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پێشەكی وەرگێڕی فارسی
I
ئەنتۆنی گرامشی لە ڕوانگەی تاكەكەسی مێژووی ڕووناكبیری خۆراوا
ڕیزپەڕێكە و تاكە بیرمەندە ،هەموو تەمەنی بە قازانجی هزری خۆی لە
گرتوخانە بەڕێكرد و لەم ڕوانگەیەوە سەختترین ژیانی لە ناوە ئاشناكانی
كەلتوری خۆرئاوای ئەزمون كرد ،ئەم شێوازە دەگمەنەی بیركردنەوە لەالیەك
هاوكاری كرد پەنجە لەسەر ئەو خااڵنە دابنێ كە زۆربەی بیرمەندانی ئەو
قۆناغە لێی بێ ئاگابوون .بیروباوەڕی باو دەربارەی گرامشی ،وەك دەقێكی
تیۆری ماركسیستی خۆرئاوا دەی ناسێت و بە سەرنجدان بە پێشینەی
خەباتی سیاسی و قۆناغی دوورو درێژی گرتوخانە ،ئەم بۆچوونە ساویلكانەو
سەر زارەكیش هاوڕای ڕوانینێكی وایە كە دەكرێ بە سیمبۆلی توندڕەوی
بزوتنەوەی چەپی بزانی ،بەاڵم ڕوانینێكی سەرپێیانە بۆ بەرهەمەكانی
گرتوخانەی ،بنەمای ئەم پێشگریمانانە ڕاستدەكاتەوەو الی دەبات ،كە
بەناوی كتێبۆكەكانی زیندان باڵوبۆتەوە.
گرنگترین تایبەتمەندی گرامشی ،بە ڕێكەوت پێچەوانەی هاوهزرانی
بەشی بەرچاوی تیۆرەكانی لە هەناوی خەڵك و لە خەباتی ڕاستەوخۆی
سیاسی و گرفتاری جەماوەر ،لە گۆشەگیری حەتمی ،گۆشەیەكی ژووری
گرتوخانەكەی نوسی و تاكۆتایی تەمەنی بە تۆپزی م��ەودای ڕەوتی
گەرماوگەرمی سیاسی و فكری پاراست ،هەمان ((مەودا))ی دەربڕی سروشتی
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بنەڕەتی گرامشی ،لە زۆربەی بیرمەندانی سەردەمی خۆی جیای دەكاتەوە.
مەودایەك كەوتە نێوان ئەو و خەڵكانێك كە هەموو تیۆرەكانی بۆ تەرخان
كردبوون ،كەلێنێكی قوڵی كردە تیۆرەكانی گرامشی.
گرامشی زۆربەی بابەتەكانی دەربارەی ژیان و گیانەكان و داهاتووی
كەسانێك نوسی كە نەیدەتوانی لە نزیكەوە بیانبینێ و بیاندوێنێ و هەمان
مەودا بە قەدەرا بۆشایی تیۆرەكانیەتی كە گونجان و پێوەلكانی ناهێڵێت
و دەبێتە كۆسپی بەردەم بوونی بە سیستەمێكی گونجاو .فۆرمی پەرت و
باڵو پارچەی ناڕێك و هەندێجار ئاڵۆزی كتێبۆكەكانی گرتوخانەی بەڵگەیەكی
دیكەی بوونی كەلێنە لە ناخی هزرەكانی گرامشی و الوازی لە ڕێسادان
بە هزرەكانی و داپۆشینی ئەم كەلێنەیە بە هۆ ،بەاڵم بوونی ئەم كەلێنە
نەك خاڵی الوازی كاری گرامشی نییە ،بەڵكو بە ڕێكەوت شتێكە ،سروشتی
ڕادیكاڵ دەداتە تیۆرەكانی گرامشی .ڕادیكاڵیزمی فەلسەفەی گرامشی ڕێك
لە هەمان مەودای تێنەپەڕی ،هەمان بۆشایی نێوان خۆی و بابەتی ڕامان،
دێتە ئارا ،كە دەكرێ ناوی بنێی ((كۆمەاڵنی خەڵك)).
ئەم مەودایە ڕێی بە گرامشی دا لە شیكارە شەپۆالوی و ڕواڵەتی و
دروشم دانی زۆربەی تری هاوسەردەمانی خۆی دوور بكەوێتەوە پەنجە لەسەر
ئەو خااڵنە دابنێت لەو سەردەمەدا بایەخییان بە خەیاڵی كەسدا نەدەهات،
كە درەوشانەوەی شۆڕشی ئۆكتۆبەر پۆشەری دیتنی بارودۆخی سۆڤیەتی
دەیەی بیست ،پاشان بووە قۆناغی كۆتایی (ترمیدۆر)ی ستالین ،كە پێشتر
لەسەر تەرمی بۆرژوازی كردبوویانە شایی لۆغان ،بۆ هەلومەرجی واقعی
گرنگیان بە جیهانی ڕاستی نەدەدا لە خۆڕا نییە ،كە نزیكترین بیرمەندانی
گرامشی بیرمەندانی قوتابخانەی فرانكفۆرت و بە تایبەت بنیامین ،نزیكەی
 10ساڵ دوای مردنی دەركەوتن ،لەسەردەمێكدا كە زۆربەی شوروشەوقەكان
نەمابوو هێشتا ئەوروپا شوێنەواری یەكەم جەنگی جیهانی پێوە دیاربوو،
خۆی بۆ دووەم كارەساتی گەورەی سەدە ئامادە دەكرد ،قسە زلەكانی
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بیرمەندانی قوتابخانەی فرانكفۆرت كتومت ڕاكانی گرامشین.
ئەم تایبەتمەندیە نەخوازراوەی ژیانی گرامشی وادەكات هزرەكانی
ڕۆچێتە الیەنێكی خوارترەوە و لە بری دروشم دان و گیرۆدە بوون لە داوی
گوڕوتینی دڵ ناسكی ،سەرنج لە ڕاڤە بنەڕەتی و هۆكارەكانی پەیوەندی
جەماوەری خەڵك بداو هەمانشت كە هەنوكە ،جگە لە هزری ماركسیستی
لە تیۆری كەلتوریش كەسایەتیەكی جێ سەرنجە .ڕەنگە گرامشی یەكەم
بیرمەندەی ماركسیست بێ كە هۆگری چیرۆكە فۆلكلۆریەكان ،شانۆی
مۆدێرن ،ڕۆژنامەی زەردو ڕەونەقەكانی تری ژیانی ڕۆژانەیەو كتێبی زۆر
فرۆشی عاشقانەو پۆلیسی دەخوێنێتەوەو هەوڵدەدا بزانێ چ شتێكیان
ئەوەندە بۆ خەڵكی ئاسایی سەرنجڕاكێشە .لەم ڕوانگەیە دەكرێ نزیكترین
بیرمەند لە گرامشی ناوبنێی واڵتەر بنیامین .بنیامینیش وەك گرامشی ئاوڕ
لەو بابەتانە دەداتەوە كە ئەوێ ڕۆژێ شرۆڤەیان مانایەكی ئەوتۆی نەبوو.
هێشتا خوێندنەوە ماركسیستیەكانی لە نمای سەرەكی كەلتوری وتارەكانی
وەك ((بەرهەمی ه��ون��ەری ))....و ((دەرب��ارەی هەندێك ن��اوەڕۆك و
دەستكەوتەكانی شیعری بۆدلێر)) ،ڕەسەن و كارایە.
II
لەالیەكی تر ،دەكرێ بە كورتە بەراوردێكی نێوان ڕاكانی بنیامین
دەرب��ارەی بۆدلێرو ڕای گرامشی لە مەڕ پیراندلۆ ،بە باشی هەست بە
لێكچوونی هەردووكیان بكەی .بنیامین لە لێكۆڵینەوەی شیعری بۆدلێر،
دوای بەكاربردنی دەروون شیكاری فرۆیدی و چەمكی ڕاچڵەكێنەر ،پاڵدەداتە
گرامشی كە چەمكی حەشامات دەخاتە ڕوو.
بنیامین ئاوڕی لە مەسەلەی گرنگی بوونی جەماوەری خەڵك لەسەدەی
نۆزدە داوەتەوەو لەم ڕوانگەیەوە ،ڤیكتۆر هۆگۆ بە سەرەتای سەرهەڵدانی
شێوازی نوێی پاڵەوان و دوێنەران دەزانێت ،لەگەڵ هۆگۆیە كە بێ نەوایان،
كرێكاران ،دەریاوانان و كەسانی تر لە مەیدانەكە ئامادەو گەورە دەبن كە تا
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ئەو ڕۆژە بە گرنگ نەدەزانران ،لە ڕوانگەی بنیامینەوە ئامادەیی جەماوەری
خەڵك لە شیعری بۆدلێر هێندە تۆخە كە نابینرێت(( :بە ڕادەیەك جەماوەر
ببوونە بەشێك لە بۆدلێر كە بە دەگمەن دەتوانی لە بەرهەمەكانی وەسفیان
بدۆزیەوە( )).دەربارەی هەندێك ناوەڕۆك و دەستكەوتی شیعری بۆدلێر،
واڵتەر بنیامین ،مراد فەرهاد پور ،ئەرغەنون  )12لە ڕاستیدا خاڵی بە هێزی
شیعری بۆدلێرە كە هیچ وەسفێكی ڕاستەوخۆی پاریس یان قەرەباڵغی هەراو
زەنای شاری تێدا بەرچاو ناكەوێت ،بۆدلێر لەوە سەركەوتووە كە بێ ئەوەی
ڕوونی بكاتەوە وێنایەكی ورد لە جەماوەری قەرەباڵغ و ونبوونی شاعیر
لە ناویاندا ئاڕاستە دەكات .قەرەباڵغی لە بری بابەتێك بۆ بیركردنەوەو
تاریفكردن ،گۆڕینی بۆ مۆتیڤی بنەڕەتی شیعری بۆدلێر دەبێت ،بە ڕاستی
قەرەباڵغییە كە شیعری بۆدلێر پێشدەخات و بنیامین زێدەڕۆیی ناكات كە
دەڵێ(( :جەماوەری قەرەباڵغ هێندەی ڕووبەند لەراوە بوو ،كە بۆدلێر بە
هۆیەوە پاریسی دەدیت)).
ئەنیۆتیۆ گرامشی ،پێش ئەوەی دەست بە چاالكی سیاسیەكەی
بكات ،لە ساڵەكانی  1915تا  1920لە گۆڤاری ئەڤانتی ،پێشكەوتوترین
گۆڤاری ڕەخنەی شانۆ لە ئیتاڵیا ،ڕەخنەگری شانۆ بوو .گەرچی وتارەكانی
زیاتر دەربارەی نواندنی ئەو كاتەی شانۆكانی ئیتاڵیا بوو ،وتاری بنەماییتر و
شێلگیرتری باڵوبۆتەوە كە ڕەنگە بتوانی گرنگترییان كۆمەڵێك وتاری دەربارەی
لویجی پیراندلۆ ،شانۆنامەنوسی گەورەی ئیتاڵی بزانی .جەختكردنەوەی
سەرەكی گرامشی لە شانۆنامەی ((لیوال))یە ،دەقێكە تێیدا جوتیاران و
وەرزێرەكان دژی داوای ئاغاكان دەوەستنەوە .گەرچی پیراندلۆ هەمووشتێك
بە تەوس سازدەكات و لەم ڕووەوە جێ ڕەخنەی گرامشیە ،بەاڵم لە پێوانە
بە مانتسۆنی ،گرامشی لە هێنانە مەیدانی جوتیاران و كەم خوێندەواران
تاریفی ئازایەتیەكەی دەكات.
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جوتیاران لە دەقی پیراندلۆ ،بوونەوەری سوك و پێشتر خۆ بە
دەستەوەدەر نین .تەنزی پیراندلۆ هاوئاهەنگی پەیوەندی بۆرژواو جوتیاران
لەبەریەك هەڵدەوەشێنێت و پەراوێزی ئەمینی ئاغاكان لە بەین دەبات،
ئیدی بڕیارەكانی ئاغا موو بەموو جێبەجێ ناكرێ و ئاسودەیی چینێك
دەشوێنێت كە ئاغا بەشێكیەتی .دیارە گرامشی لەگەڵ جیهانی تاریك و بێ
جوڵەی پیراندلۆ كێشەی زۆرە ،كە هیچ ئومێدێك بە باشتر بوونی دۆخی
هەبوو وەرچەرخانی كۆمەاڵیەتی نییە ،بەاڵم گرنگترین خاڵێك كە پێگەی
پیرانداۆ تا ئەو ئاستە بەرز دەكاتەوە هەمان ئازایەتی شانۆنامەنوسی ئیتاڵیە،
لە شێواندنی ئاسودەیی ئاكاری و دەروونی هەر دوو چین.
III
لە كۆتایی سەدەی بیست ،لە ڕوانگەی پەیوەندی سیاسەت و كەلتور
بارودۆخی جۆری مرۆڤایەتی دەربارەی سەردەمی گرامشی بە گشتی هەڵگەڕایەوە.
سەردەمی گرامشی سەردەمی سیاسەت و گروپی بەرچاوی ڕووناكبیران و بە
پەیڕەوی ئەوان خەڵك ،بە تایبەت لە واڵتانی خۆراوابوو .ماركسیزم لینیزم
بەگێڕانەوەی ڕوسیە ،ئایدۆلۆژی زۆربەی ڕووناكبیرانی ئەم سەردەمە بوو لە
ڕوانگەی كۆمەڵێك كە خۆیان بە نوێنەری ئەم ئایدلۆژیە دەزانی ،كەلتورێك
بڕیاری شكستی بە سەردا درابوو كە لە خزمەت بەرەوپێشبردنی ئامانجی
سیاسی حزبدا نەبێت.
سەرهەڵدانی دادای��زم لە هەمان دەیەكانی بەرایی سەدەی بیست
بۆخۆی بەڵگەی ئاشكرایە بۆ ئەم بارودۆخە .دادایزم هونەرێكی تەواو سیاسیيەو
گرنگیەتی لە مێژووی هونەر وەك نمونەیەكی هونەری ڕەخنەگرتن پارێزراوە.
خودی بەرهەمی هونەری لە دادایزمدا هیچ بەهایەكی نییە ،فۆرم و ناوەڕۆك
لە ڕوانگەی دادایزمەكان خۆڕازاندنەوەیەو هونەری ڕەسەن وەك نمونە
بە تەنیشت یەكەوە ڕیز كردنی بە ڕێكەوت ،قسەی ڕۆژنامەكان دێتە دی.
پڕۆسەیەكە دوا قسە لە دادایزمدا دەكات كە بۆ بەرهەم هێنانی بەرهەم
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دەبڕدرێت ،نەك بەرهەمێك كە دواجار ئەفرێنراوە ،بۆ وێنە دەربارەی شیعرێك
كە بە بڕدراوی ڕۆژنامە دەنوسرێت ،بۆ خۆی پڕۆسەی بەرهەم هێنانی دەق
بەشێوازی بڕینی وشەی ڕۆژنامەو ڕیزكردنی بە ڕێكەوتیان بە تەنیشت یەكەوە
گرنگە ،نەك دەرەنجامێك كە بە دوایدا دێت .هەرچۆنێك بێت بەرهەمی
دادایزمەكان بێ لە زەین گرتنی پەیامەكەیان بەهای تایبەتی نییە ،قسەیەك بە
ڕێكەوت ڕیزكراو بۆ سەردەمی ئێمە هیچ پاساوێك نابێت ،كە بۆ بارودۆخی
سەردەمی خۆیان ڕەخنەگرتنی سیاسی بوو .نمونەی دادایزم بە باشی پیشانی
دەدا كە چۆن هەر شێوازێكی هونەری ،سەركوت و سیاسەت لە قەڵەویان
بەرەو داڕووخان دەبرێت ،لە هەلومەرجێكی وادا گرامشی بەگژ ئەم شێوەی
داڕووخانی سیاسی ئەو سەردەمەدا دێتەوەو ناوبژیوانی كەلتوری بۆ بیركردنەوە
لە سیاسەت بەرجەستە دەكات ،كە بۆخۆی پەیكەری زاڵی ڕووناكبیرانی ئەو
سەردەمە و تاكێكی تەواو سیاسییە.
بەاڵم گێڕانەوەی سەردەمی ئێمە ئاوەژووە .دوای شەپۆلی سیاسەتی
هەمەالیەنەی كۆمەڵگاكانی خۆرئاوا لە دەیەی هەشتا ،كە تاتچەر لە بەریتانیاو
ڕێگن لە ئەمەریكا سیمبۆلەكانی بوون و ئاقیبەت بە پاشەكشەی سۆڤیەت و تاك
جەمسەری لێكەوتەوە .دەورێك كەلتور لە كۆتایی سەدە گرتیەمل كە سیاسەت
لە بەرایی سەدە دەیبینی ،لە كۆمەڵگای خۆرئاوای داماڵراو لە سیاسەت ،وردە
وردە گەشە و هەژموونی بە سەر هەموو تشێكدا كرد و لەم ناوەدا بە تایبەت
هەمە گیری سەتەالیت و قەوارەی سەرسامكەری سواوی ،ئادرنۆو هۆركهایمەر
پێش نیو سەدە لە ((دیالەكتیكی ڕۆشنگەری)) پێشبینیان كردبوو لە هەموو
ڕوانگەیەكەوە هێنایەدی ،كە تێیدا قوڵپدەدا .بەرهەم هێنانی چڕی جۆرو بەشی
فیلمەكان لە كۆتایی سەدەی بیست كە هیچ جیاوازیەكیان نییە ،بە تایبەت
میوزیكی پێست ڕەشەكان و گۆرانبێژانی ڕاپ و تەكنۆ گەیشتە ژمارەیەكی باوەڕ
پێ نەكراو ژمارەی كەناڵەكانی سەتەالیت هێواش هێواش نەدەژمێردرا ،كە شەو
و ڕۆژ ئەم كااڵ كەلتوریە دوبارەیە دەرخواردی خەڵك دەدەن.
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كەلتور هەمان پێگەی داگیركرد كە سیاسەت لە بەرایی سەدە داگیری
كردبوو ،كەلتور ئەوەندە قەڵەو هەمەگیر بوو ،هەموو شتێكی كۆنتڕۆڵكرد
و وەك دیكتاتۆری ڕۆمانی ((پاییزی باوك ساالر))ی ماركیز ،لە قەڵەویان
خەریكبوو بتەقێ .دەورێك كە دادایزم وەك ڕەوتێكی كەلتوری سیاسەت
(نەك سیاسی) لە بەرایی سەدەی بیستەم هەیبوو ،تیۆرەكانی كۆتایی مێژووی
فۆكۆیامای وەك تیۆرێكی سیاسی كەلتور (نەك كەلتوری) لە كۆتایی سەدەی
بیست بینی .تیۆرەكەی فۆكۆیاما زیاتر لە تیۆرێكی سیاسی واقعبینانەی
فیلمێكی هۆلیۆدی دەچێت ،فۆكۆیاما لە سەردەمێك باسی كۆتایی مێژوو
هەمەگیری هەمەالیەنەی لیبڕاڵیزم دەكات و تیۆرێك ئاڕاستە دەكات كە لە
بێزاری دووربوون لە هەلومەرجی بە ئاگایی جیهان پێكەنیناوی بە زەین
دەگات ،كە دەكرێ بگوترێ ئەمەریكا یەكێ لە ئایینیترین قۆناغی مێژووی
بەڕێ دەكات .سەردەمی ئێمە پێویستی بەو فەیلەسوفانەیە هەمانكار بە
كەلتور بكەن كە گرامشی بە سیاسەتی كرد :تیۆری ڕادیكاڵی سەردەمی ئێمە
تیۆرگەلێكە كە بە ناوبژیوانی سیاسەت بیر لە كەلتور دەكاتەوەو دەكۆشێت
هەژمونی كەلتوری بە سەر تەواوی كاروباری ژیانی مرۆڤایەتیدا بباتە ژێر
پرسیارەوە.
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گرامشی لە تیۆرسێنە بەرچاوەكانی ماركسیزمی هیگڵیە و لە 22ی
ژانویەی  1891لە پارێزگای كالیاری دوورگەی ساردنی ئیتاڵیا لە دایكبووە،
لە حەوت منداڵ چوارەم منداڵی فرانسیسكۆ گرامشی و جۆزپینا مارشیاس
بوو .قەت ئەنتۆنیۆ پەیوەندی بە باوكییەوە نزیك نەبوو ،بەاڵم هۆگری و
عەشقێكی زۆری بۆ دایكی پیشاندەدا دایكی چیرۆكی بۆ دەگێڕایەوە كە لە
داهاتوو كاریگەری لە هزری ئەنتۆنیۆدا مایەوە ،لە شەش خوشك و برا،
ئەنتۆنیۆ هەستی دەكرد زیاتر لە ترزینا نزیكە ،هەروەها پەیوەندی سۆزداری
گونجاوی لەگەڵ جنارۆی برا گەورەی و كارلۆی برا گچكەی هەبوو ،پاشان
جنارۆ دەوری گرنگی لە ئاشنابوونی ئەنتۆنیۆ بە سۆسیالیزمەوە هەبوو.
ساڵی  1911ساڵێكی گرنگ بوو لە ژیانی گرامشی الودا .دوای
تەواوكردنی خوێندن لە قوتابخانەی كالیاری ،داوای بەهای خوێندنی لە
زانكۆی تۆرین كرد كە ڕەزامەندیان لەسەر دەربڕی .لەم نێوەندا كەسانی الوی
دیكەی وەك پالمیرۆ و تولیاتی ،سكرتێری گشتی ئایندەی حزبی كۆمۆنیستی
ئیتاڵیاو چەند كەس لە بەرپرسانی بە توانای حزبیش دەبینران .ئەنتۆنیۆ ناوی
خۆی لە كۆلێژی ئاداب نوسی ،لە زانكۆ دوای ئەوەی لە ژانویەی 1921
كەلێنێك كەوتە حزبی كۆمۆنیستی ئیتاڵیا ،ئەنجلۆ تاسكاو چەند پیاوێكی
ناسی ،كەلە یەكەم خەباتی حزبی سۆسیالیستی ئیتاڵیا هاوخەباتیان بوو.
بە هۆی باش نەبوونی خواردنی زانكۆ و زۆر ماندوبوونی مێشكی،
ئەنتۆنیۆ لە كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیەكان كێشكرایە بەشی پسپۆڕی تری
وەك زمان ناسی و زانستی كۆمەاڵیەتی .زۆربەی كاتەكانی لە زانكۆ بە سەر
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دەبرد ،لە زانكۆ پەیوەندی دۆستانەی لەگەڵ چەند مامۆستایەكی ناسراو
هەبوو لە وانە ماتیۆ بارتۆلی ،زمانناس و ئەمیرتۆ كاسما ،توێژەرەوەی دانتی.
سەرهەڵدانی شۆڕشی بەڵشەفیك لە ئۆكتۆبەری  ،1917ئارەزوی شۆڕشگێڕی
تێدا بزواند .ئەنتۆنیۆ زیاتر ئاشنای میتۆدو ئامانجەكانی بەرپرسانی شۆڕشی
ڕوسیەو هۆكاری گۆڕینی سۆسیالیزم لە جیهانی سەرمایەداری پێشكەوتوو
ڕەخنەو لێكۆڵینەوە بوو .گرامشی لە بەهاری  1919لەگەڵ ئەنجیلۆ تاسكا،
ئێمبرتۆ تراچنی و تالیانی گۆڤاری یاسای نوێ (گۆڤاری هەفتانەی كەلتوری
سۆسیالیست)ی دەركرد .ئەم گۆڤارە لە بەراییدا هەفتانە ،پاشان بە دوو
مانگ جارێك بۆ ماوەی پێنج ساڵ لە نێوان ڕادیكاڵەكان و شۆڕشگێڕە
ئیتاڵیەكان باڵوكرایەوە .ئەم گۆڤارە ڕەوتی سیاسی و ئەدەبی لە ئەوروپا،
ڕوسیە و ئەمەریكا شرۆڤە دەكرد .گرامشی دوای چەند ساڵێك زۆربەی
كاتەكانی خۆی بۆ خەباتی ڕۆژنامەگەری تەرخانكرد .لە ژانویەی  1921لە
كۆنگرەی حزبەكانی لۆرینۆ ،ئەنتۆنیۆ ،بووە نوێنەری كەمینە كۆمۆنیستیەكانی
ناو حزبی سۆسیالیستی ئیتاڵیا.
بووە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی حزبی كۆمۆنیستی ئیتاڵیا ،بەاڵم
بە تەنیا دەوری بەرپرسیەتی نەدەبینی .لە بەرایی جواڵنەوەی فاشیست،
ئەنتۆنیۆ لە ناو نوێنەرانی چەپی ئیتاڵیا كەسێكی ناسراو بوو .پێشبینی
چەند ڕووداوێكی سیاسی كردبوو هۆشداری دابوو ،كە ئەگەر لە بەرامبەر
سەرهەڵدانی جواڵنەوەی مۆسۆلینی یەك نەگرن ،سۆسیالیزم و دیموكراسی
ئیتاڵیا بە شێوەیەكی كارەساتبار شكست دێنێت.
ساڵەكانی  1921 - 1926كە گرامشی وەك ساڵەكانی ئاگرو ئاسن
باسی دەكات ،ساڵەكانی سیخناخ لە كارەسات بوون .گرامشی لە مەی
 1922تا نۆڤەمبەری  1923وەك نوێنەری ئیتالیا بانگهێشتی كۆمۆنیستی
نێونەتەوەیی كرا ،لە ئۆروێلی  1924بە نوێنەری ئەنجومەن هەڵبژێردراو
بووە سكرترێری حزبی كۆمۆنیستی ئیتاڵیا .ژیانی كەسی ئەنتۆنیۆ بە ئەزمونی
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گرنگی دیاریكرا .لە كۆبونەوەیەكی گرنگی كۆمۆنیستی نێونەتەوەیی لە
ڕوسیە جۆلیا شەوكەتی ناسی ،ئاواز خوێن و ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی
ڕوسیە و سەرەنجام زەماوەندی لەگەڵ كرد .ئەنتۆنیۆ و جۆلیا دوو كوڕیان
هەبوو ،دلییۆ ( ،)1924 - 1981جۆلیانۆ كە لە ساڵی  1926لە دایكبوو.
گرامشی لە بەرەبەیانی نۆڤەمبەری  1923لە ڕۆما گیراو بەپێی
«یاسای ڕیزپەڕی» ئەنجومەنی فاشیستی ئیتاڵیا بە تاوانبار ناسراو ڕەوانەی
زیندانی كویلی كرا .ئەم دەستپێكە  10ساڵ ماوەی حەپسی بوو.
ئەنتۆنیۆ لەم سااڵنە لە ڕوانگەی جەستەیی تەواوو لەڕوالواز ببوو.
لە 20ی ئۆروێلی  1927توشی جەڵتەی مێشك بوو ،بەاڵم ئەم نەخۆشییە
دەرەقەتی نەهات .گرامشی سااڵنێك ئەم نەخۆشیەی هەبوو لە گرتوخانە
وەك پێویست چارەسەری بۆ نەكرا .ژیانی زۆر ناخۆش هەبوو ،بەاڵم
ئەنتۆنیۆ تا لە گرتوخانە مایەوە ورەی خۆی پاراستوو بە نوسینەكانی ناو
گرتوخانەی سەركەوتنێكی زۆری دەستەبەر كردووە ،كە بە ئاشكرا دوای
جەنگی جیهانی دووەم ،دەركەوتن.
