لە مێژووی دەزگاییو(لە توێی فەلسەفەدا):
هیگاڵ فەلسەفەی پاڵنایە نێو هەڵدێری سەپێنراو و هەڵدێری ئاوابوون
و مەرگ لە رێگەی رووخاندنی خودییەوە و وتی ئەوە هاتە دەست و بە
شێوەیەكی گشتی ئەنجامدراو بە ناوی دەوڵەتەوە شێوەی فەرمی پێبەخشی
و وەك خزمەتگوزارییەكی گشتی ئاشكرای كرد .فەیلەسوف نووسینگەی
هەیە و بڕوانامەی هاواڵتیبوون و رەوشت بەرزی و ژیان داب و نەریتە
چاكەكان دەبەخشێت ،ئەمە چی گاڵتەجارییەكی مێژووە.
واڵتە سۆشیالیستەكان لە سایەی ماركس و لە رێگەی هێنانەدی
بەرنامەی هیگاڵ فەلسەفەی خۆیان دامەزراند و فەلسەفەی فەرمی بەهای
دراوی خۆیو فەلسەفەی زەمەنەكانی ونكرد كە لە میانیدا دەسەاڵتە گشتیەكان
و ئایین و دەوڵەت فەیلەسوفیان دەچەوساندەوە .گووتاری فەلسەفی بە
هۆی ماهیەتەكەیەوە بووە دەزگاییەكی دیاریكراوو ئامانجەكانی تەنها بریتی
بوو لە لێدانەكانی كاژێری دەوڵەت! لەفاڵنە كاژێری دیاریكراو باڵندەی كات
بۆ پیاهەڵدانو ستایشكردنی دەسەاڵت دەردەچێ .لەواڵتە سەرمایەدارەكان
بە پێچەوانەوە یەكانگیرییەكی كەمتر لەئارادایە و رێككەوتنی لیبڕاڵی یەكبینە
نییە ،بەاڵم دڵگیرەو حەز لە نێوەندگیری میراتو داخوازییەكانو بیری
تیۆری و مەعریفەی زانستیو فەلسەفەی رەخنەیی (شانبەشان رەخنەی
فەلسەفی)و فەلسەفەی دوورەوەخراو دەكات و رێككەوتنەكە هەند ێ جار
گۆڕاوە و سەركوتكار و مەراییكەرەو هەند ێ جاریش پەراوێز بۆ ئازادییەكان
جێدەهێڵێ .بەمجۆرە فەلسەفە رووەو ئایدلۆجیاتەكانی پێدرا ئایا لە سۆنگەی
مێژووەوە كارەكان بەرەو هەمان ئاراستە ناڕۆن؟ ئەو مێژووەی كە هێگاڵ بە
شێوەیەكی تۆكمە بنیاتی نا زۆر خێرا بووە مێژوویەكی دەزگایی.
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مێژوو لە هەموو ئاستەكانیەوە چووە نێو بواری فێربوونو خێرا
ئەو دەسەاڵتانەی كە ئەمڕۆ پێی دەڵێن دەسەاڵتی رۆشنبیری رێگەكانی
خوێندنی باڵوكردەوەو ئەزمونو تاقیكردنەوە و پلەونمرەكانی دانا بەمجۆرە
مێژوو داڕێژراو بە چاودێرییەوە پاكتاوكرا .ئەوان خەمبارن چوونكە مێژوو
زانستی نییە ،بەڵكو (ئایكۆنیە ،بتانەیە) (نیچە) واتە نموونەییو گووتار
ئامێزیشە .ئایا كارەكە دەب ێ بەدەر لەوە لە چوارچێوەیەكی دەزگاییدا
بێت؟ سەبارەت بە مێژووی ژێر دەستەكراو تەنها لە سەر بنەمای كۆمەڵێك
كردەوەی پاڵەوانی لە پێناو خزمەتكردنی پەیڕەو دیسپلینی) (نیشتمان ،كار،
خێزان) دادەمەزرێتو لە پاش هەندێك السەنگی -میتۆدی زانستی دژ بە
مێژووی ملكەچ ناچێتە نێو خەباتەوەو پتر لەوەش پەیوەندی پێوەكردو بووە
پاساو هێنەرەوەی واتە بووە داپۆشەری ئایدیۆلۆجی-زانستیو دامەزرێنەری
واقیعی گواستنەوە بە شێوەیەكی تەندروست لە تێبینیە بەدیهێەنەرەكانەوە
بەرەو دەرئەنجامەكانو داشتنی رووداو گەلێكی ب ێ هاوتا ،بەاڵم چۆن! تەنها
هەڵبژاردنی رووداوەكانو راگەیاندنی بەڵگە نەویستیەكان؟ ك ێ گرووپەكان
درووست دەكاتو لە سەر بنەمای چی پێودانگێك دایاندەمەزرێنێت؟ نیچە
بە شێوەیەكی بنبەستو دەنگێكی بەهێز وتی :ئاینی رابردوو خزمەتكارەو
پێویستە خزمەت بكات چوونكە ئەو كەسانەی كە دەژینو كار دەكەن ،بە
دوای وانەكاندا دەگەڕێن ،بەاڵم ئەوانە كێن؟ لە بەرژەوەندی كە لە پێناو
چی ئامانجێك؟ نیچە ئەو مێژووەی كە گوازرایەوە بۆكلتور تۆماركرد لە بەر
ئەوەی نەیتوانی بگاتە ئاستی ئەو مێژووە دەزگاییەی كە لە سەردەمی نیچە
هێشتا لە سەرەتادا بوو .پێویستە دوورتر بڕۆینو بە تایبەتی لەوە بگەین لە
پێناو چیدا نیچەییەتی خرایە الو خۆیشی شێوێنرا! بە ناوی مێژووی دەزگایی
و بە بزووتێكی سانای ئەم چوارچێوەیە زیاتر لە مێژوونوسێك خستنەڕووی
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هەندێك پرسیار رەتدەكەنەوە .بۆ نموونە پرسیاری مێژووگەری پرسیارێكی
رەتكراوەیە؟ (با فەیلەسووفەكان گەر رەزامەندن گفتوگۆی لەبارەوە بكەن!
لە روانگەی منەوە كارێكی بێبایەخە).
ئەی سەبارەت بە مێژوو؟ شارەزاییم هەیە ،چونكە ئەوە پیشەی منە
و خۆم درووستی دەكەم.
.16شۆڕشو مێژووگەری:
بە گوێرەی دۆزی هیگڵو ماركسیانە ،ئەمانەی خوارەوە بە شێوەیەكی
هاوكاتو بێ شایستەبوون بە جیاكردنەوەی لە ئارادان:
.1پەیڕەوكردنی مێژووگەری داهێنەری مێژووە ،چونكە رەگەزەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی و سیاسی كۆدەكاتەوەو لە كاتی كۆكردنەوەیدا دەیگوازێتەوە
و تیشك دەخاتە سەر رابردوو لە رێگەی گەڕانەوەو پاكتاوكردنیو رێگە بە
تێگەیشتنو گەڕانەوەی ئەو شتانە دەدات كە دەگەڕێنەوە سەری.
.2پەیڕەوكردنی شۆڕشگێرانە خاڵی گەیشتنو لوتكەی پەیڕەوكردنی
رامیاریە و دەستو بردە لە كۆكردنەوەو نوێكردنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی
كە لە روانگەی هیگاڵ بەرەو دەوڵەتبوونی تەواو دەڕوات و لە روانگەی
ماركس بەرەو كۆمەڵگەیەكی بەدەر لە چینەكان دەڕوات و لە روانگەی
هەردوو فەیلەسوفەوە بەرەو كۆتایی مێژوو دەڕوات.
شۆڕشی فەڕەنسی هەموو ئەوروپای هەژاند پاشان ناپلیۆن ،ئەم
خواوەندە دووڕووە هاتو بووە الیەنگری شۆڕشو بەدواداچوو لە گۆڕنەر
و ستەمكار و چەوسێنەر و پارێزگاری هەموو ئەوانەی كە سوودیان لە
بارودۆخەكە بینی و قسەكەر بە ناوی كەسانی چاالك و پیاوانی بانقەو
گەنجینەكان ،بەاڵم هەروەها بووە تێكشێنەری خاوەندارییە دەرەبەگیەكان
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و رزگاركەری كیشوەری ئەوروپا دژ بە ئینگلتەرا كە خەریكبوو بیخاتە ژێر
دەسەاڵتی خۆی و زامنكاری گواستنەوەی شۆڕشگێڕانەی شانشینی ،واتا
گوێزانەوە بۆ یەكەم چاكسازی كشتوكاڵی و هەروەها سەرنوسەری یاسای
مەدەنیو چەندین شتی تر بوو.
بەاڵم سەبارەت بە پەیڕەوكردنی مێژووگەری چی رووی��دا؟
گۆتە لە چوارچێوەی درامیانەدا بەرجەستەی كردو تەواوی كارەكەی
بە قۆناغی شۆڕشگێڕانە گرێدا .ئایا دەكرا فاوست (فاوستی دووەم بە
شێوەیەكی روونتر لە فاوستی یەكەم) وێنا بكرێت بەبێ ئەو بەركەوتە
دووبارەبووانەی بیری رەخنەیی و رەخنە لە رێگەی نیوەندگیری
چەكەوە؟ رۆمانی پەروەردەیی بەبێ مێژووگەری؟ .گەر (كانت) بە
مامۆستای ئاكاری شۆڕشی فەڕەنسی دانرێت ئەوا هیگاڵ فەیلەسوفی بوو
هەروەك ماركس پێداگریو جەختی لە سەر ئەوە كردەوە.
ئەم ئەڵمانیە ( لە رووی بااڵییبوون بەرەو زمانو چەمك) وێنای
كاری فەڕەنسییەكانی وەك رۆپسبیر و ناپلیۆنی دەكرد ،هاوكات سان
سیمۆن لە رێگەیەكی دیكەوە گەیشتە هەمان بەرفراوانی وێناكردن و
بەردەوامی سەیرورەی ئاشكرا كرد.
بەلزاك كۆتایی شۆڕش لە بۆتەی وێنەگەلی رۆمان ئامێز هەر لە
نشووست هێنانو دیسیپلینو ئەو گێرەشێوێنیە بەرجەستە دەكات كە
ئەنجامەكانی یاسای لێدەكەوێتەوە.
بەاڵم سلبی چی دەگەیەنێت؟ الی گۆتە مفیستوفلیسو الی هیگاڵ
كرداری دەقی ئاماژە پێكراو وەك خۆی و الی بەلزاك فوترانە .باشە
چیە گەر هێمای شۆڕش حەشاردراو یاخود هەڵكەوتووی درووستكەری
رووداوەكان نەبێت؟ ئاماژە پێكراو بەشداری لەم كارە چەمكیە گەورە
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و ناچەمكیە و خەیاڵ ئامێزو واقیعی و درامی و پاشان رۆمانئامێزە
دەكات .ئەو بریتیە لە مێژووگەری ناسراو بە شۆڕشی ناوەكی (شۆڕشی
دیموكراسی بۆ رژوایی) و ئەو ووزە داهێنەرە لە نزیكەی دەوروبەری
سەدەی نۆزدەیەم كۆتایی دێت و لەوێوە رەتكردنەوەی نیمچەییانە و
دەروازە بەرفراوانەكانی مێژوو دەستپێدەكات.
.17سەبارەت بە سەردەمە مێژووییەكان (مێژوو وتاك ،مێژوو
و رۆمان):
ئایا لەمیانی سەردەمی مێژوویی هەموو تاكێك و كۆمەڵێك
هەست بە مێژووییەتی ناكات و حەزیش ناكات وابێت؟ مێژوو لەسەر
سەرمانەوە روونادات ،بەاڵم هەمووان بەشداری تیا دەكەین؟ لەوانەیە
مەسەلەی مەجازی (بەشداریكردن) ،بێواتا بێت تەنها لەو كاتانەدا نەبێت
كە مرۆڤ بەشداری میژوو دەكات یاخود رەتیدەكاتەوە.
لە سۆنگەی ئەو هەڵوێستەدا تاك دەبێتە خاوەن مێژوو و خۆیشی
دەبێتە مێژوو .ئەو تەنها بە وردبوونەوە لە مێژوو قایل نابێت ،بەڵكو
پرسیاری ئەوە دەكات ئاخۆ بە شێوەیەكی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ،
بە ئاگایی یاخود بەبێ ئاگاییەوە بەشداری تیادا كردووە.
با بیر لەو قۆناغی شۆڕشگێڕانەیە بكەینەوە كە لە نزیكەی ()1750
(چركەكانی رەخنە) دەستی پێكرد و پاش سەدەیەك واتە ( )1850كۆتایی
دێت كە رەخنە لەرێگەی چەكەوە ئەركە كاتیەكەی تەواوكرد .هەروەها
ئەو سەردەمە قۆناغی گ��ەورەی رۆم��ان بوو كە وەك نموونەیەكی
رەسەن چیرۆكی تاكی دەگێڕایەوە و نموونەی ئەو چیرۆكانەش( :سااڵنی
فێربوونی ویلهیلم میستەر) بوو ،بەاڵم رۆمانەكانی ستاندال كە هەروەها
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چیرۆكی ژیانی بە تەواوی دەگێڕایەوە لە سایەی ئەم گرووپە ،یاخود
چاكترە بووترێت ئەم سەردەمە پۆلین ناكرێت.
سیمای مێژوویی دەگشتێنرێت ،بەاڵم ئەو سیما پارادۆكسیەی بەسەرا
زااڵ دەبێت كە لۆكاش لە توێی كتێبەكەیدا (تیۆری رۆمان) تیشكی دەخاتە
سەر.
پاڵەوان بابڵێین نابێتە بوونێكی تاكی پارۆدۆكسیانە بەرامبەر
بەخۆیو خەڵكی ،چونكە پەیمانی ئایندەی دراوەتێ .هەر لە منداڵیەوە
توانای ئاشكرا دەكات و بەدوای خۆیدا دەگەڕێو لە نێوەندی شوێنی لە
دایكبوون دەردەچێت و فێری ئەو شتانە دەب ێ كە هۆزە بنچینەییەكەی
یاخود خێزانەكەی ناتوانن فێری بكەن .ئەو ب��ەردەوام لە چاالكیدایە و
لەبەر ئەوەی پێدراوی خۆیو ملكەچی قەدەر نییە مێژووی خۆی بەرهەم
دەهێن ێ لەچوارچێوەی مێژوویەكی گشتی بەرجەستەكراو لەمیان سەركێشیو
وەهمو درۆو دەلەسەو ئەو چەواشەكارییانەی كە مێژوو هەوڵی پاكتاوكردنی
دەدات و تاكیش لە رێگەی ناساندنی رەسەنایەتیەكەی پەنا دەباتە بەر
جەختكردنەوەی خودی خۆی .ئەم تاكە جیاوازە لە باوكی لەگەاڵ ئەوەش
بەرەو كامڵی و پێگەیشتنی ئەو هەنگاودەنێت .گومان لە باوكایەتی ناكات
و رەوشی كەسی باڵق و بەراییەكانی ژیانی ناخاتە بۆتەی پرسیار كردنەوە.
ئەو لە بارودۆخی منداڵیەوە بە شێوەیەكی تەندروست روو لە كامڵی
و ئاسوودەیی و گەشەسەندنی گشتی دەكات .ئەو وەك (دەسپێكردنی
رۆماننوس) دەست بە دانانی هێاڵو نەخشە گشتیەكانی مێژووگەری لەسەر
ئاستی تاك دەكاتو وەك باڵقێك پێگەییوی جۆرو كۆمەڵگە و خودی مرۆیی
تێگەیشتراو لەالیەن زەمەنی مێژووییوە دەنوێنێت هەروەك السایی باوكی
دەكاتو بە دوای ئەوو مناڵی مێژووشدا دەچ ێو لە رێگەی پێشكەشكردنی
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بەشدارییەكانی السایی دەكاتەوە و مێژووی تاكخوازانەی بە ئاراستەی مێژوو
دەڕواتو هەموو ئاڕاستەكانیش پێكەوە دەڕۆن.
.18سەیرورە چیە؟
گەر ئێمە ئەم پرسیارە بە راشكاوییەوە بكەین (ئەو پرسیارەی
كە ئایدیۆلۆجستییەكان رەتیدەكەن و پرسیارێكی قبوواڵ نەكراوە ،چونكە
ئایدیۆلۆجیەتەكانیان دەهەژێنێت) ،خێرا كودەتای نا ئاسایی رەوشی
تیۆری ماوەی سەدەیەك دەبینین .لە روانگەی هیگاڵ و ماركس بەب ێ
هیچ ناڕەزاییەكی توانراو مێژوو بە شێوەیەكی روون لە رێگەی پێگەیشتن
(پێگەیشتنی جۆرو كۆمەاڵو بیر) دیاریدەكرێو بەرەو كامڵبوون هەنگاو
دەنێت .بەمجۆرە مێژوو لە روانگەیانەوە بە كۆتایی هاتنی دەستنیشان
دەكرێ :حاڵەتی باڵقبوون بۆ مرۆڤ وەك جۆر واتە جۆری مرۆییو جۆری
بیرو جۆری كۆمەڵگەو هتد ..تۆزقاڵێك گومان بەرامبەر ئەوەی تایبەتە بە
پێگەیەنەر و بەها بااڵكەی نییە وێڕای بوونی سیفەتێكی پەنهانی ئەم چەمكە
كە هاوكات سیفەتی سروشتی و مێژوویی هەیە .پەیوەندی نێوان زەمەنی
تاكو زەمەنی مێژوویی پێویستە بەرەو ئاستی چەمك بەرزبێتەوە.