ئەنتۆنیۆ لە زیندانەوە نامەی بۆ هاوڕێكانی و بە تایبەت بۆ
ئەندامانی خێزانەكەی دەنوسی .نوسینە گرنگەكانی خۆی بۆ ژن خوشكەكەی،
تاتیانا شەوكەت دەنارد .تاتیانا ژنێكی زۆر جێی باوەڕ بوو ،ماوەیەك كە
ئەنتۆنیۆ لە ڕۆما گیرا بوو ،تاتیانا نەك تەنیا بۆ ئەنتۆنیۆ جلوبەرگ ،خواردن
و دەرمانی پزیشكی دابین دەكرد ،بەڵكو لەگەڵی كەوتە ئاڵوگۆڕی هزری و
ئەنتۆنیۆی لە ڕەوتی ڕووداو مەسەلەی ڕۆژانە ئاگادار دەكردەوە.
گرامشی لە 4ی ژویەنی  1928دوای بە تاوانبار ناسرانی بڕیاری
 20ساڵ و  4مانگ و  5ڕۆژ گیرانی بە سەردا درا ،لەگەڵ بەرپرسانی دیكەی
كۆمۆنیستی ئیتاڵیا گوازرایەوە بۆ گرتوخانەی تۆرین .زۆربەی كاتی گیرانی
لەوێ بەڕێكرد (لە ژویەنی  1928تا نۆڤەمبەری  ،).1932پاشان لە ژێر
چاودێری پۆلیسی ئیتاڵیا لە نەخۆشخانەیەكی فۆرمیا خەوێنرا.
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لە ساڵی  ،1933دایكی گرامشی مرد .لەم ساڵەدا گیرابوو .سەرەنجام
ئەنتۆنیۆ گرامشی لە 27ی ئۆروێلی  1937بەهۆی كوێرەوەری زیندان و
سەختی نەخۆشیەكەی بە درێژایی تەمەنی ،لە گرتوخانەدا مرد.
ئەو سااڵنەی كە ئەنتۆنیۆ لە زیندان بوو س��ەرەڕای تاتیانا كە
لە هەموو دەرفەتێكدا سەردانی دەكرد ،خوشكەكانی تریزیناو گرازیتاو
هاوڕێ خۆشەویستەكەی پی یەرۆ سەرافای ئابوریزان پێویستیە زەروڕیەكانی
ئەنتۆنیۆیان دابین دەكرد .سەرافا پەیوەندی جیاجیای بە ئەنتۆنیۆوە هەبوو
ئەو كتێب و گۆڤارانەی بۆ گرامشی دەبرد كە داوای دەكردن.
گرامشی مێشكێكی زۆر سەیری هەبوو .لە ڕاستیدا بەبێ كەڵك
وەرگرتن لە سەرافاو تاتیانا ،ڕەنگە ئەمڕۆ زۆرینەی دەفتەرەكانی گرتوخانە لە
بەردەستدا نەبووبان .چاالكییە هزریەكانی گرامشی لە گرتوخانەدا تەنیا چەند
ساڵ دوای جەنگی جیهانی دووەم ،كاتێك كە یەكەم بەش لە دەفتەرەكانی
(نزیكەی  500نامە) باڵوكرانەوە ،بە ئاشكرا بوونە جێگەی سەرنج.
بەرهەمەكانی گرامشی
هەرگیز گرامشی بۆخۆی كتێبێكی باڵونەكردەوە ،نوسینەكانی
بێجگە لە «دەفتەری گرتوخانە» ،هەموویان وتارن .دەكرێت بەرهەمەكانی
گرامشی بەم شێوەیەی خوارەوە كورت بكەینەوە:
 .1نوسینەكانی سەردەمی  1914تا  ،1916لەو سەردەمەدا وتارەكانی
لە ڕۆژنامەكانی «ه��اواری خەڵك»« ،بۆ پێشەوە»« ،شاری داهاتوو» بە
ناونیشانی «یەكەم نوسین» لە ئیتاڵیا باڵوكراوەتەوە .دیارە وتارەكانی
لە ڕۆژنامەی «بۆ پێشەوە» بە جیا بە ناوی «لە ژێر گومبەز» لە 1960
باڵوكراوەتەوە ،هەروەها وتارەكانی لە یاسای نوێ لە كتێبێكدا بە هەمان
ناونیشان لە  1954باڵوكراوەتەوە ،نامەی ناتەواو «چەند كەسایەتیەك لە
مەسەلەی باشور» كە یەكەمجار لە  1930لە پاریس باڵوكرابۆوە.
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 .2دەفتەرەكانی زیندان مێژووی ماتریالیزم و فەلسەفەی بندتۆ
كروچە  1948ڕووناكبیران و ڕێكخراوی كەلتور  1949بێداری میللەتی ئیتاڵیا
 1949یاداشتەكانی دەربارەی ماكیاڤیلی «دەربارەی سیاسەت» و «دەربارەی
حكومەتی تازە»  1949ئەدەبیات و ژیانی نەتەوەیی  1950ڕابردوو ئێستا
.1951
 .3نامەكان كۆمەڵەیەكەی نزیكەی  218نامەن كەلە سەردەمی
گرتوخانە نوسیوونی كۆمەڵێك نامەی ترش هەیە لە نێوان گرامشی و
بەرپرسانی داهاتووی حزبی كۆمۆنیستی ئیتاڵیا لە ژێر ناویشانی ((دامەزراندنی
گروپی سەرۆكایەتی حزبی كۆمۆنیستی)).
هزرەكانی گرامشی
گرامشی كاریگەری بیرمەندانی وەك هیگڵ ،ماركس و ئەنگڵز ،لینین،
لۆكزامبۆرگ و ترۆتسكی بە سەرەوە بوو .دیارە بەرهەمەكانی دائیرەت و
المعاریفی ماركس زۆرترین كاریگەریان بە سەرەوە هەبوو كە لە مەیدانی
سۆسیۆلۆجی سەروترن ،لە الیەكی دیكە بەرهەمەكانی «بندتۆ كروچە»ی
بیرمەندی ئیتاڵی بە وردی موتااڵ كردووە.
گرامشی بۆخۆی دەڵێت «بە هەمانشێوە كە فەلسەفەی هیگڵ
پێشەكی ماركسیزم لە سەدەی نۆزدەو بنەمای شارستانیەتی نوێ بووە،
فەلسەفەی كروچەش پێشەكیەك بووە ،بۆ ماركسیزمی نوێ و سەردەم
و تەبای نەوەی ئێمە( ».فیوەری؛  )133گرامشی لە ڕوانگەی بۆچوونەوە
لە تێڕوانینی لێكدژ نزكترە «وێنایەك بە شێوەی یەك لە تێكڕا ژێرخان و
سەرخانەو ڕەسەنێتی بایەخێكی زۆری بە سەرخان داوە و یاسای واتایی
مێژوویی لە پلەی دوو داناوە ،كە لە كۆمەڵگا دەیخاتەڕوو»( .بشیریە؛ )139
ماركسیزم لە ڕوانگەیەوە ئایدیالیستێكی بێ بنەمای ماتریالیستە كە حزبەكان،
دامەزراوەكان و ئایدیۆلۆژی لە خۆ گرتووە .تێكڕای هزری كۆمەڵگا تێپەڕەو
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ئەوە بە هۆی پەیوەندیەتی بە سەرخانەوە ،كەوایە لە ڕوانگەیەوە گرنگترین
هۆكاری بزاوت و شۆڕش هۆكارەكانی زەینی و فەلسەفیەو مرۆڤ ،لەژێر
كاریگەری كروچە بە تاكە یلریزانی سەرەكی مێژوو دادەنرێت.
هزری وروژێنەری كارەكانیەتی
گرامشی ب��اوەڕی بە دەركەوتنی خوێنی تازەیە لە ماركسیزمدا،
چونكە «ماركسیزم لە لینینزمدا خەسڵەتی تەواو سیاسی و بە تاڵ لە ڕواڵەتی
هۆكاری كەلتوری و ئاكاری بە دەستی هێنابوو ،هەرجۆرە كاریگەریەك
بۆ هۆكاری كەلتوری و ئاكاری لە ڕوانگەی دیاریكردنی وەرچەرخانی
كۆمەاڵیەتی ڕەتدەكردەوە»( .هەمان؛  )138بۆیە ئایدیالخوازی مێژوویی
كروچە بە پەالمارێكی بەهادار دەزانێ ،بۆسەر ماركسیزمی ئامێری لەسەر
بنەمای فەلسەفەی سەلمێندراو گەشەكردنی هێواشی ،بەمەش پراكسیس
دەخاتە بە رامبەر دۆگماوە ،كە ڕوانگەیەكی مێژوویی ڕاستەقینەی هەیە.
گرامشی ڕاكانی دەرب��ارەی ماركسیزمی نوێ بەپێی ڕای كروچە
بونیاد دەنێت و مێژوخوازی میانڕەوی كروچە ،بە تاكە الیەنی ڕاستی كاری
سیاسی دەزانێت كە هۆی «پێشكەوتنە»و كامڵبوونی دیالەكتیكی مێژووییە
كە «تێز»ەكەی «مانەوە» (ڕابردوو) و (ئەنتی تێز)ەكەی «داهێنان» بێت،
سەنتێزی هەردووكییان لە كۆمەڵگای لیبڕاڵ دیموكرات دەردەكەوێت.
بەاڵم گرامشی« ،مانەوە» یان ڕابردوو بە ئاڵۆز دەزانێ كە ناتوانێت
بە دڵی خۆی و بەهۆی تاكێك یان ڕاپەڕینێكی سیاسی ئەنجام بدرێت،
چونكە لە مەودوا ڕووبەڕووی مێژووخوازی نابینەوە ،بەڵكو پەیوەندیمان
بە ئیرادەی ڕەهاو بڕیاری یەكالیەنەی مەیلی تایبەتی سیاسیەوە هەیە.
(فیوەری؛  )297بەمەش گرامشییە بە ڕەتدانەوەی ڕای كروچە كە بە
گژداچونەوەی مانەوەو داهێنان هێنانەدی شێوەیەكی ڕیفۆرمخوازییە لە
چوارچێوەی حكومەتی موحافیزكارانەی لیبراڵ دەزانێت ،ب��اوەڕی وایە
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لەبەرامبەر ناوەندی «داهێنان» دوژمن و ڕكابەر «مانەوە»یە ،لە ناوچوونی
یەكجارەكی لێدەكەوێتەوە .كەسێك ناتوانێت بڵێت كامیان لەم پێكهاتەیەدا
دەمێننەوە.
بەمەش ماركسیزم لە ڕوانگەی گرامشی بەبێ لە زەین گرتنی چەمكی
فەلسەفەی كروچە لە وەكیەك بوونی مێژوو فەلسەفە شیاو نییە ،ئاقیبەت
دەبێت «لەو ڕووە هەوڵبدەین ،هەمانكار دەربارەی فەلسەفەی كروچە
دوبارە بكەینەوە كە تیۆرسێنانی ماركسیزم دەربارەی فەلسەفەی هیگڵ
ئەنجامیاندا.
ئەمە تاكە ڕێگەی بەرهەمداری مێژووییە بۆ زیندووكردنەوەی
ماركسیزم و هەڵكشانی چەمكەكانی كە بە تۆپزی لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵكدا
بوونەتە باو ،بە ڕواڵەتییە كە بتوانی مەسەلە ئاڵۆزترەكانی گەشەی هەنوكە
چارەسەر بكەی»( .پەری ئەندرسۆن؛  )92مەسەلەی ناوەندی گرامشی لەم
سەردەمەدا چاوپێداخشاندنەوەیەكی تازە بوو بە چینی كرێكار .پێویست بوو
بەر لە هەر شتێك دزە بكاتە زەینی كەسانێكەوە كە حكومەتیان بەسەردا
دەكردن چونكە لە زۆربەی واڵتان كرێكاران چوبوونە پاڵ فاشیزمەوە ،لە
ڕوانگەیەوە چینی سەرمایەداری دەزگایەكی بەرهەم هێنانی هزرو كەلتوری
هەیە ،سەرباری دەسەاڵت بە سەر جەماوەری ژێر فەرمانی بە بەرهەم
هێنانەوەی ئایدۆلۆژی بۆخۆی جۆرێك زاڵبوون دێنێتەئارا .لێرەدایە كە لە
باسی سەرەكی گرامشی حاڵی دەبین .بەڵگەی سەرەكی دەسەاڵتی گرامشی
و گرنگیەتی لە خستنەڕووی بۆچوونی زاڵێتی سیاسی شاراوەتەوە ،كەڵك
وەرگرتنێكی زۆر لەم چەمكە بۆخۆی نیشانەی گرنگیەتی گرامشییە.
چەمكێك چەمكی «هەژمونی»یە ،كە لە سەدەی بیست زۆر باو
بوو .زۆرجار نوسینی ئەم ڕاڤەیە ،دەدرێتە پاڵ گرامشی ،بەاڵم بۆخۆی
نوسەری ئەم چەمكە نییە ،زاراوەی هەژمونی یان (گگمۆنیا) یەكەمجار
لە نوسینەكانی «پلیخانۆف» باوكی ورەیی سۆسیال دیموكراسی ڕوسیە،
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دەركەوت( .ئەندرسۆن؛ )41
پلیخانۆف بە ناونیشانی ،جەختی لە خەباتی سیاسی چینی كرێكار
دژی تزاریزم بە تەنیشت خەباتی ئابوورییان دژی كاربەدەستان دەكردەوە
چینی كرێكار لە خەبات دژی ستەم بەهۆی بەهێز نەبوونی بۆرژوازی
داواكەشیان لەم خەباتەدا دەخاتە سەرشان« .لینین» لە كتێبی «دەبێ چ
بكرێت؟ بە ئاشكراو ڕەهەندی فراوانتر هەژمونێك؟» دەخرێتە ڕوو .بەریەك
كەوتنی تێڕوانینی گرامشی و ئەندێشەی هەژمونی بە نۆرەی خۆی پانتاییەكی
تازە دێنێتەكایە ،بەاڵم هەرچۆنێك بێ «هەژمونی» وەك چەمكێكی تیۆری
دروستكراوی خۆیەتی .گرامشی لە «دەفتەرەكانی زیندان» هەژمونی لە سێ
ئاستدا بە كار دەبرد.
ئاستی یەكەم لەم ئاستەدا بۆ یەكەم بە كاربردنی هەژمونی لە
دەفتەرەكان دەگەڕێتەوە ،لە پەیوەند بە هاوپەیمانی چینایەتی پڕۆلیتاریا
یان گروپە چاوسەوەكان بە تایبەت جوتیاران بەكاری دێناو بە دیهێنانی
هەژمونی لە ڕوانگەیەوە پێویستە كە قازانج و گروپەكانی ژێر هەژمونی
لە زەین بگیردرێت ،بە قسەیەكی دیكە دەبێ گروپی سەرۆكایەتی كەر لە
خۆبوردوویی لە جۆری ئابوری و پۆلێنكاری پیشان بدات.
واقعیەتی هەژمونی لەسەر ئەوگریمانەیە وەستاوەتەوە كە دەبێت
ئاوڕ لە هۆگری و الیەنگریەكانی ئەو گروپانە بداتەوە ،كە دەبێت چینی
بااڵدەست بە سەریاندا زاڵبێت .بە دیوێكی دیكەدا دەبێت گروپەكانی
سەرۆكایەتی كەر دەست بە فیداكاری ئابوری و بازرگانی بكەن .هەرچەند
هەژمونی ئاكاری سیاسییە ،بەاڵم دەبێت ئابوریش بێت  ،لەسەر دەوری گرنگی
گروپی سەرۆكایەتیكەر لە ناوكی گرنگی چاالكییە ئابوریەكان وەستابێتەوە.
(دۆمینیك سترنیاتی )224 ،كەوایە لەم ئاستەدا گرامشی هەژمونی وەك
ڕێنماییكردنی چینی كرێكار بۆ هاوپەیمانانی دەناسێنێت.
ئاستی دووەم ،لێرەوە كاری سەرەكی گرامشی دەست پێدەكات.
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هەژمونی لەم ئاستەدا بۆ گرامشی واتا ئەم چینە توانیویەتی چینەكانی
كۆمەڵگا بۆ قبوڵكردنی بەها ئاكاریەكان ،سیاسی و كەلتوری هانبدات ،ئەگەر
چینی بااڵدەست سەركەوتوو بێت ،النیكەم ئەم كارە پێویستی بە توندوتیژی
دەبوو ،وەك ڕژێمە لیبراڵە سەركەوتووەكانی سەدەی نۆزە( .هەمان)222 ،
گرامشی لەوباوەڕەدایە ،سەروەری گروپێكی كۆمەاڵیەتی دوو شێوە
هەیە« ،دەسەاڵت» و «ڕێنمایی هزری و ئاكاری» .بەمەش كاتێك چینی
بااڵدەست بە بەكارهێنانی هێز چینەكانی دیكە لە كۆت ڕزگار بكات ،دۆخی
«دەس��ەاڵت» لە ئارادایە ،بەاڵم كە چینی بااڵدەست سەروەری خۆی بە
شێوەی ڕێنمایی هزری ،ئاكاری و … بسەپێنێت ،دۆخی «هەژمونی» لە
ئارادایە ،لە ڕاستیدا وشەی دەسەاڵت لە بەرامبەر وشەی هەژمونییە ،لێرەدا
الیەنی كەلتوری هەژمونی بەرجەستە دەبێت.
پ��اش جیاكردنەوەی دەس��ەاڵت و هەژمونی پرسیارێك كە لە
بەرهەمەكانی گرامشی دەخرێتەڕوو كە هەركام لە «دەسەاڵت» و «هەژمونی»
لە كوێ دەسەپێنرێت؟ وەاڵمەكەی گرامشی زۆر گرنگە ،چونكە ئەم وەاڵمە
س��ەرەڕای بەریەك كەوتنی ئەم پرسیارە وەاڵم��ی پرسیارەكەی دیكەش
دەداتەوە؛ جیاوازی كۆمەڵگای ستەمكاری و كۆمەڵگای دیموكراسی چییە؟
گرامشی باوەڕی وایە كە هەژمونی پەیوەندی بە كۆمەڵگای مەدەنی
و دەسەاڵتی پەیوەست بە دەوڵەتە.
هەنوكە دەتوانی جیاوازی كۆمەڵگای ستەمكاری و دیموكراسی لە
هزرەكانی گرامشی بدۆزیەوە.
كۆمەڵگای مەدەنی لە هزری گرامشی بەرپرسی بەرهەم هێنانی
هەژمونییە و دەوڵ��ەت ڕێ پێدراوە توندوتیژی بەكاربهێنێت .واتا بۆ
گرامشی ،كەلتوری خەڵك و ماس میدیاكانی سەربە بەرهەم هێنان ،بەرهەم
هێنانەوە و ئاڵوگۆڕی هەژمونی ،سود لە دامەزراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی
وەردەگ��رن .هەژمونی بەشێوەی كەلتوری و ئلیدۆلۆژی بە بەكارهێنانی
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كۆمەڵگای مەدەنی كاردەكات ،كە تایبەتمەندی كۆمەڵگاكانی لیبراڵە .ئەم
دامەزراوانە بریتین لە پەروەردەو فێركردن ،خێزان ،كڵێساو ماس میدیا.
(سترنیانی )226 ،دەوڵەت لە كۆمەڵگای ستەمكاری كۆمەڵگای مەدەنی لە
خۆ دەگرێت ،هەژمونی لە كۆمەڵگای مەدەنی الوازە ،بەاڵم كۆمەڵگاكانی
لیبراڵ دیموكراسی خۆرئاوا؛ كۆمەڵگای مەدەنیان هەراوترو ئاڵۆزترە ،بەمەش
لەم ئاستەدا هەژمونی واتا پڕۆلیتاریا ،یان بۆرژوازی ئایدۆلۆژی لە ژێر
كۆت ڕزگار دەكات .بۆیە ئەركی سیاسی خەباتگێڕان ،بەگژداچونەوەی
دەوڵەتی چەكدار نییە ،بەڵكو هۆشیاركردنەوەی ئایدۆلۆژی كۆمەڵگایە
لەڕووی ڕزگاربوون لە خۆبەدەستەوەدان بە جۆرەكانی نهێنی هۆنینەوەی
سەرمایەدارییە( .ئەندرسۆن)61 ،
بێگومان گرامشی بۆخۆی كەلەژیاندا ماكسیمالیست بوو چەندین جار
بە ئاڕاستەی چەپ هەنگاوی نابوو ،دەبوو دژی ئەم بۆچوونەی سۆسیالیست؛
لێكدانەوەیەكی دیكەی هەژمونی پێشنیاز كردبايە.
ئاستی سێیەم؛ هەژمونی لەم ئاستەدا لە نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگای
مەدەنی دابەشبووە ،هەژمونی سەرلەنوێ وا پێناسەكراوە تا توندوتیژی و
كۆدەنگی متوربەی یەك بێت ،پێكهاتەیەك لە هێزو كۆدەنگی بێ ئەوەی كە
هێز لە ڕادەبەدەر پێش كۆدەنگی بكەوێتەوە.
گرامشی ،هەژمونی بۆ دوبەش دابەشكرد« ،هەژمونی سیاسی»
و «هەژمونی مەدەنی» وەك «دامەزراوەكانی هەژمونی سیاسی» باسی
ئەنجومەنی وەزی��ران ،پەرلەمان و دادگاكانی دەوڵەتی لیبراڵ و بەناوی
«دامەزراوەكانی هەژمونی مەدەنی» باسی كڵێساكان ،حزبەكان ،یەكێتییە
كرێكاریەكان ،خێزان ،قوتابخانە ،زانكۆكان ،ڕۆژنامەكان و دامەزراوەكانی
كەلتوری دەكات.
لەم ئاستەدایە كە دەوڵەتی ئاكاری و كەلتوری پێشنیاز دەكرێت.
گرامشی لەم بارەیەوە دەڵێت ،هەموو دەوڵەتێك ئاكاریە ،چونكە گرنگترین
23

ئاشنابوون بە گرامشی

ئەركی هەڵكشاندنی ئاستی ئاكارو كەلتوری حەماوەرە .بەم ئاقارەدا ،قوتابخانە
وەك كاری فێركاری ئەرێنی و دادگا بەناوی كاری سەركوتكەرو فێركاری
نەرێنی دەوڵەت ،بنچینەییترین چاالكی دەوڵەت لەخۆ دەگرن ،بەاڵم لە
ڕاستیدا چاالكی و داهێنانە تایبەتیەكانی تریش بە دوای ئەو ئامانجەوەن .ئەم
چاالكی و داهێنانە ،بە تێكڕا «دەزگای هەژمونی كەلتوری و سیاسی» چینە
بااڵدەستەكان پێكدەهێنن( .گرامشی1383 ،؛  )95زاڵبوون یان هەژمونی
لە بەرهەم و دەستنوسەكانی گرامشی ،ئەنجامی كاری «ڕووناكبیران»ە؛
سود لە وشەی «ڕووناكبیر» لە چوارچێوەی مانای دەستەبژێر ساالرانەكەی
لە ئاماژە بە هونەرمەندانی گەورە یان نوسەران وەرناگرێت ،بەڵكو ئەم
وشەیە لە مانای پیشەیی بۆ ئاماژەكردن بە كەسانێك كە بە بەرهەم هێنان
و دابەشكردنی بیروباوەڕو زانیاری بەگشتی سەروكاریان هەیە ،هەربەم
ئاقارەدا بە درێژایی مێژوو باسی دوو جۆر ڕووناكبیر دەكات.
ڕووناكبیرانی باو ،هەرچینێك كە لە هەلومەرجێكی تایبەتیدا وەك
چینی بااڵدەستی نوێ سەرهەڵدەدات ،لەگەڵ ڕووناكبیرانێك بەریەك
دەكەوێت كە لە جۆری بەردەوامی مێژوو بەهرەمەندن( .ئەنتۆنیۆ گرامشی،
1358؛ )56
بەاڵم ئەمجۆرە ڕووناكبیرانە چۆن پەیدابوون و بۆچی نافەوتێن؟ لە
ڕوانگەی گرامشی ،قەشەكان وەك ڕووناكبیرانی ئۆرگانی چینی خانەدانانی
موڵكدار جێی باس بوون كەلە ڕوانگەی یاساوە لە چاكەی خانەدانەكان بە
هرەمەندن و لەگەڵیاندا لە ئیدارەی كاروباری دەرەبەگایەتی بەشداربوون .ئەم
گروپانە كە چاودێری هەندێك كاروباری كۆمەاڵیەتییان دەكرد ،بە ورەیەكی
«هاوپێوەندی پۆلێنكاری» خۆی و پسپۆڕی خۆی لەجۆری بەردەوامی مێژوو
بەبێ پچڕان دەزانن ،لەم ڕووەوە بۆخۆیان بە جیاو سەربەخۆ لە گروپە
كۆمەاڵیەتیە زاڵەكان گریمانە دەكەن( .هەمان )57 ،ئەم هەڵوێستگیرییە لە
ڕوانگەی سیاسی و ئایدۆلۆژی زۆر گرنگە ،چونكە وردە وردە توانیویانە ئەم
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وەهمەی سەربەخۆبوونی خۆیان بدەنە جەماوەر .سەرباری تەواوی چینەكانی
بااڵدەست بە درێژایی مێژوو ،لە ڕەوتی گرتنەدەستی دەسەاڵت بۆخۆیانی
كێشكردووە ،بە ئاڕاستەی پاساوی خۆیان سوودیان لێوەرگرتون ،بێجگە
لەوە وەك چینە بااڵ دەستەكان لە واڵتانی جیاجیا ،دەسەاڵتی پێویستییان
بۆ بااڵدەست بوون نەبووە ،ناچاربوون سازش لەگەڵ ئەو گروپانە بكەن.
ڕووناكبیرانی ئۆرگانی ،هەرچینێك كە بە درێژایی مێژوو لە بەستێنی شێوازی
بەرهەم هێنانی تایبەتی دەوری گرنگی هەبووە ،لە یەك یان چەند الیەنێكی
ڕووناكبیرانی ئۆرگانی بە هرەمەند بووە ،كە هۆشیاری ئابوری و كۆمەاڵیەتی
پێویست بە چینی خۆیان دەزانن.
ئەوە كە دەبێت ئەم ڕووناكبیرانە باشترین هەلومەرج بۆ بااڵدەستی
چینی خۆیان بڕەخسێنن ،پێویستە سەرەڕای توانای ئۆرگانیزەكردنی بنەمای
چینایەتی خۆیان لە زانیاری پێویست بۆ ئیدارەی كۆمەڵ و دەوڵەت،
بەهرەمەند بن.
دەبێت بوترێ كە ئاستێك لە گەشەی هێزەكانی بەرهەم هێنەر
بەسەر سەرهەڵدانی ڕووناكبیرانی ئۆرگانی پێویستە .وەك نمونە كۆیلەكان
و جوتیاران سەرەڕای دەوری بنچینەییان لە بەرهەم هێنانی ڕووناكبیرانی
ئۆرگانی نەبووە؛ چینی كرێكار گرنگترین چینی چەوساوەیە كە ڕووناكبیری
تایبەتی خۆی هەیە.
بە سەرنجدان بەم ڕوونكردنەوەیەی گرامشی بۆخۆشی پێناسەیەك
لە ڕووناكبیر دەخاتەڕوو ،پێیوایە كاتێك لە سازانی نێوان چاالكی «هزری
 مێشكی» و هەوڵی «ماسولكەیی  -دەمارگیری» لە ڕووی زاڵبوون بەسەر چاالكی هزری مێشكی بێت ئێمە بەمانای تایبەتی ڕوبەڕووی ڕووناكبیر
دەبینەوە.
بەم شیكردنەوەیەی دەیخاتەڕوو ،قسەكردن جگەلە ڕووناكبیر بە
ناڕاست دەزانێت ،چونكە بێجگە لە ڕووناكبیر نییە ،بەاڵم سازانی نێوان
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چاالكی هزری مێشكی و ماسولكەیی دەمارگیر هەمیشە وەكیەك نییە،
بەم شێوەیە پلەی جیاوازی چاالكی ڕووناكبیری تایبەتیمان هەیە (گرامشی،
 )59 ،1358بەمەش بەڵگە نەویستە ،چونكە هیچ چاالكیەكی مرۆیی نییە،
كە بەبێ هیچ جۆرە بەشداریەكی هزری ئەنجام بدرێت ،هەموو خەڵك بە
جۆرێك ڕووناكبیرن .كەسانێك لە كۆمەڵدا دەوری ڕووناكبیر دەبینن كە
الیەنی زاڵی چاالكیەكانیان «هزری  -مێشكی» بێت.
ڕەنگە لە ڕاڤەكردنی فكرەكانی ئەنتۆنیۆ گرامشی جیاوازی بیروڕا
هەبێت ،بەاڵم لە جیهانی ئەمڕۆی دەوروبەری گرامشی و هزرەكانی ،لە
نێوان بیرمەندان و شرۆڤەكارانی ئەدەبیاتی ماركسیستی هاوڕایی هەیە ،كە
گرامشی لەگەڵ ماركسیستەكانی دیكەی هیگڵی (لوكاچ ،كرش) بەوپەڕی
شارەزایی ماركسیزمی ئەرتەدۆكسی نوێكردەوە ،كە جێگەیەكی بۆ دەسەاڵتی
هزرو كاریگەری بەهێزی ئیرادەی مرۆڤی تێدا هاتەدی .ڕەخنەی لە
ماركسیستی لینینی هەبوو لەبەر ڕەمەكییانە بوونی ،دەوری بەرجەستەتری
دایە هزرە كەلتوری و ڕووناكبیریەكان.
دەستنوسەكانی دوای مردنی باڵوبوونەوە .شرۆڤە و پاساودانی
مێژووی ئیتاڵیا ،دەوری كۆمەڵگای مەدەنی ،سەرهەڵدانی فاشیزم،
دۆگماتیزمی لە ماركسیزم و تاكتیكی خەباتی لە خۆگرتووە .ئاوڕی لە
هۆشیاری و سەرپشكی مرۆڤ داوەتەوەو لەجێدا داكۆكی لە فەلسەفەی
«پراكسیس» كردووە ،هەروەها جەختی لە دەوری هزرو هوشیاری مرۆڤ
و كاریگەریان بە سەر ژێرخانی ئابووری كۆمەڵگا كردۆتەوە و تایبەتمەندی
تایبەتی دەداتە هزرەكانی ،چونكە دەربارەی ژێرخان و سەرخانی تیۆری
بێجگە لە وەی ماركسیستەكان دەری دەبڕن ئاڕاستە كرد .لە بنچینەدا ڕای
وابوو كە هزرەكان و ئایدۆلۆژی ،دەوری بەرچاویان لە دیاریكردنی بنەماكانی
ئابوریدا هەیە و دەوری بەرجەستە دەداتە هەژمونی كە شێوەیەكی ناسك
لە دەسەاڵتی كەلتوری دەردەخات.
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سەرەڕای پێشوازیەكی زۆر لە تیۆرەكانی گرامشی نابێت لەبەرچاومان
دووربێت كە بانگەشەی ئامادەیی هاوكاتی هەژمونی وەك «توندوتیژی» و
«كۆدەنگی» هەم لە كۆمەڵگای مەدەنی و هەم لە دەوڵەت ،ناڕاست بە
زەین دەگات ،چونكە لە كۆمەڵگای مەدەنی لە ڕوانگەی یاسایی بەكاربردنی
زۆرەملێیی و زەبروزەنگ نییە ،هەروەها لە هزرەكانی گرامشی گەیشتن
بە ڕوانگەی تازە لە دەستدانی دەستكەوتەكانی ڕوانگەی پێشتری لەگەڵە،
چونكە لە دوا ئاستی هەژمونی (ئاستی سێیەم) جیاوازی نێوان دەوڵەت
و كۆمەڵگای مەدەنی نامێنێت .دەرەنجامی ئەم چارەسەرە ترسناكە كە
هەرجۆرە هەوڵێكی زانستی لە پێناسەكردنی تایبەتی دیموكراسی بۆرژوازی
لە خۆرئاواو جیاوازی لەگەڵ فاشیزم و ستەمكاری لە خۆرهەاڵت بێ ئاكام
دەكات.

27

ئاشنابوون بە گرامشی

تیۆری گشتی
ماركسیزم الی گرامشی
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ئاخاوتن لە ((تیۆری گشتی)) ماركسیزمی گرامشی ،بە سەرنجدان بە
ڕەسەنێتی كاری گرامشی ،ڕەنگە نەگونجاو ،یان ناڕاست بە زەین بگات،
بە هەرحاڵ بە جەختكردنەوە لە ڕەسەنێتی كاری گرامشی ،دەوری تەوەری
لە ڕاڤە جێگیر كراوەكانی ماركسیزم ڕەچاو نەكراوە .هەرچەند یەكەم فۆرم
دان بە ماركسیزم لە دەرەوەی ئینتەرناسیۆنالیزمی دووەم بوو ،بەاڵم ناكرێ
بوترێ دوای  ،1924كەمینترن هەوڵی دەدا هەموو حزبە كۆمۆنیستەكان
بكاتە بەڵشەفیك ،گرامشی پەیوەندیەكی تەسكی بە ئینتەرناسیۆنالەوە
نەبووە .كاتێك ڕووی سەرەكی ((تیۆری گشتی)) ماركسیسزمی گرامشی
دەقی گرت كە نوسینەكانی بە هەوڵێك بۆ خستنەڕووی جێگرەوەی تیۆری
بۆ ئەم پڕۆسەیەی بەڵشەفیكی كردن گۆڕا.
لە ساڵی  ،1958بەڕێوەبردنی بیركردنەوەی گرامشی بە ((وەرزی
نوێی لینينيزم)) وەسفی كرد ،بەاڵم مانای گەشەكردنی هێڵی لینین نییە،
چونكە هەرچەند گرامشی پچڕانێك قبوڵ دەكات كە لینین هێنایە ئارا،
بەاڵم تێی دەپەڕێنێت .دەفتەرۆكەی ڕێنمایی بوخارین ،دەرفەتێك بوو بۆ
گرامشی و بیرمەندانی دیكەی ئەوروپی تا لە جیاوازیەكانی نێوان ڕاڤەی
بەلشەفیكی تیۆری ماركسیستی و الیەنگری ((ماركسیست  -لینیستی))
بگەن ،كە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت .دیارە سێبەری پلیخانۆف هەمیشە
بەسەر سەری بوخارینەوە دەبینرێت .پلیخانۆف لە مەسەلە بنچینەییەكانی
ماركسیزم ( )1908ئەوپەڕی هەوڵیدا ڕێنماییەكی فەلسەفی ماركسیستی دوای
ئەنتی دۆرینگ ئاڕاستە بكات ،گرامشی وەك بڕوا پێكراوترین نمونەی
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((ڕەوانبێژی شێوە زانستی ڕووناكبیرانی ئەڵمانی باسی كارەكانی دەكرد،
كە كاریگەری لە ڕوسیيە زۆر بوو)) .ئەنترناسیۆنالی ((كالسیك)) دووەم،
گرامشی لە یاداشتەكانی گرتوخانە شكڵی بە هێڵی سەرەكی ئاڵۆزی و
گرفتاریە هرزیەكانیدا .لێرەدایە كە دەبێت زۆربەی پێناسەكانی ماركسیزم
دەستنیشان بكەین و ڕێسایان پێ بدەین كە لە كاری گرامشی دا هەیە.
ڕاڤەكاری سەنتەری توێژینەوەییەكەی {مەیلە بنەماییەكانی ماركسیزم}
پلیخانۆڤ لە الپەڕەكانی پێشەوەی كارەكەی بەرچاو دەكەوێت .دەكرێ ئەم
ڕاڤەكاریانە لە سێ خاڵی سەرەكیدا كورت بكەیتەوە:
 .1ماتریالیزمی دیالەكتیكی فەلسەفەی ماركس و ئەنگڵزە ،بە
دەستەواژەیەكی دیكە ،ماتریالیزمێك كە بەهۆی لۆژیكی لێكدژ لە بری
لۆژیكی جوڵە تێكهەڵكێش بووە.
 .2مەیل بۆ بێالیەن كردنی ماتریالیزمی مێژوویی و شیكاری ئابوری
لە ماتریالیزمی فەلسەفی ،گوماناوییە (ماتریالیزمی دیالەكتیكی و فەلسەفی
لێكجیانەكراوەن.).
 .3تەنیا بە چاوپۆشین لەم پەیوەندییە لێكجیانەكراوەیە كە
هەوڵدەدرێت ماركسیزم بە هاوكاری فەلسەفەی تر تەواو بكرێت ،چونكە
گریمانە ئەوەیە كە ماركس و ئەنگڵز وەك پێویست بە وردی بە بەشگەلێك
لە تێفكرینەكانیان ڕانەگەیشتوون.
پلیخانۆڤ لە نوسینە بەراییەكانی ،ماتریالیزمی بە ناوكی فەلسەفەی
ماركسیزم زانی .وردە وردە بابەتەكانی داهاتووی لە مشتومڕێكدا برنشتاین
پێناسەو دژی هەر هەوڵێك بۆ خستنەڕووی خوێندنەوەیەكی جیاواز
لە فەلسەفەی ماركسیستی بە كاربراون .ئەم چارەسەرە تیۆرییە كە لە
چوارچێوەی هێڵی بەرگری ماركسیستەكان ((ئەرتەدۆكس)) پێشنیازكراون ،لە
دەفتەری زینداندا بە توندی ڕەخنەیان لێگیراوە و ڕەتكراونەتەوە.
گرامشی چارەسەری جیاواز ،ئەگەر نەڵێین دژ ،بۆ هەوڵی پلیخانۆڤ لە
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ڕووی بەرگرتن لە تەواوكردنی ماركسیزمی ئاڕاستەكرد .ئامانج لە كردنەوەی
ڕێگایەك بۆ كەڵكی ((شۆڕشگێڕی)) ،یان بە دەربڕینێكی دیكە سیاسی،
ماتریالیزمی مێژوویی بوو .هەر لە یەكەم وتارە بەرچاوەكانی دەربارەی
شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،هەوڵ بۆ تێگەیشتنی ناوكی سەرەكی ماركسیزم ،بۆ
خستنەالوەی هەر ڕایەك بە پێویست دەزانێ كە بەو مێژووە ((ئۆرگانیزمی
سرووشتی))یە ،هەوڵێك كەلەگەڵ جۆرێك هەڵسەنگاندنی ڕەخنەیی دیاردە
كۆمەاڵیەتیەكانی سەردەم یەكیان گرتۆتەوە.
گرامشی لەسەردەمی ئەزموندارێتی هزری ،بۆچوونی پلیخانۆڤ
لەبارەی لێكجیانەكراوەیی ماتریالیزمی مێژوویی و ماتریالیزمی دیالەكتیكی
پەسند دەكات ،بەهۆی ڕەخنەی ماتریالیزم لە فەلسەفەو ڕەخنەی ئابوری
باوەڕی (یان زۆرەملێیی ،یان سۆسیۆلۆژی)) ،فۆرم بە دوبارە خوێندنەوەی
مێژوو دەدات.
مێژووخوازی ڕەهاو هيومانیزم
لە سێپتێمبەری  ،1925ڕۆژنامەی لۆنیتا چەند بەشێكی لە یاداشتەكان
دەربارەی لینیزم باڵوكردەوە كە گرامشی بۆ وتاردان كۆی كردبوونەوە .ئەم
یاداشتانە بەم پێناسە گشتییە دەست پێدەكات (( :زانستی سیاسی پڕۆلیتاریا
فێرمان دەكات چۆن هەموو هێزەكان ئامادەبكەین ،كە بۆ لە بەینبردنی
دیكتاتۆری بۆرژوازی و سەقامگیری دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا بەكاردێن ،لەڕوانگەی
ژمارەیەكەوە لینیزم هەڵگری جیهانبینی یەكتایەو لەم سەردەمەدا بێ ئەو،
ناتوانی لە ماركس بگەی)) ،ئەگەر بۆ ساتێك شرۆڤەی گرامشی لە پەیوەندی
ماركس و لینین ((كە ئەوێ ڕۆژێ لە تێكڕای جواڵنەوە كۆمۆنیستەكاندا
مەسەلەیەكی گرنگ بوو)) گریمانە بكەین ،دەبینین یەكەم پێناسەی ئەم
ڕێنماییە ،لە سەرانسەری نوسینەكانی گرتوخانەدا دەستكاری ناكرێت.

31

ئاشنابوون بە گرامشی

زانستی سیاسەت (زانستە سیاسیەكان) ،یان بە هەمانشێوە كە
گرامشی پاشان دەڵێ زانستی مێژوو سیاسەت ،ناكرێ بە ڕێبازێكی شرۆڤەی
پەتی دابنرێت .ناكرێت كاری تیۆری و كرداری لینین بە بوژانەوەی توانای
شرۆڤەیی ژمارەی ئامڕاز ناسی دراوەكان بزانی ،بۆ گەیشتن بە مێژووی
لینین (تەنانەت گەر بە هەمانشێوە كە زۆرجار گرامشی دەڵێت ،لە ئاستی
فەلسەفەی كردەی سیاسی) ،پێویستە چاو بە تێكڕای مەسەلەكانی پەیوەندی
ماركسیزم و فەلسەفەی مۆدێرندا بخشێنینەوە ،واتا هێشتا ماركسیزم لە
ڕوانگەی گرامشیەوە یەكگرتووخوازە .ناتوانی دەست لە هیچ بەشێكی بدەی
بێ ئەوەی كە تێكڕای سیتەمەكە بگۆڕێت.
زانستی سیاسی لینیستی لەسەر شۆڕشی فەلسەفی وەستاوەتەوە كە
پەیوەندی جیاو گونجاوی نێوان ماركسیزم نەك بە مەسەلەی واتایی ،بەڵكو
بەشێوازەكانی زانیاری سەردەمی ئێستاش ،دروست دەكات .گرامشی بەهۆی
ئەم لێكدانەوەیەی لینیزم ،چەمكی گشتی خۆی لە ماركسیزم دەخاتەڕوو
نەخشەی خاڵێك دەكێشێت كە دەیەوێ پێی بگات و ڕێگایەك دەبڕێت تا
پێی بگات ،بە هاوكاری گرامشی ماتریالیزمی مێژوویی نەریتی ماركسیستی
ئەنتەرناسیۆنالی دووەم ،بۆ زانستی سیاسی بەدیوێكی دیكەدا بۆ ئامڕازی
ڕاڤەیی پڕۆسەی پێكهاتەی شۆڕشی پڕۆلیتاریا گۆڕا .هەرچۆنێك بێت،
پچڕانی بنەمایی ،یەك بەدوای یەكدابوو زاراوەكانی لەگەڵ پلیخانۆڤ ،لەبەر
چاو نەما.
بۆ تێگەیشتن لە مانایەك كە گرامشی لە ماركسیزم لە بری فەلسەفە
هەیبوو ،مانایەك كە فۆرم دەداتە جۆری جهانگیریەكەشی ،دەبێ ئەم
بانگەشە دوبارەكردنەوەیمان لەبیربێ كە ماركسیزم پچڕانێكی النەبراو بە
تەواوی چەمك داڕێژیيەكانی فەلسەفی پێش خۆی دێنێتە ئارا ،بە دیوێكی
دیكەدا ماركسیزم فەلسەفەیەكی نوێی تەنیشت ،یان لەبەرامبەر فەلسەفەكانی
تر نییە ،ماركسیزم ڕاگەیەنراوێكە پێویستی بەبنەمای سەرلەنوێی تێكڕای
32

ئاشنابوون بە گرامشی

مەعریفەی فەلسەفی یە .ئەم پچڕانە لە ناخی مێژووی فەلسەفەدا نابێت،
بە پێچەوانەوە تایبەتمەندیەكی سەرەكی ماركسیزم ،خستنەالوەی گوتەزای
بنەڕەتی فەلسەفەیە ،یەكەم هەڵەنوسانی بیروڕا جیاوازی لكاو بە ماتریالیزمی
كۆنی دیاریكردنی ناوكی فەلسەفەی ماركسیزم بەهۆی گوتەزاكانی فەلسەفەی
باو ،لەئەنجامدا پشتگوێخستنی پەیامی تێگەیشتنی ناوەڕۆكی ڕەسەنی
چوارچێوەی زاراوەگەلێكی تازەیە.
گرامشی لەوباوەڕەدایە ((نابێ فەلسەفەی نوێ لەژێر هەرناوێك
هاوتای هیچ سیستەمێكی كۆن بێت .یەكگرتنی زاراوەكانی مانای یەكگرتنی
چەمكەكان نییە )).و ((لە ئاستی تیۆری ،نابێ فەلسەفەی كار لەگەڵ هیچ
فەلسەفەیەكی دیكە بە هەڵە بە یەك بزانرێت یان بۆی كورت بكرێتەوە.
ڕەسەنێتیەكەی نەك هەر لەسەركەوتنی فەلسەفەی پێشتر ،بەڵكو لەوە
گرنگتر ،لە كرانەوەی ڕێگایەكی تەواو نوێ ،هەڵگێڕانەوەی تێكڕای شێوازی
تێگەیشتن و وەرگرتنی خودی فەلسەفەیە )).ڕاست ئایینی ماتریالیستی
پلیخانۆڤ ،نەك بەپێی لێكدانەوەیەكی زۆر سادە بیركردنەوانە پشتی
بە سەرچاوەكانی تێڕوانینی ماركسی ئەستورە ،بەڵكو خۆی لە لۆژیكی
تەواوكردنی ماركسیزمیش بە دوور دەگرێت ،لۆژیكێك كە ئەم بیركردنەوەیە
بە نیازبوو لە بەرامبەردا ڕووبەڕووی بێتەوە .لەم ڕوانگەیەوە ،بە دیلی
ماركسیزم سازدانی شتێكی بەگشتی قەرەبووكراوەی دژی بۆچوونی نوێ
كانتیە.
گرامشی لە باسێكدا دەربارەی هەوڵی كروچە بۆ زایەڵەی نوسخەی
ماركسیزم بە ناونیشانی ((هاونشینی كەلتوری باو)) ،بەوپەڕی ڕاشكاوی
جەخت لەو خاڵە دەكاتەوە ،كە بیرمەندانی ئەرتەدۆكسی پێش كروچە
((بەداوەوە بوون)) ،هەوڵدەدەن ماركسیزم ((سەر بەجۆرێك فەلسەفەی
ماتریالیزمی گشتی (بێ نرخ) بكەن ،بە هەمانشێوە فەلسەفەكانی تر سەر
بە ئایدیالیزم دەزانن)).
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جێی خۆیەتی ستایشی گرامشی بۆ پێشنیازی تیۆری البریۆال بیرخۆمان
بێنینەوە ،پێشنیازێك كە گرامشی جەخت لەپێویستی فەرامۆشكردنی
دەكات(( :فەلسەفەی كار فەلسەفەی ڕەسەن و سەربەخۆیە ،توخمەكانی
هەراوی و گەشەی زیاتری لە خۆیدا شاردۆتەوەو بەم شێوەیە خستنەڕووی
ڕاڤەیەك لە مێژوو ،دەبێتە فەلسەفەی گشتی )).نەبوونی تێگەیشتنێكی
ڕوونی پەیوەندی گرامشی  -البریۆال ،بە بەڵگەی نەبوونی شیكاری تێفكرینی
خودی البریۆال لە پەیوەندی بە ماركسیزمە .ڕوانینی بۆ مەسەلەی فەلسەفەی
ماركسیزم ،دەرەنجامی ناڕەزایەتی شاراوە ،بەاڵم بنەڕەتی تیۆری ئەنگڵز
لە بارەی مردنی فەلسەفەیە بەهۆی توانەوەی لە زانستە سروشتیەكاندا.
البریۆالش باوەڕی وایە زانست و فەلسەفە بەشێك لە پڕۆسەیەكی پێكهاتن
و گۆڕانن كە سەرەنجام بە شێوازێكی حەتمی بە متوربەكردنەوەی بەرامبەر
كۆتایی دێ ،بەاڵم البریۆال بە دوو بەڵگە گومان ناكات فەلسەفە لە زانستدا
بتوێتەوە .یەك هەراوی و گەشەی زانستی تایبەت پێویستی بە ئاستێكی
ڕامانی ڕەنگدەرەوەی مەعریفەناسیيە ،ڕامانێك كە پێگەكانیان بسەلمێنێ و
میتۆدناسیيەكانی هەردووكیان پێكەوە ببەستێتەوە .دوو ڕەنگە ئەو شۆڕشانە
ببنە دیلی هاوكێشەی بێهودە كە لە لێكۆڵینەوە زانستیەكان دا ڕوودەدا،
گەر بەباشی بیریان لێ نەكرێتەوەو نە سەلمێنراوبن ،كە ناهێڵێت ئیرادەیان
بۆ ئاستی گشتگیری كەلتوری و جیهانگیری گەشە بكات .بناغەی بۆشی
سەربەخۆیی فەلسەفەی زانستێك ،مانای گرەنتی كردەوەی ڕاستیەتی.
یەكەم الپەڕەكانی سۆسیالیزم و فەلسەفەی بەرهەمی البریۆال
بە ئاشكرا پەیوەندی نێوان گەشەی فەلسەفەی ماركسیستی و توانای بۆ
دزەكردنە مەیدانی كەلتوری جیاوازو هەندێجار دوژمن پیشان دەدات.
بۆچوونی زانستی مێژوو ناتوانێ تەواوی مێژووی دروستكەری مێژوو تا
ئەوجێیە ئاشكرا بكات ،كە پەیوەندی بە بنەمای مەعریفەی نادیاری ناویەوە
هەیە ،مەگەر فەلسەفەی ئەم زانستە دەستنیشان كرابێت .پانتایی فەلسەفە
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مەیدانێك نییە ،بتوانرێ بە سەر ئەم سیستەمە نوێیانەدا دای بتاشی ،بەڵكو
مەیدانی شەڕی الیەنگرانی فەلسەفی و سیاسی دژە .البریۆال لەو باوەڕەدایە:
((تا ماتریالیزمی مێژوویی فەلسەفەی ڕكابەر لە هەناویدا هەبێت كە هاوڕای
نین ،تا ئامڕازی پێویستی بۆ پێكهێنانی فەلسەفەی خۆی نەبێت ،لە ئاسماندا
بە هەڵواسراوی دەمێنێتەوە ،بە هەمانجۆر كە ئەمڕۆ ،لە پێشهات و بنەمای
بنەڕەتی خۆیدا ماوەتەوەو پێش ناكەوێت )).وردبینی ئەم فەلسەفە مانای
هەراوی جۆرێك ماركسیزمی خاوەن ڕانییە ،مانای دۆزینەوەی لەبارترین
ئامڕازە بۆ بەرگری لە ناوەڕۆكی زانستی ماركسیزم.
البریۆال لەسەری دەڕوا((:هەندێك لە ڕاڤەكارانی ڕواڵەتی ماركسیزم
لە فەلسەفەی دەروون هەرمانی ناخی بێبەشییان كردووە ،بە ڕێگایەكی
ئاسایی بۆ ئەنجامگیری گۆڕانكاریەكانی بارودۆخی مێژوویی بەهۆی
گۆڕانكاری بارودۆخی ئابوری كەمیان كردۆتەوە )).لە ئەنجامدا بوژانەوەو
شرۆڤەی وردی فەلسەفەی ماركسیستی ،گریمانەیەكی ڕەت نەكراوەیە بۆ
دووركەوتنەوە لە داشكانی ئابوریخوازو میكانیكی ماتریالیزمی مێژوو.
شرۆڤەی ناوەڕۆكی فەلسەفی ماركسیزم مانای وێناكردنی ئەركێكە
بۆ فەلسەفە ،بە تێكڕا لەوشتە جیاوازە كە پلیخانۆڤ ڕەچاوی كردووە.
مەسەلەكە ئەوە نییە ،كە جارێك بۆ هەمیشە چوارچێوەكانی ئەم میتۆدە بۆ
داكۆكی لێكردنی لە بەرامبەر پەالماری شیمانەیی لە نەكاو ،پێناسە بكەین.
دەبێ ماركسیزم ((شۆڕشی هزری)) لە ناخیدا هەبێت ،واتا هەبوونی ترسی
مەیدانەكانی بەردەوام لە گەشەی مەعریفە ،تا ئاستێك بتوانێ بەگژ پەالماری
هەژمونی كەلتوری و ڕوانگە جیاجیاكانی دەسەاڵتدا بچێتەوە.
البریۆال ئەم ناوەڕۆكە فەلسەفيیە لە ماتریالیزمی مێژووییدا بە هەمان
فەلسەفەی كاری دەزانێت ،چەمكی كار یان ئیش ،كە البریۆال پشت ئەستور
پێی و لەسەر بنچینەی بۆچوونەكانی فیورباخ ،بە كۆمەاڵیەتی بوون بە
تایبەتمەندی داتاشینی جیهانی مرۆڤایەتی و مێژوویی دەزانێت ،دەكرێ لە
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تێپەڕاندنی هەرجۆرە دودڵیيەكی شرۆڤەخوازی توخمی بنچینەیی بێت ،كە
ڕەنگە ماتریالیزمی مێژوو دزە بكاتە ناخی ڕاڤەی خۆیەوە.
((ماتریالیزمی مێژوو باڵودەبێتەوە ،هەمەگیرو تایبەتی و مێژووی
خۆی دەبێت .ڕەنگە دەسپێك و ڕێبازەكانی لە واڵتی جیاجیا لێكجیابن،
بەاڵم دەبێت تا ئەوكاتە ناوكی سەرەكیەكەی بپارێزرێت ،كە بگوترێت
تەواوی فەلسەفەكەیەتی ،ئەم مەسەلەیە ئەوەندە گرنگ نییە ،بۆچونێكی
بنەمایی ئەم فەلسەفە بەم چەشنەیە :خودی مرۆڤ و لە دایكبوونی
مێژوویی ،پڕۆسەی كردەكییە .كاتێك خەسڵەتی كارێك بەكاردێنین ،مەبەست
تێپەڕاندنی جیاوازی سواوی تیۆرو كارە .بە مەش لە زۆرالوە ،مێژووی
مرۆڤایەتی هەمان مێژووی كارە .كار لە الیەك بریتییە لە پێكهاتەی ڕێژەیی،
پشك بەندی و تەریبی چاالكی زەینی و دەستی و لەالكەی تر ،كار ئاماژە
بە چەمكی مێژووی كاریش دەكا كە بریتییە لە شێوازی كۆمەاڵیەتی كارو
جۆری جیا جیاشی دەبێت .مرۆڤ مێژوویەكی بەردەوامی تاكێكی كۆمەڵگایە
و گومانی مرۆڤی پێش كۆمەاڵیەتی  Prosaicallyیان پۆست كۆمەاڵیەتی
 Superscalarبەشێك نییە ،لە بەرهەمی خەیاڵ )).ئەم چەمكەی كارە ،كە
ڕوانگەی ماركسیستی مێژوو لە سەر بنچینەكەی پێكدێت ،هەروەها ئاستی
بەرزی هەرجۆرە گوتاریك دیاری دەكات كە پشت ئەستور بە خودی مرۆڤ،
پێشكەوتن و هاوشێوەی بێت.
بەمەش لە ڕوانگەی البریۆالوە(( ،پەیوەندی ئەزموونی)) هەمان
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنانە .كار بناغەی ماركسیستی كۆمەاڵیەتی
بوونی جیهانی مرۆڤایەتیيە ،بۆ داكۆكی و جارێكی دی پێشنیازكردنەوەی،
تایبەتمەندی زانستی ماركسیزم لە بەرامبەر هەراوی ،دەبێت ڕوانگەكانی
ئایدۆلۆژی بۆ مێژوو بەم ئاڕاستەیە بجوڵێت .لە الكەی دی ،ئاشكرایە
بۆچی البریۆال دەروون هەرمانی فەلسەفەی ماركسیستی دوپات دەكاتەوە.
هەوڵدەدا بە لەزەین گرتنی جۆرەكانی دیكەی فەلسەفەی پێشەنگ ،جەخت
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لە جیاوازی خودی ماركسیزم بكاتەوە.