دامەزرێنەرانی بیری مێژوویی جیاكاریان لە نێوانیاندا نەدەكرد و
پێیان وابوو تێكەڵ بە یەكترین و لەمیانی یەكترییەوە گونجاندنێكی لە
پێشینەیان هەیە .جۆرو كۆمەاڵو بیرو دەوڵەت (لە روانگەی هیگاڵ) وەكو
تاك بەرەو ساتە بەرزەكان رێچكە دەگرنەبەر لە رووی:
پێگەیشتن و فامكردنەوە و كامڵبوون .ئەمڕۆ وەاڵمەكە پێچەوانەیە
و بە شێوەیەكی هەڕەمەكیە ،واتا وەك دەبڕینێك بۆ ناكامڵی بوونی مێژوو
چۆن دەكرێت هەبێت ئەگەر كامڵبوون لە ئارادا بێت؟ كامڵبوون چییە؟ گەر
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كۆتایی ئەو بوونە نەب ێ كە مێژووی هەبوو و لێی تەواو بوو و چاكەی
بەسەرەوە بوو؟ ئەم وەاڵمە گاڵتە ئامێزە لەالیەن نیچەوە دركێنراو ئەو
یەكەم كەس بوو كە بوێرانە ناكامڵی مرۆڤو كۆمەڵگەو كلتووری راگەیاند
وە هەروەها وتی كارەكە بەمجۆرە باشەو هەروەها گریمانەی كرد :دەش ێ
رەگەزی مرۆیی رەگەزێكی شكستخواردوو بێ بە شێوەیەكی كووشندە و
ئەوسا دەبێت تێپەڕێنرێت و دەسەاڵت بە سەریدا بسەپێنرێت و هەواڵەی
رابردوو بكرێتەوە.
ئەم گریمانە نیمچەییە بە شێوەیەكی بوێرانە لە الیەن (گومبرد فیتز)
ی كەسیش لە توی ێ تیۆری ناوبراو (نیوتینیك neo-tenique ،بولك)و جۆرج
ال باسادو رونیە لورو لە توێی دەروونناسی كۆمەاڵیەتی خرایەوە روو ،بەاڵم
دووبارە پارادۆكسی ناكامڵبوونی چی سەر لە نو ێ سەرهەڵدایەوە؟ مناڵیو
هەرزەكاری دەبنە نموونە گەل؟ گەر قایل بین بە وەی كامڵی (فامكردنەوە-
ژیری) ئەفسانەیەكی رووتە ،بەاڵم كامڵیەتی بێكاردانەوە (مردن) خۆی لە
سەریا دەنوێنێتو وێنای ناكامڵیەكی دووالیەنە دەكات :لە بوونی ،بوونێكی
بێكۆتا و بێسنوور و ئایندەی بێسنوور و ئەركی رەها كۆتایی لەناوبەر
مەسەلەیەكی فەلسەفی دێرین سەرهەڵئەداتەوە :بەڵێ .ئەگەر لێرە ماینەوەو
نەخێر ئەگەر لە رێگەی دووركەوتنەوە لە زیندووكردنەوەی ئایدۆلۆجیا
مانایەكی دیمان دۆزییەوە.
.19كەڵەكە بوونو مێژووگەری:
ئایا دەتوانرێت مێژوو بەو زانستگەراییە بەرفراوانە كەڵەكە بووە
ببەسترێت كە بەسەردەمی نوێ كۆتایی دێت؟ ئایا دەتوانین بەرەو پێشەوە
بچین تاكو رادەی پێناسەكردنی مێژووگەری بەم سەیرورەیە؟ بە دڵنیاییەوە.
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ئەم مەسەلەیە لەمالوالدا سەرهەڵدەدات ،ئەگەرچی هیچ كەسێك
سیفەتی میتۆدییانەی پێنابەخشێت .دەتوانێك پەیوەندی هەندێك لە
ماركسیەكان بەخۆیەوە گرێ بدات و پەیوەندی خۆیشی بە ماركسەوە
رابگەیەنێت .بەشی هەرەزۆری مێژووگەری كتێبی (سەرمایە) تایبەتە بە
واتای وورد و دیاریكراوی كەڵەكەبوونی بەراییو دەتوانین بگەڕێینەوە بۆ
ئەم بەشەو بەرەو پێگەو پلەی تیۆری گشتی بەرزی بكەینەوە لەگەاڵ بەهەند
وەرگرتنی رۆڵی دەوڵەت لە كردارەكە وەك رۆڵێكی رەنگاوڕەنگ بە گوێرەی
واڵتو بە شێوەیەكی زۆر زۆر بایەخدارتر لەبەرچاوگرتنی مەسەلە كەڵەكە
بووە سۆشیالیستیەكان ئەنجام بدرێتو ئەم كارەش نەك تەنها بە رواڵەت،
بەڵكو بە شێوەیەكی بەرجەستەكراو مێژووگەری دەگێڕێتەوە .كرداری
كەڵەكەبوون دەبێتە ئەو تەوەرەی مەعریفەی تایبەتمەندیە نەتەوەیی و
ناوخۆییەكانو شێوە جۆراوجۆرەكانی ئەم كردارە لە ،دەوروبەری (زانستی
دانیشتوان ،كلتورو شارشتانیەتی مادی ،شمەك ،بەرهەمەكانو رێكخستنی
بەرهەمهێنانو گۆڕانكارییەكانی بازاڕو هتد خۆی رێكدەخات .ژمارەیەكی
زۆر لەدیاردە ئابووری و ئایدۆلۆجی و رامیاری و كۆمەاڵیەتییەكان بە
دەوروب��ەری ئەم ت��ەوەرە مەڵبەندییە گر ێ دەدرێ��ن .ئایا بەر لە مێژوو
دەتوانر ێ بە شێوەیەكی روون وێنا بكرێت؟ زۆربەی كۆمەڵگەكان رێچكەی
كەڵەكە بوونیان گرتەبەرو ووریایی خۆیان نواند بەرامبەر بە دەوڵەمەندی
خاوەن بەرژەوەندییەكان لە رێگەی ناچاركردنیان بەخەرجكردنی ماڵەكانیان
بۆ ستایشكردنی كارە داهێنەرانەكانو دامودەزگاو خۆپیشاندانە كاتیو بۆنەو
جەژنەكان.
ئەو كۆمەڵگانەی كە بە (بەراییەكان) ناوزەدكرابوون بە شێوەیەكی
ب ێ ئاگایانە ناڕەزامەند بوون لە كەڵەكە بوونی ساتەكانی جەژنو جەنگو
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بەفیڕۆدان .ماوەتەوە لەوە بگەین كە چۆن ئەورووپای رۆژئاوا كۆتایی
بۆ ئەم كارە قەدەغەكراوە هەزار ساڵیە دانا؟ لە وانە بە دەستێپكردنی
لە كەڵەكە بوونی مەعریفەو تەكنیككارییەكانی نێو شاری ئەگریكی و
شارەكانی سەدەكانی ناوەڕاست؟ یاخود بەگیانێكی ئابوورییانەی فرە كۆنو
كاری ئاگاییانەو هەروەها نا ئاگاییانە؟ یان بەكاری كلتووری؟ پێویستە
هەموو گریمانەكان وێنا بكرێت یاخود كۆمەڵێك گریمانەی دی پێشنیار
بكرێت .ماركسیە فەرمیەكان بە رێبازێكی ئەزموونگەرییانە گەشەی هێزی
بەرهەمهێنان لە بری سەنگی پێشكەوتنو عەقڵگەرایی دەگرنەبەر تەنانەت
گەر نەشگەنە كۆتایی ئەو مەسەلەیەی كەسیفەتی فەرمی ماركس وەردەگرێت
لە ئاوێتەكردنی كەڵەكەبوون و مێژوو.
لە سۆنگەی هەنگاونان ب��ەرەو كۆتای ئەم مەسەلەیە ك��رداری
درووستكردنەوە (تصنیع) بە ئاوەژووكردنەوە و ئاوەژووكارییەكانی دووچاری
رەوشێكی مێژوویی دەبێت لە:
روانینە هاودژەكان بۆ ئازادی و فراوانخوازی و دەوڵەمەندبوون و
چێژ بینی لەگەڵ ماكە بەراییەكانی زەمەنی سەرمایەداری بازرگانی وەك:
چەتەگەریو گەڕان بە دوای زێڕو شانبەشان ئەنجامەكانی لە ئیمپریالیمیدا .ئایا
ئەم كردارە بەردەوام نابێتە هۆكارێكی ورووژێنەری مێژوو و داهێنەری ئەو
رووداوانەی كە ئاسەوار گەلێك بە جێدەهێڵن؟ ئایا ناپلیۆن پیاوی خەباتكەر
تاكوو مردن دژ بە ئینگلستانی (بەربەستی كیشوەر) نەبوو بە ئەندازەی ئەوەی
كە پاڵەوانی خەبات تاكوو مردن دژ بە دەرەبەگ بێت؟ بەڵێ ،بەاڵم ئایا
شۆڕشەكان دەكەونە سەر ئەستۆی ئەو كاولكارییەی كە دروستكردنەوە نوێی
كردەوە؟ ئایا پێداگری لە سەر كەڵەكە بوونی سامانەكان بكەین یان كەڵەكە
بوونی زانیارییەكان؟ ئایا ناگەینە خاڵی سەر زەنشتكردنی واقیعو بارودۆخی
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هەنووكەیی واڵتە پیشەسازییە گەورەكان؟ گریمانەكە هەرگیز بێگەردو ب ێ
بایەخ نەبوو ئایا ناچێتە بۆتەی ئیستراتیجیەتێك كە رەنگ و سیفەتێكی زانستی
لەخۆ گرتبێ؟ چی ستراتیجیەتێك؟ وەاڵمدانەوەی ئاسانە.
مەسەلەی گەشەی دەستنیشاننەكراو كە دەڵێ بەرهەمو بەرهەمداری
دەتوانرێت و پێویستە لە سەریان بەبێ دەستنیشانكردن گەشە بكەن .ئەم
مەسەلە بە رواڵەت زانستیە مەسەلەیەكی ئایدۆلۆجیە و هەروەك لەسەر هەمان
شێوازی لیبڕاڵی هەردوو سەدەی هەژدەیەمو نۆزدەیەم دەڕوات .لە خزمەتی
كێدایە؟ واڵتە هەرە درووستكەرەكان خزمەتی ستراتیجیەكانیان دەكەن .واڵتە
بێهێزەكانو كەمتر پێشكەوتووەكان لە خولگەكانیان دەمێننەوە و هەمان ئەو
ئامانجانەیان بۆ پێشنیار دەكەن كە لە گەیشتنیان رێگری دەكرێن .مەسەلەكە
فریوبەرە بە ئەندازەی ئەوەی كە لەمیان دیاریكردنی گەشە و پێداویستیەكان
و ئامانجە ئابوورییەكان گوومانی كەمتر لەهاودژییەكەی ناكرێ بۆیە پێشوەخت
دەبێ بەدوای رێگەی لیدووركەوتنەوە بگەڕێین.
.20وەهمی مێژوویی:
ماركسییەكان لە وەهمدا ژیان و خۆراكیان پێدەبەخشی .ئەوان لە
بیریان چوو یاخود بێدەنگبوون بەرامبەر السەنگی و نەبوونی بڕوای تەواو
سەبارەت بە تێڕوانینی ماركسی بۆ مێژوو .لە دەوروبەری  1845-1844ماركس
مێژووگەری تێكەاڵ بەرهەم دەكات بە واتا گشتیو فەلسەفیە ماوەكەی هیگاڵ
كە بریتیە لە بەرهەمهێنان بۆ خوودی خۆی و داهێنانی تایبەتی خۆی كە
ماركسی لە دەسەاڵتی خاوەندارێتیو خواوەندێتی بیرۆكە رزگاری كرد .لەم
ریزبەندەوە مادییەتی مێژوویی واتایەكی درەوشەدار و ناوردكار دەگرێتەخۆ
و پاشان ماركس ڕاڕادەبێتو مافە تایبەتیەكانی مێژووگەری دەكێشێتەوە.
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رستە و دەستەواژەگەلێكی سەرنجڕاكێش دەسپێدەكات بە( :مێژوو
لەوە زیاتر) و لە كارلێككەری مرۆڤی بەدواداچووی مەبەستەكانی زیاتر
چیدی نییە .مرۆڤ بریتیە لە (كۆمەاڵ ،الحشد) لە مێژوو و بە مێژوو لەسەر
شانۆی مێژوو كۆمەڵە كەسەكان تێكەاڵ یەكدی دەبن و كاردەكەن .مێژوو
هیچ شتێك درووست ناكات .ئەو زیاتر ئەو مرۆڤی زیندوو واقیعیەیە كە كار
دەكاتو تێدەكۆشی (بڕوانە كتێبی خێزانی پیرۆز) ،بەاڵم لە روانگەی كتێبی
ئایدیۆلۆجیای ئەڵمانی -مێژوو بە تەنها بریتیە لە دوا بەدوا یەكهاتنی نەوەكان
و دەبوو پابەندییەكی تەواوی بە مادییەتی مێژوویی هەبوایە ،هەروەها
السەنگە لەنێوان گشتگیرە پووچەكان و بەراوردكردن (نزیككردنەوەی ئەم
و ئەو لە كۆمەڵگەكان یاخود سیستمە رامیارییەكان) ،یاخود ئەوان ئەوە
رادەگەیەنن كە لەمیانی سەیرورەوە شتی نو ێ دەردەكەوێتو لە سۆنگەی
ئەم تازەگەرییانەوە تواناو بەهرە مرۆییەكان پەییان پێدەبرێت و ئەمەش
بەڵگەیەكی دوورە رۆنییە بە راستی .ئایا ئەمە نزیك نییە لەوەی كە هیگاڵ
وتوویەتی؟ لەم حاڵەتەدا ماددییەتی مێژوویی لە هیگڵیزم جیاواز نابێت تەنها
لەوەدا نەب ێ كە ئەو ئاوەژووی دەكاتو كۆتایی بووەكان رادەگەیەنێت ،لە
روانگەی هیگاڵ مێژوو دەسەاڵت بە دەوڵەت دەدات.
كاتێك كە پێداگری لەسەر كارو كرێكار و چینی كرێكار (نەك بە
سیفەتی ئەوەی هێزێكی سالبە ،بەڵكو وەك هێزێكی پۆزەتیڤی رامیاری
و بەرهەمهێنان بە واتای وورد دەكات ،ئەوسا بە ب��ەراورد لەگەاڵ ئەم
زانستە تایبەتمەندە بەدوای تاوتوێكردنی مێووە هەڵوەشاندنەوەی هێماكانی
دەگەڕێن .لە بری داننان بە نەمانی بڕوایی رەهاو بەدواداچوونی بنیاتنانی
تیۆرییەك بۆ مێژوو یان لە بارەی مێژوو زۆربەی ماركسییەكان كەوتنە نێو
بڕوا پێبوونەوە والسەنگیەكانی مادییەتی مێژوویی لەناوچوو و لەرێگەی
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توێژاڵێكی فەلسەفی قەرەبوو و قایل كرا.
ماددییەتی دیالیكتیكی بە سیفەتی ئەوەی كە سیستمێكی فەلسەفی
بوو یاساكانی سەیرورەی داڕشت لە رێگەی جێگیربوون لەسەر سەیرورە و
لە نێو بااڵبوون (التعالی)( ،بااڵبوونی دەزگای فەلسەفیو دەوڵەت) بێئەوەی
بگەڕێتەوە بۆ لۆجێك و گرفتەكانی (یەكانگیری گوتە)و بۆ پارادۆكسیزمی
مێژوو .ئەو كارەی كە هەمووانی قایل دەكرد :خودی دەسەاڵتە سیاسی و
دەزگاییەكان و فەیلەسوفەكان بوو و دەسەاڵتە متمانە دارەكانیان بە دوو
جۆر پشتگیری لێدەكرا :وەهمی مێژوویی (ئەو مێژووی كە پشتگیری و
پاڵپشتی پێدەبەخشین) و پشتگیری دەزگایی (ئەو دەسەاڵتە رامیارییەی كە
وەك سەنگی راستی بوونیاتنرابوو).
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بەشی چوارەم
ج
.21مێژووگەری:
ئ��ەم وشەیە شانبەشان رەنگەڵەییەكی كەمتر بەبیر گرامشی
دەبەسترێتەوە ،ئایا ووشەیە هەڵەیە؟ بەڵێ ،چونكە مێژووگەری زۆری
مێژوونوسەكان كورتبینترن لە مێژووگەری كرامشی .تیۆری گرامشی خودی
خۆی وەك تیۆرییەكی رامیاری ئاشكرا دەكات.
لە دەوروبەری ساڵی ( )1925گرامشی بەدوای چارەسەركردنی گرفتە
رامیارییەكانی ئەوروپا دەگەڕا لە رێگەی گرنگیدان بە ئەزمونی سۆڤیەتی،
بەاڵم بێئەوەی ئەم نموونەیە بە شێوازێكی وروژاو و هەڵچوانە بگرێتە بەر.
با الیەنێك لە مەرجەكانی ئیتاڵیا و ئەو گرفتە مێژووییە تایبەتییانەی ئیتاڵیا
بخەینەالوە كە لە روانگەی پێوانەكانی گرامشیەوە (بە شێوەیەكی تایبەت لە
میانی پەیوەندییەكی باكووری نیمچە دوورگەكە بە باشوورەكەیەوە).
سەبارەت بە گرامشی ئەزمونی ئیتاڵیا بەرامبەر بە گرنگی و
گەورەیی مێژوویی ئەزموونی سۆڤیەتی كارێكی شاراوە نەبوو و وایدەڕوانی
كە كاری سیاسی و ستراتیژیەتی سیاسی ناتوانێت ئاڵۆزییەكانی هەموو
كۆمەڵێك و ئایدۆلۆجیا و پەیوەندی چینەكان بە یەكترییەوە (شانبەشان
الیەنە ئایدۆلۆجیەكانی) و میراتەكانی (بە میراتی ئاینیشەوە) و شتی
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تر فەرامۆش بكات .گرامشی هەوڵی بۆ پێشبینی كردن و ئامادەكردنی
مەجەكان دەدات كە چینی كرێكار دەتوانێت دەسەاڵتی خۆی بە سەریاندا
پیادە بكات .بەم دەستەواژەیە دەتوانێت دەسەاڵتی خۆی بە سەریاندا
پیادە بكات.