پێش ئەم هەوڵە ،ئەنگڵز جەختی لە داوای شێوازمەندو پێكهاتەی
هیگڵ كردبۆوە كە(( :دانانی پەیامی فەلسەفەیی وەها شتێك نییە ،جگەلە
پەیامێك كە دەبێ فەیلەسوفێك بیهێنێتەدی و ئەم بەدیهاتنە شیاو نییە،
مەگەر جۆری مرۆڤایەتی هاوكاری بكات )).البریۆال ناوەڕۆكی كۆتایی
فەیلەسوفی باو درێژە بە تاكی كردنی چەمكی كار دەدات ،لەم ڕێگایەوە
((تێفكرینی تاكی)) وەكو ((ك��ردەوەی كۆمەاڵیەتی)) لە زەین دەگرێت.
كاتێك ((من)) خۆی بە بەشێك لە ((ئێمە)) وێنا بكات(( ،ئێمە))یەك كە
پێشتر چاوپێداخشاندنەوەو خودی خۆی دیاری كردووە ،فەلسەفە دەتوانێت
ڕێگاكەی لە میتافیزیك ،لە هەر جۆرە شێوازمەندیەكی تر جیابكاتەوە.
ئەم پوختەی دوورو درێ��ژەی البریۆال هاوكاریمان دەكات باشتر
تێبگەین فەلسەفەی ماركسیزم الی گرامشی مانای چییە ،بۆ تێگەیشتن لە
بەهای درزێك كە ماركسیزم لە مێژووی فەلسەفەی كردووە و گرامشی
زۆر جەختی لێدەكاتەوە ،پێویستە چاو بە البریۆالدا بخشێنینەوە ،بەاڵم
لەم ناوەدا پێناسەی ماركسیستی ((مرۆڤگەرێتی ڕەها))و ((مێژووخوازی
ڕەه��ا)) دەخرێتەڕوو .ئەم دوو چەمكە لە نوێووە پێگەی گرامشی لە
مێژووی فەلسەفەی ئیتاڵی دیاری دەكەن .دوو شێوازی تاریفكردنن كە لە
ڕوانگەی گرامشیەوە نەك ئەگەری ڕەخنەی فەلسەفەكانی تر لە گۆشەنیگای
نوێ ئاسان دەكات ،بەڵكو ماركسیزم بۆ خاڵێكی نەگەڕاوە دەگۆڕێت ،كە
ڕێگاكانی پێشتری فەلسەفەی بەو كۆتاییان دێت .ئایا ناكرێ بڵێین گرامشی
بەهۆی شێوازێكی چەمك داڕێژی فەلسەفی پێداچوونەوەی دەوری بكەر
ئەنجامدەدات كە ئامانجی گۆڕینی مرۆڤە بۆ بابەتی مێژوو؟
لە ڕاستیدا لە ڕوانگەی گرامشی خودی پرسیاری ((مرۆڤ چییە؟))
جۆرێك ڕووقائیمی میتافیزیكی لە ناخدایە .وەاڵمی ئەرێنی ئەم پرسیارە
بە هاوكاری ئیرادەی سیستەم مەندی جیاوازی ،بەهۆی بۆچوونی چوارەمی
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فیورباخ ،چنگ دەك��ەوێ(( .بۆ پرسین لە ((خ��ودی م��رۆڤ)) ڕازیترین
وەاڵم ((پێكهاتەیەكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتیيە ،بەم بەڵگەیە كە ئەم وەاڵمە
ئەندێشەبوونی تێدایە (مرۆڤ (دەبێت) ،بە گۆڕینی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
ئاڵوگۆڕ دەبێت) .ئەم ئەندێشەیە ((مرۆڤ بەگشتی)) ڕەتدەكاتەوە ،لە
ڕاستیدا پەیوەندی كۆمەاڵیەتی گروپی جیاجیای مرۆڤ ئاشكرا دەكەن كە
هەر گروپێك ،بوونی ئەوانی دی پێشگریمانە دەكات و دیالەكتیك بێ
هاوتایەتی ،نەك ڕواڵەت .مرۆڤ هێندەی شایستەی غواڵم بوون ،شایستەی
نەجیب زادەییە)).
باشی پێداچوونەوەی تێزی چوارەم لەوەدایە كە ئەم تێزە بۆخۆی
پرسیارەكە ڕەتدەكاتەوە ،یان هێنانەگۆڕی چەمكێكی نوێی پەیوەندی
كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان وەردەچەرخێنێت .مێژووخوازی مرۆڤ پەیوەندی
بەم پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەوە هەیە ،پەیوەندیەك كە بە وەرچەرخانی پێگەی
چینایەتی جیاجیا دەگۆڕێت ،لە كاتی وەالنانی دابەشكردنی چینایەتی ،گونجان
لەگەڵ مرۆڤی وەها نەشیاوە .مێژووی مرۆڤ مێژووی ئەم دابەشكردنی
چینایەتیيە .بابەتی ڕاستەقینەی مێژوو ئەو چینە كۆمەاڵیەتیانە لە مشتومڕدان
كە دەكۆشن ڕووخساری بەڕێزو ئاڕاستەی نێوان ئەم بەرەنگاربوونەوانەی
ئەنتاگۆنیستی بۆ خۆیان دابین بكەن .خەبات شێوازی شیاوی یەكگرتوویی
كۆمەڵگای چینایەتییە .تایبەتمەندی ئایدۆلۆژی پرسی((مرۆڤ چییە؟)) بریتییە
لە سڕینەوەو البردنی خەبات بەهۆی دانانی بنەمای فەزایەك كە ئەم چەشنە
ئەنتاگۆنیستیانە تێیدا بێ بایەخ دەبن.
گرامشی لە ماركسیزمدا بۆی زیاد دەكات(( :مرۆڤ بە گشتی))،
هەر شكڵێك كە بۆخۆی بیخاتەڕوو قبوڵ نییە ،هەموو چەمكەكان بچوك
و ڕەتدەكرێنەوە ،كە دۆگماتیزمانەی كاری ((یەكگرتوو))ن ،لە بری وەسفی
چەمكی ((مرۆڤ بە گشتی)) ،یان ((خودی مرۆڤ)) دەروون هەرمانی
هەموو مرۆڤەكان)).
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تەنانەت ئەو كۆمەڵە فەلسەفانە لەم ناتەواوی ئایدۆلۆژییە ڕەهانین،
كە داكۆكی لە یەكسانی مێژوو مرۆڤ دەكەن ،لە بارەیەوە كێشەكە بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە كە چ مانایەكی ((مێژوو)) لەبەرچاوە .سكۆالریزاسیۆن
فەلسەفەی كروچەیی دەربارەی پرسی كلیلی میتافیزیكی لە خودی مرۆڤ،
لە ژێر هەلومەرجێكە كە دەبێتە واقعی(( :كاتێك تاك لە مێژوودا ،بۆ بوون
 becomingلە كاتێكدا گرنگ بێت كەلە ((هاودڵی نا هاوداڵنە)) discordant
 concordڕووبدا ،بوونێك كە لە یەكگرتن دەست پێ ناكات ،بەڵكو لە
ناخیدا بەڵگە بۆ یەكگرتنی شیاو پەروەردە دەكات ،)).ئەگەر بانگەشە بكەین
كە مرۆڤ بابەتی مێژووە نەك قاتبەندی ،كەوابوو هیچ جۆرە پێداگریەك
لەسەر مێژووخوازی خودی مرۆڤ خۆی پێ لە پاساوی ڕێسای كۆمەاڵیەتی
هەبوو نادزرێتەوە.
گرامشی باوەڕی وایە((:لە هەر تاكێكدا كۆمەڵێك تایبەتمەندی و
تایبەتی هەیە ،كە بەهۆی كەوتنە دژایەتی كردنی تایبەتی ئەوانی دی،
ئاشكرا نابێت)) .چەمكی ((مرۆڤ بەگشتی)) لە هەلومەرجێكدا مانا دەدا
كە كۆمەڵگای جۆرێك یەكگرتووی بێ ئەنتاگۆنیستی هەبێت .كاتێك
مرۆڤخوازی شیاوە كە هەرجۆرە فەلسەفەیەكی مرۆڤ ،هەروەها هەرجۆرە
مێژووخوازیەكی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان و یەكسان وەرگرتنی ((بوون))
پێكهاتن و وەرچەرخانی ئەنتاگۆنیستی ئەم پەیوەندیەی لێ ناكەوێتەوە.
لە خوێندنەوەی نوسینە فەلسەفیەكانی گرامشی ،پێویستە خۆمان لە
هەر جۆرە چەمكێكی مێژوو بدزینەوە ،كە بە دیقەتەوە دیاری نەكرابێت.
وشەی ((مێژووخوازی)) ،وێڕای نادیاری زۆر كە بە دوایدا دەیهێنێت ،بۆ
توانینی بوژانەوەی ڕەگی فەلسەفە گەڕاوەتەوە لەالیەن ماركسیزمەوە.
مێژووخوازی بە ناوەڕۆكی مردنی فەلسەفەدا دەچێتەوە ناوەڕۆكێك لە
ڕوانینی البریۆال دەچێ كە ناوكی ناوەندی ماركسیزم لە ناخی ماتریالیزمی
مێژوویی و شۆڕش بۆ چەمكی مێژوو گەڕا .لێرەدا خراپ نییە ،بە كاتی
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زمانی ((هەمواركراو))ی یاداشتەكانی گرتوخانەی ڕزگار بكەین و بزانین
گرامشی چۆن لە نوسینەكانی ساڵی 1926ی ،بەرنامەی هێڵی سەرەكی
ڕەخنەی فەلسەفەی دانا كە سەرەنجام لە یاداشتەكانی گرتوخانە بوونە
مۆتیڤی سەرەكی دوبارە كراوە.
ئەم پێگانە دەرەنجامی سیمینارێكی فەلسەفی بوو ،دەیویست مەودای
خۆی و فاشیزم لە زمانی باوی فەلسەفەی ئیتاڵی ،پیشان بدات .گرامشی
جەختی لە نەشیاو بوون و پوچی ئەم پێشنیازە كردبۆوە(( :فەیلەسوف چییە؟
دەبێت جیاوازی بكەین لە نێوان فەیلەسوف و مامۆستای فەلسەفە .هەر
مرۆڤێك هەمان هێندە دەتوانێ فەیلەسوفیش بێت كە شایستەی هونەرمەند
بوونە ،چونكە دەكرێ شایستەی بیركردنەوەو ئەنجامدانی چاالكی هزری
هەبێت .سیمیناری میالن ،جگەلە چەند ڕیزپەڕێك ،زیاد لەوەی سیمیناری
فەیلەسوفان بێت ،كۆنگرەی مامۆستایانی فەلسەفە بوو .كام ئەنجام لە
كۆنگرەی مامۆستایانی فەلسەفە دەست دەكەوێت؟ هیچ جۆرە دووربینی
قوڵبوونەوە ،یان چاالكی ڕێكوپێك لەم ناوەدا نەبینرا .دەكرێت دەرەنجامی
وتاردانی پەرتوباڵو ببینی كە وتاربێژ لە پێگەی فەیلەسوف ،وا خۆی
دەنواند لەسەروی چینە جیاجیاكان و پەیوەندی كۆمەاڵیەتیيەوەیە ،بەهۆی
سەربەخۆیی فەلسەفە لەبری زانستی ڕۆح ئەم كارە دەكات ،گوایە ڕۆح بە
دەر لە واقعیەتی مێژوویی هەیە ،كە هەمان واقعیەتی خەباتی چینایەتییە.
فەلسەفە ،یان بۆرژوازی ،یان پڕۆلیتاریایە ڕێك وەك كۆمەڵگایەك
كە مرۆڤ تێیدا بیردەكاتەوە و كار دەكات .فەلسەفەی سەربەخۆ نییە،
بەهەمانشێوە مرۆڤیش لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی كە تێیدا دەژی بە دەر
نییە ،دیارە هزر زادەی هزرە ،بەاڵم هزر لە هیچ نابێ ،بە هەمانجۆر كە
مرۆڤ بە هیچ ورگی خۆی بۆ تێر ناكرێت)).
ناوەڕۆكی ئینگلیزی كۆتایی فەیلەسوفی تاكی لە پێگەی پسپۆڕازی
سیستەمەكانی كە گومان دەك��ات ،دەتوانی كێشەكان بە پ��ەروەردەو
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گۆڕینی تاكەكانی مرۆڤ چارەسەر بكەی بەوپەڕی توانا لێرە ،هەروەها
لە نوسینەكانی داهاتووی گرامشی ،دوبارە دەبێتەوە ،بەاڵم خاڵێك زۆر
لە ئەنگڵز جیاوازە كە گرامشی دوپاتی دەكاتەوە .چارەسەری مەسەلەكان
بەشێوازی باو كەوتوونەتە ڕووبەڕووی فەلسەفە ،بە ناچاری لە پێكهاتەی
زانستی سەلمێنەر نادۆزرێتەوە ،بەڵكو چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
بەرهەم هێنان ،ئەو شتەیە كە گیانێكی نوێ بە بەر ڕامانی فەلسەفیدا
دەكاتەوە .تێگەیشتنی وابەستەیی فەلسەفە بە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ،واتا
دەبێ فەلسەفە بزانێ كە جیهانی هەبوو ،چوارچێوەگەلێك بەسەر تێڕوانیندا
دەسەپێنێت ،بەمەش دەبێ فەلسەفە بۆ پێگەی جۆرێك تیۆری لێكدژ
هەڵبكشێ ،تیۆرێك كە لەسەرترەكەی سەر بەگۆڕانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
هەبوو دەگۆڕێن .دەربڕینی ڕای بێویژدانانەی گرامشی پشت ئەستور بەوەی
كە فەلسەفە ،یان پڕۆلیتاریایە ،یان بۆرژوازی مانای وانیيە ،كە سەر بە
ڕوانگەی چینایەتی دووجۆر فەلسەفە هەیە ،واتا دوو ڕێگا بۆ فەلسەفاندن
هەیە :یەك موحافیزكارانەو ئەوی دی شۆڕشگێڕی ،كە پەیوەندی فەلسەفەو
جیهانی هەبوو لەسەر بنەمای دەركردن و ڕەتكردنەوەبێ ،یان پێكەوەژیان
و قبوڵكردن.
بەكاربردنی چەمكەكان دوور لەمانای كۆمەاڵیەتی واتاییان ،مانای
فەلسەفاندنی بۆرژوازی و مل نەدانە ،بۆ چوونە ناو مەیدانی نوێی ماركسیزم.
ماركس لە دەقێكی بەناوبانگی سەردەمی گەنجێتی ،جەخت دەكاتەوە
كە مێژووی فەلسەفە پیشانی داوە دەبێ كاردانەوەكان لە ساتەكانی قەیران
بەپێی جیهانی ڕاستەقینە بێت ،هەمیشە شەرمنانە هەوڵدەدرێ نەریتی
كۆن ئاشت بكرێتەوە و پێویستیەكانی ئێستا بخرێتەالوە(( :لەم كاتەدا گیانە
ترساوەكان ڕێك بۆ خاڵی بەرامبەری فەرماندە ئازاكان دەگۆڕێن .دەگەنە
ئەو باوەڕەی كە دەكرێ بە پەڕاگەندەی زۆرینە ،بە هاوپەیمانەكانی ئاشتی
بە گوێرەی ویستە ڕاستە قینەكان ،بە پەنابردنەبەر ڕەفتاری تمیستۆكلس،
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كاتێك ئاتن لە بەرە بەری پاشەكشەدا بوو خەڵكی هاندا ئاتن بەجێبێڵن
و خودئاتنی لە دەریا ،ئاتنی لەسەر بناغەی نوێ دروستكردەوە .دەكرێ
خەسارەكان قەرەبوو بكاتەوە)).
تا ئەوجێیەی كەڵك وەرگرتن لەم وێنایە ڕێمان پێدەدا ،وێنایەك
كە گوایە وێنەبەندی بەرایی مانای ((پچڕان)) سەركەوتوانەی ماركسە لە
فەلسەفە ،دەبێ بگوترێ پێناسەی ماركسیزم بۆ مێژووخوازی ،یان ویستی
گرامشی بۆ هێنانە دی ماركسیزمی نوێ زۆر دوورە ،هەمان پێویستی
دەردەبڕێت كە بە ((بنیاتنانی ئاتن لەسەر بناخەی نوێ)) كۆتایی دێت.
چەمكی مێژووخوازی ڕەها ،بناغەی نوێ دێنێتەپێش كە بوونی پێكهێنانی
فەلسەفەیەكی نوێ پێویستە .پەیامی گرامشی خستنەڕووی وێنای ئاتنی تازە
نەبوو ،پیشاندانی ڕێیەك بوو كە دەبێت ببڕدرێت.
گرامشی بە خستنە بەرباسی چەمكی مێژووخوازی درێژەو مژولی
دوو ئامانج دەبێت .یەك ،دەیەوێ ببێتەوە كۆسپی ئاڵۆزی و تامەزرۆیی
فەلسەفی ماركسیزم ،ڕووداوێك كە كاتی گەڕانەوەی ئابڕووی ماتریالیزمی
كۆن ڕوویدا ،لێرەدا ڕاڕایی جۆرێك دوورنواڕی سەلمێنراوی بۆرۆكراتیانەی
ماركسیزم ،سەرەنجام لەبری بەرەنگاربوونەوەی .دوو ،سیستەمە كە
بەڕاڤەیەكی ڕەخنەی فەلسەفەی بۆرژوازی كۆتایی هاتووە ،ڕاڤەیەك كە
وەهمی نەشیاوبوونی سەركەوتنی لەم مەیدانەدا بە گریمانە وەرگرتووە
و پێیوایە دەبێ ئەم قەڵەمڕەوە وازی لێبهێنرێت .ئەم نزیكبوونەوە ،واتا
وەالنانی سەرەكیترین پەیامی فەلسەفەی ماركسیستیە :بە كردەوە پیشاندانی
چۆنیەتی ڕاگەیشتن بە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان .ئامانجی دووەمی
گرامشی ،ڕەخنەی چەمكی مێژوو لە مێژووخوازی كروچەییە ،ئەو شێوازەی
مێژوو خوازی كە كامڵترین و ((مۆدێرن))ترین هۆكار بۆ دەركێشانی تووخمی
چین لە گوتاری فەلسەفی ،دەخاتە بەردەست ،بەمەش پەلكێش كردنی
فەلسەفە و ماركسیزم بۆ سەر زەوی مێژووخوازی مانایەكی تەواو جیاوازی
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هەیە ،بۆ تێكدانی تیۆری و گۆڕینی بۆ ((مەعریفەی مێژوویی)) ،تۆمەتێك
كە زۆرجار دەخرێتەڕوو.
گرامشی دەنوسێت(( :مێژوو الی كروچە ،هەروا چەمكێكی تیۆرییە)).
یەكێ لە باوترین و دووبارەبۆوەترین باسی یاداشتەكانی گرتووخانە،
ڕاگەیشتن بە نادیاریەكانی مێژووخوازی ئایدیالیستیە كە لە ڕەخنەی گرامشی
لە یەكسانی مێژوو فەلسەفە الی كرووچە بەرچاو دەكەوێت ،ئەگەر كروچە
ئەم ئەندێشە كۆنەی فەلسەفە لە جیاتی سیستەمێك ڕەتدەكاتەوە ،لە جێدا
جەخت لە چەند مەسەلەیەك دەكاتەوە كە لە ژیانی ڕاستەقینە هاتوون،
كەوایە هێشتا دەكرێت لە هەڵوەشانەوەی كۆنترین كێشەی مەعریفەی
فەلسەفی بكۆڵێتەوە .ئەوەی هۆكاری جیاوازی نێوان مێژووخوازی تیۆری و
وافیعخوازانەیەو پاشەكشە بە فەلسەفە دەكات لە بەردەم مێژوو ،چەمكی
مێژوو ،یان بە هەمانجۆر كە گرامشی دەڵێت :توانینی هاوڕابوونی مێژوو
سیاسەتە.
((ڕەخنەی چەمكی مێژووی كروچە ،ڕەخنەیەكی جەوهەرییە :ئایا
بیرمەندان و كتێب بازیی ،سەرچاوەی ئەم ڕەخنەیەن؟ بە یەكسان وەرگرتنی
مێژوو سیاسەتە كە دەكرێ ئەم تایبەتمەندیەی مێژوو بگۆڕێت )).مانای
ئەم داوا بە ناوبانگەی گرامشی ،پەیوەندی بە چۆنیەتی كردنەوەی كۆدی
چەمكی سیاسەتی هەركەسێك و تێگەیشتنیەوە هەیە .گرامشی لێرەدا دوو
گۆڕانكاری جیا بە دەستەوە دەدا كە لە ڕاستیدا هاوئاڕاستەن .یەك ،سیاسەت
((ئەوشتەیە كە دەبێتە واقعیەت ،نەك هەوڵی زۆرو دوبارەكراوە بۆ بە
واقعیەتكردن ،ئەو هەواڵنەی كە هەندێجار دەبێتە شكست)) .گۆڕانێكی دیكە
ئۆرگانیترە ،بۆ سەردەمێك دەگەڕێتەوە كە مێژوو سیاسەت یەكدەگرن ،لە
بۆچوونەكانی فیورباخ وەرگیراوە .لە  1920بە دواوە ،گرامشی پابەندی ئەو
ئەندێشەیە بوو كە ئەوەی پەیوەندی بە پێكهاتن و وەرچەرخانی هێزەكانی
بەرهەم هێنانەوە هەیە ،دەبێ واز لە هێما هونەری و تەكنیكیەكانی بێنێ و
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بەهۆی مانا سیاسیەكەی هەڵبسەنگێندرێت ،مانای سیاسی لە پێگەی بەشێك
لە تێكڕایی ئۆرگانیكی ،بۆخۆی داتاشراوی تێكڕایی پەیوەندی كۆمەاڵیەتییە.
ئەوەی سەرەنجام داكۆكی لە ((تایبەمەندی سیاسی)) فەلسەفەو ڕەهەندی
تێكڕاییتر ،هەرجۆرە چاالكیەكی هزری و داهێنان دەكات ،بە ڕاستی هەمان
بەڵگەیە كە ئۆردین نوڤۆ لە داكۆكی تایبەتمەندی سیاسی هەموو جیهان
ئاڕاستەی كردووە.
مەسەلەی تێگەیشتن لە شێوازێكی دیاریكراوی چاالكی مرۆیی لەبری
كردەوەی تەواوویەتێكی كۆمەاڵیەتییە .خاڵی بەرایی تێفكرینی گرامشی،
دوبارە ئاشكراكردنی مەیدانی ئابوری ((نەك لە جیاتی مەیدانی بەرهەم
هێنانی كااڵ ،بەڵكو لە بری مەیدانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی))ە ،لە ڕوانگەی
گرامشی ،چاالكی فەیلەسوفێكی فرەزانای تاكی شتێك نییە ،بێجگەلە ((كاری
ڕابەری سیاسی)) لەجیاتی ((كاری یەكگرتوویی كۆمەاڵیەتی)) ،یان لەبری
((جۆرێك پەیوەندی كۆمەاڵیەتی كارا كە هەوڵی چاكسازی ناوەندی كەلتوری
دەدات )).گرامشی بە ڕووكردنە خوازەی ئاسایی كە دەستكەوتی زانستی
گەورەی ماركسیزمی ناوی ڕەنگدەداتەوە دەبێت شیكردنەوەو شرۆڤەی
كۆمەڵگا لەسەر بنچینەی ((ئابوری)) بێت و سەرخانەكان هەمان ((هێماكان))
ن ،لە نوێووە چەكی دەروون هەرمانی دەخاتە بەرباس كە((تێكڕای
پەیوەندی سیاسی شیدەكاتەوە ،پەیوەندیەك كە مرۆڤی ڕاستەقینە تێیاندا
ژیان و چاالكی دەكات)) ،لە ڕوانگەی گرامشی ئەم چەمكەیە كە دەكرێت
جارێكی دی درێژە بە هەناوی ئایدیالیستی و لە پێگەی ((هەناوی گروپێكی
كۆمەاڵیەتی)) بداو پێوەی خەریك بێت.
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زانستی مێژوو سیاسەت
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دوو پێناسەی ماركسیزم ،یەك ماركسیزم لە جیاتی مێژووخوازی
ڕەهاو دوو لە بری فەلسەفەی كار ،دوو كرداری جیاوازی هەیە.
یەكەم پێناسە گوتاری فەلسەفی پۆست ماركسیستی كێش دەكاتە
ملمالنێوە ،گوتارێك كە هەروا درێژە بە كەڵك بردن لە چەمكی ((مێژوو))
دەدا ،بێ ئەوەی دەستنیشانی بكات مێژوو چییە.
پێناسەی دووەم بەپێی دەقێكی ماركس پیشانی دەدا كە دەكرێت
چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان ،چەمكی سیاسەت لەبری هەناوی
گروپێكی كۆمەاڵیەتی بونیات بنێت .گرامشی لە هەردووكیاندا مەبەستی
نییە ،بچێتە ناو وردەكاریەكان و فەلسەفەی ماركسیستی شرۆڤە بكات،
بەڵكو بە هۆی ڕەخنە نادیارەكانی هەندێك فەلسەفەی پۆست ماركسیستی
خەریكە چەمكی تەوەری زیندوو بكاتەوە ،لەكاتێكدا پێناسەی مێژووخوازی
ڕەها ڕاستەوخۆ بۆ نادیارەكانی فەلسەفەی كروچە دەگەڕێتەوە ،فەلسەفەی
كار ،بوژانەوەی ئەو ئەندێشەیەی ماركسە(( :بەڕاستی ڕزگاركردنی جیهانی
مێژوو)) .گرنگی ئەم فەلسەفەیە لە ڕاڤەیەكدایە كە لە ماتریالیزمی مێژوویی
دەیخاتەڕوو ،لەكاتێكدا ئەگەری تێگەیشتنی گرنگیەتی واقعی چەمكی نوێی
مێژووە ،كە لە لۆژیكی ناوكی فەلسەفەی ماركسیزم دا پێویستە.
پێشتر لە ساڵی  ،1921كاتێك گرامشی بەهۆی پێشنیازی هەناوی
بەدەر لە ماركسیزم ڕەخنە لە بەرگسۆنیزم دەگرێ ،لەوباوەڕەدابوو(( :دەبێ
بۆ دۆزینەوەی ڕێگای سەرەكی بۆ كارڵ ماركس و فریدیچ ئەنگڵز بگەڕێینەوە،
چونكە تیۆرێكی وردیان لەبارەی شرۆڤەی مێژوو سیاسی لە تێفكرینی
فەلسەفی دەركێشا ،)).بۆئەوەی لە ڕێگای تێگەیشتن لە فەلسەفەی كار
هەنگاوێك باوێین ،پێویستە ئەو بەشەی كاری گرامشیمان لە زەین دابێت،
كە تێیدا بۆچوونی باوی ماتریالیزمی مێژوویی بگۆڕێت ،بۆ زانستی مێژوو
سیاسەت .ئەم گۆڕانە گۆڕانی چاكسازی ناسی نییە.
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لەم خاڵەدا هەرجۆرە نزیكیەك لە كاری البریۆال كۆتایی پێدێ و
پەیوەندی بەرهەمی سیاسی لینین و بۆچوونەكانی فیورباخ دەردەكەوێت،
پەیوەندیەك كە بۆ تێگەیشتنی ڕاڤەی سەرلەنوێی گرامشی لە ماركسیزم
لینیزم بنەڕەتیيە .كاری لینین نەك لە پێگەی بوژانەوەو بەكاربردنی تیۆرێك
بۆ ناوەڕۆكەكانی مێژووی نوێ ،بەڵكو لەبەر بینای تێكڕاییەكەی جێی
سەرنجە ،بینایەك كە تا ئەو ستوونە پەیوەندی بە زانستە سیاسیەكانەوە
هەیە ،دەكرێت ناوكی فەلسەفی حەقیقی ئەم زانستە لە نوێووە بێنێتە
مەیدانەكەوە.
گرامشی بە سەرنجدان بە پەیوەندیەك كە لینین لە نێوان فەلسەفە و
زانستی ماركسیم دایمەزراند ،ئاوەها پێناسەی لینینزم دەكات(( :سیستەمێكی
یەكگرتووی بیركردنەوەو كردەی ئەزمونی كە هەموو شتێكی ناخی ،لە
مەسەلە تێكڕاییەكانی جیهانەوە بیگرە تا گچكەترین كێشەكانی ئۆرگانیزەكردن،
لە هەناوی پەیوەندی دووالیەنەوە تێگەیەنراو ئاڕاستە دەكرێت)).
لە ساڵی  1924دوای ئەوەی لە پێنجەم كۆنگرەی ئەنترناسیۆنالی
كۆمۆنیستی ،چەمكی نوێی ((ماركسیزم  -لینینزم)) بووە تەوەری بانگەشەی
ئایدۆلۆژی ،ئۆردین نوڤا وتارێكی دوورو درێژی بە قەڵەمی النگۆبارودی
باڵوكردەوە زەحمەت نییە ،لەم وتارەدا هەموو ڕاڤەكە دەستنیشان بكەین
كە گرامشی پاش ماوەیەك لە تێفكرینی لینین ،وەك پێشكەوتووترین
ڕاڤەی ماركس لە ڕوانگەی مێژوو ،دەخاتەڕوو ڕاڤەیەك دەكرێت دوای
ئەنتەرسیۆنالی دووەم ،تیۆری هەمەالیەنەی ڕێنماییەكانی ماركس شەن و
كەو بكات.
دەوری لینین لە وتارەكەی النگۆبارودی ،لە شرۆڤەیەكی ماتریالیزمی
مێژوویی دیاری دەكرێت كە لە نۆژەنكردنەوەی چەمكی كاری فەلسەفەی
ماركسیستی دەكۆڵێتەوە .تێزی ((پێداچوونەوەی دووبەرامبەر)) ماتریالیزمی
مێژوویی بەدەستی ڕیڤیزیۆنیستەكان ،پێشنیازكراوە.
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ڕیڤیزیۆنیستەكان پیشبینی قۆناغێكی پێكهاتنی ئاشتیانەی سەرمایەداری
دەك��ەن كە لەبری الیەنگری بنەمایی دێتە مەیدانەكەوە ،ماركسیستە
ئەرتەدۆكسەكان بەم چەشنە ئەم گروپەیان پێناسە دەكرد((:خێزاندارانی
تیۆرێك كە بەكورتی لە بنەما دۆگماییەكان بەرجەستە بووە))(( :بە سادەیی
لە بیریان نەما كە ماركسیزم تیۆری كردەیەو كردەی شۆڕشی جەماوەری
پێشگریمانەیەتی ،بەمەش تێفكرینی ماركسیستی ئاڕاستەی تێكڕای توێژینەوە
مێژوویی و ئابوریەكانی گۆڕی ،لە دوا دەیەكانی سەدە ،تەنانەت لەكەمپەكانی
ماركسیستی ئەرتەدۆكس ،ئەم تێفكرینە بۆ ئامڕازی لێكۆڵینەوە گۆڕا،
میتۆدێكی ئاشتیانە بۆ توێژینەوە ،بنەماگەلێك بۆ لە پشت مێز دانیشتن .ئەم
تێفكرینە ،بە ئاسانی گیانی خۆی لە دەستدا)).
گرامشی لە سەرەتای یەكەم بە پێداچوونەوەی ((ئەرتەدۆكسی))
دژایەتی ماركسیزمی كرد .ئەم پێداچوونەوەیە لە ئاستی فەلسەفی ماركسیزم
بە یەكسانی ماتریالیزمی كۆنی دەزانی و لە ئاستی تێگەیشتنی پەیوەندی
كۆمەاڵیەتی ،ماتریالیزمی مێژوویی دەگۆڕی بۆ ئەنجومەنێكی لێكۆڵینەوە،
چونكە نەیدەتوانی بە ئامرازێكی شرۆڤەی پڕۆسەی سیاسی لە پێشكەوتندا
بزانێت.
گرامشی بۆخۆی پێشتر لە نوسینێكی بەراییدای گەیشتبووە ئەنجامێك،
دەكرێت بە چارەسەری كێشەكانی بزانی كە لەهەموو تێڕامانەكانی داهاتووی
گرفتاری دەب��وو :هەڵسەنگاندنی شۆڕشی ڕوسیيە بە بەڵگەی نەبوونی
هاوسەنگی نێوان كامڵبونی ئابوری و سیاسی ،دەشیا تێكڕای شۆڕش
ڕەتبكرێتەوە ،بە هەمانشێوە كە هەندێك لە گروپە چینایەتیەكانی كرێكار
بە پەنابردنەبەر ڕاڤەی حەتمی ماتریالیزمی مێژوویی بەم چەشنەیان كرد:
((بنەما سیاسیەكان وەك پێویست سەر بە بنەما ئابوریەكانن :بە شێوازەكانی
گۆڕین و ئاڵوگۆڕ )).بەم شێوەیە زۆرێك بە ڕاگەیاندنی ئەم فۆرمۆلە ،گومان
دەكەن كە تەواوی مەسەلە سیاسی و مێژووییەكانیان چارەسەر كردووە...
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لینین یۆتۆپیاخوازە و پڕۆلیتاریای ئیفلیجی ڕوسیە لە وەهمێكی بە تێكڕا
یۆتۆپیایان بەسەر دەبرد ،لە كاتێكدا بێداری ترسناك و خۆ لێ نەدزراوە
چاوەڕوانیانە )).بەمەش پێگەیەكی سیاسی دیاریكراو ڕێگایەك بۆ چارەسەری
كێشەیەكی گ��ەورەی تیۆری پێشنیاز دەك��ات :چۆن شرۆڤەیەكی سیاسی
بدەین بە دەستەوە كە تەبای ڕاڤەی مێژووی ماركسیستی بن .گرامشی الو
دەنوسێ(( :بەرهەمی بنچینەیی ماتریالیزمی مێژوو ،بە كەڵك خوێندنەوەو
تێگەیشتنی ڕابردوو دێن و نابێت بە گرەنتیان بزانین ،بۆ تێگەیشتن لە
ئێستاو داهاتوو)).
ئەم ڕاڤەیە ڕوانگەی دووفاقی گرامشی دەردەخات :لەالیەك ڕاڤەی
باوی ماتریالیزمی مێژوویی و ئابوری باوەڕی بە وەكیەك دەزانی و لە الكەی
دیكە ،ئابووری باوەڕی و كەمكردنەوەی ماتریالیزمی مێژوویی بۆ ناوەندی
سەرەكی ڕاڤە.
ئابوری باوەڕی بریتییە لەبەر تەسك كردنەوەی ماتریالیزمی مێژوویی
بۆ پێداچوونەوەی مێژوو ،لە ئەنجامدا كۆسپی بەردەم هەڵسەنگاندنی
پڕۆسە مێژوویی و سیاسیەكان .خستەڕووی ڕاڤ��ەی هاوشێوەی ڕاڤەی
باوی ماركسیزمی ئەوروپی كۆتایی سەدەی نۆزدە لە ماركسیزم ،هەڵەی
ماركسیستە ئەرتەدۆكسەكان بوو .دەكرێ كروچە بە ڕیڤیزیۆنیستێك بزانی،
ئەگەر لە زەینی بگرین كە پێناسەی بۆ ماركسیزم ،شێوازبەندی دژواری ڕاڤەی
ئەرتەدۆكسی بوو .گرامشی لە نامەیەكدا بە مێژووی مەی  1932دەنوسێت:
((كروچە وەك ڕیڤیزیۆنیستێك دەوری لە دامەزراندنی قوتابخانەی ئابوری
یاسایی مێژوودا هەبوو)).
دەبێ چارەسەری ئەم بنبەستە لە هێنانەوە مەیدانی دووبارەی
چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئەنتاگۆنیستی بەرهەم هێنان بدۆزینەوە.
دەكرێت ئەم چەمكە بناخەی تیۆرێكی گشتی ماركسیزم بێ ،تیۆرێك كە
تەواوی مەسەلە فەلسەفییە كۆنەكانی ،هەڵوەشاونەوەو شێوەبەندی كراون.
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ئەگەری گواستنەوەی ماتریالیزمی مێژوویی لە ڕابردوو ،بۆ ئێستا دەرەنجامی
ئاشكرابوونی جارێكی تری زەینی گروپی كۆمەاڵیەتی دوژمن ،زەینیەتی
((كردەی شۆڕشی جەماوەر))ە ،كە دەكرێ وێنایەكی هەنوكە لە جیاتی
مەیدانی جەنگی تیرۆری لێكدژ ئاڕاستە بكات.
لە وتارێكدا  1924كە پێشتر ئاماژەی پێكرا ،ماركسیزم بە ((تیۆری
كردە ،تیۆرداڕێژی كارەكانی مرۆڤ)) زانراوە ،بەاڵم ((كارەكانی مرۆڤ))
شتێك نییە ،بێجگە لە پێكدادانی هێزەكانی دوژمن لە پێگەیەكی دیاریكراو،
پێگەیەك كە بە ئەندازەی گونجان و زانیاریەكەی ،ئەنجامێكی لەگەڵە كە لە
سەرەتای یەكەم ،لە ڕوانگەی واتایی شیاوە .كێشكردن و هەزمی سەرلەنوێی
ماتریالیزمی مێژوویی وەك تەوەرێك و ناوەندی سەرەكی ،بۆ گرامشی
نەشیاو بوو ،چونكە كروچە كاتێك گوتبووی دەكرێت لەسەر بنەمای سیاسی
ئەنجامگیری زەینیەتی زانستی بكەی و لەم ڕێگایەوە دەتوانی ئیرادەی
كۆمەڵی بە دەربڕی لێكدژیەكانی واتایی بزانی كە لە ڕوانگەی زانستییەوە
شایانی شرۆڤەن.
ئەم چەمكەی گرامشی بە ئاشكرا لە پەالماری وریایانەی بۆ ئەم
تێزەی ئەنگڵز ،ئاشكرای كردووە ،كە پێولبوو دەبێت ڕووی زانستی ماركس
لە ماتریالیزمی مێژوویی و تیۆری بەهای زێدەباییدا بدۆزینەوە .گرامشی
لە ساڵی  1926وەاڵمی ئارسۆرو البریۆالی دایەوە ،كە ببووە ڕاڤەكاری
بیروباوەڕی باو دەربارەی نەریتی پێشتری ماركسسیستی و خاڵی بنەمایی
ڕاڤەكەی ((پیشاندانی پێویستی مێژوویی دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا)) بوو ،بە
كاربردنی فۆرمۆلی سیاسی لەم ڕێگایە نابێت تەفرەمان بدا ،ئەم شێوازەی
دەربڕی ئارەزوو بۆ بەگژداچوونەوەی چاوپێداخشاندنەوەی ماركسیزم لە
بری تیۆرێكە كە بە شێوازێكی دەرهەستەیی ،واتاییە(( :پێشتر ،ماركس
لە تێزەكانی فیورباخ وتبووی كە پەیامی سەردەمی ئێمە نەك مەدحی
شانوباڵی جیهان ،وەرچەرخانیەتی .دووپاتكردنەوەی زیاد لە ئاستی ئەو
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بەشەی ماركسیزمە كە تاریفی جیهان دەكات و شاردنەوەی بەشی زۆر
گرنگتری شوێنكەوتەی ئۆرگانیزەكردنی هێزە كۆمەاڵیەتیە شۆڕشگێڕەكانی،
پڕۆلیتاریایە ،هێزێك كە دەبێت جیهان وەرچەرخێنێت ،واتا كەمكردنەوەی
ماركسیزم بۆ ئاستی خواوەندیەت ،ئاساییە)).
دوو زاراوەی ((خواوەندیەت)) و ((قوڵبوونەوە)) كە لەم دەقە
سیاسیەی ڕاڤەی ماركسیزم لە كردەوە سیاسیەكانی جیایە ،هەمان دوو زاراوەن
كە گرامشی لە زیندان بە هۆیانەوە پەالماری ئەو كۆمەڵە چەمك داڕێژیەی
مێژوو دەدا كە تەبای شۆڕشی زانستی ماركسیستی نین(( .فەلسەفەی كار،
چەمك داڕێژی مێژووخوازانەی واقعیەتێكە كە لە هەرجۆرە پاشماوەیەكی
بااڵدەستی و خواوەندیەت ،تەنانەت تیۆریترین بەرجەستە كردنی ،ڕزگاریان
بووە .مێژووخوازی ئایدیالیستی كروچە وەك لە قۆناغی خواوەندێتی تیۆری
ماوەتەوە )).ماركسیزم پیشانیداوە چۆن چەمكی زەینیەت لە تێكڕای نەریتی
ئایدیالیستی ،دەبێت لە جیاتی ((شێوزای ناوەڕۆكی كۆمەاڵیەتی پاشكۆیی و
ڕێگایەك بۆ ڕێنماییكردنی كۆمەڵگا بە مەبەستی گەیشتن بە یەكگرتوویی
ئەخالقی)) تێی بگەین ،ئەگەر ئەم زەینیەتی كۆمەاڵیەتی و ترسی ئامانجێك
تێكڕا لە ماركسیزم خۆی ئامادە بكات ،كە لە مێشكیدایە ،ئەوكاتە بە حەتمی
نقومی تیۆری باو دەبێتەوە.
ئەو ئەنجامەی كە دەكرێ ماتریالیزمی مێژوویی بۆ جۆرێك زانستی
سیاسەت بگۆڕێت ،ئەگەر بكرێ لە چنگی كاریكاتێرئاسای مێژوو كورت
بكرێتەوە كە ماتریالیزمی مێژوویی بۆخۆی سەرچاوەیەتی .بەپێی ئەم
چەمكە((مێژوو وەك ئیدارەی پان و درێژە ،لە الیەك چەك و پسوڵەی
پارە دەردەكرێت و لە الكەی دیكە ،بودجە دەخەمڵێنرێت ،لە دۆخێكدا كە
لەبەشی بودجەكان پێنج (لیرە) ،بۆ سەرمایەداری و ئابوری ڕەچاوبكرێت،
لەبەشی تردا چەكی پێنج لیرە ،بۆ سیاسەت و سۆسیالیزم دەردەكرێت )).لە
هەلومەرجێكی وادا ،خستنەڕووی شرۆڤەیەكی پڕۆسەی شۆڕشگێڕی نەشیاو
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دەبێت ،بۆ گەشەپێدانی شیكارێكی وا پێویستە بەو گریمانە دەست پێ
بكەین كە ماركسیزم(( ،بەهۆی توێژینەوەی پەیوەندی نێوان شتە مادیەكان،
دەیەوێ پەیوەندی نێوان مرۆڤەكان شی بكاتەوە و ئەم قسەیە هەرگیز بەو
مانایە نییە ،كە دەیەوێ مرۆڤەكان وەك كۆیلەی شتە مادیەكان پیشانبدات)).
بەمەش ((ڕۆدەچینە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نێوان مرۆڤەكانەوە ،هەرچەند
كاریان شرۆڤەكردنی پەیوەندی نێوان شتەكانە ،بەاڵم بەهۆی فۆرمۆلی
((چ��ەك)) و ((پسوڵە)) تایبەت نابێت بەم ك��ارە )).مەسەلەی سەرەكی
گرامشی ،خستنەڕووی ((چەمك داڕێژی میتۆدی سیاسی ماركسیستی))ە.
ڕێبازی لینین ،واتا ((تێگەیشتن لە شێوازی ڕەفتاری شرۆڤەكردنی هۆكارەكانی
هەر پێگەیەك ،بە ئامانجی دیاریكردنی تاكتیكەكانی سەربەو پێگەیە))،
دەستكەوتێكی نوێیە كە گرامشی پەنای بۆ دەباو دژی ئێوە دەیخاتەڕوو
كە ئامانجی ئەنجامگیری سەرخانە لە ژێرخان ،پێشنیازێك كە بەشێوەیەكی
سروشتی لە بیركردن و خستنەالوەی ((پاشكۆیەتی بە گژداچونەوەی سیاسی
و كۆمەاڵیەتی)) لێدەكەوێتەوە.
ن��ات��ەواوی میتۆدناسی ڕاڤ��ەی ب��اوی ماتریالیزمی مێژوویی ،لە
لێكۆڵینەوەیەكی تەواو مێژوویی تردا ئاشكرا دەبێت و كاریگەری بەرچاوتر و
هەمەگیرتر بەجێ دێڵێت .خراپ نییە جیاوازیەك بیربێنینەوە كە گرامشی لە
نێوان ((فەلسەفەی كار)) و ((ئابوری باوەڕی مێژوویی)) دەیكات(( :كاتێك
لە پێكهاتەی میتۆدەكانی لێكۆڵینەوەی مێژوویی بەم دەرەنجامە دەگەن كە
نابێ ((ئابوری باوەڕ))مان بە فەلسەفە لێ بگۆڕێت ،دەبێ چ بایەخێك بۆ
ئابوری باوەڕی دابنێت؟ ئاشكرایە كۆمەڵێك دەوڵەمەند كە پەیوەندیان بە
چارەنوسی واڵتی تایبەتەوە هەیە ،دەكرێت سیاسەتی ئەم واڵتە بە هاندان
بۆ شەڕ یان بەرگرتنی ،ڕێنمایی بكەن ،بەاڵم لێكۆڵینەوەی ڕاست و دروستی
ئەم واقعیەتە لە داهاتوو لە مەیدانی ((فەلسەفەی كار)) نییە ،لە مەیدانی
((ئابوری باوەڕی مێژوویی))ە ،بانگەشەیەك كە بە گوێرەی(( ،فاكتەكان،
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بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆو ڕێكەوتی ،دەكەونە ژێركاریگەری سروشتەكانی
كۆمەڵی تایبەتیەوە .ئاشكرایە كە ((بۆنی نەوت)) دەتوانێ چ بەاڵیەك بە
سەر واڵتێكدا بێنێت ،بەاڵم ئەم ڕابێژیە كۆنتڕۆڵكراو دیارە ،ناكەونە مەیدانی
فەلسەفەی ك��ارەوە ،بە پێچەوانە كەسانێك ئەم ڕابێژیانە قبوڵدەكەن و
دەری دەبڕن كە بەكورتی فەلسەفەی كاریان ڕەتكردبێتەوە .دەكرێ بگوترێ
هۆكاری ئابوری (مانای ڕاستەوخۆو یەهودایی ئابوری باوەڕی مێژووییە)،
ڕێگایەكی تەواو نەبووە كە ڕەوتی مێژوویی ناوەڕۆك زۆرو قوڵی خۆی
دەخاتەڕوو (ڕێگای دیكەی هۆكاری ڕەگەزی ،ئایینی و هتدە) ،بەاڵم ڕێك
هەمان پڕۆسەی زۆری ن��اوەڕۆك ئەو شتەیە كە فەلسەفەی كار دوای
دەربڕینیەتی و هەر بەو هۆیەیە كە فەلسەفەی كار فەلسەفەیەك(( ،مرۆڤ
ناسیەك))ە ،نەك بنەمایەك بۆ لێكۆڵینەوەی مێژوویی)).
بۆ گرامشی ئەوەندە فەلسەفی ماركسیزم و خودی خودموختارو
سەربەخۆی ((گرنگ))ە ،كە ماركسیزم سەركەوتووانە تێكڕای پڕۆسەی
مێژوویی هەژماربكات .هەربۆیە دەكرێ فەلسەفەی ماركسیستی ناوبنێی
((میتۆدناسی مێژوو)) .ئەم پەیوەندیەی نێوان فەلسەفەو زانستی مێژوو،
سنورەكانی ئابوری ب��اوەڕی دیاری دەك��ات ،هەروەها بنەمای ڕەخنەی
سۆسیۆلۆجی بوخارینیش دادەتاشێت .سۆسیۆلۆجی بوخارین هەوڵێكە بۆ
دیاریكردنی دیسپلینی شیكاری كۆمەاڵیەتی ماركسیستی بەهۆی لە بیركردنی
داهێنانی بنەمایی ماركسیزم ،واتا چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم
هێنان ،كە ئاقیبەت ئاڕاستەكردنی چەمكێك فەلسەفە لە بری تیۆری مێژوویی
لێدەكەوێتەوە.
خوێندنەوەی ماهیەتی زانستی ماركسیزم ،یان بە كاربردنی چەمكێكی
یاسا ئەنجامی درزی نێوان ماتریالیزمی دیالەكتیكی و ماتریالیزمی مێژووە،
كە لە زانستی سروشتی وەرگیراوە ،كەلێنێك كە دەرەنجامەكەی ،ملدانە بۆ
شێوە نامۆكانی بیركردنەوە.
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گرامشی بەر لە گرتوخانە دەستی بە دیالەكتیكی خۆی كردبوو،
لەگەڵ بوخارین .تەنیا چەند بەشێك لەم دیالەكتێكە ماوە ،بەاڵم ئەم
بەشانەش گرنگی تایبەتیان هەیە ،چونكە پێشەكی بابەتێكی وردن ،كە
پاشان گرامشی لە یاداشتەكانی دەیانگرێتەبەر .بوخارین لە پێنجەم كۆنگرەی
ئەنتەرناسیۆنال ،لە وتارێكی دەربارەی كێشەكانی یەكێتی ئایدۆلۆژی ئەم
جواڵنەوەیە ،بوونی شێوەكانی ((ئایدیالیزمی ئارەزومەندانە)) لەحزبی
ئیتاڵی ،لە جیاتی شێوەی تایبەتی بوژانەوەی الیەنگری ((هیگڵ خوازی
كۆن)) ،ڕەتكردەوە .تۆمەتباركردنی بوخارین پەیوەندی بە تۆمەتباركردنی
باوەكەی هەبوو كە دەدرایە پاڵ چەپەكانی بۆردیگایی و كێشە سیاسیەكان
فەزایەكی وشك و سازگاری پیشاندەدا ،كە لە  1925دەقی گرتبوو ئامانجی،
كردنە بەڵشەفیكی حزبە كۆمۆنیستیەكان بوو .ڕەنگە ئەم كارە ڕوونی
بكاتەوە بۆچی گرامشی ،پێشەكی و بەشی یەكەمی كتێبی ڕێنماییەكانی
بوخارینی بە ناوی شیكردنەوە و درێژكردنەوەی فێركاری هەندێك لە بنەما
بنچینەییەكانی تیۆری ماركسیستی ،بۆ قوتابخانەیەكی حزبی كردە هاوبەش،
بەاڵم بەراوردێكی گۆڕینی باڵوكراوە و دەقی ئەسڵی ،دەری دەخا لە بەشی
ئەنجامگیری پێشەكی بوخارین الدانێك كراوە كە بیانووی هەیە ،لە ڕوانگەی
تیۆری ئامانج بووە.
بوخارین دەنوسێت(( :هەندێك لە هاوڕێیان گومان دەكەن تیۆری
ماتریالیزمی مێژوویی ناكرێ بە هیچ ناونیشانێك بە جۆرێك سۆسیۆلۆجی
ماركسیستی دابنرێ ،هەروەها ناكرێت بە شێوازمەندی گەشەی پێ بدرێت.
ئەم هاوڕێیانە گومان دەكەن تاكە میتۆدی بە كەڵكە بۆ مەعریفەی مێژوویی
و ڕاستیەكانی ئەم میتۆدە بەهۆی لێكۆڵینەوە لە پێشهاتەكانی پاشكۆی
مێژوویی شایانی بە دەستهێنانە )).ئەم پەرەگرافەو بەشی داهاتووی كە
ماتریالیزمی مێژوویەكەی وەك ((بنەمای تێكڕایی كۆمەڵگاو یاسای پێكهاتنی،
یان بە دیوێكی دیكەدا هەمان سۆسیۆلۆجی)) پێناسە كراوە.
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دوو بەشێك كە لە ڕاستیدا كورتەی مەبەستی سەرەكی پێشەكیەكە
بوون ،لە گۆڕینی گرامشی البراوە و لە بری بابەتێكی دیكە هاتووە ،ئەگەر
بە دیقەتەوە لێیبڕوانین شتێك نیيە ،بێجگە لە هەمان وەاڵمی داهاتووی
گرتوخانە بۆ ڕاڤەی ماتریالیستی مێژوویی لە بری سۆسیۆلۆجی(( :بنەماو
تاكتیكەكانی كۆمۆنیزم بەبێ ماتریالیزمی مێژوویی دوورە دەستن .لەم
ناوەدا ژمارەی ڕەوتی بۆرژوازی زۆرە ،كە تەنانەت هەندێكیان نەیانتوانیووە
بچنە كەمپی پڕۆلیتاریاوەو دەیانەوێ گرنگی بە فەرمی ناسینی هەندێك
تایبەتمەندی ماتریالیزمی مێژوویی ،كاڵ بكەنەوەو لە مانای سەرەكی بە تاڵی
بكەنەوە ،كە هاومانای شۆڕشگێڕییە .وەك نمونە ،بندتۆ كروچە دەنوسێت:
دەبێت ماتریالیزمی مێژوویی بۆ ئەنجومەنێكی زانستی مێژوو كەم بكاتەوە،
زانستێك كە ناكرێت ڕاستیەكەی بە شێوازێكی ئامانجدار بەهۆی جۆرێك
تێڕوانینی تێكڕایی جیهانی بە دەست بێنێت ،بەڵكو كاتێك ئەم ڕاستییە
ئاشكرا دەبێت كە ئەم زانستە بۆ نوسینی كتێبی مێژوویی بەكاربێنن...
ئەوەندە بەسە لە بیرمان بێ كە ماتریالیزمی مێژوویی ،نەك كۆمەڵێك ڕێسا
بوو بۆ لێكۆڵینەوە و شرۆڤەی مێژوویی ،بەهای خۆی لە زنجیرەیەك شاكاری
ئەدەبی بە ئاشكرا پیشاندا ،بەڵكو بە چوونە پاڵی شۆڕشی ڕوسیەش لەبری
دیاردەیەكی زیندوو ڕاستی و مێژوویی بە كاربرا.
ماتریالیزمی مێژوویی لە جواڵنەوەی جیهانی كرێكارانیشدا هەبوو،
جواڵنەوەیەك كە بەردەوام و بەپێی پێشبینیەكانی ماركس باڵو دەبۆوە .ئەم
باڵوبونەوە بە پێچەوانەی پێشبینیەكانی فەیلەسوفانی بۆرژوا بوو گومانیان
دەكرد ئەم پێشبینیانە پەیوەندی بە دنیای خەیاڵەوە هەیە ،بە كەڵكی نوسینی
كتێبی مێژوویی دێت ،هیچ كردەوەیەكی زیندوو دینامیزمی بۆ ژیان نییە)).
لێرەدا ،بوخارین ڕەخنە لە كروچە دەگرێت .ئەم بەشە بە باشی
جیاوازی ماركسیزم لە بری میتۆدناسی مێژوویی ،دابەزاندنی ماركسیزم بۆ
كۆمەڵێك ڕێسا پیشان دەدات.
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خاڵی دووەم نەك لە سەربنەمای شیكردنەوەو درێژكردنەوەی
شێوازمەندی بنەماكانی ماركسیزم (ڕوانگەی بوخارین) ،بەڵكو بەپێی هەوڵێك
بۆ پاراستنی پێگەی ماركسیزم لە جیاتی فەلسەفە ،گەرچی زمانی سیاسی،
وەاڵمی كروچەی دایەوە .ئەم كارەی بە پیشاندانی توانای دیاریكردنی ئەم
فەلسەفە بۆ دەوربینین لە پێگەی زانستی سیاسەتی پرۆلیتاریا بەدیهێنا.