بەم دەستەواژەیە بیرمەندی ماركسی ئاماژە بۆ بەرجەستەكردنێكی
سەیری دیكتاتۆریەتی برۆلیتاریا دەكات و توانای دەسەاڵتی چینێك بۆ
راكێشانی چینەكانی دی و بەشێك لە چینەكان لە پێناو بونیادنانی كۆمەڵێك
بە هەموو خەسڵەتە لەخۆگرتووەكانی وەك :كلتوور ،گوزاتنەوەی مەعریفە،
پەروەردە ،قوتابخانە و زانكۆ ،هونەر و داهێنانە هونەرییەكانی و ئاكار
لە پێناو پیادەكردنی دەسەاڵتی چینی كرێكار دەبێت مەرجی پێویست لە
ئارادا بێت گەرچی كەموكوڕیشی هەبێت :پارتی تەیاركراو بە تیۆری و
بەردەوام سەرقاڵی بە گەڕان بەدوای ئاستی عەقڵی .بە كورتی گرامشی
بۆ پەیبردن لێكۆڵینەوەی ئەنجام دەدا ،یاخود پتر لە پێناو داهێنانی خودی
مێژوویی و رامیاری :بیرمەندی بەكۆمەڵ و (ئێمە)ی رێكخەری گرووپە
كۆمەاڵیەتیەكانی دی لەرێگەی رزگاركردنیان لە ئاسۆ سنووردارەكانی
بۆرژازییەت .خوودی مێژوویی لە راوانگەی گرامشی دەوڵەت نەبوو
و هەروەها چیتر میر نەبوو .لەمەسەلەی پێكهاتەی قەبارەی مێژوویی
دەكۆاڵیەوە واتە سیستمی ئەو رێككەوتنە رامیاریانەی كە لە دەوروبەری
پرۆلیتاریا دەسوڕێتەوە و قەبارەی مێژوویی بە واتای وورد هی ئەم دوو
ووشەیە :بەستنی رێككەوتننامەی بەهێز و دامەزراو لەسەر بنەمای مێژوو،
واتا سەر بە چینەكان و بونیادی چینەكانی كۆمەڵ.
 .1دەتوانرێت گرامشی بەخودگەرا تۆمەتبار بكرێت ،لە روانگەیەوە
ئایدیۆلۆجیا لە مەعریفە جیاناكرێتەوە و ه��ەردووك لەنێو فەلسەفە
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و فەلسەفەگەرایی مێژووكراودا یەكدەگرێت ،هەر بیرێك لە ئامرازی
بیرمەندێكی بە كۆمەڵ بەوال جیدی نییە و بریتیە لە سات و نیوەنگیری
خودی مێژوویی و رامیاری.
.2لەگەڵ ئەمەش ئەم تۆمەتباركردنە رەوا نییە ،چونكە لەوەدا
پەی بە هەوڵێكی سەرنجڕاكێش و نائومێد دەبرێت لە وێناكردنی رۆڵی
دەسەاڵتدارانەی پارتی چینی كرێكار لە توێی مەرجەكانی ئەوروپای رۆژئاوا.
.3ئەو هەوڵە دەكەوێتە نێوان شۆڕشی ئۆكتۆبەر و ستالینیەت و لەم
بەروارە پڕۆتادارتر و واتادارتر دەبێت ،واتاردارتر لە هەوڵی جۆرج لۆكاش
كە هۆشیارییەكی چینایەتی رووت درووست دەكات و هەوڵەكە شكست
دەهێنێت و ستالینیەت شكست و رسواكردنەكەی دەگرێتەخۆ.
كارەكە الیەنگری حوكمێك دەكات كە چەندین جار فۆرمەلە كراوە.
ستالینیەت مێژوو دادەخات گەر داخستن لە ئارادا بێت و ئەو لەیەككاتدا
مێژووییەتی و مێژووگەرایی كۆتایی پێدەهێنێت.
.4بە ئەندازەی ئەوەی كە ئەمرۆ دەتوانرێت رێككەوتنە سیاسیەكان
وێنا بكرێت ،مەسەلە پەیوەندی بە بەشەكانی چینەكانی (رۆشنبیر و خوێندكار
و كرێكارانی كارگە نوێیەكان و الوانی كرێكارو هتد) هەیە .ئایا ئەمە هێشتا
قەبارەی مێژووگەری پێكدەهێنێ؟ ئەو رێككەوتننامانە چۆن بەرێز بەندێك
دیاریناكرێت؟ ئایا ئەمە لەراستیدا (خودی بەكۆمەڵ نییە)؟
 .22مێژوو و بزووتنەوەی دیالیكتیكی:
با وادابنێین هێز گەلی واقیعی و ماددی و یاخود كۆمەاڵیەتی-
رامیاری لە بۆتەی پەیوەندییەكی دیاریكراو هەڵوێستێكدان و رووبەڕووی
یەكدی دەبنەوە ،ملمالنێ بە چەند قۆناغێكی شاراوە و ئەگەریی و پاشان
و راگەیاندراو سەخت تێدەپەڕێت و لەوێوە دەگەینە رادەی خەباتكردن،
130

ئاشنابوون بە كارل ماركس

یەكێك لەو هێزانە دەباتەوە و یەكێكی دی شكست دەهێنێت و هەڵوێست
دەگۆڕێت بۆ روودانی شتێك یان شتێكی روودراو یاخود رووداوگەلێكی دوا
بەدوایەك و ئاكامەكانی دەردەكەوێت بۆ ئەوانەی بەشێكن لە مەسەلەكە.
ئایا ئەم جۆرە بزووتنەوە دیالیكتیكیە (ملمالنێیاویە) دەتوانێت بەبێ
گفتوگۆ خۆی بە (مێژووگەری) وەسفبكات ،گەر بزووتنەوەی دیالیكتیكی
مێژوو و مێژووگەری هێنابێتە ئارا ،ئەوا رێچكە پێچەوانەكەی (كە لە
چەمكی مێژوو دەستپێدەكات و لە بزووتنەوەی دیالیكتیكی كۆتایی دێت)،
نابێتە خاوەن هیچ بەڵگەیەك .ئەوەی راستی بێت پێناسەی مێژووگەری بە
بوونی تیۆری گشتی بزووتنەوەی دیالیكتیكی دانرا كە لە بنەڕەتدا تیۆرێكی
فەلسەفیە (هێگڵ) ،بەاڵم لە فەلسەفەی میتۆدی جیادەبێتەوە بۆ ئەوەی
بە لۆجیكی گشتی خۆی گرێبدات ،ئەم خستنەرووەی هیگڵ سەبارەت بەم
دۆزە و راستكردنەوەی بە شێوەیەكی قووڵ لەالیەن رەخنەی ماركسیەوە
بۆچی الی خۆمان نەپارێزێت؟ بۆچی مێژوو مێژووگەری پێناسە نەكەین بە
دەسپێكردن لە لۆجێكی گشتی و لۆجیكی دیالیكتیكی و بەردەوامبوون لە
تیۆری هاودژە دیالیكتیەكان؟ گریمانەیەكی هەڵخەڵەتێنەرە.
ئەستەنگەكانیش ئەمانەن-:
 )1لە كاتی وەستاندنی رووبەڕووبوونەوەی كێ دەست بەشەڕەكە
دەكاتەوە؟ كێ بەربەرەكانیەكە دەردەبڕێت و كێش وەاڵمی دەداتەوە؟ لە
رێگەی ئەم پرسیارانەوە لە مێژوو روون نەبۆتەوە .لەدوای سەرهەڵدانی
رووداوەك��ە چۆن پەیامی درووستكەرانی مێژوو ،یاخود جێگرەكانیان
بخوێنینەوە؟ پاشان بە شێوەیەكی تایبەت كێ سەركەوتوو دەبێت و بۆچی؟
بە گوێرەی تێڕوانینی هیگل ئەو سەركەوتووەی كە خەبات تا مردن پەسەند
دەك��ات ،سەركەتوو دەبێت بێ هیچ بەهەند وەرگرتنێكی چەندایەتی
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(سامانەكان و پەیوەندی هێزە واقیعییەكان) ،چونكە خەبات تاكو مردنی
پەسەند كرد .ئایا ئەمە راستە؟ لە روانگەی ماركس كاتێكە تاكو مردن پەسەند
دەكات ،بەاڵم وا دێتە سەر ماركس كە گریمانەی هۆكار گەلێكی پۆزەتیڤانەتر
بۆ كارو ئامرازگەل و مەبەستگەلێكی دی بۆ چینی كرێكار بكات.
نیچە لە ئاكامدا بەدوای ئەو فەزیلەتە دەگەڕێت كە خزمەتی الیەنی
سەركەوتوو دەكات (بۆ نموونە فەزیلەتێك كە هەڵگری ئازارەكانی خەبات
بێت) ،بەاڵم ئەو پرەنسیپ و بیروباوەڕانە چین كە پشتگیری لێدەكەن؟
 .2كەوابوو پەیوەندی نێوان بزووتنەوەی دیالیكتیكی و عەقڵگەرایی
لەڕووی خەبات تاكو مردن تەمومژاوی دەمێنێتەوە .عەقڵگەرایی بزووتنەوەی
دیالیكتیكی گریمان ئەوە دەكات كە هاودژییەكان رووبەڕووی ئاڵۆزی و
پەنهانی دەبنەوە( ،واتا بوونی گرفتێك یاخود چەند گرفتێكی بەیەكداچووی
دیارینەكراو) و چارەسەر لەمیان خەباتەكە دەردەكەوێت لە توێی ملمالنێكەوە
دەردەچێت و ئەم چارەسەر كردنە بەردەوام سنوور پێدراوەكانی ملمالنێكە
لە رێگەی چارەسەركردنی گرفتەكە ،یاخود كۆمەڵە گرفتەكەوە دەبەزێنێت؟
گەر مێژووگەری لەڕووی دیالیكتیكیەوە سنووری بۆ دانرابێت ،ئەشێت
رۆژێك وا روویدا كە بزووتنەوەی دیالیكتیكی یبێتە هەڵگری پرەنسیپە
دیاریكراوەكانی مێژووگەری.
 .23ناوچەرگەی هیگڵیزم:
سەبارەت بەو پرسیارە سادەیە( :مێژووگەری و مێژوو چییە؟ و
كێ درووستیان دەكات؟ هیگڵ وەاڵمێكی سادەی دایەوە ،بەاڵم دەمامكی
كارێكی نەیان و وێنەی كارەساتاوی مێژوو خەبات تاكو مردن بەسەر روویدا
دادەپۆشێت .لەو روانگەیەوە فەلسەفە خۆی مێژوو درووس��ت دەكات
(و دواجاریش فەیلەسوف) .گومانی تیادا نییە فەیلەسووف بەشێوەیەكی
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راستەوخۆ بەشداری ناكات و بكەری راستەوخۆ (بكەر ئەركی چاالك كردن
دەگرێتە ئەستۆ) و ئەوسەریش نییە (نووسەر ئەو كەسەیە كە لەبارەی
رووداوەك���ان دەنووسێت) ،بەاڵم لەپشتیانەوە خۆی دەشارێتەوە .ئایا
كردەوەی فەلسەفی لەگەڵ ئەوەی كار لە رووداوەك��ان دەكات جێبەجێ
ناكرێت؟ یەكەمیان لەخۆگرە و دووەمیان تاوتوێ دەكات.
گەر فەیلەسوف هەمیشە یەكەمینی قسەكەرەكات نەبێ و هەندێ
جار لەدوای شەڕەكان بگاتە جێ لەگەڵ ئەوەشی ئەو قسەكەرو دەربڕی
دەسكەوتە و خەوشی هۆكارەكان دەردەخات و ئەوی لە توانادایە ئاشكرای
دەك��ات .هەر ئەویش سیما گەورەكانی ئەو واقیعەی كە بەم شێوەیە
پێكهێنراوە دەخاتەڕوو ،بەاڵم ووردكارییەكانی جێبەجێكردن و وەهم و
هەلسەكانی دی كەساتی دی پێی هەڵدەستن .هیگڵ كارە پرۆپووچ و
ناشیرین و جیاكارییەكانی دەستنیشان نەكرد .هیگڵ رۆحی جیهان وا پێناسە
دەكات كە لە مرۆڤێكدا بەرجەستە دەبێت كە جلوبەرگی لە بەرەو خاوەن
پێداویستی فیزیۆلۆجی و پێداویستیەكانی ترە و خاڵی الوازیشی تیا بەدی
دەكرێت.
رووی دوو الیەنەی رۆحی جیهان لە هیچ شتێكی قورساییەكانی
مێژوو و دواكەوتنی تا ئەو شوێنەی كە رێنمایی دەكات النادات .هەرچەندە
پاڵەوانێك بەرامبەر خزمەتكارەكەی نەبێت ئەوا فەیلەسوف ناكەوێتە
نێو هەڵەی دزێوەكانی مێژوو بەرێت و هەرچەندە پاڵەوانێك بەرامبەر
خزمەتكارەكەی نەبێت ئەوا فەیلەسوف ناكەوێتە نێو هەڵەی دزێوی ئەوتۆ
وەك ئەوەی چاالكی دەكات و كایە دوورەكانی پێ دەبینێت.
ساویلكەیی فەلسەفیە! ماركس لە توێی بەیانیامەكەیدا دەڵێت :مێژوو
فەلسەفەی درووستكرد نەك پێوانەكەی .عەقڵی فەلسەفی كار دەكات و
133

ئاشنابوون بە كارل ماركس

عەقڵی كردەكی روون دەكاتەوە (ئەو عەقڵەی كە پیادەكاری كۆمەاڵیەتی
و بە تایبەتی پیادەكاری پیشەسازی پێكدەهێنێت) و لەبناغەی ئەم عەقڵەدا
بەرهەمهێنانی كارەكان و بەرهەمهێنانی (مرۆیی) و جیهانەكەی لە رێگەی
كاركردنی پێوانە لەنێو كۆمەڵدا ،واتا بەرتەسكەكەی بریتیە لە بەرهەمهێنانی
بەروبوومەكانی بە یارمەتی تەكنیكارییەكان و زانستەكان .بەڵێ ،بەاڵم
پرسیار سەبارەت كۆتایی بەخراوە روسی دەمێنێتەوە بەاڵم ئاكامی ئەوەش
ناگەتە چارەسەر .كۆتایی كێ و چی؟ كۆتایی فەلسەفە بەبێ مێژوو؟ یاخود
بەدواداچوونی مێژوو بەبێ فەلسەفە؟ یان هەردووك پێكەوە یان بە هاودژی؟
دوای سەدەیەك پارادۆكسەكە بەم شێوەیە فۆرمەلە دەكرێت.
 .24مێژوونوسین:
ئایا مێژوویی نووسراوە؟ با دان بەوەدا بنێین و بەدوای گریمانەی
نووسراودا بچین؟ ئەوی شایستەی نووسینە و پارێزراوە لە پێناوی نووسینەوەیدا
و ئەوەی كراوە بۆئەوەی بە نووسراوی بمێنێتەوە .بزووتنەوەیە .كاری گرنگ
هەڵسوكەوتی كەسانی گرنگە ،بەاڵم قسە لە هەوادا پەرتوباڵو دەبێتەوە و
تەنها شتێكی تێپەڕیووە و پاشان وا قسە دەكەین خواستەكانمان بلێتەوە.
كەوابوو پێویستە سەیری ئەوە بكرێت كە :نووسراو بریتیە لە تۆماركردنی
ئەوەی كە شایستەی تۆماركردنە (ئەو كردەوانەی كە شایەتی تۆماركردنی)
نوسراو و تۆماركراو و دەسەاڵت هاوشان یەكدی دەڕۆن .پێویستە الیەنی
هەڵخەلەتێنەری نووسراومان بەیاد نەچێت ،هەروەها ماقووڵیە وەهمیەكەی و
راشكاویە شێوێنراوەكەی و سیحری دەربڕینەكەیشی كە لە ڕێگەی نووسینەوە
ئەنجام دەدرێت .هەر لەسۆنگەی نووسینەوە خوێنەر رابردوو لە شێوەی
تابلۆیەكی تەواوكراو شانبەشانی كراتێكراوییەكی تەنز ئامێز دەبینێت ،بەاڵم
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هاوكات پەرۆشی درووستكردنەوەی دەبێت .دواتریش مێژوو مێژووەری
بە سیفەتی دوو سیستمی گومانلێكراو و وەهمە مێژووییەكانی نووسین
تەنها لە رێگەی شافافیەتی وەهمی ناڕۆك بەڕێوە ،بەڵكو بە گوێرەی
دووبارەبوونەوەش (دووبارەبوونەوەی زەمەن و دووبارەبوونەوەی گەڕانەوە
لە پێشەوە بەرەودوا) ئەنجام دەدرێن.
بە كورتیەكەی كامڵبوونی ئەو لە رێگەی خۆحەشاردان لەبەشی دواوەو
نێوجەرگەی بەڵگەنامەدا دەستەبەر ئەكرێت .بڕوانامەی مێژوویی ناوبراو و
بەمجۆرە سیفەتە بینراوە (لە رێگەی وەهم پتر لە فریودان) بكوژی زەمەنە.
ئەو ئایدۆلۆجییایەی كە دەسەاڵتی یاسا و هێزی خۆ لەمیان نووسینەوە
وەردەگرێت و بۆ خۆڕاگری و یەكانگیری پەنا دەباتە بەر دووبارەبوونەوەی
ئەوا لە توێی مێژوو و بەهۆیەوە دادەمەزرێت.
 .25دەنووسێت و درووست دەكات:
لەوانەیە مێژوونوسی پیشەكار پێی وابێت لە بۆتەی مێژووی دامەزراو
بە نووسینەكەی مێژوو كاتێكە هەڵیدەبژێری و رووناكی دەخاتەسەر و
پیشەكارەكان رەزامەندیان لە ب��ارەوە دەردەب��ڕن ،بەاڵم بەگوێرەی چی
پیودانگێك؟ بە گوێرەی ئەو پێودانگە میتۆدی و زانستییانەی كە دایانڕژتووە
نووسەری ژیاننامە پاڵەوان درووست دەكات ،یاخود دەیڕوخێنێت .تۆماركەری
رووداو رووداو درووست دەكات ،یاخود لەناوی دەبات .كاری مێژوویی لە
تۆماركراو نووسراو لەالیەن مێژوونوسەوە پەی پێدەبرێت.
دابەشكردنی كاری زەینی دیاری كراو نووسین لەسەر نووسین .ئایا
ئەمە نموونەیەكی جوانی ئەم دەسەاڵتی نووسینە و ئەو دەسەاڵت نییە كە
وا تێبینی دەكەین جارێك بە هۆیەوە پیرۆزبایی لەخۆمان دەكەین و جارێك
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بە پارێزییەوە حوكمی لەسەر دەدەین و بە دەگمەنیش بۆ هەنگاونان تاكو
كۆتایی حوكم بەسەر رەخنە ریشەییەكەی دەدەین؟ گومانی تیادا نییە مێژوو
(زانستی مێژوو) سەیركراو بە سیفەتی پیشەیەكی رێكخراو و دەمەزراو
لەسەر گۆڕەپانێكی پەرژینكراو (بە بەربەست تەڵەزگە) درووست دەكرێت.
كەوابوو زانست دەیەوێت دەستبەرداری فەلسەفە بێت ،بەاڵم خاڵی الواز
لێرەدا بەدیدەكرێت .ئەو كەلێنەی (كە هیچ قوفڵێك ناتوانێت بە رەوانی
داینێت) لە شوورەكەدا كراوەتەوە .لە رێگەی كرداری ئاوەژوو كردنەوەیەكی
سەیر كۆمەڵێك مێژوونوسی لە رێگەی داننان بە زانستەكانیان فەلسەفەی
(توینبی و شبنگلەر و هتد) جیادەكەنەوە ،وات ئایدۆلۆجیایەك جیادەكەنەوە
كە دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی مشتومڕی نوێ الی مێژوونوسان ،چونكە
فەیلەسوفان ئەو فەلسەفەیە كەمێك الواز دەبینن و خودی خۆپیشیان لە
مێژووی فەلسەفەدا بە ئاستەنگی بەریەكدی دەكەون و وابەستەی دەبن و
تیادا بەرجەستە دەبن لەژێر كاریگەری هیگڵ ،بەاڵم چیتر دەرك بەبوونی
پەیوەندی نێوان مێژووی فەلسەفە و فەلسەفەی مێژوو ناكەن.
بەمجۆرە توانای خودی مێژوو سنووردار دەبێت .ئەو دەخوازێت
سیحراوی بێت ،بەاڵم سیحر زیاتر پابەندی قسەكردنە و نووسراویش سیحر
دەكوژێت (بۆ ئەوەی لە جیاتی ستەمكاری شت درووست بكات) ،بەمجۆرە
كار لەمیان نووسین دەبێتە كار لە میانەی كارو قسە و دوا بەدوای یەك و
بێكۆتا بەردەوام دەبێت.
 .26گەورە پیاوان
گەورە پیاوان بەهۆی درووستكردنیان بۆ مێژوو و هەندێكجار
بەهۆی نووسینەوەی و داهێنان بە شێوازی تایبەتی خۆیان (هەركەسە و
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خاوەن شێوازی فرە تایبەتی خۆیەتی) زەنگی مێژوویان لێدا ئەمە بوو بڕوای
هێگڵ و ئەم ووتەیەشی سەبارەت نابلیۆن دەربڕی كاتێكە لە سیانزەی
تشرینی یەكەمی ( )1806ئاماژەی بۆ كرد .لە رێگەی ووشەگەلێكی تیچەییانە
دەتوانرێت مێژوو داڕووخانی خۆی بەهۆی گەورە پیاوانی مێژووەوە
دەستەبەر دەكات (تەنانەت گەر مێژوونوسە گەورەكانیش خۆیان گێل بكەن
لەمەڕ ئەم كرداری لەناوبردنە) گەورەترین ئەوانە كێیە؟
ستالین لەگەڵ ئەوەشی گەر كەسێكی ن��ەوەی دوات��ر بفەرموێ
بەنووسینی مێژووی داڕووخانی خوودی مێژوو ئەوا هیتلەر و مۆسۆلینی پتر
لە چەرچڵ و جەنەڕاڵ دیگۆل لەم كارە بە دوور ناگرێت .ئەم لیستەناوە
بەس نییە و گریمانەی ئەوە ناكات كە خودی كارگە مێژووییەكان بریتیە لە
گەورە پیاوانی مێژوو و خاوەن بەهرەی جیاواز و چاالكی جوداو ئەوانەی كە
شارەزایی سەركەوتن و شكستە جیاوازەكان بوومە مێژووگەرییان بەدەستهێنا،
ستالین نسكۆی مێژوویی شۆڕشی خستەگەڕ لەگەڵ هاتنی جەنگی جیهانی
دووەم و ماوەی دوای ئەو.
كارێكی گەورەیی بۆ نەوەكانی داهاتوو بەجێهێشت :ئەو روسیایەی
بۆ جێهێشت كە مێژووییانە بیر لە خودی بڕوانێت كاتێكە (جگە لە چەند
رۆشنبیرێك) هۆشیارییەكی دزێەی بە ئەنقەست دارێژراوی متمانەدار یاخود
زیادەڕۆ لە متمانەدارییەكەی باڵودەبێتەوە كە بە دەستەواژەیەكی ماركسی
فۆرمەلەكراوە و رقی لە هەموو راستگۆیی و حەقیقەتێك دەبێتەوە و ویستی
ئەو ئیرادەی هێزەی پێوە مۆركراوە كە نیچەی نەفرەتلێكراو دیاریكردووە.
لێكدژییەكی گەورەیە :هیچ لەم مێژوو شوێنەرانەی كە مێژوویان
رووخاند ،مێژووش بەوان رووخا خاوەنی هیچ زانیارییەك نەبوون لەمەڕ
مێژوو .هەر هەموویان بڕوایان بە بەخت بە پیتۆڵی و نەمری پەیام و
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بیرو نەمری نیشتمانەكەیان هەبوو .ئەوان وەك كەسانی سۆفی و سۆزدار
و نیشتمانپەروەر تا دوایین رادە سەیری مێژوویان دەكرد ،ئایا ئەوانە
ئایدۆلۆجیت بوون؟ تەنانەت ئەوەشی نەبوون .ئەوان كۆمەڵێك ئەزمونكاری
میكانیلی بوون كە هەواداری پێشڕەوی دەكردن .بۆیە مێژوویان لە كاتی
درووستكردنیا بەدۆرخستنەوە و پارچە پاشماوەكەیان جێهێشت و ئێمە
لێشیان لەسەر پاشماوە رووخاوەكەی بەجێهێشت.
زانایانی كۆمەڵناسی بۆ ئاماژەكردن بەم پیاوانەی دەوڵەت ناوێكیان
دۆزییەوە و بە پیاوانی كاریزما وەسفیانی كردن و جوانی دەربڕینی
پەیوەندیداری ئەم ناوە كەموكوڕی راڤەكاری حەشار دەدات .مرۆڤی
وەسفكراو بە كاریزما دەزانێ چۆن دەوڵەت لە خودیا ئاوێتە بكات لە رێگەی
شاردنەوەی خودی خۆی لەنێو دەوڵەتدا و هەروەها ئەوەشی دەزانێت كە
چۆن مێژوو بەكاردەهێنێت لە رێگەی بەرپەرچدانەوەی ،واتا لە رێگەی
پاڵنان رووەو لەناوچوونی .
 .27مێژوو و زانستی كۆمەڵناسی:
پلە یەكەمی مێژوو و سەردارییەكەی كە ماركس لەدوای هێگڵ هەوڵی
ئاشكراكردنی دەدات توانای مانەوەی بەردەوامی نامێنێت .ئەوسا دەگززترێ
زانستەكانی واقعی مرۆیی یاخود كۆمەاڵیەتی سەرئاو كەوت و خۆی دۆزییەوەو
بوارو شێوازو بابەتەكانی دیاریكرد .لەراستیدا سەردارییەتی مێژووی رەها لە
هیگڵەوە تاكوو ماركس لەگێڕانەوەیەكی یاسایی بواری مەعریفە بەوالوە چیدی
نییە .مێژووی هیگڵی دەسەاڵتی لەگەڵ لۆجیك و زانستی سروشت و خێزانی
پیرۆز یاخود سیانەی پیرۆزی فەلسەفەی رەها دابەش كردو پاشان الی ماركس
ملمالنێ لەنێوان مێژوو بەسیفەتی رێنمایی كەرو ئابوری رامیاری وەك زانست
138

ئاشنابوون بە كارل ماركس

و رامیاری وەك ستراتیجیەك هەبوو و زانستەكانی دی لەپێناو ئەم ملمالنێیە
پێشكەوتنی خۆیان بەدەستهێنا.
گەر بە ووردی لە زانستی كۆمەڵناسی بڕوانین دەبینین شانبەشان
مێژوو پێگەی و شوێنی خۆی دەگرێت و لە دەوروبەری هەمان سەردەم وەك
رەخنەیەكی چەپڕەو لەدایكبوو لەو كۆمەڵەی كە لەناوجەرگەی مێژووەوە
سەریهەڵدا( ،بڕوانە فۆرێ و سان سیمۆن) .سەرەڕای ئەوەش ئەم زانستەی
كە خوازیار بوو ببێتە زانستێكی بەشی بڕیاردراو ،هەرگیز نەیتوانی بەراستی
رەوشی تیۆری و كۆمەاڵیەتی خۆی دەربخات و جیابوونەوە لە مێژوو پاڵی
بە زانای كۆمەڵناسی دەڵێت وێناكردنی ئەو مێژووە قبووڵ بكات كە زانستی
كۆمەڵناسی رەتدەكردەوە .نە زانستی كۆمەڵناسی و نەش مێژوو رەوشی
ئەپستمۆلۆجییان دەستەبەر كرد.
زانستی كۆمەڵناسی دەیتوانی بێتەچی لە زانستی رەتكراو و رەتكەرەوە
بەوال ،واتا ئەو زەمینەیەی كە هەموو هاودژییەكانی كۆمەڵ و ئاكامیش رەوشی
كۆتایی خۆی خۆی تیا دەردەبڕێت و ئاشكرا دەكات؟ پەیوەندی دیالیكتیكی
نێوان مێژوو و زانستی كۆمەڵناسی –جۆرج گۆرفیتش) ناتوانێ پێكبێت چونكە
بزووتنەوەی دیالیكتیكی ئەوەندەی یەكگرتنی تیا بێت ئەوەندەشی ملمالنێ
دەگرێتەخۆ .تەنها ئاسۆیەك دەمێنێت ئەویش تێهەڵكێشانی زانستی كۆمەڵناسیە
بۆ نێو مێژوو و بە مێژووكردنی كۆمەڵناسیە .گەر كۆتاییەك بۆ مێژوو،
هەروەها بۆ ئەو زانستە كۆمەڵناسیەی كە چڕییەتی مێژوو و هەندێك زەمەنی
دوور دەخاتەوە ئەوسا بە شێوەیەكی ساویلكە دەست بەسەر بابەتەكەیدا
دەگرێت گەر رێگە بەم قسەیە بدرێت ،بۆچی نا؟ ئەوسا دەبینە خاوەن
زانستێكی كۆمەڵناسی مێژوویی و دەروونناسی و ئابووریی و هتد ..ئەم جۆرە
رێككەوتنە كۆتایی بۆ ئیشكالیەتی مێژوو دانانێت.
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ئایا ئەمە بەپێی دیاریكردنی رەوشە ئیسپستمۆلۆجیەكەی مەبەستی
(ئەو كارەیە كە هەلی وێناكردنێكی چاكتر بۆ رەوشی زانستە بەشییەكانی دی
دەڕەخسێنێ)؟ نەخێر .ئەوە بریتیە لە خستەڕووی گرفتی نێو رێكخراویچكی
تاوتوێ نەكار و جۆرە كانتیزمێكی نوێیە كە تیایدا ئاگایی لەمیان ووتەكانەوە
دیاریدەكرێت و ئەو ئیشكالیەتەی تر تایبەت دەبێت بەشێك لە خودیدا-
رەتدەكرێتەوە .مەعریفە و رەوشی تۆری بەدەسپێكردن لە كۆمەڵێك گووتەی
فەلسەفی و زانستی (ماتماتیك ،فیزیكی ،مێژوویی و كۆمەاڵیەتی و هتد)
وێنا دەكراو ئەم كارەش جەختی لەسەر بارودۆخی هەنووكەیی (le statut
 )quoدەكرد كە بریتی بوو لە دابەشكردنی كارو پاشان وەك دەزگایەك
كەوتەگەڕ.
 .28رەخنەگرتن لەمێژوو:
بیری رەخنەیی زیاتر دەكاتە سەر رەخنە لە خوێندنی مێژوو بەو
سیفەتەی گووتەی پلە دووە و یەكەمیان هەڵدەستێت بە دەسنیشانكردنی
ووتەی مێژوونوسەكان سەبارەت بە كاری مێژوویی ئێستاو یاخود نادیار.
بێگومان كارێكی ئاستەنگ نییە ئەوە بخەینە روو كە ئەو مێژووەی لە
خوێندنی سەرەتاییەوە تاكو زانكۆ فێر دەك��را لەسەر بنەمای گووتاری
ئایدیۆلۆجی و زانستی پەندو هونەری گووتاربێژی دامەزرابوو بە درێژایی:
.1هێڵی مرۆڤانەی كالسیكی ،شانبەشان پاڵەوانەكانی و پەڵەوانانی
سەردەمە خۆشەكان و ئەو سەردەمانەی كە بایەخیان كەمتر بوو دەڕۆیشت و
مێژوونوسی وانەكانی شكت و سەردەمی داڕووخانەكانی دەسنیشان دەكرد.
.2ئاكاری مەدەنی ئاكاری چینە ناوەڕاستەكانی سەردەمی عەلمانیەت-
الهوت بوو كە لە سەرچاوەی نیشتمانپەروەری ریشەیی چەپ و ریشەیی
140

ئاشنابوون بە كارل ماركس

نەتەوەیی راستڕەوی فەڕەنسا هەڵقواڵبوو و مێژوونوس لە میانیەوە
قۆناغەكانی لەدایكبوون و گەنجی پێگەیشتن و ژیری فەڕەنسا دەخاتەڕوو.
كەوابوو جۆرێك لە بەردەوامی پالندارێژراو بۆ بۆنەكان و هێڵێكی ئەندامیەتی
زیادەڕۆیی شیاو (لە ڕێگەی تێپەروون بەسەر شێوازەكانی بەرهەمهێنان و
پەیوەندییەكانی و هەروەها بەسەر دابڕیكارییەكان) ،دەخاتەڕوو.
.3ئینسیكلۆپیدیایی ،لە رێگەی بەستنەوەی بەشداری زانستەكانی دی
بەدیمەنی پانۆڕامایی مێژوو .مێژوونوس لەالیەكەوە دەست بۆ سەردەمی
گریك و رۆمانەكان دەب��ات (كە وەك میرات بۆ فەڕەنسا جێماون) و
لەالیەكی ترەوە دەست بۆ جیهانی هاوچەرخ دەبات كە فەڕەنسا تیادا
رۆڵێكی دیارو گەورە دەگێڕێت.
ئاشكرایە كە ئەم مەعریفە دەزگا ئامێزە ئەو مەعریفە تایبەتەی بە
زەمەن (بە سەیرورە) لەخۆ ناگرێ كە نە بەروارەكان فریای دەكەون و
نەشی تۆماركردنی رووداوەكان و رۆمانەكان و بەردەوامی دەسنووسەكان
و ئەندامیەتی زیادەڕۆ و زەمەنە جیاكراوەكان بە دابڕینگەلێكی رەها .ئەم
تێبینیانە جەخت لەسەر رووی ئایدیۆلۆجیانەی ووتەی مێژوویی دەكەن،
بەاڵم كێشەی سەرەكی( :مێژوو و مێژووگەری چیە؟) چارەسەر ناكەن
و بیروباوەڕی میتۆدیانە بۆ دیاریكردنی بیری مێژوویی لەخۆ ناگرن.
پەروەردەیەكی رەتكراوی لەم جۆرە بێگومان لە ئەنجامی ناتەواوی ئەو
پەروەردەیە كە لە رابردوودا وێنا دەكراو یاخود خەون بوو بە دەسپێكردن
لە مەعریفەی گەورەی رێڕەوی هێنایە كایەی (مایۆتیك)ی ئاوێتە بوو لەگەڵ
مێژوو .وهیچ رەخنەیەكی بەشی نییە باس لەم ناتەواویە بكات.
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 .29مێژوو وەك گرفتێك:
كێ مەسەلەی نوێی ،مێژوو و مێژووگەری بە شێوەیەكی بەڵگەدارو
كردەی خستەڕوو؟ شۆڕشی ئۆكتۆبەر دەبوو لەمیان تێڕوانینە ماركسی و
لینینیەكانەوە بە شێوەیەكی تیۆری و كردەی ئەو مێژووگەرییە بهێنێتەدی كە
ماركس پێناسەی كردبوو .بەاڵم شۆرشی ( )1917بە تەواوی ئەم وێناكردنەی
بە دۆرخستنەوە و جیهانی سەرمایەداری هەژاند ،بەاڵم نەیڕوخاند.
بۆچی ئەڵمانیای نەگرتەوە كە واڵتێكی فرەپیشەساز و چینی كرێكاری
بەهێزتر و خاوەن رێكخراوێكی باشی پێشڕەوە شۆڕشگێڕەكان بوو كەچی
لە واڵتێكی كەمتر پیشەساز و پێشەكەوتوو سەریهەڵدا؟ بۆ وەش شۆڕشی
( )1917ئەنجامگەڵێكی روون و ئاشكرای لێكەوتەوە وەك :ستالینیزم و
سەقامگیركردنی دەوڵ��ەت و پێكهێنانی رامیاری رەها كە رووداوێكی
سەردەمی ستراتیجی بوو و بێئەوەی ئەو دەروازە فیكرییە لەبیر بكەین كە
وابەستەیی خۆی بۆ ماركس رادەگەیەنێت و ئاراستە و خواستی فەلسەفەی
بەرباڵو شانبەشان زای��ادەڕەوی زانستی و تەكنیكی و ئابوری و فشاری
تووندتر و كاڵفامتری ووردكار لە پێناو شاردنەوەی بەكارهێنانی ماركسیەت
و پێچەوانەكردنی ئەو كەسانە دەدات كە رەتی دەكەنەوە ،یاخود ئەگەری
ئەوەی هەیە كە رۆژێ لە رۆژان رەتی بكەنەوە و مرۆڤ بۆ یەكەمجار
ویستی لە پێداویستیەوە بەرەو ئازادی قەڵمباز بدات و بۆ دووایین جار،
بەاڵم ئایا بەراستە بۆ دوایین جار بە ئاگاییەوە مێژووی خۆیان درووست
بكەن .مێژووی خۆیان بەشێوەیەكی نابینایانە درووستكرد ،چونكە كردەوەوە
و رووداوەكان ئاكامی لەبەرچاو نەگیراو یان هەیە و سەرپێچی لە مەبەست
بكەن.