گرامشی لە یاداشتەكانیشیدا ئاماژە بەم خاڵە دەك��ات(( :لە دوا بەشی
پێشەكیەكە ،نوسەر الوازە لە وەاڵمدانەوەی ئەو ڕەخنانەی كە گومان
دەكەن فەلسەفەی كار لە بەرهەمەكانی پاشكۆیی دەربارەی مێژوو كارایە.
لە پەروەردەی چەمكی فەلسەفەی كار لە جیاتی ((میتۆدناسی مێژوویی))
تێدەمێنێ و ناتوانێت دەری بخات ئەم فەلسەفەیە ،تاكە شێوەی فەلسەفەی
پاشكۆیە .بە دەربڕینێكی دی ناتوانێت لە ڕێگای دیالەكتیكی ڕاستەقینە،
مەسەلەیەك پێشنیازو چارەسەر بكات كە كروچە لە ڕوانگەی دیالەكتیكی
هەوڵی پێشنیازو چارەسەركردنی دا بوو)).
ئەمجارەش مەسەلەكە بەیەكزانینی مێژوو فەلسەفەیە و لەم ڕێگایەوە
چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی یەكگرتنی مێژوو فەلسەفەی لێدەكەوێتەوە.
گرامشی بۆی زیاد دەكات پەسەندكردنی ئەم تێزە كە ماركسیزم ((توێژینەوەی
چوونە پاڵی ڕابردوو چاالكی لە ئێستادا ،بۆ بونیادنانی مێژوویەكی نوێیە))،
واتا وردكردنی ناوكی تیۆری ماركسیزم و گۆڕینی بۆ ئاكاری كرداری نییە،
چونكە ((تەنانەت ئەگەر فاكتەكان بە درێژایی ڕەوتی مێژوو هەمیشە یەك
و نەگۆڕبن ،دەكرێ لە بارەی چەمكەكان تیۆردابڕێژی )).تێكڕایی كردنی ئەم
ئاكارەی كاری ئەزمونی ،بەهۆی جێگرتنەوەی شرۆڤەو درێژكردنەوەی میتۆد
بە تاریفكردنی هەندێك لە هاوشێوەو یەكسانیيەكان شیاوە ،هاوشێوەییەكان
كە فرەیی مادی پڕۆسەیی مێژوویی پاشكۆیی ،بەمەبەستی بەرگرتن تایبەت
ناكرێن .ڕەخنەی چەمكی یاسا لەڕوانگەی بوخارینەوە ،پەالماردانی واتایی
پڕۆسەی مێژوو ناگەیەنێ ،بەڵكو جەخت لە نەشیاو بوونی دوبارە پەسەندی
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بە هەڵە وەرگرتنی تیۆر بە میتۆدی تێكڕایی كردنی لێكدا لێكدا دەكاتەوە.
لێرەدا مەسەلەكە دەگ��ۆڕێ بۆ كێشەی لۆژیكی مەعریفەی مێژوویی:
((دیالەكتیكی مێژوویی جێگای خۆی دەداتە یاسای هۆو هەوڵ بۆ یاسایی
بوون ،بە ڕێسا بوون و یەكسانی ،بەاڵم چۆن دەكرێت لەم شێوازەی
ڕوانین بۆ شتەكان ،بااڵدەستی و ((بەرزەتری)) كار دەربكێشی؟ بە دەربڕینی
میكانیكی ،نەخۆش قەت ناتوانێت هۆی سیستەمی هۆكارەكان تێپەڕیچنێ
و لە ئەنجامدا دەسكەوتی شتێك ،بێجگە لە پەرەپێدانی ڕواڵەتی و سواوی
تیۆری كامڵ نابێت)).
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دیالەكتیك
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ئاڵۆزیەك لە یاداشتەكانیدا هەیە كە ساڵی  1925لە ڕیناسیتادا ،بەم
چەشنە پەیوەندی گرامشی و البریۆال دەردەبڕێ(( :لێكۆڵەرەوانی ماركسیست،
لە البریۆال بۆ الیەنگری جۆرێك ڕاڤەی یەكالیەنە ،بنەماكانی سۆسیالیزمی
زانستی سنوردارو بە زۆری ترسناك دەبینن ،لە كۆتاییدا هەمان الیەنگریە
كە البریۆال بۆ هەڵەیەكی ترسناكی وەك سەرنجی بۆ ئیمپریالیزمخوازی
ئیتاڵی كێشدەكات ،لە ئاستی تێكڕایی تر پێگەی لەشوێنی تیۆرداڕێژێكی
سۆسیالیستی ئیتالی الواز دەكات.
ئەنتۆنیۆ گرامشی كە بەجۆرێك قوتابی كۆشاو بیرتیژی البریۆال
بوو ،ئەم الیەنگریە هەڵەیەی ڕاستكردەوە ،ماركسیستێك ناتوانێ و نابێت
شیكاری ڕاستییە سیاسی و مێژووییەكان بۆ شیكردنەوەی پەیوەندی هۆو
هۆكاری نێوان پێگەی ئابوری و پێگەی كۆمەاڵیەتی سیاسی كورت بكاتەوە.
ماركسیستەكانی هونەرمەندو ڕواڵەتی بەم چەشنە لە ماركسیزم دەگەن،
نازانن الی ماركسیستێك خودی پەیوەندی هۆ زۆر ئاڵۆزە ،پەیوەندییەكە
كردەو كاردانەوە ،پێوەندی و بەرەنگاری دیاری دەكات ،بەمەش بەهەمانشێوە
كە لینین دەڵێت ،پڕۆسەی مێژووییە ( - Cause Sueبە التینی ،مانای شتێك
كە بۆخۆی هۆیە)و بەردەوام ،نەك بۆ پەردە الدان لە شێوازی ئەفراندنی
دیالەكتیكی هێزە ڕاستەقینەكان ،بەڵكو بۆ ناسینی توخمە ئەرێنی و نەرێنیەكان
و لێكدژو مشتومڕەكان ،جێ متمانەیە )).ناڕاستەوخۆ مەسەلەی ((چارەنوس
خوازی)) البریۆال شرۆڤە دەكات ،بەاڵم قەت بە تایبەتی لە بەڵگەكانی ئەم
ڕەخنەیە ناكۆڵێتەوە ،هەروەها لە چەمك داڕێژی ماتریالیزمی مێژوویی،
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بەكورتی داهێنانی میتۆدناسی گرامشی دەردەبڕێت.
لە ڕاستیدا ،دیالەكتیك لە شرۆڤەی پڕۆسە مێژوویی و سیاسیەكان،
تەبای مەسەلەی هۆیە .گرامشی بیر لەسەرو تری كەمكردنەوەی ماتریالیزمی
مێژوویی بۆ ئەنجومەنێكی توێژینەوەو لێكۆڵینەوە دەكاتەوەو لە ئەنجامدا
هەرهێندەی لێكۆڵینەوەی ڕەخنەیی ئەم ڕووداوانە لەبری ئەنجامی خەباتی
نێوان هێزە كۆمەاڵیەتیەكانی گیرۆدەیان ،گرنگی بە ڕووداوەكان دەدات .لێرەدا
سەركەوتنی باڵێك لە خەبات هەرگیز واتای سەركەوتنی ئەنتاگۆنیستەكانی
كۆمەاڵیەتی نییە ،ئەنتاگۆنیزم لەنێوان ئەم هێزانەدا دەمێنێتەوەو لە ئەنجامدا
لێكدژی ئەبەدی دێتەئارا .دیالەكتیك الوازی دیاریكردن و چوارچێوەكان ،یان
ئاڕاستەكردنی پیشاندانەوەیەكی ئاڵۆزتر نییە ،سەرباری گەڕانەوەیەكی زۆر
بۆ نامەكانی ئەنگڵز دەربارەی ماتریالیزمی مێژوویی ،كە ئەنگڵز تێیدا دەوری
بەرچاوی بۆ فرەیی هۆكارەكان داناوە ،گرامشی پێداچوونەوەی تیۆری تەواو
جیاواز هەڵدەبژێرێت ،دیالەكتیك فرەیی هۆكارەكان بە خەباتی بنەڕەتی
هێزەكان دەبەستێتەوەو دەری دەخات كە چۆن ئەنجامی بژاردە لە هەناوی
البردنی جێگرەوەكانی تر بە دەست دێت ،كەلە ڕوانگەی زانستیەوە شیاون.
بەمەش شرۆڤەی مێژوویی لە شرۆڤەی سیاسی جیاواز نییە ،بە
تایبەت لە ڕووی ئەو كۆمەڵە ڕەوتە مێژووییە كە هێشتا توخمی داتاشراویان
كارایە ،هاوشێوەی شۆڕشی پڕۆلیتاریا كە لە هەناوی شۆڕشی بۆرژوازی
سەریهەڵداوە ،هەربۆیە پەیوەندی نزیكی نێوان میتۆدناسی مێژوویی
البریۆال و الوازی لە خستنەڕووی چارەسەری سیاسی پاشكۆیی بۆ پێكهێنانی
جواڵنەوەی كۆمەاڵیەتی ،دەبینرێت.
ڕاڤەی ماركسیزمی ،تۆمەتبارە كە لە ئاستی ڕاستی كەلتوری بمێنێتەوە
و قەت توانای دزەكردنە مەیدانی خەباتی سیاسی نەبێت ،لە ئەنجامدا
ڕاڤەی البریۆالو شێوازی كەڵك وەرگرتنی لە ماتریالیزمی مێژوویی مەیلی لە
پاڵپشتی تێزەكانی كروچەیە لە بابەت نەشیاوبوونی راكێشانی بەرنامەیەكی
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سیاسی لە ناخی بنەما زانستیەكان .لێرەدا جارێكی دی ڕەخنەی گرامشی لە
ئابوری باوەڕی و ڕەخنەی چاكسازیەكانی كروچەیی (دیارە ،ئەرتەدۆكسی)،
لەگەڵ ماتریالیزمی مێژوویی یەكدەگرنەوە.
لە ئەنجامدا ،گرامشی فۆرمۆلی ((دیالەكتیكی ماتریالیستی)) وەالدەنێ
و مانای تایبەتی دیالەكتیكی ماركسیستی ((عەقاڵنی)) دێنێتە بەرباس .ئەم
پڕۆسەیە هاوشێوەی ڕەتكردنەوەی ماتریالیزم وەك ناوەڕۆكی فەلسەفەی
ماركسیستی ،ڕەتكردنەوەی بەرەنگاری ئاكامی ئەم ڕەتكردنەوەیە لە چێوەی
ڕووبەڕووبوونەوەی دوانەیی نێوان فەلسەفەو زانستی مێژوو بەپێی ئەم
گریمانانە ،ناكرێ دیالەكتیك بە ((بەشێك لە لۆژیكی فەرمی ،یان لۆژیكی
پشت ئەستور بە خود ،یان تیۆرەیەك بۆ مەعریفە بزانی )).گرامشی قبوڵی
ناكات دیالەكتیك ،لۆژیكی جواڵن لە بەرامبەر لۆژیكی نەجواڵن دابێت .بەم
چەشنە پێناسەی دیالەكتیك دەكات((:جەوهەرو ناوەڕۆكی وتەی مێژوونوسی
و زانستی سیاسەت )).لێرەدە جەختكردنەوەیە لە ماهیەتی دووفاقی
((تیۆری گشتی)) ،یان ((فەلسەفە)) ،بە كەم نەكردنەوەی بۆ چوارچێوەی
پێشتر دیاریكراو توانای ڕەخساندنی توانینی مەعریفەی پاشكۆیی و زانستێكی
پڕۆسە مێژووییەكان.
لەم چەمك داڕێژیەی دیالەكتیك لە بری شێوەیەك بۆ ڕوونكردنەوەی
هۆی ماركسیستی ،گرامشی ئاماژە بە دوو ساتی كلیلی دەك��ات ،یەك
دیالەكتیك وەك بنەمای وێنای ماركسیستی لە پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی ،كە
دەبێ لە باسەكانی دژی یۆتۆپیایی هەژاری فەلسەفە بۆ ڕەگەكەی بگەڕێی.
لێرەدا ،دیالەكتیك لە جیاتی ئەنتاگۆنیستی تێگەیەنراو دەبێت ،بەاڵم لە
بەرامبەر جیاوازی دیالەكتیكەكان ،كەلە شوێنێكی تر وەك بابەتێك بۆ
ئەزمون و هەڵە پێشنیازكرابوو ،گرامشی بە هەمانشێوە بە دیالەكتیكی
هیگڵیدا دەچێتەوە كە ماركس دەربارەی (پرۆدۆن) بەكاری هێنابوو .بەپێی
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بۆچوونی ماركس(( ،ئاشكرابوونی تێكڕای حەقیقەت ،ئەندێشە لەوپەڕی
تێروتەسەلی ،ئاشكراكردنی فۆرمۆلی پێكهاتەیی كە لێكدژی وێران بكات:
بەم چەشنەیە مەسەلەی خودی كۆمەاڵیەتی )).پاش كەمێك(( :قوتابخانەی
مرۆڤدۆستی هەمان مرۆڤگەرێتی كامڵە .ئەم قوتابخانەیە پێویستی
ئەنتاگۆنیزمی ڕەتدەكاتەوە ،دەیەوێ مرۆڤەكان بكاتە بۆرژوازی ،دەیەوێ
تیۆر تا ئەوجێیە پێشبخات كە جیاوازی لە كارببینرێ و هیچ ئەنتاگۆنیزمێك
لە تیۆرەكەدا نەبێت ،بیناكردنی دەرهەستەیی لێكدژیەكان كارێكی ئاساییە،
كە لە دنیای ڕاستەقینە هەمیشە گرفتاریان دەبین)).
بەمەش دیالەكتیك تایبەتمەندی بوونی ئەنتاگۆنیزمی نێوان هێزە
كۆمەاڵیەتیەكانە .دیالەكتیك ناسینی داتاشراوی پێشگریمانەی حەتمییە ،بۆ
هەرجۆرە شرۆڤەیەكی زانستی داهاتوو .گوێ نەدان بەم پێگەیە هەڵەیەكی
تیۆری نییە ،وەرگرتنی هەڵوێستی سیاسی و ئایدۆلۆژیشە .لەم بارەیەوە
مەسەلەی ،بوژانەوەی توخمەكانی سەركوتكراو لە ڕەخنەی ئەم بابەتە،
كاردانەوەیە ،بەاڵم الی گرامشی دیالەكتیك سەرباری شێوازێكی تایبەتی
پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی ،جۆرێك میتۆدی مەعریفەییشە كە بۆ گەیشتن
بە پێداچوونەوەی پاشكۆیی و واقیع خوازانەی یەكگرتویی كۆمەاڵیەتی
ئەنتاگۆنیستی ،پێویستە .دیالەكتیك ئامڕازێكە بۆ گەیشتن بە تێگەیشتنێك
لە یەكگرتویی ،تایبەت بوون و پاشكۆیی دیاردە كۆمەاڵیەتیەكان ،بەهۆی
ڕیزكردنیان و جیاكردنەوەی توخمەكانی داتاشراوی تاكی ،پێویستە .بەم
مانایە دیالەكتیك باشترین ڕێگای ناساندنەوەی چەمكی ماركسیستی مێژوو
ئاڕاستەكردنی بەڵگەیەكی ئەزمونیيە.
گرامشی لە ((زانستی دیالەكتیك ،تیۆری مەعریفە)) دەنوسێت:
((چەمكەكانی تێكڕای مێژوو ،سیاسەت و ئابوری ئاوێتەی یەكگرتویی
ئۆرگانی بوون )).لە شوێنێكی دی هاتووە ،كە تایبەت بوونی ماركسیزم
توانای خستنەڕووی تیۆرێكە بۆ مێژوو كە تێیدا ((ناتوانرێت سیاسەت و
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ئابوری لە مێژوو جیابكەیەوە ،)).بەم بەڵگەیە باس دەربارەی سێ توخمی
داتاشراوی ماركسیزم تەنیا دەكرێ بەهۆی سەرهەڵدانی مێژووی ئەم بنەمایەی
بزانی ،بنەمایەك كە پەیامی ئاڕاستەكراو ((یەكگرتویی پێكهاتەیی)) بەشە
سەرەكیەكانی بە دەست لێنەدراوی دەهێڵێتەوە .گرامشی لە شیكردنەوەو
كرداری پاشكۆیی مانایەی مام ناوەندی دیالەكتیك ،میراتی تیۆری بەكاردێنێت
كە لە شرۆڤە سیاسیە لینینستەكانی پێی گەیشتووە.
لە مارسی  1925لە م��اوەی چ��وارەم گردبوونەوەی ڕاپەڕاندنی
ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیستی ،كە گرامشیش وەك بەرپرسی لقی ئیتاڵیای
حزب بەشداری كردبوو ،یەكەم ژم��ارەی گۆڤاری تیۆری بەڵشەفیك
باڵوكرایەوە .لەم ژمارەیەدا بە قەڵەمی لینین گوتارێكی گرنگ بە ناوی
((دەربارەی مەسەلەی دیالەكتیك)) باڵوكرایەوە ،كە لە دەفتەری فەلسەفی
باڵونەكراوەكەی وەرگیرا بوو .ئامانجی ئەم گۆڤارە هەروەك لە داهاتوو
بەڕوونی دیاری كرا ،بوژانەوەی ماتریالیزمی دیالەكتیك بوو بە گێڕانەوەی
پلیخانۆڤ ،بنەمایەك كە دوای جەنگی جیهانی یەكەم ،لەسەردەمی سەرلەنوێ
ئاشكرا كردنەوەی هیگڵ لەالیەن ماركسیستەكان بە یەكجاری فەرامۆشكرا.
تێگەیشتنی گرامشی لە تێڕوانینی لینین بۆ دیالەكتیك ،نەك بە تێكڕایی
لێی جیاوازبوو ماركسیست  -لینینستەكان دەیخەنەڕوو ،بەڵكو بە ڕاڤەی
فەیلەسوفە چەپە كاراكانی حزبی كۆمۆنیستی ئەڵمانیاش جیاواز بوو .بەمەش
لە ژانویەی  ،1926لۆنیتا ستونێكی تایبەتی بۆ هەڵبژاردەی دەقی لینینستی
تەرخانكردو بە باڵوكردنەوەی دەقێك دەرب��ارەی جیاوازی دیالەكتیك و
ئێلێكتیسیزم ،ڕوانینی لینینی بۆ ئەم گوتەزایە پیشاندا(( :پەرداخێك ،لە
یەككاتدا هەم شوشەیەكی قوچەكی و هەم دەفرێكە بۆ خواردنەوە ،بەاڵم
شتەكانی سەرووی ئەم دوو چۆنایەتیيە ،تایبەتمەندی و ڕەهەند هەیە،
تایبەتمەندیەكان كە ژمارەیان سەر بە بێبڕانەوە دەكێشێت ،تابڵێی ((هۆ))
و پەیوەندی ناوەوەیی بە باقی جیهانی پەرداخێك ،شتێكی قورسە كە
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دەكرێت ،بۆ زەربە لێدان بەكاری بێنی ،ڕەنگە هاوبارستایی كاغەز بێ،
النەیەك بێت ،بۆ پەپولەیەكی ئاوەكی ،یان شتێكی گرانبەهای نەخشی
هونەری بە سەر قەراغەكەیەوەو هەموویان فڕی بەوەوە نییە ،كە دەكرێ
بۆ خواردنەوە بە كاری بێنی یان نەخێر ،پەرداخ لە شوشە دروستكراوە،
قوچەكییە ،هتد لە الكەی تر ،ئەگەر ئێستا پێویستمان بە پەرداخێك بێت بۆ
خواردنەوە ،گرنگ نییە ،ئەم پەرداخە شوشەیە یان نا ،یان چەند قوچەكە.
ئەوەی گرنگە كون نەبێت ،یان لەكاتی خواردنەوە لێوم بریندار نەكات،
بەاڵم ئەگەر پەرداخمان بۆ خواردنەوە نەوێت ،بەڵكو بمەوێ وەك قوچەك
سودی لێوەرگرم ،پەرداخی كون یان ساغ بۆم فەرق ناكات ،هتد.
لۆژیكی فەرمی لۆژیكێك كە دوا ئاستی پێشڕەوی قوتابخانەكانە (بە
تەنیشت كورتەیەكی گونجاو لە فۆرمە كەم بەهاتر ،دەبێت هەم بێت)،
لەگەڵ پێناسەی فەرمی دەگونجێت ،پێناسەیەك هەڵدەبژێرێت و هەر
لەوێ دەوەستێت كە گشتیتر یان ئاشكراتربێت ،بەاڵم كە دوو یان چەند
پێناسەیەك پێكەوە بە ڕێكەوت متوربە بكەین (قوچەكی شوشەیی و دەفری
بۆ خواردنەوە) ،لە ئەنجامی پێناسەیەكی السایی كردنەوەییە كە لە ڕووی
جیاجیای شتەكان دەكۆڵێتەوە ،هەمان و بەس ،بەاڵم لۆژیكی دیالەكتیكی
سەروتر دەڕوات.
یەك ئەگەر دەمانەوێ دەستمان بە ناسینی ڕاستی شتێك بگات،
دەبێت لێی ڕابمێنین و تەواوی ڕووەكانی ،پەیوەندی و ((هۆی))ەكانی
لەزەین بگرین ،كارێكە كە قەت ناتوانین تەواوی بكەین ،بەاڵم دەوری
شیاوی تێگەیشتن ،پاراستنیەتی لە بەرامبەر هەڵەكان و تەسكبینی.
دوو لۆژیكی دیالەكتیكی پێویست دەكات كە بابەتی شتێك لە
دۆخی ئەفراندن ،لە دۆخی گۆڕان ،لە ((دۆخی خۆبردنەپێش)) (زاراوەیەك
هەندێجار هیگڵ بە كاری دەبرد) بزانین .ئەم كارە لە بارەی بابەتێكی وەك
پەرداخ لەگەڵ جیهانی دەوروبەریشی ڕاستە.
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سێ پێناسەی ((تەواو)) بایەتێك دەبێت تێكڕای ئەزمونی مرۆڤایەتی،
هەم لە جیاتی پێوەری حەقیقەت و هەم لە جیاتی ئاماژەیەك ،بۆ پەیوەندی
بە پێداویستیەكانی مرۆڤایەتی لە خۆبگرێت.
چوار ،لۆژیكی دیالەكتیكی باوەڕەی وایە كە ((حەقیقەت هەمیشە
پاشكۆییە ،هەرگیز دەرهەستەیی نییە)) ،قسەیەكە كە پلیخانۆف درەنگ،
دوای خوێندنەوەی هیگڵ دەیكات)).
هەڵبژاردنی ئەم پەرەگرافە زۆر گرنگە .تێگەیشتنە زۆرەكانی لینین
لە دیالەكتیك كە لە یاداشتەكانی دوای 1915ی دەبینرێت ،ئەم دەقە ،هەم
لە ڕوانگەی چۆنایەتی پێشنیازی باس و هەم بە لە زەینگرتنی مەیدانی
ئەفراندنی ،گرنگترین نوسینی لە كاتێكدا دەوڵەتی كرێكاری كۆمۆنیزمی،
وازی لەسەردەمی شەڕ هێناو شوێنكەوتەی ئابوری سیاسی تازەیە .لینین
لەم كورتە ڕامانانەدا ،بەكورتی پیشانی دەدا تا چەند لۆژیكی هیگڵی بەالوە
گرنگە.
لە ساڵی  ،1924گرامشی لە ئەردین نۆف وتاری لینینی دەربارەی
((ماتریالیزمی سەربازی)) باڵوكردەوە ،وتارێك كە جارێكی تر بۆ بابەتی
((توێژینەوەی شێوازمەندی دیالەكتیكی هیگڵی)) لەبری تاكە ئامڕازێكی
مشتومڕەكانی كەلتوری جواڵنەوە لە ڕوانگەی ماتریالیستی پسپۆڕ بوو ،لینین
لە نێوان ساڵەكانی  1914و  1915نوسیبووی .لەم دەقەدا ،لینین بانگهێشتی
باڵوكردنەوەی ئەو بەشانەی كاری هیگڵ دەكات ،كە ((ڕاڤەی دیالەكتیكی
پەیوەندیە ئابوری و سیاسیەكان دەخاتەڕوو ،ڕاڤەیەك بە تایبەت دوای شەڕو
شۆڕشی ئیمپریالیستی ،لە مێژوو بە دەست دێت )).لێرەدا دەرفەتی پێویست
بۆ لێكۆڵینەوەی گرنگیەتی ئاشكراكردنی سەرلەنوێی دیالەكتیكی هیگڵی لە
تێفكرینی سیاسی لینین نییە ،تەنیا ئاماژە بكەین كە ئەم ئاشكرابوونە،
زۆر لەسەروی گەڕانەوەی تیۆرییە بۆ یاداشتەكانی دەرب��ارەی سەرمایەو
ئەفراندنی سەرمایەداری لە ڕوسيادا ،شیكارەكەی تەواو دەكرد كە بابەتەكەی
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پەیوەندی نێونەتەوەیی ،پێكهاتەی جۆراوجۆری بنەمای سەرمایەداری جیهانی
و تێگەیشتنی ئاڵۆزی دەروون��ی و گ��ۆڕاوی لێكدژی بنەڕەتیەكەی بوو.
هەرگیز ناكرێ بەپێی سیمبۆلی سەرمایەداری لەم وەرچەرخانە بگەی كە
لەئەنتەرناسیۆنالی دووەم باوبوو .شەڕی ئیمپریالیستی نەك قەیرانی سیاسی
ڕێكخراوەكان بوو ،بەڵكو ناپێویست بوونی شیكارێكی پیشاندەدا كە زیاتر
لە دەیەیەك بۆ شرۆڤەی كاریگەری ماركسیزم بەسەر جواڵنەوەی كرێكاری،
باوی هەبوو.
لینین ساڵی  1915ڕەخنەكەی لە كایۆتسكی بەم چەشنە كورت
كردەوە(( :دیاردەیەكی ((پەتی)) بوونی نابێت ،نە لە سروشت و نە لە
كۆمەڵگادا ،دیالەكتیكی ماركس فێرمان دەكات كە چەمكی پەتی بوون،
چوارچێوەو ئاماژەیەكە بۆ یەكالیەنە بوونی تێفكرین ،ئەم چەمكە ناتوانێت
تێكڕای ئاڵۆزیەكانی شتێك لە خۆبگرێت ،دوای ساڵێك لینین لە دەقێكدا
دەربارەی ڕۆزا لۆكزامبۆرگ ،سووربوو لەسەر باوەڕی خۆی(( :دیالەكتیكی
ماركسیستی ،پێویستی بە شرۆڤەی پاشكۆیی پێگە تایبەتیەكانی مێژووە))،
جارێكی دی ،لە  ،1921پەیڤین لەگەڵ بوخارین نوسی كە ((دیالەكتیك،
مێژووخوازی تێدایە)).
بەاڵم لینین مەبەستی چ بوو ،كە مێژووخوازی جەوهەری مەعریفەی
دیالەكتیكییە؟ كام میتۆد گرەنتی ئەم پەیوەندیەی دەكرد؟ ڕوانینێكی سەرپێیانە
بە یاداشتەكانی لینین دەربارەی لۆژیكی هیگڵ ،ئەم بابەتە ئاشكرا دەكات.
لینین پێی لەسەر ڕەخنەی هیگڵی لە چەمكی هۆ دادەگرت و بانگەشە
دەكات نا پێویست بوونی مەعریفەی ئەم چەمكە دەبێت لە الوازی شرۆڤەی
ئاڵۆزی توخمێك بزانی كە تایبەتمەندی دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی دیاری
كراون(( .هۆ ،خودی چەندالیەنەو هەمەگیری پەیوەندی دەروونی جیهانی
شێوازی یەكالیەنە ،پەرتوباڵو ناتەواو دەردەبڕێت ،)).بەاڵم تێگەیشتنی
ڕەخنەیی ،ئەو شتەیە كە تێپەڕین بەو بەینەدا بۆ تێگەیشتن لە گرنگیەتی
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ناسینی پڕۆسەكانی كۆمەاڵیەتی پێویستەو گرەنتی لۆژیكی دیالەكتیكی ئەم
تێگەیشتنە دەكات.