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مێژووی خۆیان بە شێوەیەكی نابینایانە درووست كرد ،چونكە كردەوە
و رووداوەكان ئاكامی لەبەرچاو نەگیراویان هەیە و سەرپێچی لە مەبەست و
ئامانجەكان دەكەن .لە سۆنگەی ئەم شوپرلە داهێنانە بەرفراوانە نشووست
هێنان (گەر بخوازین زیاتر دەسڕۆیشتوو بین و بڵێین نیمچە نشووستهێنان)
واتایەكی گەورەو گران لەخۆ دەگرێ .كەوا بوو مێژوو لەم رۆژانەماندا چییە؟
جیهان دابەش دەكاتە سەر :سۆشیالیستی و سەرمایەداری نوێی جیهانی سێهەم
و ستراتیجگەلێك رووبەرووی یەكتر دەوەستن.
پێویستە لەسەر مێژووی جیهانی جیهان درووست بكات و ئەم جیهانە بە
شێوەیەكی جیهانی دەرناكەوێت تەنها لە رێگەی دابەشبوون و رووبەڕووبوونەوە
نەبێت .چینی گشتگیر (گە لە روانگەی ماركس پرۆلیتاریایە) ناتوانرێت بە
شێوەیەكی جیهانی یەكخرێت .كەوابوو ئەو جیهانێتی -العالمیە -درووست
ناكات .ئایا ئەم جیهانێتیە دژ بە مێژوو ناهینرێتە دی (ئەم ئەوە ناگەیەنێت كە
ئەو بەبێ مێژووەكان دێتەدی ،بەڵكو بەبێ یەكگرتن و عەقڵگەرایی مێژوویی
دەبێت) .ستراتیجیەتەكانی مێژووگەری لە ریشەوە دەردەهێنن و پەیوەندی نێوان
ستراتیجیەت و مێژوو پەنهان دەمێنێ ،بەاڵم بێگومان مێژوودەكاتە پارادۆكس.
گێڕانەوەی گەمە ستراتیجیەكان ئاستەنگن بەتایبەتی كاتێك كە هاوبەشەكان زیاتر
لە دووان پێكدەهێنن .پێكهاتەی رواڵەتی و پشكی ئەوەی پێشبینی نەكراوە (بە
سیفەتی بوونی بەو جۆرە دەكرێت مەزندە بكرێت) ،گەلێك گەورەیە.
 .30كایە كوێرانەكانی مێژوو:
ئێمە قسە لەسەر ئ��ەو الیەنە پەنهان و تاریكانە ناكەین كە
مێژوونووسەكان بەجێی دەهێڵن یاخود گرنگی پێدەدەن و مێژوو لەدەرەوەی
ئەم هۆاڵنەدا بەری چاوی دەگرت و تاكوو ئێستاش بەری چاو دەگرێت.
ئەو یان بەجۆرێك تیشك دەخاتە سەر رووداوێك كە سیحراوییەتی بەچاو
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ببەخشێت یاحود رووداوەك��ە دەشارێتەوەو وونی دەك��ات .بۆ نموونە
چوختەیەك لەراڤە كردنێكی گەشەسەندوو یان لەراڤەیەكی ئاراستەداری
ئەندامیانەی وەرگیراو لەفەلسەفە (یان لەزانستەكانی دی كە خوودی ئەویش
لەسەرچاوەی ئاراستەی فەلسەفی و لەوانەش بایۆلۆجی هەڵگوزیووە)
وەردەگرێ بۆ ئەوەی بەئابوورییەوە بەند كرێ و بانگەشەی گرنگی دیاردەو
هۆكارەكانی ئابووری بدات .ئەمە دۆزێكە بەشێوەیەكی هەڵەخرایە ژێر
چاودێری ماركسەوە ،چونكە ئابورییەتی (االقتصادویە) ناتوانرێت دیاریبكرێت،
تەنها لە رێگەی وەسفكردنی ئەو چاوپیاخشاندنەی كە دووچاری الوازی
بووە و بریتیە لە دەربڕینێكی یەك الیەنەی مادییەتی مێژوویی و هەروەها
ئادیۆلۆجیەتیچكی تەواوكارانەی ئاراستەیەكی فەلسەفی تووندڕەوە.
لە ئەنجامی ئەوانەدا مێژووی مێژوونوسەكان چەشنی جوگرافی ناسەكان
پڕە لە زانیاری وورد سەبارەت بە درووستكردنی كارگە و گەشەسەندنی و
سامانەكان و هەڵی وەگەڕخستنیان و هەروەها سەبارەت بازاڕی نەتەوەیی
و جیهانی .هەمیشە بەبێ گەڕانەوە بۆ ماوەی كۆتایی ئەم كاروبارانە بیری
مێژوونوسی ماركسی (دانییل گیران)ی خاوەن ئاراستەی گێرەشێوێنی دەبوو
لە پێناو روونكردنەوەی سیاسەتی شۆڕشی فەڕەنسی ببەسترایەتەوە بە
رەوشی ئابوری و بازاڕی جیهانی و شۆڕشی پیشەسازی ئینگلتەرە .لەمیانەی
ئەم نووسینانە كە زۆربەی كەڕەت نووسینگەلی دانسقەبوون گرفتەكانی
درووستكردنەوە بوونە مایەی گرنگیدانی مێژوونوسەكان.
كەوابوو كایەی كوێرانە دەكەوێتە كوێ لە كاتێكدا ئەو رەهەندەی كە
ماوەیەكی درێژخایەن كە ماوەیەكی درێژخایەن لە سێبەردا پەراوێز كرابوو،
ئێستا سیخنانە بە رۆشنایی؟ شار و شارەكان و پەیوەندی دیالیكتیكیانەی
شارو گوندو شێوە جۆراوجۆرو هەڵگەڕانەوەكانی و ئەركە شارستانییەكان و
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شێوەكان و بوونیادی واقیعی شار ئەشێت ئەوانە كایەی كوێرانەی مێژووی
ئەمڕۆمان بن .كوێرانەیە چونكە لە سێبەردان شانبەشان تروسكاییەكی بێ
سۆزانەی ئەمالو ئەوال و مێژووی نوێ لەگەڵ ئیشكالیەتە شارییەكاندا بە
شێوەیەكی هاوتەریب هەنگاو دەنێت.
خستنەڕووی كۆمۆنەی ( )1871لەبۆتەی یەكەمین شۆڕشی شارییانە
نەبووە مایەی رەزامەندی مێژوونووسە تایبەتمەندەكان بە ماركسی و
ناماركسیەكانەوە ،بەاڵم ئەوەی تایبەتە بە مێژووی دەزگادارییەوە (مۆسسی)
دەگاتە ئاستی دەوڵەت و تیادا دەگیرسێتەوە و گەر مەسەلەكە پەیوەندی
بە مێژووی دەزگاكان یاخود مێژوو وك سیفەتێكی دەزگایی دوو مەسەلەن
هاوشان یەكدی دەڕۆن .ئەم مێژووەی كە تێروتەسەلكراوە بە ئایدیۆلۆجیای
هۆشیارانە یاخود ناهۆشیارانە پێشنیاری پێودانگەل و نموونە گەلێك دەكات.
ئەمەش وادەگەیەنێت كە پێویستمان بە شۆڕشێكی تێورییە بۆئەوەی رادەیەك
بۆ كایە كوێرانەكانی روخێنەری مێژوویی واتا بتگەرایی (صنمیە) مێژووی
وابەستە بە دەوڵەت دابنرێت.
 .31مێژوو و هۆكارێتی:
مێژوو وەك هۆكار بریتیە لە پەیوەندییەكی عەقاڵنی و مەعریفەی
بابەتییانەی هۆكارە مێژووییەكان و زانستێكە بابەتەكەی بریتیە بە كۆمەڵە
رووداو و بەسەرهاتێكی پێكەوە بەستراو بە گوێرەی یاسا گەلێك و بە چاكی
كۆمەڵگەلێكی دیاریكراو پێكدەهێنێت و ئەمەش تەنها كاریكاتێرێكی مێژوویی
دەردەخات :بۆ نموونە :فیزیای كۆمەاڵیەتی وەك نموودێك دەگیرێتە بەر
هەروەك هەڵوێستی زەمەنی سان سیمۆن لە فیزیای سەدەی هەژدەیەم.
ئەم وێناكردنە نایاساییە كە پێی دەگوترێت بابەتگەرایی بواری دەدایە
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مێژوونووس مێژوو بچنێت لە رێگەی هەڵبژاردنی هێڵ و زنجیرەو هەاڵوێردە
كردنی كۆمەڵ هۆكارەكان بە گوێرەی ئایدیۆلۆجیا و ئارەزووی خۆی و بە
كورتیەكەی بە گوێرەی خوودی خۆی و لەوێشەوە ئەم بیركردنەوە مێژووییە
تایبەتەی هۆكارێتی كەوتە نێوان پۆزیتیفیزم و خودگەرایی و كارتێكراوی و
ئەندێشەكاری.
ئەمجۆرە وێناكارییە میتۆدی و تیۆرییە لە هیچ شتێكەوە هاوبەشی
بیری ماركس ناكات وێڕای ئەوەی پابەندی داسەپاوێتی مێژوویی یاخود تیورییە
كە لە روانگەیەوە ئاسەواری بوونی ئەوی پێوە نییە .بە پێچەوانەوە ماركس
گرنگی بە عەقاڵنیەتی ناوپۆشكراو بە مێژوو دەدات بێئەوەی بیگەڕێنێتەوە
هۆكارێتی (السییە) و مەبەست و نامەبەستگەرایی خستەتوێی مێژووگەرییەوە
(كەوابوو هۆكاری مەبەستیە) و بەوەش هەر لە سەرەتای وێناكردنی كۆتایی
شۆڕشگێڕانە و دامەزراندنی شێوازی (راڤەكاری گەڕانەوەیی لە یەكەمین
سات و پێشكەوتنخوازی -مێژوویی لە دووەمین سات) :سەرمایەداری رێگە
خۆشدەكات بۆ تێگەیشتن و خستنەڕووی ئەو سەردەمە ناوەڕاستەی كەلێی
دەرچووە و كۆتاكەیشی دیاریكردووە و نەك پێچەوانەكەی) .جگە لەوانەش
پێدەچێت ماركس سەر لەنوێ تیۆرێكی قووڵتری بۆ هۆكارێتی دۆزیبێتەوە
كە ئەویش تیۆری ئەرستۆیە.
لە میانەی لێكۆڵینەوە و نووسینە مێژووییەكانیدا هۆكارێتی بە
شێوەیەكی بەرفراوان و سادە وێناكردەوە و ئەویش لە رێگەی پێدانی
خەسڵەتێی دیالیكتیكانە بە تیۆری ئەرستۆتالی و هۆكارە جۆراوجۆرەكان .لە
سۆنگەی زنجیرەبەستی هۆكارە كارلێكەرەكان (داسەپاوییەكان) ماركس سەر
لەنوێ شێوەگەل و هۆكارگەلی روواڵەتی تیا بەكارهێنان.
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بەهای ئاڵووگۆڕی (مەك) كارگەری مێژوویی هەیە بەو سیفەتەی
بریتیە لە وێنەی ئەو پەیوەندییانەی كە لەگەڵ بەرامبەرەكانیدا دەیبەستێ بۆ
نموونە :گرێبەست ،ئەو كارەیە كە لە هیچ شتێكدا راڤەكردنی هۆكارە ماددی
و ئابورییەكان بەدوور ناگرێت .وێناكاری میكانیكیانەی مێژوو خاسیەتی
تایبەتی خۆی هەیە .روون و سادەیە و لە ئاستی عەماڵنیەتی راڤەكاری
دیكارتیزمیدایە و لە رێگەی وێناكردنێكی ئاشكراو سانادا دەبەسرێتەوە بە كاری
مێژوویی كارا لە (چین-پارت) دا و ئەڵقەی زنجیرە ئەڵقەیەك لێدەكاتەوە
كە ئەڵقەیەكی گونجاوی ساتی گونجاوە (رۆڵی سەركردە و بۆنە(مناسبە) و
بە هێزەوە رایدەكێشێت و زنجیرەكە دێتە بەردەست و ئەوسا دەتوانرێت
پرسیار بكرێت كانیان پێش ئەوی دی دەكەوێت :وێناكردنی میكانیكی كاری
مێژوویی ،یاخود وێناكردی میكانیكی مێژوو و دەبینی هەردووك لە بۆتەی
سیفەتێكی هاوبەشی گوشاربەر و ناوەندگیر دەچنە پاڵ یەكترەوە.
ئەمڕۆ چیتر مێژوو ناكەوێتە ئەوێوە ،مێژوونووسی تایبەتمەند
بەقۆناغێك لەقۆناغەكان چیتر بانگەشەی ئیلهامی رامیاری نادات .مێژوو
وەك زانست بەش بەش دەكرێت لەگەڵ ئەوەش لە پێناو شیكردنەوەی
بەشی هەرە بچوكی زەمەن و شوێنی مێژوویی (بە ئەندازەی باسی لێكردنی)
مێژوونووسی پێویستی بە هەموو تایبەتمەندەكانی ترە ،پێویستی بە
ئابووریناس و تایبەتمەندی بواری مەسەلەكانس نیشتەجێبوون و دەروونناس
و تایبەتمەندی ماتماتیك و ئامار كارو زانای كۆمەڵناسی و شتی ترەو ئەم
تایبەتمەندانە لەبنەڕەتدا لە نزیك یاخود نیمچە نزیكی خودی ئەو خاڵە
دەوەستن .قەیرانی داسەپاوێتی مێژوویی بووە قەیرانی مێژوو بەسیفەتی
ئەوەی كە زانستەو پتر لەوەش نموودێكی كاركردنەو پتر لە قەیرانێك
نییە لەنێو قەیرانەكانی دی وەك قەیرانی مەعریفەی زانستی (كە لەرێگەی
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گەڕان بەدوای زانستگەری چووخت و رەها و پشكنینێكی كووشندەی نێو
رەهای كووشندە) و قەیرانی خوێندن (خوێندنی مێژوو و كۆمەڵناسی و
هتد) .ئینسیكلۆپیدیایی بەشبەشدەكرێ و مەعریفەش پارچە پارچە دەبێت
و زانینی هەموو بەشێكی بچووك دەبێتەوە پێكهێنەر و داخواز و داواكاری
مەعریفەیەكی ئینسكلۆپیدی! رێچكەیەك دەگیرێتەبەر بۆ قۆناغێك لە
قۆناغەكانی چڕبوونەوەی مەعریفە لە بارەی ئیشكالیەتێك نەك لە بارەی
دوایین مەعریفەی وەرگێڕاو .بۆ نموونە ئیشكالیەتی شارێتی بەشداربوونی
مێژوونووس لە بارەیەوە گرنگە ،بەاڵم بێئەوەی لە ئاكامی ئەوەدا بێتە
سەرەكی و بەشداریكردنی زانای بواری دانیشتوان و ئابوریناسی و كۆمەڵناس
هەمان گرنگی لەخۆ دەگرن .ئەم رێچكەیە بە تەواوی لەمانەدا دەسنیشان
دەكرێت :خەستكردنەوەی بیری قووڵ (بە شێوەیەكی كاتی) و گەڕایە
بەدوای رووی كۆمەاڵیەتی و زەینی لەمەڕ تەنها مەسەلەیەك كە ئەویش
كۆتایی مێژووە.
 .32وەهم سەفستەكان:
شیكردنەوەی ئەرستۆ چاكترین شیكردنەوەیە سەبارەت پەیوەندی
هۆكارێتی لەڕووی جیاكردنەوەی هۆكاری ماددی و هۆكاری كاراو هۆكاری
روواڵەتی و هۆكاری مەبەستدار .ئاخۆ ئەمە لەسەر مێژوو پیادە دەكرێت؟
بێگومان ،با وەاڵمەكە وا دەسپێبكەین :هۆكارە ماددییەكان بریتین لە
داسەپاویە بەشییەكان ،هۆكاری جوگرافی یاخود جوگرافی – رامیاری -
ئابوری و بەرهەمهێنان (بە واتای دیاریكراوی ئەم ووشەیە).
ئاستی هێزی بەرهەمهێنان و سامانەكانی ئابوری و فشارەكانی .هۆكارە
كاراكان :رووداوەكان ،هەڵوێست و ئیرادەكان ،كردەوەی دەسەاڵتداران و
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كارمەندە رامییارییەكان و تەموح و بەرتەماییەكان .هۆكارە رواڵەتییەكان
(صوریە) ،شێوە جۆراوجۆرەكان بە دەسپێكردن لە شێوە دەزگایی و
پەیمانبەستییەكانی توێی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی هەتاكو داخوازی لۆجیكیانە
بۆ خۆڕاگری لە دامەزراندنی سیستم و سیستمە لقیەكانی بڕیار لە بوارەكانی
پرەنسیب و نەریت و هەڵسوكەوتەكان .هۆكارە مەبەستییەكان :ئامانجەكان،
ستراتیجیەتەكان و كارە ژمێریاریە قووڵ یاخود ئاساییەكانی سەركردە و پاشان
چینە كۆمەاڵیەتییەكان ،بەاڵم بەردەوامی ئەرستۆتالی لەم خستنەڕووەدا بەس
نییە ،بەڵكو پێویستی بەكرداری دیالیكتیكی هەیە .گەر هەر بەشێكی ئەم
دیزاینە لەسەر رۆیشتووەمان كردە گروپێكی دیاریكراوو كۆتایی ئەوا ئێمە
عەقڵی ئەرستۆتالی لەنێو جەرگەی كاتیزمێكی نوێدا دەچەسپێنین و كاتێكە
گروپەكان رێكدەخرێن لەرێگەی پۆلێنكردنیانەوە رووداوەكان پێكدەهێنن.
لەنێو هۆكارە مادیەكان دەڕوانین كۆمەڵێك داسەپاوێنی بەشكراو
ئەنجامی كارلێكردنەكەی پشكی گەورە بە رێكەوت و پەیوەندی دیالیكتیكی:
پێویستی ئەگەری (تێپەڕبوون) جێدەهێڵێت .هەروەها پەیوەندی نێوان شێوە
(شێوەكان) و ناوەڕۆك (ناوەڕۆكەكان) بەرجەستە نابێت ئەگەر بە شێوەیەكی
دیلیكتیكیانە وێنا نەكرێن .هیچ شێوەیەكی لۆجێكی یاخود گرێبەستی و هتد
نییە لەگەڵ ناوەڕۆكدا جیبەجێ بكرێت و بە پێچەوانەشەوە و ئەم كارەش
لێكدژی دیالیكتیكی دەهاوێتە نێو دیزاینەكەوە .ئەم نەخشە و دیزاینە بوار
بۆ تێگەیشتنی هەندێك لە وەهم و سەفستەكان (هەڵسەكاری) خۆشی
دەكات .مەبەستگەرایی چییە؟ ئایا مەبەست یاخود ئەنجامی كۆتایی ئەو
كردارو رووداوگەلەیە كە پێی دەوترێت مێژووگەری؟ لەكاتی ووردبوونەوە
لەم بابەتە سەرنج دەدەین بریتیە لە جیاوازكاری و لێكوژییەكانی نێوان
مەبەست و ئەنجامەكان.
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ئەو سیاسەتەی كە ئامانجی پشتگیری كردنی دەوڵەت و بەهێزكردنی
تواناكانیەتی دەبێتە هۆی رووخاندنی .ناپلیۆن چی دەویست؟ ئایا بەووردی
خوازیاری ئەوە بوو كە ك��ردی؟ بەهەرحاڵ خوازیاری شكستی نەبوو!
ماركس وایی دەبینی ،دەستێوەردانی ت��ەواوی پرۆلیتاریا بەو سیفەتەی
چینێكە دەتوانێت ئامانج و ئەنجامەكان لێكدی نزیك بكاتەوە لە رێگەی
دەستەبەركردنی مێژووەوە عەقاڵنیەتێكی بااڵ بەرهەم دەهێنێت ،بەاڵم
ئەمە لەڕووی بوونی پەیوەندی بە وەهمە مێژووییەكانەوە گریمانەیەكە
بە شێوەیەكی بەشی هاتەدی و ئەوی تایبەتیشە بە سەفستەكان ئەوانە
لە ئەنجامی تێڕوانینی هۆكارەكان وەك پاساوگەلی عەقڵی و هەژماری
ئەنجامەكان وەك مەبەستگەل سەرهەڵدەدەن.
گەل و چینی كرێكار لە بۆنەگەلێكی زۆر خوازیاری ئازادی بوون،
گەشەی ئابوریان بەدەستهێنا .ئاخۆ ئەوە بەهۆی ئەنجامدانی كارەكانیان بوو؟
یاخود پاساوی عەقڵییانە؟ یان نە ئەم و نە ئەویش بوو؟ سەفستەی مێژوویی
پێداگری لەسەر رۆڵی ئایدیۆلۆجی دەكات كە بواری گەمەكاری و گۆڕانكاری
بە هۆكارو ئاسەوار و هۆكارە عەقڵی و مەبەستەكان دەدات ،بەاڵم لەو
كاتەدا دیزانەكە دەبێ بە شێوەیەكی ئەوتۆ چاك بكرێت كە بتوانرێت ئەو
جیاكارییانە ئاوێتەی یەكتر بكرێن.

 .33مێژوو و نائاگایی:
بۆ رزگ��ارك��ردن��ی مێژوو لە رێگەی بادیهێنانەوەی خەسڵەتە
كوێرانەكەیەوە ماركس وا دەبینێت ،بۆچی مێژووگەری نەكەین تا ئاگایی؟
ئایا بوونی ئەو لەوێ بۆ رووبەڕووبوونی سەرجەم گرفتەكان نییە؟ ئایا پێگەی
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دیاریكراوی ئاستەنگیەكان پێكناهێنێت ئەو پێگەیەی كە چاوی پێدەكەوێت
و دەیگرێتە خۆ و دەیشارێتەوە؟ ئایا لە دوای مردنی خواوەند و رووناكی
ئایین نابێتە بەنگی نوێی گەالن؟ بەاڵم ئاستەنگییەكان سەرلەنوێ پەیدا دەبن:
.1نا ئاگایی بۆ چ مێژووگەرییەك بگەڕێنینەوە؟ بۆ نائاگایی بونیادی
عەقڵی كاركەری سەرەتا بنەڕەتییەكانی مرۆڤایەتی و سەرەتا ناسراوەكانی
ئەنسرۆپۆلوجیا؟ یاخود بۆ نائاگایی (لیبیدۆی) تەواو ئامادە بوو؟ لە هەردوو
حاڵەتدا مێژووگەری دەسپێرینە بیری ژێر  -مێژوویی نەك بیری سەروو
مێژوویی.
.2ئایا دەتوانین لە مێژوو و مێژووگەری تێبگەین بە سیفەتی ئەوەی
سەرقاڵبوونن دواتر دەبنە (گەر بتوانین بڵیێن) رۆشنكەرەوەی كایە كوێرانەكان؟
یەكەمجار سروشت و پاشان كۆمەڵ بە شێوەیەكی گشتی و دواتر ئابوری و
رامیاری و دوایترینیان (خود -دەروون) ماوەیەكی درێژخایەن هەبوون بەر
لەوەی تیشكیان بخرێتە سەر .كاتێك كە ئەم كردارە رووندەكرێتەوە ئەوەمان
پێڕادەگەیەنێت كەچی شتێك لەژێر مێژووگەری خۆی حەشار دەدات،
بە واتا گشتیەكەی مێژووی حەشاردراوی ژێر مێژووی دەركەوتوومان بۆ
رادەگەیەنێت ،بەاڵم ئەمە هێشتا و بەردەوام بریتیە لە گێڕانەوەی مێژووی
گشتی بۆ مێژووی مەعریفەیە؟ ئەم تێڕوانینە بە گوێرەی تایبەتمەند یاخود
فەیلەسوف تەنها پارچە دراوە ووردەكانی هیگڵیزم دەبەخشێت.
وێناكردنی چینە دوا بەدوا یەكەكانی زمان و چاالكییەكانی ئەو
چینانەن كە ماوەیەكی زۆر نابات رۆژگار لەمیانی رووناكی زیرەكیەتیەوە
خۆی پیادەكات و نابێتە مایەی رەزامەندی تەنها بۆ ئەو زەینە نەبێت كە
لەسەر شێوازی دەوڵەت خۆی دەكاتە سەرداری زەمەن.
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 .34مێژووی شارراوە؟ مێژووی دیار؟
لە پشت مێژووی وێناكراوو نووسراوو خراوەتەڕوو گریمانەی ئەوە
دەكرێت ئایا هیچ روون��ادات لەڕووی مێژووی بەڵگەدارەوە؟ لەمیان و
نێو مێژووی فەرمی دیار ئایا مێژوویەكی شارراوە نییە؟ بە جۆرێك كە
خودی مێژووگەری ببێتە كایەی كوێرانەی مێژوو و مێژوونوسان و بێتە
رۆشناییەكی شێوێنەر و ئاگاییەكی شێوێنەرو كایەی سێبەری دەسبەسەر
گرتنێكی وەهمیانەی زەمەن بەیارمەتی بیر .گۆڕینی زەمەن و مێژوو
(لە قوواڵییدا) بۆ نائاگایی دەبێتە شتێكی دی جیاواز لە جەختكردنەوەی:
(مێژووی راستەقینەكە مێژووی نائاگاییە).
پەیبردن بەم مێژووە شارراوەیەو راپێچانی بۆ ناوجەرگەی رۆژگار
دەبێتە كارێكی توانراو و كۆتایی مێژوو ،بەاڵم بە گوێرەی كۆتای مێژووەی
كە روودەدات بەشێوەیەكی جیاواز لەو وێناكارییانە دەردەكەوێت كە مل
بۆ یاساكانی یەكگرتن یاخود وێكچوون و شیاندن بدات ،كە چ دەكەن ئەمە
گریمانەیەكی سەرنجڕاكێشە بەاڵم:
.1ئایا ئەم مێژووی توواڵییەی ژێرو دوا بەدوای دەاللەت و واتاو
راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ و هۆكار و مەبەستگەرایە دەبێتە چی؟ ئەم مێژووە
پێچخواردووەی نێو قوواڵیی نائاگایی و ئەم سەركێشیە تێورییە ،نابێتە
دەرگایەكی ئاوەاڵ بۆ هەموو چەواشەكارییەكان؟ هەندێك لە ئایدیۆلۆجیستەكان
دەڵێن مێژووی واقیعی ،یاخود راستەقینە مێژووی شەهوەكاری و سێكسیە و
ژنان مێژوویان درووست كرد و قواڵییەكانی دەروون و نهێنیكاری زەمەنیان
ئاراستە كرد.
.2كاتێك كە وێناكردن مەحكوم دەكەین لەبری ئەوەی بخرێتە ژێر
باری رەخنەوە (بە سیفەتی ئەوەی ئایدیۆلۆجیانە) لە ناسینی ئەو ئاراستەیەی
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كە تیادا هەنگاو دەنێین هەڵوەست دەكەین و بەبێ لێكۆڵینەوە و تێڕوانین
بە لەناوبردنی ماناو مەبەستگەرایی و هەردوو ئەگەر قایل نابین و مێژوو
دەبێتە مێژووی هەر شتێك و ئەمەش دەبێتە هۆی تێكچوونی بیری مێژوویی
نەك نۆژەنكردن و گۆڕینی.
 .35مێژووی قوواڵییەكان؟
دەتوانین گریمانەی ،ئ��ەوە بكەین كە هەراوزەنانی مێژوو و
دیمەنە جەنگیە گەورەكان ئایینی بێت یاخود رامیاری و باڵوبوونەوەی
هێزو پیالنەكان لە دەنانكگەلێك بەوال نەبوون و ناشبن و بریتی بوون لە
شێوازی شاردنەوەی شتێك و لە گۆڕنانی نهێنیەكی ترسناك و رەهەندەكانی
بیركردنەوە لەبارەیەوە .چی نهێنیەك؟ چی حەقیقەتێك حەوسەڵە ناكرێ؟ چی
واتایەك چی نادیاربوونێكی واتاگەر مێژوو بریتی نەبێت لە دووركەوتنەوەی
بێزاری ئەی چییە؟ گەر رەگەزی مرۆیی و شكستی سروشت (لە كاتێكدا
قەیلەسوفانە هەوڵیاندا لە شێوەی سەركەوتنیدا بیخەنەڕوو) ،پێویست بە
شاردنەوە بكات ،ئەی چییە؟
ئەگەر ئاگایی ناهەمەتی بێت ئایا هەڵە چاكبوونەوە قبووڵ ناكات؟
ئەوەشی كە پێی دەڵێن مێژوو لە وەهم و وەهم بەخشین بەوال چیدی.
هەروەها ئێمە دەشتوانین گریمانەی ئەوە بكەین جوانی هونەری لە
رێگەی وەهمەكانەوە بەرگی ناشیرینی ژیان دەپۆشێت هەروەك تراژیدیا
كە ئازارەكانی بوون دەگوازرێتەوە .لەوانەیە شیعری خۆشەویستی و
شەهوەكاری تەنها لە پێناو داپۆشینی شكستەكان بێت و هەر ئەمەشە كە
فرۆید بە نیگەرانیەوە تێبینی دەكات.
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ئایا هەرە نەهامەتترین كەسی هەڵگری دڵگیری و خەماویترین
كەسی هەڵگری خۆشی (رواڵەتەكانی خۆشی) نییە؟ هەروەك مێیایەتی و
مردنیش بەم جۆرەیە .لەوانەیە وەهمە هەرە ترسێنەرەكان رێگە خۆشكەر
بن بۆ مرۆڤ لە پاراستنی بوونیان و بەرگەگرتنی ئاگاییەنەیان لە گەورەترین
نەهامەتییەكان.
گەورەیی نیچە لەسەر بنەمای دۆزینەوەی خراپترین گریمانەكان و
توڕدانیان تاكو دوایین رادەكانیان دام��ەزراوە ،بەاڵم شۆڕشگێر بەمجۆرە
بەرپەرچی دۆزینەوەی قواڵییە بێبنەكان دەدات( :گەر ئەوەی ناوی ژیانمان
لێناو لەوەشی زیاتر نەبوو ،ساتی ئەوە هاتووە لنگاوقووچ هەڵیگێڕینەوە).
 .36شیكردنەوەی دەروونی و مێژوو:
لە ماوەی پەنجاساڵدا چەندجار بەهەڵەداوان داوای زیاڕەسمیانە لە
دەروونناسە شیكەرەوە قێزەون و چەوسێنەرەكان كرد.
مەحاڵە .بۆ رقمان لێیان بێت؟ زۆر ك��ەرەت یەكێك لەوانە كە
بەیارمەتی نیچە بۆتە خاوەن هەستێكی ناسكی پڕ لەبیروباوەڕ ئەبێ بەخۆی
ووتبێت( :ئایا ئەو غەریزە ئازادكەرانە هەڵدەستن بە بەرهەمهێنانی جۆرێكی
نوێ لەبوونەرە مرۆییەكان؟ نەخێر!
ئازادكردنی غەریزەكان كە یارمەتیدەرو تەواوكەری مەسیحیەتن
ئامێرێكی سوڕێنەرن :سەركووتكردن ،ئازادكردن ،سەركوتكردن بەمجۆرە
دواب��ەدوای یەك دەك��ەون .ئەوان بەدڵنیاییەوە لەسەر هەقن كاتێك كە
ئەو میكانیزمانە دەڕازێتەوە كە لەمیانیەوە ئاكار ئارەزوو دەخنكێنێ بەاڵم
شێوەیەكی نوێ بۆ ئارەزوو ماخەنەڕوو و نابنە هۆی دابینكردنی رەوشێكی
تەندروستیانەی گەورە و رووشی لە بێتاوانی مەزن و عەفەوییەت تازە
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بەیپێبراو ناكەن) ئەوسا خۆمان لەنێو ئاپۆرەی كۆمەڵێك لە بەرهەڵستكارانی
ئەواندا دەدۆزینەوە.
شیكەرەوە دەروونییەكان خاوەن قوربانی بوون (ویلهم رایخ) و
پڕوپاگەندەكانیان لە چەوساندنەوەكانیانەوە وەردەگ��رت و بوێڕبوون لە
بانگەشەدان بەوەی كەسێك هەزار ساڵی مێژوو تەنعا لەپێناو راڤەكردنی
فرۆیدییانە كۆكراونەتەوە .بانگەشەیەكی گرانبەهایە! ئەوان لێرەدا راست
دەكەن .بەڵێ ،ئەم سەدانە ئەوەیان دەرخست كە ئارەزوو چۆن دەمێنێ و
لەژێر ئەوەی كە قورسایی دەخاتەسەر بەهێز دەبێت و چۆن بیركردنەوەی
تیۆری و رەخنەیی كار لەپێناو ئازادبوونی دەكات بەرەو خاوەنێتی مرۆڤ
بۆ خودی لەپێناو خودی خۆی ئاراستەی دەكات هەروەك ئەمەش تێڕوانینی
رایخ بوو .ئایا ئەمە ئاراستە و مەبەستی مێژوو نییە؟ ،بەاڵم ئەمە بەس نییە
بۆ چارەسەركردنی گرفتەكان كە گەلێك لێیانەوە دووربن.
 .37ئەبستمۆلۆجیا و مێژوو.
ئایا ئەو ئاشكراییەی كە لێكۆڵینەوە ئەبستمۆلۆجییەكان پێشكەشی
دەكەن دەگاتە پلەی ئاشكرایی ئەو كەسانەی كە ئەنجامیان دەدەن؟ نەخێر.
بۆ دیاریكردنی بەدیهێنراو (پاشماوە یاخود كۆی زانیارییەكان) و لە پێناو
دەستەبەركردنی مەبەست ،یاخود ئاماژەكردن بە ناوچە توندو پتەوەكان
خاوەنەكانی تیۆری مەعریفە( .ئەبستمۆلۆجییەكان) حەز دەكەن مەعریفە و
بەتایبەتی بۆ ئەو قۆناغەی كە تایبەتە بە خۆمانەوە دابەشكردنی دەزگاییانە
قبووڵ دەكەن بۆ كاری عەقڵی و ئەو وێناكارییانەی كە پاساوی دەدەن،
كەوابوو ئەوان بێ رەخنەی بەرایی دەكەونە نێو چوارچێوەی زانستی
دەزگاییەوە.
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ئەبستمۆلۆجیا نووكی كێردەكەی دژی مێژوو و مێژووگەری ئاراستە
دەك��ات تاكو دەگاتە رادەی پێداگری توند لەسەر چەمكگەلی دژ بە
مێژووگەریی بە شێوەیەكی ریشەیی لە بۆتەی (دابڕینگەلی تەواوی و رەها).
مایەی سەرسامبوون نییە كە ئەبستمۆلۆجیای مێژوویی بێتە
بانگەشەكەری ئەوە بێئەوەی كەمترین گووتەی لە بارەوە بدركێنێت .مایدی
شڵەژانە بۆ بیری مێژوویی و هۆشیاری مێژوویی گەر كایەی خۆی نەبێت
لەنێو لیستی ئەبستمۆلۆجیا زانستییەكان و وێنەی لەنێوان پێكهاتە كۆنەكانی
مەعریفەدا دەركەوێت.