الی لینین ،واتایی ناسین بەهۆی ڕاڤەی دوبارەی تەواویەتی دیاردە
كۆمەاڵیەتیەكان شیاوە ،هەروەها تەواویەتە كە دەكرێت تایبەتمەندی
شیكاری سیاسی پیشان بدات .لینین بە ئاشكرا پەالماری خۆی بۆ سیمبۆلە
سێ الیەنەیی دوبارە دەكاتەوە ،كە ماركسیزم بۆ جۆرێك فەلسەفەی مێژوو
دەگۆڕن و توانینی بەرجەستەكردنی ئەو شتە لە دیالەكتیكدا دەبینێت كە
بۆخۆی لە نوسینەكانی بەراییش بە ناوی ((سۆسیۆلۆجی)) باسی كردبوو،
بەاڵم ئەمجارە لە ئاستێكی نوێی خەباتی سیاسیدا.
واتایی ناسینی دیالەكتیكی شتێك نییە ،بێجگە لە هێزی ئەم ناسینە بۆ
گاڵتەجاڕی ((تەواویەتی هەموو ڕووەكانی دیاردەیەك ،گاڵتەجاڕی واقعیەت
و پەیوەندی دووالیەنەی دیاردەكان ...لە جیاتی ڕەنگدانەوەیەك لە جیهانی
واتایی ،)).تا ئەو شوێنە حەقیقەت پێشدەكەوێت كە ((پەیوەندی كاریگەری
نێوان تەواوی ڕووەكان ،ڕەهەندەكان ،الیەنگریەكان و ...لە مەیدانێكی
دیاریكراوی دیاردەیەك)) ئاشكرا دەبێت ،بەاڵم بە سەرنجدان بە پڕۆسەیەك
كە بۆ گەیشتن بە حەقیقەت دەبێت ببڕدرێت ،دەكرێت بڵێین كە بە پێی
پێناسە ،حەقیقەت بەردەوام پاشكۆییە.
ئەم چوونە پاڵە خاڵی دەسپێك نییە ،بەڵكو خاڵی كۆتایی پڕۆسەی
نەوەستاوە لەم ڕێگایەدا ،پڕۆسەیەك كە جەوهەری ناسینی زانستی
دادەتاشێت .لینین ب��ەردەوام نوسیویەتی كە حەقیقەت ،پڕۆسەیەكە.
((ناكرێت مرۆڤ سروشت لە بری تێكڕاییەك ،بە شێوەیەكی تێروپڕ ،لە
((تەواویەتی ڕاستەوخۆی ،تێ بگات و بنوێنێت .دەتوانێ تا هەتایە لە
سروشت نزیك بێتەوە ،دەرهەستەییەكان ،چەمكەكان و یاسایەك بئافرێنێت
و جیهان زانستییانە وێنا بكات )).ئەنجامگیری ناوردی یەك یان چەند
دراوێك لە تێكڕا ،لە كاتێكدا ئەم دراوانە بەهۆی كۆمەڵێك پەیوەندی یان
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هۆكار بەم تێكڕاییە بەستراونەتەوە ،بێ ئەنجامە بێجگە لە كەمكردنەوەی
دیالەكتیك بۆ سۆفیزم ،یان ئێلێكتیسیزم.
لینین بەردەوام مەیدانی تیۆری ئەم كۆمەڵە هەڵە سیاسییە پیشاندەدا
كە بۆخۆی هەمیشە لەگەڵیان مشتومڕی بوو .ناوەڕۆكی تایبەتی ئەم هەاڵ
سیاسیانە هەرچییان دەوێ ببن ،مەیدانی هەموویان هاوبەشە :پەرتوباڵوی و
لە ئەنجامدا ،زەینیەت لە شرۆڤەدا.
دەكرێ درێژە بەم باسە بدات ،بەاڵم بیرمان نەچێت گەرای سەرەكی
لە دەقی دوورو درێژی داخرا كە گرامشی لە  1926باڵوی كردەوە ،ئەگەر
قبوڵمان بێت كە دەفتەرە فەلسەفیەكانی لینین سەرچاوەیەكی گرنگ بوو
بۆ ڕامانەكانی گرامشی ،بە زەین دەگات كە لە نوسینە سیاسیەكانی لینین
گەیشتۆتە جیاوازی حەتمی نێوان تێگەیشتنی لینین لە دیالەكتیك و شێوازی
خستنەڕووی ئەم تێگەیشتنە ،بە پشت ئەستور بە ماتریالیزمی فەلسەفی ،لە
ڕاستیدا تێبینی ڕەخنەیی لە مەڕ پلیخانۆف ،بنەمای دەفتەرە فەلسەفیەكانە،
بەاڵم هاوكات ،ئاشكرایە لە یاداشتەكان كە ئامادەی چاپ بوون ،لینین
بلەزو توند جەخت لە ئامادەیی تیۆری پلیخانۆف دەكاتەوە .لە الكەی دی،
پەیامی گرامشی ،شێوەبەندی پچڕانی قوڵە كە لە نێوان شرۆڤە سیاسییەكانی
لینین و دابی تیۆری ئەنترناسیۆنالی دووەم هەبوو .الی گرامشی ،ئەم
چەمك داڕێژیە لە دیالەكتیك كامڵترین و كاریگەرترین چەكە بۆ پەالماردانی
ماتریالیزمی فەلسەفی و هەرشێوەیەكی تری كاری ماتریالیزمی مێژوویی
پشت ئەستور بە ئابوری.
گرامشی لە كاتی خستنەڕووی ڕاڤەیەكی وردی دەوری ڕیكاردۆ
لە چوارچێوەی تیۆری ماركس پەلە دەكات ،لە ڕێگای چەمكەكانی بازاڕ
سنوردارو یاسای یەكالیەنەیە كە ((یاسای سروشتی زانستە سروشتیەكان
تایبەتمەندی میكانیكی خۆی لە دەست دەداو بەشێوەیەكی پێكهاتەیی
لەگەڵ خودی دیالەكتیكی هیگڵی یەكدەگرێت )).بە سەرنجدان بەوەی كە
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دیالەكتیك ،لۆژیكی پەیوەندی و هۆكارەكانە لێرەدا كێشەی گرامشی شتێك
نییە ،بێجگە لە ڕزگاركردنی خۆی لە ڕەوتی هەڵەیەك كە سەرچاوە لە
باوەڕ بوونە بە ئابوری لە جیاتی بنەمای ڕووە جیاجیاكانی پڕۆسەی سیاسی
و مێژوویی ،لە گفتوگۆی زیندان لەگەڵ هاوبەندیەكانی ((بۆ نەهێشتنی
كاریگەری پەالمارەكەیان كە تۆمەتی میكانیكی بوون و زۆرە ملێیی و
ئابوری باوەڕی مردنهێنیان دەدایە پاڵ ماركسیزم ،پێشنیازی كرد كە لە
مەودوا باسی ((بنەما))و ((بنەمای زەبەالح))ی ئابوری نەكەین ،بەڵكو تەنیا
باسی پڕۆسەی مێژوو بكەین كە هەموو هۆكارەكان تێیدا بەشدارن .ئابوری
هۆكاری دیاریكردنە لەم پڕۆسەیەدا)).
تەنیا بەزیاتر هەڵكشان لە كەم كردنەوەی ماتریالیزم بۆ ئەنجومەنێكی
شرۆڤەیی دەكرێت لە تایبەتی و مێژوویی بوونی دیاردە جێ باسەكان
بكۆڵینەوە .الی گرامشی گرنگیەتی ناسینی دیالەكتیك لە وەدایە كە دەكرێ
بە هاوكاری ئەو بە فەلسەفە لەبری ((میتۆدی ئەكادیمی بۆ سەلماندنی
فاكتە تایبەتیەكان)) و سۆسیۆلۆجی لە جیاتی ((لێكۆڵینەوەی ئەزمونی ئەو
كۆمەڵە تێبینیە سەرەكیە زیاتر هەڵبكشێ كە هاوكاری گەشەی شێوەی باوی
فەلسەفە دەكەن )).بەمەش گۆڕینی دیالەكتیك بۆ ئامڕازێكی مەعریفەیی
كە ماركسیزم بەهۆیەوە دەبێتە ((میتۆدناسێكی تێكڕایی مێژوویی)) ،مانای
سنورداركردنی پەراوێزی كاریگەری ماركسیزم بۆ وەسفكردنی مێژوویی نییە،
بە پێچەوانەوە ئەم پڕۆسەی ماتریالیزمی مێژوویی لە هەندێك لە ئێوەمانانی
دوبارەیی و دەرهەستەییەكەی ،واز لە چوارچێوەی بۆ مێژوونوسی لە جیاتی
ئەنجامی كۆتایی ڕووبەڕووبوونەوەی ماتریالیزمی مێژوویی بە دابەكانی
كەلتوری جیاجیا ،دەهێنێت.
زۆر گرنگە بیرمان نەچێت تێكڕای ئەم باسەی گرامشی پێشتر لە
ساڵی  1925خرابووە روو .گرامشی دیالەكتیكی ماركسیستی لە باسێك لەگەڵ
بۆردیگا بەكاربرد ،تا داكۆكی لە چەمكی حزبی سیاسی چینی كرێكار بكات
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كە ماهیەتی دوفاقی ئەم چینە ،هەم وەك ناوەندێكی ئارەزوومەندانەو هەم
بە ناوی توخمی بابەتی كۆمەڵگای مەدەنی لە خۆ دەگرت .هەندێك لە
باسەكانی بەڕێوەبردنی گەنج ،كە ئەم مشتومڕە لە درێژەی مشتومڕەكانی
گرامشی درێژەی پێدا ،گرنگترین بەڵگەكان لەم مەیدانەدایە .بەڕێوەبردنێك
لە ڕەخنەی هەڵەی دوقاتی وەك جیاكردنەوەی حزب لە چینی كرێكارو
جیاكردنەوەی چاالكی حزبی لە پێگەی بابەتی ،كە بوون و كرداری حزب
سەربەوە (تێكڕای خەباتی گرامشی بۆ گۆڕانكاری لە هێڵی ڕەوتی سیاسی
و تاكتیكی حزب بە دەوری ئەم تەوەرە دێتەدی) ،دەنوسێت(( :گرنگترین
تایبەتمەندی چەمك داڕێژی دیالەكتیكی واقعیەتە كە ناتوانێ هیچ كام لە
توخمەكانی شوێنێك لە توخمەكانی تر ،هەروەها لە پێگەیەك جیابكاتەوە
كە تێیدا سەقامگیر بوون ،بە لە زەینگرتنی هەمەالیەنەی پەیوەندی و
هاوپێوەندی دەروونی توخمەكانی لە ئەفراندندایە كە دەكرێت بە مانای
تێكڕایی بە دەست بێت ،)).سەرباری ((دیالەكتیكی ماركسیستی ،تێكڕایی
ب��ەردەوام ،پتەو دابەش نەكراو لە ناخی توخمەكانی ئەفرێنەری جیهانی
واقعی دەردەكێشێت)).
گرامشی بۆخۆی وێڕای ڕاڤەی دەرەنجامی كۆنگرەی لیۆن ،پێگەی
بۆردیگای لە ڕێگای لێكۆڵینەوەی پرسە تاكتیكیەكەی دیاری دەكات كە
لە هاوینی  ،1924دوای ڕووداوی كوشتنی ماتیۆتی خرابووە ڕوو(( :ئەم
ڕووداوە پێگەیەكی هەڵە دەردەبڕێ كە چەپی دەمارگیر داگیری كردووە و
تێبینی و ڕەخنەكانی ئەم الیەنگریە هەرگیز بەپێی تاقیكردنەوەی پەیوەندی
دەس��ەاڵت و پێگەی كۆمەڵگای پڕۆلیتاریا ،چ بنەڕەتی و چ ڕواڵەتی،
نەبووە ،بەمەش ئاشكرایە میتۆدی سەرەكی چەپی دەمارگیر ،كە بانگەشەی
دیالەكتیك دەكات ،هەرگیز میتۆدی دیالەكتیكی ماتریالیزمی ماركسی نییە،
بەڵكو میتۆدێكی كۆنی دیالەكتیكی چەمكی فەلسەفی پێش ماركس ،تەنانەت
پێش هیگڵە)).
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ئاشكرایە ئەم قسانە ،دوبارەكردنەوەی نوسینە سیاسیەكانی لینینە
بەشێوەیەكی تر .تەنیا دەرەنجامی پێویستی سیاسی نییە ،كە ئەم نوسینانە
بە نۆرەی دیاریكراو دەربارەی مەسەلەی حزب دوبارە دەبنەوە ،بەڵكو
بەرەنجامی لە بیركردنی شێوازێكی شرۆڤەییە كە سەرەنجام خستنەڕووی
چەمكی ((بنبەستی مێژوو)) دەبێ(( :كۆمەڵێكی ئاڵۆزی لێكدژو ناتەبای
بنەما بەهێزەكان ،ڕەنگدانەوەی كۆمەڵێك پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم
هێنانە ،)).بە ڕای گرامشی ((پڕۆسەی دیالەكتیكی ڕاستەقینە)) لە پەیوەندی
دووالیەنەی نێوان بنەماكان و بنەما بەهێزەكان هەیە.
سەرەتایەك بۆ توخمی ئاكاری  -سیاسی
بە مەبەستی شوێنكەوتەی كامڵبوونی پاشكۆیی شرۆڤەی گرامشی
بۆ پەرەپێدانی چەمكی ماتریالیزمی مێژوویی لە بری زانستی سیاسی،
پێویستە مەسەلەیەكی دیكە پێشنیاز بكەین كە بابەتەكەی ،توخمی ئاكاری -
سیاسی ئەم تیۆرەیە .لە كورتە یاداشتێكی یاداشتەكانی گرتوخانەدا هاتووە:
((توخمەكانی مێژووی ئاكاری سیاسی فەلسەفەی كار ،چەمكی هەژمونی،
هەڵسەنگاندنەوەی بەرەی فەلسەفی ،توێژینەوەی شێوازمەندی كردەوەی
ڕوناكبیران لە ژیانی مێژوویی و سیاسی و بنەماكانی حزبی سیاسی لە بری
هێڵی پێشەكی هەرجۆرە جواڵنەوەیەكی مێژوویی پێشەنگ )).لە ڕوانینێكی
وردتر ،دەكرێ بوترێ ئەم پوختەیە بە جۆرێك جەوهەری چەمكی تێكڕای
كاری گرامشییە ،لە ڕاستیدا هەرقۆناغێك كە بەرەنگاری ڕەخنەیی گرامشی
بە نەریتی ماركسیستی وێنەبەندی دەكەن ،لە بوژانەوەی چەمكی پەیوەندی
كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان لەجیاتی ت��ەوەری سەرەكی ئەم بنەمایەی
وەرگرتووە ،تا ڕەخنەی ماتریالیزمی مێژوویی لە جیاتی ئەنجومەنێك بۆ
ڕاڤەو لێكۆڵینەوەو تا تێگەیشتنی دیالەكتیك لەبری ئامڕازێك بۆ دیاری كردنی
یەكگرتویی ڕێسای كۆمەاڵیەتی خاڵی كۆتایی و شێوەی ڕوونكردنەوەی خۆی
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لە ناسینی توخمی ئاكاری سیاسی دەزانێت .تێكڕای لێكۆڵینەوەكانی گرامشی
بە دەوری پرسیارێكدا دەخولێتەوە ،كە باشترین دەربڕینی قسەی خودی
خۆیەتی(( :چۆن جواڵنەوەی مێژوویی لە هەناوی بونیادێكی ستراكتۆری
هەڵدەستێ؟))
كاتێك كە بنەمای هۆكارێتی دەستنوس دەخەینەالوە ،دەبێ پیشانی
بدەین كە چۆن دەكرێت بەسەر بەگژداچونەوەی نێوان بنەماو بنەما
بەهێزەكاندا زاڵبین ،بەرەنگاریەك كە چاوگی خورافەكانی ئابوری باوەڕانەیەو
جارێكی دی ماركسیزم لە چوارچێوەی كەلتوری باودا كێش دەكات.
ئامادەیی ڕەهەندی سیاسی ئاكاری دەبێتە كۆسپی بەردەم گۆڕانی
هێزەكانی مێژوو بۆ سێبەرێكی خەیاڵی ((خوایەكی شاراوە)) ،لە جێدا ئەم
هێزانە دەگۆڕێن بۆ بەشە گونجاوەكانی پڕۆسەیەكی كۆمەاڵیەتی تاك ،بەمەش
جێگیركردنی ((ساتەكانی پااڵوتن)) ،یان بە دەستەواژەیەكی دیكە ،ناسینی
ڕێگایەك كە خوالنەوە لە ئابوری بۆ سیاسەت لە رێگایەوە ڕوودەدات .الی
گرامشی ((خاڵی دەسپێكی فەلسەفەی كار))ەو ((خاڵی سەرەكی شاراوەی
ئەو پرسیارانەیە كە دەربارەی فەلسەفەی كار پێشنیاز دەكرێن)) .هەر بەو
بەڵگەیە ،تیۆری هەژمونی بۆ پاراستن و بردنەسەری ئەو بەڵێنانە پێویستە،
كە لە چەمك داڕێژی ماركسیستی مێژوودا هەیە .كەوایە سەرەتای ئەزمونی
پاشكۆیی حكومەت بۆ شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،گرنگی تیۆری زۆرە :كرانەوەی
((مەعریفەت ناسی)).
تیۆری ڕووناكبیران و حزبی سیاسی وەاڵمێكە بۆ ئەم مەسەلەیە.
((هەر كۆمەڵەیەكی كۆمەاڵیەتی كەلە قەڵەمڕەوی ڕەسەنی بەجێهێنانی
خودی جیهانی بەرهەمهێنانی ئابوری دەئەفرێنرێت ،لەگەڵ خۆی یەك
یان چەند توێژ لە ڕووناكبیران دەهێنێت كە بەم كۆمەڵەیە ،هاوڕایی و
زانیاری كردەوەی خۆی ،نەك لە ئابوری ،بەڵكو لە مەیدانەكانی سیاسی
و كۆمەاڵیەتیش دەدات )).حزبی سیاسی مۆدێرن ،كە شێوازی ڕێكخراوی
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چینێكی تایبەتی سەرمایەداری دوا كەوتووە ،بە كردەوە بێ ئەو ،كۆمەاڵیەتی
پێكنایەت .ڕەفتاری ئەم حیزبە ،لە ڕاستیدا هەمان ڕەفتارە كە دەوڵەت
دەربارەی تێكڕای كۆمەڵگای مۆدێرن دەیكات.
ئامانجی ئەم وت��ارە لێكدانەوەی شرۆڤەی سیاسی و مێژوویی
گرامشی نییە ،بەڵكو دەرخستنی چوارچێوەی تیۆریە كە ئەم شرۆڤەیەی لێ
بەدەست دێت .بۆیە گرنگە كەمێك لە سەر ڕاڤەیەك بوەستین كە گرامشی
لە ((پێشەكی))ی  1859نوسی ،ت��ەوەری سەرەكی تاریفەكانی پێشووی
ماتریالیزمی مێژووە .گرامشی دوو بەشی ((پێشەكی)) لێكجیادەكاتەوەو لە
ڕاڤەی تیۆری ماركسیزم ،هەربەشەو ڕەفتارێكی تەواو جیایان دەداتەپاڵ .الی
گرامشی ئەم بانگەشەیە هیچ جۆرە توانینێك بۆ ناسینی شێوازەكانی پاشكۆیی
ئەفراندن بەجێ ناهێڵێ ،كە مرۆڤەكان لە لێكدژی بنەمایی ئاستی ئایدۆلۆژی
ئاگادار دەكرێنەوە .ئەم بانگەشەیە تەنیا لە ئاستی تیۆری مەعریفە ،مانای
فەلسەفی دەدا .لێرەدا ماركس نەك بە مەبەستی ئاڕاستەكردنی مانای
((دەروون شیكاری و ئاكاری)) بۆ ئایدۆلۆژیەكان ،یان لە پێگەی یارمەتیدانی
پڕۆسەی ئۆرگانیزەكردنی جەماوەر ،بەڵكو بەناوی داهێنانی ڕێگایەكی
تازە بۆ نەخشەی مەسەلەی ((واتاییەت)) زانیاری تێگەیەنراو دەبێت .ئەو
بەشەی پێشەكیەكە كە بەپێی شێوازمەندی كۆمەاڵیەتی نافەوتێن تا ئەوكاتەی
هێزەكانی بەرهەم هێنانیان بە تێكڕایی گەشە بكەن ،هەروەها مرۆڤەكان
تەنیا بیر لە مەسەلەیەك دەكەنەوە كە بارودۆخی واتاییان پێشتر هاتبێتەئارا،
لە ڕوانگەی گرامشی ،گرنگی تیۆری بنەمایی هەیە كە بۆ شرۆڤەی سیاسی
و مێژوویی بەكاردێت.
گرامشی ل��ەو ب��اوەڕەدای��ە((:ت��ەن��ی��ا لەسەر ئەوبنەمایە تێكڕای
میكانیزمەكان و تەواوی شوێن پێی ئەوەی خورافات ،كاری((پەرجوئاسا))
پیشانیداوە نامێنێت ،هەر لەسەر ئەوبنەمایە مەسەلەی شێوازمەندی گروپە
كارا سیاسیەكان و لەدوا شرۆڤە تەنانەت مەسەلەی ڕەفتاری مێژوویی
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كەسایەتیە گەورەكان ،چارەسەركرا)).
ئەم ئیدیعایە واتا پچڕانێكی ڕاڤەی باوی لەسەر بنەمای پەیوەندی
نێوان پێكهاتەی سەرمایەداری هێزەكانی بەرهەم هێنان و گەشەی چۆنایەتی،
ڕێكخراوەیی و سیاسی كرێكارانە .ئەزمونی ئیتاڵیا دەریدەخات كە دەكرێت
لە بابەتی ستراتیژی پێشتر گیراوەبەر ،پەشیمان بێتەوەو وازیان لێبێنێت
(ئەمە بنەمای لینینە) ،لەم ڕێگایەوە جواڵنەوەكەی نۆژەن كردەوە.
گرامشی دەوری مەیدانی كۆمەاڵیەتی ئابوری بەكەم ناگرێت ،بەاڵم
قبوڵی نییە ئەم مەیدانە هەمان ((ساتەكانی پااڵوتن)) لە پێگەی پڕۆسەی
ئۆرگانیزەكردنی سیاسی هێزەكانی ئابوری ڕوون بكاتەوە ،بە پێچەوانەی
تیۆری كروچەیی كاری سیاسی لە جیاتی ئارەزوو ،گرامشی لەو باوەڕەدایە
كە سیاسەت كردەی هەرمانیيەو دەرەنجامە كەی ،ڕێكخراوە هەرمانیەكانن،
بە مەرجێك سیاسەت لەگەڵ ئابوری یەكبگرێت .ناسینی ئەم یەكبوونە
خاڵی بەرایی پێویستە كە دیارە خۆی لە خۆیدا ناتوانێ ئاكامە سیاسیەكانی
ئەنتاگۆنیزمی كۆمەاڵیەتی ڕوون بكاتەوە.
گرامشی دەربارەی چەمكی پێویست و ڕێسا دەڵێت(( :مەسەلەكە
لەسەر ((ئاشكراكردن)) یاسای میتافیزیكی زۆرەملێیی ،یان جێگیركردنی
یاسای تێكڕایی بۆ هۆكارێتی نییە ،مەسەلەكە ئەم كارە پیشاندەدات كە
چۆن لە پێكهاتەی مێژوویی ،هێزەكانی تاڕادەیەك هەرمانی دەئەفرێنرێن
كە بە ڕێساو ڕێكخستنی تایبەتی كاردەكەن ،)).بەمەش الی گرامشی بەشی
دووەمی ((پێشەكی))ی  1859دەریدەخات كە چۆن بنەمای پێسپێردراوە،
مەیدانێك لە تواناكان پیشانی دەدا كە بە ڕێژە هەرمانیە و هێزە لێكدژەكانی
فریای یەكدی دەكەون.
بەمەش بۆرژوازی سۆسیالیستی ئیتاڵی ،لە چوونە ناوەوەی قۆناغی
ئابوری و كۆمەڵی بێ ئاكامبوون و لەسەردەمی سەرمایەداری پێشكەوتوو،
ڕەنگە جواڵنەوە جەماوەریە گەورەكان لە ژێر زەربەكانی دوژمن نەمێنن ،بێ
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ئەوەی بەڵگەی واتایی بوونیان نەمێنێت .پڕۆسەی پێكهاتەی چینی كرێكارو
گۆڕینی بۆ چینێكی زاڵ كە بەهۆی ڕێنمایی دەوڵەتەوە ،توانای خۆی بۆ
بونیادنانی كۆمەڵگای مەدەنی بەپێی ڕووخسارناسی تەواو جیاواز پیشان
دەدات ،تەنیا پڕۆسەی خۆڕسك و خۆبەڕێوەبەر نییە ،بەهۆی ناساندنی
توخمی ئاكاری سیاسیە كە ئاگاداری زانستی ڕێی پێ دەدرێ لە ماهیەتی
واقعی ئەنتاگۆنیزمیەكانی كۆمەاڵیەتی هەنوكە بگات.
كاتێك ماتریالیزمی مێژوویی دەتوانێت لە ئابوری باوەڕی ڕزگاری بێ
كەلە خستنەڕووی شرۆڤەیەكی ڕاستی ((هێزەكانی كارای مێژووی قۆناغێكی
تایبەتی)) سەركەوێت و بتوانێت ((پەیوەندی نێوان ئەو هێزانە)) دیاری
بكات .سێ ئاست بۆ شرۆڤەی پەیوەندی دەسەاڵت هەیە:
(( .1پەیوەندی نێوان هێزە كۆمەاڵیەتیەكان ،كە پەیوەندی نزیكی بە
ویستی واتایی و سەربەخۆی مرۆڤەوە هەیە)).
 .2پەیوەندی هێزە سیاسیەكان ،بە دەربڕینێكی تر هەڵسەنگاندنی
پلەی گونجان ،هوشیاری و ئۆرگانیزەكردنێك كە لە چینە كۆمەاڵیەتیيە
جیاجیاكان دەست دەكەوێت.
 .3پەیوەندی هێزەكانی سەربازی ،یان سیاسی سەربازی كە بڕیار
لە ساتە هەستیارەكانی قەیران دەدەن ،ئەو ساتانەی تێكچڕژانی ئابوری و
سیاسەت بە كردەوە دەبنە هێز ،بە هۆی ئەم فۆرمۆلەكردنە تازەیە ،تیۆری
ماتریالیزمی مێژوویی بە پلەی تیۆری حزبی سیاسی لە ڕوانگەی مێژووییەوە
دەگاتە شێوەیەكی دیاریكراو ،شێوەیەك كە نمونەیەكی پەیوەندی نابەرەنگاری
نێوان بنەما و بنەمای زەبەالحە.
ناساندنی توخمی ئاكاری سیاسی ،بناخەی ڕەخنەی ڕاڤەیی
ئەرتەدۆكسی ماتریالیزمی مێژووییە .لەم ڕێگایەوە دوو دەرەنجامی
گرنگ لە چەمكی زانستی سیاسی گرامشی بەدەست دێت ،یەك كارەكەی
سۆسیۆلۆجی بە مانای پۆزیتیڤیستی سەدەی بیستی كەلتوری ئیتالی نییە،
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(كە پەیوەندی بە ((داهێنانی بنەڕەتی)) ماركس ،واتا ڕەسەنایەتی مێژوویی
خودی مرۆڤ ،نییە) ،بەمەش نەك دەبێت زانستی سیاسی ماركسیستی نوێ
بە ((ئۆرگانیزمی لە كامڵبوندا)) بزانی كە ((هەم ناوەڕۆكی پاشكۆیی و هەم
فۆرمۆلبەندی لۆژیكیەكەی بریتی دەبن لەم كامڵبوونە)) ،بەڵكو ناتوانی هیچ
شێوەیەكی سیاسی بە مشتومڕی چینایەتی بزانی.