ئێمە پوختەی چی شتێك لەوە وەردەگرین؟ هیچ شتێك .رەخنەی
ئەبستمۆلۆجی مێژوو ئارەزووی پاكۆكردنێكی (راستە ڕەوایە) دەنوێنێت بە
زمانی رامیاری و دژ بەم ئارەزووە پێویستە بەرگری لە مێژووگەری بكەین و
مافەكان بۆ مێژوو بگێڕینەوە گەر رەخنە و بیانوو گەلی دی لە ئارادا نەبن.
بیركردنەوەی فەلسەفی بۆ ئەبستمۆلۆجیای دژ بە مێژوو بە شێوەیەكی
هاوزەمەن خۆیان بەرامبەر بە بۆشاییەكی قووڵ دەبیننەوە .ووتە و بیرو
هەروەها ئەو بیری لە دەوروبەری زەمەندا بیری لێدەكرێتەوە بە سیفەتی
سیستمێكی نازەمەنی نێوبڕەكان (فواصل) خۆی دەنوێنێت.
بە گوێرەی چی؟ بە گوێرەی بێدەنگی (سەبارەت بەم خاڵە بڕوانە
راگەیاندنەكانی فرانسوا فال (فەلسەفە و بوونیادگەری) لە توێی كتێبەكەیدا
(بوونیادگەری چیە؟  )1968كە باس لە كایەی مێژوویی لە روانگەی ماركس
و كایەی مەعریفەی (پوخت) ئایا بەشتێكی نامۆ و شایستە بە بیركردنەوەی
قووڵ وەسف ناكرێت؟ مردنی خواوەند ،مەعریفەیەكی رەهای نێو بێدەنگی
رووكەشە بۆ شوێنە رەهاكەی ،ئایا بێدەنگی نەمرانەی ئەم كایە ئەبستمرلۆجی
و چەقبەستووانە كەس ناترسێن؟ قەتیسكردنەوەی مێژوو ئاكامی مەترسیداری
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لێدەكەوێتەوە ،ئایا هەنووكە بەكێ دەسپێردرێت؟ بە عەدەمیەت یاخود بە
ستراتیجیەتەكان؟ نازانین.
 .38زمانەوانی و مێژوو:
با بڕوانینە ڕێڕەوی زمانەوانی هاوچەرخ لەگەڵ كاڵوە ئایدیۆلۆجی
و بوونیادگەرەكەی و شتەكانی دەوروب��ەری كە دەتوانین بە شێوەیەكی
مەكراوی ناوی (ئیگۆلۆجیا ،زانستی من) و (زمانۆلۆجی ،هەڕەشە لە
مێژوو دەكات وەك زانستێكی خۆسەپێنەر و مەڵبەندی بیری زانستی و
بیركردنەوەی فەلسەفی؟ ئایا ئەو سنووری كۆتایی بۆ شكۆداری مێژوو دانا
و تاوەری بەرز و قووللەی رووخاندە سەر بەشی پێشەوەی زەمەن؟ قسەی
زارەكی و رۆژانە هەڵەبینی بۆ كەسی سەرچاوەدار (مرجعی) دەهێنێت و
وشەسازی دەكات و سیفەتی مێژوویی بەو بابەتە دەبەخشێت كە قسەی
لەسەر دەكەین و هەروەك پێویستە لەسەر (قسەكەر) و بە شێوەیەك كە
شیكردنەوە ئەم هەڵەبینیە دووالیەنە دوور دەخاتە بە مەبەستی گەیشتن
لە یەككاتدا بەم دوو وێنە ئەندێشەكراوە رۆژانەییەی وشەسازی و پێدانی
سیفەتی مێژوویی و با ئەوەش بێتە ئاراستەی هێرشی بردنەكە ،بەاڵم ئەم
پرۆژەیە چیدەگەیەنێت؟ مێژوو تەنها وەك كایەیەكی زانستی دووچاری
هەڕەشە نابێت و خستنەڕووی شتێكی دی و زیاتر دەدركێنی و مێژوو
بەسیفەتی ئەوەی واقیعە كەچی هاوكات بەسیفەتی كرداری زانستی الواز
دەبێت.
رەوشی زمانەوانی سەرەتا هەڕەشە لە هەردوو رووەكەی مێژوو
دەكات و رەوشێك دیاریدەكات كە دەبێتە مایەی ئاگاداربوون .نە مێژوو
پێناسەكراو بەشێوەیەكی بابەتیانەو نەشی مێژووی پێناسەكراو لەرووی
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خوودییەوە بەردەوام نابن بە گێڕانی رۆڵی كۆنیان وەك تەوەرەی كارو
سەنتەری تیۆری .نموونە زمانەوانییەكان شوێنی نموونە مێژووییەكان
دەگرنەوە و مێژووگەری لە دەسبەردان لە بوونی خۆی وەك رێچكەیەك
و دەبێتە نموونە (شێوەیەك و لەئاكامی ئەوە باڵو دەبێتەوە یان لە رێگەی
گریمانەی كۆكردنەوەی گشتگیر( .نموونەی دەنگداری الی تروبیتزكۆی)
یاخود لە رێگەی پرۆژەی دوا بەدوای زمانەوانی و راڤەكردنی بەدیهێنراو
تاكو رادەی ماندووبوون (جاكوبسون ،هتد) .هەرچەندە نموونەی مێژوویی
ناتوانێ بەرگری بكات و بەرگری لەخۆ كردنەكەیشی بەشێوەیەكی شیاو
ئەنجام نادات تەنها لەرووی دەزگاییەوە نەبێ و ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ
ئەو مێژووەی كە بووە نموونە دەسبەداری مێژووبوونەكەی كردو چیتر
نەیتوانی بەرگری لەخۆی بكات .ئایا زمانەوانی بوونیاتگەری و گەشەسەندنە
ئایدیۆلۆجیەكەی دادەنێو ئێمە سنوورێك بۆ بوونیاتگەری دادەنێین؟
لەوانەیە .بەاڵم پێویستە بەدوای ئەم مشتومڕەدا بچین .زمانەوانی پەیوەندی
خۆی لەگەڵ لۆجێك و زانستگەرایی (معلوماتیە) و سبرنتیكا دەهێڵێ و
ئەم زانستانەش هەروەها هەوڵی بنبڕكردنی مێژوو دەدەن بێ ئەوەی
لەرێگەی وێناكردنی سەیرورەوە خۆیان لەبری ئەو دابنێن ،پێویستە لەسەر
دوابەدوای فەلسەفە بەشێوەیەكی تایبەت چاودێری تێكەڵبوونی زانستگەری و
مەعریفە بكات .تیۆری مەعلووماتی ئەو دابنێن .پێویستە لەسەر دوابەدوای
فەلسەفە بەشێوەیەكی تایبەت چاودێری تێكەڵبوونی زانستگەری و مەعریفە
بكات .تیۆری مەعلووماتی ئەو خەسڵەتە جیاوازانە بەهەندوەر دەگرێ
كە رەگەرزو رووداو و بابەت و هەڵوێستەكان لێكدی جیادەكاتەوە .ئەم
نوێگەرییە گرنگەمان بەزانیارییەكان نادات مەعریفەكان هەڵبووشن و ئەم
تەكنیكارییانە بەس نین نە بۆ پێناسەكردن و نەشی بۆ جێبەجێكردنی چەمكی
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ئەو جیاوازییەی (جیاوازیكارانەی :زەمەن -شوێن -پێگەكان) كە بەكاریان
دەهێنێ.
-39شێوەكان و مێژوو:
با ئەو شێوە گ��ەورە و پوختانە ئەندێشە بكەین كە بریتیە لە
بیركردنەوەی دوردكارانە و تێفكرینی ماتماتیكی و پەیوەندییە گرێبەستەكان
(بە شێوەیەكی رواڵەتی و شێوەكانی توێی كارە هوونەریەكان (بەراوردكردن
و هتد) .با ئەندێشەی رێچكە گەلێكی دوورودرێژ و دیار ،بەاڵم ئابڵۆقەدارو
بەشێواوی و بزاوتەكان بكەین كە پەیوەندییان بە خودێتییەكان و ناوەڕۆك و
ئەزموونە ژیاوەكانەوە هەیە.
شێوەی پوختی نووسراو كارێكی هارمۆنی شێواوییەكی جیاواز و
هەمەڕەنگ درووست دەكات و بەبێ بوونی پەیوەندی و پەیوەندییەكی
راستەوخۆ و هۆكارییانە و عەقڵی لەگەڵیدا درووست نابێت وەك :تێهەڵچوونە
موزیكییەكان .ئایا لەوساوە نەبووە پێچەوانەی مێژووی قوواڵییەكان؟ ئەشێت
مێژوو لە توێی پاكژی شێوەكاندا حەشار بدرێت و مێژووگەری لە رێگەی
جمووجۆڵ و رێچكەكانیەوە و لە بۆتەی ئامادەگی پشێوییەكان و شیكردنەوەی
شێوەكان دوو ئەوەندەی لێ بێت.
گریمانەیەكی سەرنجڕاكێشە و بریتیە لە كۆتایی مێژوو! ئەو نائارامیانەی
كە ئابڵوقەی شێوە درەوشاوە گەورەكان و ئەوانەی ئابڵوقەی شێوە رۆشن و
شەفافەكان دەدەن لە كاتی فۆرمەلەكردنی ئەم وێناكردنە شكۆمەندی خۆیان
لەدەسدەدەن .مێژووی توندوتیژو بێبەها لەبەرچاومان وون دەبێت و هیچ
شتێك پێشكەشی ناكات .كۆتایی دێت و ئەمەش كرۆكی هەموو مەسەلەكەیە.
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 .40گووتەی مێژوویی:
بیری ه��اوچ��ەرح بە رێكخستنی ستەمكارانەی مێژووگەری و
مێژوو قایل نابێت لەمیانی بەرهەمەكانی عەقڵی زەمەن بەسەرچووی نێو
ئاسەوارە بەرییەكانی مەعریفە .ئەو خۆبەخشانە لەوەش دوورتر هەنگاو
دەنێت ،لەوانەیە زیاتر لە بیرمەندێكی خودی گووتەی مێژوویی بخاتە ژیر
پرسیارەوە .ئایا ئەم گووتەیە بریتی نابێت لە تەواوی گووتەكانی وەك
گووتەی ئایدیۆلۆجی و سایكرلۆجی و گووتەی هێمایی یاخود راڤەكاری،
واتا گووتەی فەلسەفی؟ ئایا ئەو سیستمە هێماییە (شانبەشان هەڵوەشاندنە
جۆرییەكەی) لە ئارادایە كە بتوانین بە مێژووگرێی بدەین و بوار بە
خوێندەی مێژووییانەی نامەكان بدات؟ وەكو رۆمان ،رۆمانی مێژوویی بە
جۆرێك دەنووسرێت كە خوێنەر چاوەڕێی شتە لەبەرچاو نەگیراوەكانی
لێدەكات و لە خستنەڕووەوە دەسپێدەكات و دوای گرێچن دەكەوێت و
خۆی بۆ چارەسەركردنی ئامادە دەكات .سیستمی دووری وابەستكراو بە
زەمەن خۆی دەسەپێنێتە سەر سیستمی نزیكی رەگەزەكان سەرگوزەشتەكان
و یاخود رووداوەكان و وشە و رستەكان و ئەم كارەش بەرەو بڕواكردن
بەو دڵگیری و گەوهەرە پاڵمان دەنێت كە بە درێژایی زەمەنی گێڕانەوەكە
سەرهەڵدەدات ( لە كاتێكدا كارەكە تایبەتە بە پێدراو گەلێكی سادە و
هاوشێوەی سەرگوزشتە جۆراوجۆرەكان).
چەند ئاستەنگە دەربازبوون لە وێنە و مەجازە الهوتیەكانی (وەك
دەستەواژەی موعجیزەی ئەگریكی)! ئایا مێژوونووس دەكاتە ئەو ئاستەی
لێیان دەرباز بێت؟ ئایا ئەو مێژوونوسە ئەوە ناكات كە بەسەر سەختیەوە
پرسیار لەمەڕ بنچینە دەكات؟ (زمان بنچینەی نییە ،ئەویان هەیە و یان
نییە بە گوێرەی یاسای گشت یاخود هیچ شت .چی پێش زمان دەكەوێت؟
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هیچ و هیچ شتێك ،قوواڵیی و قوواڵییە دوورەك��ان) .گەر زمانەوانی و
شیكردنەوەی دەروونی گەڕانەوە بۆ یەكەم پێگەیان و مەعریفەش خوازیاربوو
بێنە سیستمێك ،ئەوە رێگە خۆش ناكات بۆ دووبارە دامەزراندنەوەی ئەم
مەعریفە بەسەراچووەی كە هیچ رقینەیەكی مێژوو پێشكەش ناكات .بە
شێوەیەكی قووڵتر ،ئاخۆ گووتەی مێژووی ئەو گووتەیە نییە كە لە دوایین
پەنهانێتیدا ئەو كەسەی كە دەنووسێت و ئەوەی كە كاردەكات (یاخود وای
دابنێ كار دەكات) تێكەڵ دەكات و لەوێڕا ئەو خودانە بەبێ بناغە لەگەڵ
بابەتەكان و شتەكان و سەرگوزشتە و رووداو و كۆمەڵە كەسەكاندا ئاوێتە
دەبن؟
بە شێوەیەك كە گووتەی مێژوویی شوێنێك داگیر ناكات ئەگەر
بشێت ئەوە نەبێت كە لە میانیدا خودی قسەكەر بە قووڵی بیر لە تەمی
نیشتووی سەر قوواڵییەكە دەكاتەوە .لەم گووتەیەدا ئامادەگی و نائامادەگی
خود و بابەت كە وەك هەمان خود و ئەوی دی نییە دەیەوێت ببێتە
ئامادەگیەكی رەهاو بە سیفەتی نائامادەبوویەكی رەها پەردە لەسەر خۆی
هەڵماڵێ و بۆشایی بەهەڵە بینییەكان (أوهام) ،پڕبكاتەوە.
بەمجۆرە لە سۆنگەی گووتەی مێژوویی ئاماژەپێدراو پێكدەهێنرێت.
لەوانەیە ،بەاڵم دەتوانین تەنها ئەوەندە بڵێین كە لەدوای ماركسیەتی
مێژوویی زیادەڕۆ ماركسیەتی پەیڕەوكردنی تیۆری دێت؟ ئایا پەیڕەوكردنی
تیۆری لێكدژێكی لۆجیكی و تەنها گووتە بەهانەیەكی سەرووی زمان و
سەقامگرتوی دەوروبەری مەعریفە نییە گەر بەم ووتە مێژووییانە واتای
ووردمان دا بەدەستەوە؟ ئەوی تایبەتە بە پەیڕەوكردنی كۆمەاڵیەتی ئەوە
هەڵگری ناوو ناوگەلێكە.
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پیادەكردنی پیشەسازی كە پشتگیری بۆرجوازییەتی كرد لە بونیادنانی
ئەو تەرزە بەرهەمهێنانەی كە حوكمی دەكات و سۆشیالیستی ماركسی
دەبێت جێگەی بگرێتەوە .ئایا ئەو پایدەكارییە لە رێگەی داواكاری زمانەوانی
و پیادەكردنی شارستانی و گوێزانەوە لە یەكێكەوە بۆ ئەوی دی لەناو
دەچێت؟
 .41لۆجێك و مێژوو:
ئایا شێوازی هیگڵ تاكە شێوازی راستەقینەی دامەزراندنی مێژوو
نەبوو؟
ئەو لەسەر زەوییەكی رووب��ەر پتەو داینەدەنا كە لە ژێرییەوە
قوواڵییەكان بەنێو یەكتردا بترشێن ،بەڵكو بە پێچەوانەوە بە كلیلی كەوانەی
لۆجیك دەیبەستەوە .رەوشێكی نێو سەیرورەی مەعریفەی تیۆری و
سەیرورەی پیادەكراوی نێو مێژوویەكی دووالیەنەو لۆجێك یەكگرتنی یان
دابین دەكات .چەقی ناوەڕاست دیاریدەكات و گووتە و كردار دەخاتە ژێر
دەستی هەمان داخوازییەكان و هەردووكیان ئارەزووی پێكهێنانی شمەكی
ماددی و یاخود كۆمەاڵیەتی و زەینی و یاخود رامیاری دەكەن كە خەسڵەتی
سەقامگیری و یەكانگیری و هاوسەنگی كاتی لەخۆ دەگرن.
ئەگەر هێزی لێكدژی بكەوتایە سەر یەكانگیرییەكە ،ئەوا دەمودەست
تۆڵەی پێكهاتەی شتە تازەكە دەكردەوە .مێژوو و مێژووگەری گریمانەی
تێپەڕاندن دەكەن .ئەو تێپەڕاندنەی كە هیگڵ وێنای كرد تەنها بریتی بوو لە
ئارەزوویەكی زەینی بۆ زۆرترین بڕی لێكدژییەكان.
تێپەڕاندن الی هیگڵ لە رێگەی ئامادەكردنەوە درووست دەبوو و
دادەخرا .بریتی نەبوو لە تێپەڕاندنی كراوە بەهۆی شۆڕش وەكو ماركس
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تێیدەڕوانێت ،هەروەها ئەو تێپەڕاندنە نیچەییەش نەبوو كە ئامانجی
گەیشتن بەسەرچوو گۆڕینی و بااڵدەستی بوو بەسەریدا .عەقڵگەرایی چۆن
دەتوانرێت تێپەڕێزی و بەدرۆ بخڕێتەوە و رەتبكرێتەوە بەبێ رەتكردنەوەی
مێژووگەری؟ لەوانەیە بكرێت ،بەاڵم:
.1ئەوە نەسەلمێنراوە كە شێوەی لۆجێكی هەمان ئەو چاالكیەی
هەیە كە هیگڵ وایدەبینێت .ئەم شێوەیە لە روانگەی هیگڵەوە توانای
ئاراستەكردن و تەنانەت ورووژاندنی ناوەڕۆكەكان هەیە و رێنماییكردن
رووەو یەكانگیری رێكخستنی هەیە ،وێڕای ئەمەی كە بریتیە لە ئاستگەل
و رەهەند گەلێكی جۆراوجۆر .وەلێ شێوەی لۆجێكی (پوختی) لە خۆیدا
تەنها بریتیە لە دووبارەبوونەوەی (بۆشایی و قوواڵیی دوور) هیچ شتێك لەو
توانایە پەنهانتر نییە كە هیگڵ دەیگێڕێتەوە بۆ ناهیچ! ئەم ناهیچە (الالشی)
لەوانەیە دیاریكەری سەرەتای ئایدیا و خاڵی دەرچوون و یەكەمین دیداری
ئەو بیرە چوختە بێت كە شانبەشان نامەعریفە و نا ئەمادەگی هەموو واقیع
و چاالكیەك بەدوای رێچكەی خۆی دەگەڕێت .تەنها توانای مەعریفە نەبێ
دەسەاڵتی رێكخستنی زەمەنێكی دی شك نابات.
.2ئایا بە تەنیشت لۆجیكی پوخت شێوەگەلی دی لە ئارادا نین؟
ماركس شێوەیەكی دی ئەفەرۆزە كرد كە ئەویش شێوەی ئاڵوگۆڕە
(بەهای ئالوگۆڕ) .ئاخۆ هەروەها بەراورد و دووبارەبوونەوە و دیدگا و
كۆبوونەوە و جەمسەرگەری و هتد بوونیان نییە؟ بەاڵم ئەم شێوانە تێكەڵ بە
یەكدی نابن و هیچیان لەگەڵ ناسنامەی لۆجێكی تێكەڵ نابن و پەیوەندیان
بە ناوەرۆكەكانیان جیاوازە لە پەیوەندی بە ناوەڕۆكەكانیان جیاوازە لە
پەیوەندی بە ناوەرۆكی شێوەی لۆجیكی .ئایا ئەو جیاوازییە جیاوازییەكی
بنچینەیی نییە؟
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ئەم شێوەیە چارەسەرییەكانی لۆجیك لەنێو مێژوودا قەدەغە دەكات
و لێكچوون و دووبارەبوونەوە پووچەڵ دەكاتەوە و هاوكات وێڕای ئەوەی كە
ئەم پووچەڵكردنەوەیە ،بەهۆی هەمان هۆ نییە .گەر مێژوو و مێژووگەری
هەبێت ئەوەشی لەبەر ئەوەی كە لێكدژی و بەرابەركێ بە ساتگەلێك زاڵ
دەبێت بەسەر ساتگەلێكی تردا لە زەمەن و شوێنێك كە بزاوتی دیالیكتیكی
لۆجیك رادەپێچێت و هەڵی دەوەشێنێتەوە .چی روودەدات؟ ئایا ئەوەی
روودەدات دەبێتە لە رێچكە الدان؟
 .42فەلسەفەی مێژوو یاخود مێژووی فەلسەفە:
پرسیاری یەكەم :ئایا فەلسەفە مێژووی سەربەخۆی هەی (بە
شێوەیەكی گشتی لەمەڕ مێژوو و مێژووی ئایدیاكان و ئایدیۆلۆجیاكان،
هەروەها لە بارەی مێژووی بەرهەمهێنان و شێوەكانی بەرهەمهێنان؟).
وەاڵم :نەخێر ،هەر سیستمێمی فەلسەفی بەو سیفەتەی خاوەن
یەكانگیری ناوەكی بێت ئاماژە بۆ بابەتگەلێك ( )themesدەك��ات و
فۆرمەلەی كۆمەڵە گرفتێك دەكات و ئامراز گەلێكی چەمكدارو گوتە گەلێك
بەكاردەهێنێ .هەرچەندە هەر فەیلەسووفێكی مەزن كۆمەڵە دۆزرێك
و پارادۆكس و گووتە گەلێكی فەلسەفی لە نەوەكانی پێشوو وەرگرتبێ،
بەشێوازی خۆی چارەسەری دەكات و كار لە پێناو هیچنانە كایەی كۆمەڵێكی
ئەوتۆی خاوەن یەكانگیری جۆرانە دەكات .ئەو تاوتوێكردنەی كە ئەم
سیستمانەشی دەكاتەوە (یاخود بڵێین هەڵیدەوەشێنێتەوە نایبەستێتەوە بە
مێژووی گشتی ئەم وێناكارییانە (ئایدیۆلۆجیاكان) تەنها لەدوای ئەم كردەوەیە
نەبێت.
پرسیاری دووەم :ئایا مێژووی فەلسەفی لە مێژووی بونیادی سەروویی
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و مێژووی شێوە جۆراو جۆرەكانی شێوەكانی بەرهەمهێنان و كۆمەڵگە تایبەتە
دەركەوتووەكان لەسەر بنەمای پەیوەندییە پەسەندكراوەكانی بەرهەمهێنان
بۆ هەر شێوەیەك لە شێوەكانی بەرهەمهێنان هەڵدەوەشێتەوە؟
وەاڵم :نەخێر ،ئەوی راستی بێت لەمیانی دوا بەدوای یەكهاتوویی
فەلسەفەكاندا دەگوازێتەوە بە شێوەیەك لە رێگەی بەردەوامبوونی لۆجیك
و رەوای��ی (ماركس و ئەنگڵس پێ لەسەر ئەم بەردەوامیە دادەگ��رن)،
زیاتر قووڵ دەبێتەوە .كەوابوو فەلسەفە و زانستەكان ناتوانن لەنێوان ئەو
بونیادە سەرووییانە دەركەون كە شانبەشانی شێوەكانی بەرهەمهێنان و
پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان لەناو دەچن.
بە داننان بەوەی كە فەلسەفە زیاتر لە زانستە هۆكارە ئایدیۆلۆجییەكان
لەخۆ دەگرێت و تەنها وابەستەی مەعریفەی زانستی نابێت ،بەڵكو پەیوەندی
بەلۆجیك و رەوایی و قووڵكردنەوەی بونیادی خۆلیشی دەكات .بەمجۆرە
گوزارشت لە زمانێكی فەلسەفی دەكات و دەبێتە پارادۆكسی بنەڕەتی
بەدواداچوونی سیستم و قەیرانەكان ئەنجامدەدات و بەرەنگابوونەوەكەی
دەبێتە رێكخۆشكەری بژارەكردنی پرۆژەی فەلسەفی تایبەت بە (بوونەوەری
مرۆیی) وابەستە بە پارادۆكسی بنەڕەتی)( ،شوێنی بوونەوەری مرۆیی لە
جیهاندا لە كوێیە؟) و لەمیان ئەو فۆرمەالنەدا هێما گەلێك رۆڵ دەگێڕن:
گەردوون (كۆسمۆس) (وێنە ،چومك ،سەرچاوەیان شانبەشان وەرگرتنی
لۆجیكە لە هەمبەر ئەسیماویۆنان ،كەلێنێكی سەرگەرم بە مادەی سروشتی
دابەشكراو بە شێوەیەكی هاوتەباو بە گوێرەی یاساكان) و جیهانیش (وێنە-
چەمك شانبەشان یاسای هاتوو لەالیەن رۆما :زەمەن ،رێڕەوێكی ژێر زەمینیە
بە ئاراستەی دەرچەیەك ،تاقیكردنەوەی دەرچەیە بە مەرجی بەدواداچوونی
بەڵگە).
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پرسیاری سێهەم :مێژووی فەلسەفە دەتوانرێت لە رێگەی ئەم
تێڕوانینە نوێیە بە شێوەیەكی گشتی تەوەرەی یاخود جەمسەری مێژوو
پێشكەشی بكات؟
وەاڵم :نەخێر ،فەلسەفە جوانترین سەردەمەكانی خۆی لەو كاتانەدا
ناسی كە لەگەڵ مێژوو لەمیان مەعریفەی رەها یەكیان دەگرێتەوەو ئەوسا
خستنەڕووی سەیرورە روون و ئاشكراتر لە ( ،Leterminus a quoدووایین
هێڵ) ناكاتەوە تەنها لەڕێگەی هەموو جۆرەكانی ئاگاداربوونەوە نەبێ،
كۆسپەكان و ئاسۆو توانراو مەحاڵبوون و بەكوورتی (لۆتێرمینوس ئاكۆ،
دوایین هێڵ) دەدۆزێتەوە و بەمجۆرە سەر لەنوێ دەبێتـە ئەو پاڵەوانەی كە
پێشێل دەكرێت .بەاڵم ئایا وەك فەیلەسوف و بیركەرەوەی قووڵەوە بوو
و كەسێكی میتۆدی دەمێنێتەوە؟ ئایا بەشێوەیەكی ووردتر ناوی لێ بنێین
(دوا بەدوای فەیلەسوف)؟ لەرووی فەلسەفیەوە یاخود گووتەیە لەبارەی
فەلسەفەوە سنووری بۆ دادەنرێ .بەگوزارشتكردنێكی ووردتر ئەم گووتەیە
وەك گووتەی فەلسەفی نامێنێت ،لەگەڵ ئەوەی هێشتا بوونی هەر بەو
شێوەیەیە و روخساری فەلسەفەكان بژاردە و فۆرمەلە دەكات و لێكدیان
نزیك دەخاتەوە بۆ ئەوەی بەشێوەیەكی باشتر رەچاوی جیاوازییەكانیان
بكات.
ئەوسا مێژووی فەلسەفە زەمینەیەكی دوا بەدوای فەلسەفی بە ئایدیا
پێشكەش دەكات و ئەم ئایدیایە بە دەرهاویشتن لە مێژووەوە فەلسەفەكان
كۆدەكاتەوە و پەیوەندییەكانی دەخاتە ڕوو بە سیفەتی پرۆژەی (بوونەوەری
مرۆیی) لیكدژییەكان تێدەپەڕێنێت و لە رێگەی كاركردنێكی جۆرانەوە دانایی
و زانست و شۆڕش و خاوەندارێتی لە یەككاتدا دەسگیر دەبێت.
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 .43مێژووی بوون:
هایدگەر لە وەاڵمی پرسیاری :مێژوو چییە؟ دەڵێت( :مێژووی ئەو
بوونەیە كە لەگەڵ مێژوویی مێژوونووسان لە هیچ شتێكدا هاوبەش نییە).
هایدگەر میتافیزیكا پووچەڵ دەكاتەوە ،بەاڵم دەستئەكاتەوە بە بایەخدان
بە رەسەنایەتی و رەسەنی .ئەو لە تەواوی ئاسۆی ئاسۆكان Le terminus
 quem adبە ووردی رانامێنێت لە دەرهاتنی بوون لەپاش داگیركاری گەورەی
تەكنیكەكانی بۆ سەر جیهان بەبێ هەستان بە ووردبوونەوەو پشكنینی
لۆتیرمینۆس ئاكۆ ،دوواین هێڵ ئێمە بە سیفەتی ئەوەی بوونەوەرگەلین لە
كوێ لەدایك دەبین؟ من ناتوانم خۆم بەرهەم بێنم و ناشتوانم بە شێوەیەكی
گشتی (مرۆڤ) بەرهەم بهێنم.
كێ دەبێتە هەڵگر و رەوانەكاری یادەوەری و زمان بۆ خودی من
و تەنانەت ئەو منەی كە بوون بە شێوەیەكی كاتی تیادا نیشتەجێ دەبێت،
ئەو منەی كە نابێت و ئەبێتە شوێنی ئەم گواستنەوەیە؟ لەسەر ئەم دیمەنەی
بووندا دارستان و رێگەوبان و دیمەنگەل هەن كە هایدگەر بە شێوەیەكی
قووڵ ئامادەباشی بۆ دەركگەكانیان دەكات و ئەوە بە شێوەیەكی زێدە
قووڵتر دەكات سەبارەت كەسانێك كە چێژیان لە دۆزینەوەی رووبەرەكان
بینی و لەو جادووگەرەكان دێنە ئاراوە.
لەگەڵ ئەوەشدا چەند ساتیكای فەلسەفی بەهۆی یادهێنانەوە
بە شێوەیەكی خەماوی سەر لەنوێ دەژێنەوە! .ئایا فیزیس وەك هێماو
ئاماژەدەر و ئامادەگی (گوڵی نیلۆفەری رۆژهەاڵت) نییە كە جوانی و رەنگ
و بۆنی دەبەخشێت و لەگەڵ ئەوەش بە ڕووی ئایندەدا دەكرێتەوە و لە
نائاگاسس بەروبووم و چاندنەكان ئامادە دەبێت؟ گۆڵ دەبێتە بێهۆو نازانێت
كە جوانە و لەگەڵ ئەوەش جوانە و جوانی دەبەخشێت .بەمجۆرە فیزیس
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سەراپای خودی خۆی دەبەخشێت و دەكرێتەوە و لۆگۆس لەدایك دەبێت.
چارەنووسی مێژوو :مێژووی نێردراوی چارەنووسە .گەمەس ئەم
ووشانە رەوشی بوون روون دەكاتەوە چوونكە بوون خۆی كۆیان دەكاتەوە.
گەر تێڕامانی قووڵ خوودی خۆی لە گوێبیستی بوون داناو گەر لەوەی
كە فیزیس دەیهێنێتەكایەوە تێگەیشت ئەوە تێڕمانەو پەی بە دوو هێما
دەبات :شوێن نیشتەجێ (السكن )DemeUrE ،و وونبوون ( .)Erranceزمان
خانووی بوونە بەاڵم ئەم بوونە هێشتا بەتاڵە و ئامادەگی تیادا دەدۆزرێتەوە
و ئامادەگی و تێڕامان هەموو شوێن نیشتەنیەك لەپێناو ونبوون جێدەهێڵن
و گەمەكە بە تەنها هاتنی بوونی دوای بووەكان (موجودات) ئاشكرا دەكات
و تەكنیكاری دەرچەكە داگیردەكات و شوێنی لەدایكبوونی كە سروشتە
دەڕوخێێ و لەكاتی ئەم داڕوخانە و دوا بەدوایدا لەخۆ وونكردن دەوەستێ
و دەدۆزێتەوە .بە گوێرەی تێڕوانینی هایدگەر پێش مێژوو (سروشت) و
مێژووی لۆگۆس و تەكنیككاری و دوا بەدوای مێژوو (دۆزینەوەی بوون) بە
راستی هەیە.
ئایا ئەم دوابەودوایەكە بواری دیاریكردنی مێژووگەری بە شێوەیەك
رەزامەندی دەدات؟ بێگومان نەخێر ،ئەوەی كە بە گوێرەی قایلكردنی عەقڵی
هەندێك تایبەتمەند بەكاردەهێنرێت و ئەم كارەش ناتوانێت مشتوومڕەكە
یەكالیی بكاتەوە و بەكار دەهێنرێت و ئەم كارەش ناتوانێت مشتوومڕەكە
یەكالیی بكاتەوە و مێژووی بوون بوونێكی مێژوویی لەخۆ دەگرێت و هەر
ئەوەشە بە ووردی دەبێتە بابەتی پرسیار.
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 .44كلۆمكردنی مێژوو:
ئایا دەتوانین مێژوو كڵۆم بدەین بە ئاماژەكردنی پەنجە بۆ ئەو
شوێن و ساتەی كە تیایدا هەڵوەستە دەكات و بە دانانی بەربەست بۆ
دیاریكردنی كایە و بە وێنەكردنی سنوورەكان و بە داكوتینی میخێك كە
لەسەریدا نووسراوە( :مێژوو ئالێرەدا كۆتایی دێت)؟ نەخێر با ئەو وێنە
سادە و ساكارانە بۆ كەسانی دی جێهێڵین .كاتێك كە جاك دریدا دەخوازێت
میتافیزیكای رۆژئاوا دابخات بە مەبەستی چی و ئامانج و ئارەزووی چی
بوو (بگەڕێڕەوە كتێبی دەنگ و وێنە)؟ ئەو تەنها خوازیاری سەلماندنی
گووتەی كەسانی دی و لەپێش هەموویان ماركس و نیچە بوو كە دەیانووت
فەلسەفەی رۆژئاوای گەورە لەگەڵ هیگڵ كۆتایی دێت.
كۆتاییەكەی وەك (سنوور و بەربەستەكان) ناتوانرێت لەڕووی
چەمكەوە پەی پێبرێت تەنها لەسەر ئاستی تیۆری پووخت و تایبەت بەتیرۆێك
نەبێ كە خوازیار بوو بە شێوەیەكی پووخت ببێتە :میتافیزیكا .ئەوەی ئێمەی
تیاین لە (ئێوەو (من) و ئەوان و ئەوانی دی) و ئەو بەرهەممان هێناوە بەم
شێوەیە توانای كۆتایی هاتنی نییە گەر نەبێتە شێوەیەكی تیۆری لە بوونی
مرۆیی و شێوەیەك لە نووسین.
تەنها ئاوێتەكردنی ئەو دونیا بینیەی كە مێژوو بۆ ئەبستمۆلۆجیا
تایبەت بە خوو (رەوشە تیۆرییەكەی) كورتدەكاتەوە و رێگە لە بوونی
دەگرێت دەتوانێت (كلۆم كردن) راگەیەنێت ،یاخود لە ئاكامی نەبوونی
(كڵۆم كردن ،داخستن) ئەنجامەكان بژاردە بكات .ئەی كۆتایی مێژوو؟ كە بە
سنوورەكان دیاری ناكرێت ،بەڵكو بە پێچەوانەوە بە دەرچەیەك سنووری بۆ
دادەنرێت .دەچوون لە مێژوو و راگوازتنەوە قۆناغێكی گوازراوەی مێژووە
و مێژوو ناژمێی و سەیرورە بەردەوام دەبێت ،بەاڵم دەگۆڕێت واتا بەرەو
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تایبەتمەندی جیاوازی و وێكچوونەكان و بەرەو پیادەكردنی جوداییەتی و
ئاماژەگەلێك ،ئاماژە بۆ ئەم دەرژەیە دەكەن و سنووری دیاری دەكەن.

سەرچاوە:
نهایە التأریخ  -هنری لوفیفر ،ترجمە :فاطمە الجیوشی 2002
لە باڵوكراوەكانی كۆماری عەرەبی سوریا
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