گرامشی بابەتی نوسینی كتێبێك دەخاتەڕوو كە ((ب��ەوردی بۆ
ماركسیزمی سەربازی دای بتاشێت ،بە شێوازێك كە دەسەاڵت ماكیاڤیلی بۆ
سیاسەتی سەردەمی خۆی دروستكرد)) ،بەم چەشنە درێژەی پێدەدا(( :دەبێت
حزبی سیاسی لەم كتێبەدا ،شێوازی پەیوەندی بە چین و دەوڵەتەوە بێت:
حزب نەك لەجیاتی گوتەزای سۆسیۆلۆجی ،بەڵكو حزبێك كە دەیەوێت
شوێنی دەوڵەت بگرێتەوە )).بە دەربڕینێكی دی دەبێت حزب لە ڕوانگەی
ئامانجەوە هەڵبسەنگێنێت ،لە قۆناغی داهاتوو چەمكێك ناوچەیەكی ((جیا))
لە تیۆری ماركسیستی نییە ،كە گرامشی لە زانستی سیاسی لە زەینیدایە.
دەكرێت ئەم چەمكە بە لە زەینگرتنی كێشە فەلسەفیەكانی ئەم بنەمایە
ئاكام گیری بكەی ،ئەویش لە ڕێگای سەرلەنوێ شوێنپێ هەڵگرتنی قۆناغە
جیاجیاكانی ڕامانی فەلسەفی گرامشی .پسپۆڕازی باشترین و گرنگترین
بەش لە كارەكەی بە لێكۆڵینەوەی زانستی سیاسی ماركسیستی ،ئەنجامی
وەرگرتنیەتی لە مێژووخوازی ماركسیزم.
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مێژووخوازی ماركسیزم
لە جیاتی ڕوانگەی جیهانی
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كاتێك گرامشی لە گرتوخانە نوسی ((ل��ە قۆناغی خەبات بۆ
هەژمونی ،زانستی سیاسەت ئەوشتەیە دەڕسكێ و لە قۆناغی پێكهاتنی
دەوڵەت دەبێت بنەما بەهێزەكان بڕسكێن ،ئەگینا مەترسی نەمانی دەوڵەت
هەیە)) ،دوای ئەوەبوو كە وێنایەك لە ڕسكانی ماركسیزم لەسەر بناخەی
گەشەو بە كاربردنی دەوڵەتی چینی كرێكار ئاڕاستە بكات ،الی گرامشی
((مێژووخوازی)) ماركسیزم پەیوەندیەكی بەرتەسكی بە جیاوازی نێوان دوو
قۆناغ ،قۆناغی پێش دەستەبەر كردنی دەسەاڵت و قۆناغی پاشی هەیە،
هەروەها بەم بیروباوەڕە پتەوە نەك چاكسازی ئەو بنەمایە (چاكسازیەك دوا
ئاستی كۆتایی ،بە یەك زانینی مێژووخوازی و پێداچوونەوەی ماركسیزمە)،
كە ئەزمونی الیەنگری سیاسی و خودی وردبینی و شرۆڤەی نوێ بۆ ناوكی
تیۆری بنەماكانی ماركسیزمی دێنێت.
بەمەش ((دوای پێكهاتنی دەوڵەتە كە ئاڵۆزی كێشە كەلتوریەكان
ئاشكرا دەبن و چارەسەری گونجاو بۆ چارەسەر كردنیان پێویست بە زەین
دەگات ،لە هەردوو بارەكە تەنیا بە ئاڕاستەكردنی فۆرمدان بە دەوڵەتی نوێ
مشتومڕی ڕەخنەیی بێت ،نەك دۆگماتیزمانە .دەبێ ئەم فۆرمدانە ڕۆمانسی
بێت ،بەاڵم ڕۆمانسیزمێك كە وریایانە ئارەزومەندی سەنتێزی كالسیكی
خودە )).بەرەنگاربوونەوەی نێوان ڕوانگەی ڕەخنەیی و دۆگمایی ،سەرچاوە
لەو پاڵنەرانە دەگرێ كە گرامشی ناچار دەك��ات ،هەرجۆرە ڕوانینێكی
شێوازمەند بۆ ماركسیزم لە بری فەلسەفەیەك بە تەنیشت فەلسەفەكانی
دیكەی مێژووی بیركردنەوە ڕەتبكاتەوە.
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گرامشی باوەڕی وایە ،ئەگەر چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم
هێنان لە سنورەكانی ماركسیزم چوارچێوەی واتایی هەبێت ،لە بنەڕەتڕا
بنەمای ڕەخنە نامێنێت .گرامشی باوەڕی وایە فەیلەسوفی ماركسیست،
((ناتوانێ لە مەیدانێكی تایبەتی لێكدژیەكانی هەنوكە بڕوات ،قبوڵی ناكات
كە دنیایەكی بێ لێكدژیش هەیە ،چونكە ڕێك هەر ئەو ساتەیە كە شاری
یۆتۆپیایی هەڵدەچنێت )).هەڵسەنگاندنی زانستی سیاسی لەكارەكانی
گرامشیدا خاڵێكی زۆر گرنگە ،بە سەرنجدان بەوەی كە تا ئەوكاتەی سیستەمی
كۆمەاڵیەتی هەبوو بە كردەوە وەرنەچەرخابێت ،چوونە قۆناغێكی تازەوە
نەشیاوە .ئەم قسەیە بەم مانایەیە كە ڕاستی زانستی ماركسیزم ،هۆی
سەرهەڵدانی ئایدۆلۆژیەك ،یان چاوپێداخشاندنەوەیەكی جیهانی تێكڕایی
نابێت ،بەڵكو دەرەنجامەكەی سەرهەڵدانی كەلتوری نوێ ،ڕوانینی نوێیە
بۆ جیهان ،بە پێچەوانەی بۆچوونی پلیخانۆف و ڕوانینی ئەنتەرناسیۆنالی
دووەم ،ئەم كەلتورە نوێیە دەرەنجامی بەرهەمی ڕووناكبیرە ماركسیست،
ئایدۆلۆژیەكانی جواڵنەوە ،یان الیەنگرانی ڕاست ئایینی نییە ،بەڵكو بەشێكی
ڕسكانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنانە.
گۆڕانی زانستی ماركسیستی بۆ زانستی كەلتوری ،فەلسەفەی
ماركسیستی بۆ ڕوانینی جیهانی ،پڕۆسەیەكە چاكسازی لێكدژیەكانی هەنوكەی
بەدوا دایە .لەم چاوپێداخشانەوەیە مێژوویەك لە گواستنەوە ،بانگەشەی
بنەڕەتی تیۆری ،كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان لەڕێگای ئەو
چەمكەوە ڕێ بە ماركسیزم دەدات ڕێگایەك هەڵبژێرێت كە لە ڕێگای تێكڕای
مێژووی فەلسەفە جیاوازە .وەردەگێڕرێ بۆ ((كەلتوری نوێی نەزۆككردنی
گەرایەك كە لە هەناوی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لە دایك دەبێت)).
لە ڕێگای جومگە بەندی پاشكۆیی چەمكی كاری ئاكاری سیاسی،
گرامشی دەتوانێت نەك ناوەڕۆكی ئەم كەلتورە نوێیە ،بەڵكو تایبەتمەندی
پڕۆسە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكەی دەستنیشان بكات ،كە پاڵپشت و
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شێوازی بە دیهێنانی .گرامشی لە باسی ئەم تیۆرەی حزب ،باسی ڕسكانی
مێژوویی دەكات كە لە ماوەیدا ((شێوەبەندی ((ئیرادەی كۆمەڵی نیشتمانی
جەماوەری)))) بە ((چاكسازی ورەیی ڕووناكبیران)) دەبەسترێتەوە.
سەرهەڵدان گونجان و پێشكەوتنی حزبی سیاسی تا دەسەاڵت
دەگرێتە دەست ،هۆكاری چاكسازی تایبەتمەندی ئایدۆلۆژی و كەلتوری
((بلۆكی مێژوویی)) زاڵ لە الیەك ،تایبەتمەندی سیاسی و ئابوری ئەم بلۆكە
لە الكەی تر دەبێت(( :دەسەاڵتداری مۆدێرن ،لە ڕەوتی كامڵبوونی خۆی،
تێكڕای سیستەمی هزری و پەیوەندی ئاكاری هەڵدەگێڕێتەوە .كامڵبوونی
لە ژێر ئەم پەیوەندیانە ،ڕێك مانای وایە كە هەرجۆرە كردەیەكی پێدراو،
بە كەڵك یان زیانبەخش ،خێر یان شەڕە ،لە كاتێكدا كە دەسەاڵتداری
مۆدێرن بەم چەشنە دەشتنیشانی بكات )).تەنیا لە هەناوی ژیانی مێژوویی
ڕاستەقینەی دەسەاڵتداری مۆدێرنە كە بەرنامەی ((چاكسازی ئابوری)) بە
شێوازێكی ئاڵۆز بۆ ((چاكسازی هزری)) دەگۆڕێت .هەمان شتە كە ڕەخنەی
ماركسیستی لە ئاستی چەمكی جیادەكاتەوە و ژیانی مێژوویی خۆی لە
گەشەكردنی جێگرەوەكانی مێژوو دەبینێت .تەنیا بۆچوونی فەیلەسوفێك
لە بری وەسفكردنی چەمكداڕێژی ڕەه��ا بۆ فەلسەفاندن ،ئەفراندنی
((بیرمەندی كۆمەڵی)) لێدەكەوێتەوە ،بەهۆی هەڵسەنگاندنی ئەم خاڵە كە
چۆن ئەنتاگۆنیزمی كۆمەاڵیەتی هەبوو لە ئاستی سیاسی ڕوون دەكاتەوە .لە
ئەنجامدا ،گرامشی پێیوایە كامڵبوونی ماركسیزم لە ئاستی تیۆری ڕەخنەیی بۆ
چاوپێداخشاندنەوەی جیهانی ،بە هۆی پەیوەندی ڕووناكبیران و جەماوەرە.
تێكڕای ئەم باسە دەربارەی فەلسەفەو ئایین ،توانینی بەراوردكردنەوەی
بۆ ئەقڵی ساغ ،مانای جێگیركردنی پێگەی تیۆری فەلسەفەی ماركسیستی
نییە ،بەڵكو مانای دیاری كردنی تێكڕای هێڵی ڕەوتی هەڵوەشانەوەی
چینی كرێكار ،لە بن دەستیەوە بۆ چینی بااڵدەستە .ڕوویەكی گرنگی
تیۆری حزب تایبەتە بە یەكگرتویی دابەش بەندیەكانی كۆمەڵگای بۆرژوازی
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لەسەریان وەستاوەتەوە ،كەلە ئاستی چاكسازی ئابوری دیاری دەكرێت.
خودی شۆڕشگێری ئەم تیۆرە لە هەمان جێیە .ئەم كارە ئاشكرای دەكات
بۆچی ((ڕسكانی سیاسی چەمكی هەژمونی ،هێندەی پێشكەوتنی فەلسەفی،
پێشكەوتنی سیاسی كرداریش پیشان دەداتەوە)).
بۆ دەرخستنی كە چۆن دەكرێت ماتریالیزمی مێژوویی لە جیاتی
ئامڕازی حزبی چینی كرێكار هۆكاری چاكسازی بێت ،سەرەنجام تێكڕای
چاوپێداخشاندنەوەی جیهانی قۆناغێك لە خۆدەگرێت ،گرامشی ئاماژە بە
((پەیوەندی فەلسەفی )) پاساوی ماكیاڤیلی لە سەربەخۆیی زانست و چاالكی
سیاسی ،ڕەفتاری ئاكارو ئایین دەكات .گۆڕینی ئەزمونی زانستی ماكیاڤیلی بۆ
ماكیاڤیلیزم(( ،كەلێنێك لە نێوان یاسادانەران و یاسا پەسەندان)) پیشاندەدا،
دەیسەلمێنێ كە ((دووجۆر كەلتور هەیە(( :كەلتوری یاسادانەران و كەلتوری
یاسا پەسەندان)) .زانستی سیاسی ماركسیستی لەبری تاریفكردنی حزبی
سیاسی كە بۆخۆی وەسفی لێكدژی كۆمەاڵیەتی دەكات ،دەكرێت پچڕانی
نێوان ڕووناكبیران و تاكەكان ((ئاسایی)) نەهێڵێت ،لەم ڕێگایەوە هاوكاری
((پێشكەوتنی هزری جەماوەر)) دەكات.
دەكرێت لەم مەیدانەدا ،پەیوەندی نێوان تیۆرو كار ،فەلسەفەو
ئایین لە ژێر دیالەكتیكی نوێی نێوان ڕووناكبیران و جەماوەر شرۆڤە بكات،
دیالەكتیكێك كە پاڵنەری هەبوو بە سەریەكدا دەڕوخێنێت .پێناسەكردنی
قەلسەفە بە ناوی ڕوانینی جیهانی ،واتا ((چاالكی فەلسەفی وردی چەمكە
شێوازمەندەكان و تەبا نییە ،بەڵكو لەسەرویەوە ،شەڕی كەلتوریە بۆ
گۆڕینێك لە ((زەینیەتی تێكڕا پەسەند)) ،دەنگۆی ئەو كۆمەڵە داهێنانەی
فەلسەفی كە ((لە ڕوانگەی مێژووییەوە خۆیان بە ڕاست)) دەزانن ،تا
ئەوجێیەی كە بە شێوازی پاشكۆیی ،هەروەها مێژوویی و كۆمەاڵیەتی
دەبنە جیهانگر )).تێڕوانینی جیهانگر لە كۆمەڵگایەك دێتەدی كە بە سەر
دابەشكردنی چینایەتیدا زاڵبووبێت.
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بە مەش مێژووخوازی ماركسیزم بە شێوەیەكی ئاڵۆز بە مەسەلەی
گواستنەوەوە بەستراوەتەوە ،ئەم مێژووخوازیە جەخت لە تەواوی ئەو
كۆمەڵە توخمەی گۆڕانی پەیوەندی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگای مەدەنی
دەكاتەوە كە وەك پێویست لەگەڵ قۆناغی یەكەمی دیكتاتۆری پڕۆلیتاریان،
پەیوەندییان بەیەكەوە هەیە .بە یەك زانینی فەلسەفە و مێژوو ،لە ودیوو
تێكڕای ماركسیزمی گرامشی بەرچاو دەكەوێت و گرامشی بەهۆی ئەم
ئەندێشە جارێكی دی چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان پێشنیاز
دەكات ،چەمكێك كە پیشانی دەدا چۆن دەكرێت بەهۆی شرۆڤەی ئاكاری
سیاسی ،بگەیتە یەكگرتنی كۆمەاڵیەتی كەلتوری.
ئەنجامگیری
گرامشی بە كەڵك وەرگرتن لە مێژووخوازی ڕەه��ا ،درێ��ژە بە
جۆرێك كردەوەی تیۆری ((كانتی)) دەدا تا لەم ڕێگایەوە بیر لە ئامانج و
چوارچێوەكانی فەلسەفە بكاتەوە و بەسەر پەیڕەوانی مەیلی دوبارەكراوە بە
تێپەڕاندنی ئەم چوارچێوانە ،تەنانەت لە هەناوی فەلسەفەی ماركسیستی،
پێ لەسەر ئەو خاڵە دابگرێت ،كە چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم
هێنان دەخاتەالوە .بەمەش گرامشی هەوڵدەدا ماركسیزم بە تەواوی لە
ناسنامەكەی ئاگادار بكرێتەوە ،گیانی شۆڕشگێڕی خۆی ببووژێنێتەوە،
ستونە پێنجەمەكان بكاتە دەرەوە كە دزەیان كردۆتە ناوی ،بیركردنەوە لەو
كۆمەڵە شێوازە كۆنانە ڕزگاری بێت ،كە ماركسیزم حەزدەكات جارێكی تر
بەرهەمییان بهێنێتەوە.
چەمكی ڕیڤیزیۆنیزم یان گۆڕانكاری لە بنەما سەرەتاییەكانی گرامشی
تائاستێك بەرەوپێش دەچێت كە بە تایبەتی لە شێوەبەندی تیۆری گشتی
ماركسیزم كۆتایی دێت .تێگەیشتنی گرامشی لە ڕیڤیزیۆنیزم ،پێش ئەوەی
ڕاڤ��ەی بنەڕەتی تیۆری ئەم بنەمایە لە هەناوی جواڵنەوەی كرێكاری
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دابێت ،واتا هەرجۆرە دەسەاڵتێكی ئایدۆلۆژی بۆرژوازیە كە ((هەندێجار،
بە ترسناكترین شێواز ،دزە دەكاتە هەناوی بنەماكانی ئەنگڵزو تەنانەت
بنەماكانی خودی ماركسەوە )).پێشتر ،گرامشی لە تێزی لیۆن نوسیبووی:
((دوای سەركەوتنی ماركسیزم ،الیەنگری ناسیۆنالیستی كە ماركسیزم بە
سەریاندا زاڵبوو ،هەوڵدەدەن لە دەستەی ڕیڤیزیۆنیزم ،بە شێوەیەكی دیكە لە
هەناوی ماركسیزم هەڵبتۆقێن ...بەمەش بە زەین دەگات پڕۆسەی ئاوابوونی
ناسیۆنالی دووەم ،شێوازێكی شەڕی ماركسیزمە لەگەڵ ماركسیزم)).
لە یاداشتەكانی گرتوخانەدا ،چاومان بەو تێزە دەكەوێت كە
پێداچوونەوە بە بنەماكان{ی ماركسیزم} ،لە ڕێگای شرۆڤەی پەیوەندی
نێوان ((فەلسەفەی كارو كەلتوری مۆدێرن)) تێگەیەنراوە .الی گرامشی،
((راست ئایینی)) واتا ((خودموختاری)) فەلسەفەی كار ،یان بە دەربڕینێكی
دی ،واتای ڕوانینێكە كە لەسەربنەماكەی ،فەلسەفەی كار ((تەواوی توخمی
پێویست بۆ بیناكردنی ڕوانینێكی تێكڕایی و تاكی بۆ جیهان هەیە )).گرامشی
بە تێكڕایی ئەم چەمكە لە گۆڕانكاری بنەما بەراییەكاندا دەخاتەالوە ،كە
لە باسەكانی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا خرابووە ڕوو .ماركسیستەكانی
ئەرتەدۆكس ترسناكترین گۆڕانكاریە بنەما سەرەتاییەكانن ،ڕێك بەم بەڵگەیە
كە جەوهەری گۆڕانكاری بنەمایی ،جیاوازی نێوان بێكەڵكی ماركس و شایانی
كەڵك وەرگرتن بێت نییە ،بەڵكو بەكاربردنی چوارچێوەی تیۆری كارەكەی
لەسەر بنچینەی پێوەرەكانی دەرەوەی ئەم چوارچێوانەن.
پێناسەكردنەوەی جارێكی تری سنورەكانی فەلسەفە بە مانای
دەستنیشان كردنی سنورەكانی جیهان و ئاڕاستەكردنی زانیاری تیۆری
كامڵتری دژایەتی ناخیەتی .تەنانەت ماركسیزمیش ناتوانێ سنورەكانی
شێوازی بەرهەم هێنان تێپەڕێنێ .ئەم كارە مانای گەڕانەوە بۆ ((یۆتۆپیای
شارخوازی)) (هەرجۆرە ڕوانێنێكی ((شێوازمەند)) بۆ ماركسیزمی یۆتۆپیای
شارخوازیانە)) دەبێت ،بەاڵم بە جیاوازیەك :یۆتۆپیای شارخوازی كۆن،
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تاریفكردنی ئایدیالی چینێكی كۆمەاڵیەتی نوێ بوو كە بەگژ ڕێسای هەبوودا
دەچوونەوە ،بەاڵم هەڕەشەی یۆتۆپیاشارخوازی نوێ ماركسیزم بۆ فەلسەفەی
كۆن كێش دەكات ،ڕەنگە بكرێ بگوترێ ئامانجی سەرەكی فەلسەفەی
ماركسیستی ،خۆگرتن لە بەرامبەر ڕاڕایی خستنەڕووی چارە سەری لۆژیكیە
بۆ لێكدژیە ڕاستەقینەكان .تاكە پەیامی ئەم فەلسەفەیە ،ئاشكراكردنی
دوودڵیەكانە تائاستی شیاو ،بە دیودێكی دیكەدا هەڵبژاردنی ڕێگایەك
هەڵبژاردنێكی ترسناكە ،كە جواڵنەوەی كرێكاری ،ڕاست لە ساتێكدا ئیدیعای
پێشنیازی چارەسەری جێگرەوە دەكات ،لە ڕێگایەوە دەبێتە بندەست و گوێ
لە مشت دەبێت .گرامشی لە ساڵی  1929ئیدیعای كرد(( :پێشتر جۆرێك
ڕووناكبیری پڕۆلیتاری بۆ سۆسیالیستەكان هەیە ،كە دەرەنجامی كاری وردە
بۆرژوایە .شارستانیەتی تایبەتی جیهانی كرێكاری پێشتر هەیەو تایبەتمەندێتی
ئایدۆلۆژی ،گرژیەكان ،سروشت و خەیاڵی بێ شێوەیە)).
بەمەش ڕەخنەكانی فەیلەسوف تاك ،هەمان شتە لە بەرامبەر
كەلتوری نوێ دەوەستێتەوە كە ڕووناكبیرانی جواڵنەوەی سۆسیالیستی بینا
دەكات ،بە گژداچوونەوەی شێوازمەند بوونی ماركسیزم بە دەست سۆسیال
((دیموكراتەكان ی ئەڵمانیاو ئەوروپا بوو ،تێگەیشتنی لەو مەترسیانەی
كە لە هەناوی دامەزراندنی یەكەم دەوڵەتی كرێكاری دایە )).كە توانای
جێگیركردنی پێگەكەی دەداتە گرامشی.
ئەوەی لێرەدا دەیبینین ،باسكردنی چەمكی ((ڕەخنە)) بەو مانایە
كەلە سەرمایە هاتووە(( :ئابووری كالسیك هۆی سەرهەڵدانی ڕەخنەی
ئابوری سیاسی بووە ،بەاڵم بە زەینمدا نایەت كە زانستی نوێ ،یان چەمك
داڕێژی تازەی كێشەی زانستی ،هێشتا شیاوبێت )).ماركسیزم دەتوانێ
مێژووخوازی شێوازی بەرهەم هێنان ،یان بە گوتەی گرامشی ،مێژووخوازی
((بازاڕی دانراو))ی وەك بابەتی ((ڕەخنە)) لە زەین بگرێت ،بەاڵم ئەم
كارە ناتوانێ هۆكاری سەرهەڵدانی زانستی نوێ بێت بۆ فاكتە ئابوریەكان،
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چونكە ئەم زانستە پێویستی بە بوونی كۆمەڵێك فاكتی تازەیە ،لە ڕوانگەی
گرامشی ،لە زەینگرتنی ماركسیزم لە جیاتی ((ڕەخنە)) تەواوی ڕەونەقەكانی
ئایدیالی كەلتوری و سیاسی ،واتا ڕاگەیاندنەوەی سەرلەنوێی سنورەكانی
تێگەیەنراویەتی .ئەم ڕوانینە ،جارێكی دی پچڕانی ماركسیزم لە نەریتی
كەلتوری هەبوو ڕادەگەیەنێت و لە مەترسی گۆڕانی بۆ بنەماكانی مشتومڕی
بەهۆی خستنەالوەی جەختكردنەوە لە دراوە لێكدژەكان ،ڕزگار دەكات.
بەپێی ڕوانگەی گرامشی ،ڕكابەرێتی چینایەتی لە ڕێگای دەستنیشانكردن و
جیا كردنەوەی ئاستە نوێكانی پێكهاتەی ((یەكگرتوو)) لە پانتایی كۆمەاڵیەتی،
جارێكی دیكە سەروەری و هەژمونی خۆی دەخاتەالوە و ئەم مەرجانە
ئەوەندە دەمێننەوە كە لە ڕوانگەی تیۆری و كرداری ،پەچە لە ڕووی ئەم
ئاستانە الببرێت.
ئەم ستراتیژییە تیۆریە لە هەر ڕوانگەیەكەوە پەیوەندی بە ستراتیژی
سیاسییەوە هەیە .بەرتەسك كردنەوەی پانتایی ڕكابەرێتی چینایەتی بەهۆی
ڕەخنەی بەردەوام ،لە باركردنی فەزا بۆ لێدانی زەربەی كۆتایی ،كارێكی
پێویستە .پێشینەدان بە كاری سیاسی لە جیاتی ڕەخنەی لە سەدا سەد بە
درێژایی قۆناغێكی مێژوویی تەواو ،ئەنجامی بە كەم گرتنی ماركسیزمی تیۆری
نییە ،بەڵكو ئاكامی لێكۆڵینەوەو ڕەخنەی ناوەڕۆكی پاساو هەڵچوونە ،یان
بە دەربڕینێكی تر ،ئاكامی ڕەخنەی شرۆڤەی كروچەییە لە مێژووی ئیتالیا،
شرۆڤەیەك تا ئەوكاتە بێ مانایە ،كە قۆناغێكی نوێ لە ئۆرگانیزەكردنی
سیاسی جوتیارانی باشور ڕووی نەداوە.
بەاڵم لە ڕوانگەی تیۆری ،چەمكی ((ڕەخنە)) الی گرامشی بە
ئاشكرا لە نێوان چەمكی ماركسیستی زانست و زانستی پۆزیتیڤیتسی
جیاوازی دەكات ،لە پێگەی تیۆری ،یان زانست كە ((تەنیا)) لە ماركسیزمدا
دەبینین ،ئاماژە بەو شتەیە كە پێش تەواوكردنی فاكتەكان و سەربەخۆ
لێیان ڕوودەدات .ڕەخنەی ئابووری سیاسی ،لە ڕێگای بە دەست هێنان
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و پیشاندانی مێژووخوازی شێوازەكانی بەرهەم هێنان(( ،میراتگر دەهێنێتە
مەیدانەكە ،ئەو كەسەی كە هێشتا دەبێت بۆ زیندوو بوونی خۆی شایەتێكی
بەهێز بخاتەڕوو )).پەیامی زانستی ،جێگیركردنی یاساكان لەسەربنەمای
فاكتە دراوەكانە .پەیامی تیۆری ماركسیستی لە جیاتی تیۆرە لێكدژەكان،
جێگیركردنی تواناكانە .فەلسەفە و ڕەخنە ،ڕووداوەك��ان تیوار دەكات و
نەبینینی توانا ،كۆمەڵێكی نوێی فاكتەكان ،پیشان دەدەن .بە دیهێنانی ئەم
توانایە بە تێكڕا لە دەرەوەی مەیدانی تیۆریە .بەم مانایە ،بە باوەڕی
گرامشی هەموو كەس دەتوانێت تا ئەو جێیە پێشبینی بكات كە كار دەكات،
دەكرێ بۆی زیاد بكرێت ،هەمووكەس دەتوانێ تا ئەو جێیە كاربكات كە
فاكتە هەبووەكان دەگۆڕێت.
بەمەش ئاشكراكردنی دوبارەی سنورەكانی فەلسەفە ،ئەمجارەیان
لە بری سنورەكانی جیهان ،بە مانای دوبارە ئاشكراكردنی ئەو فەزایەیە
كە دەبێت بۆ ((ئیرادە)) و ((كار)) لە بری بە دیهێنانی ئەگەری واتایی
گۆڕان بمێنێتەوە ،گۆڕانێك كە نەك لە فاكتە تاكەكان ،بەڵكو لە سنورەكانی
جیهان ڕوودەدات .فەلسەفەی كار ئاشكراكردنی جارێكی دیكەی دەوری
زەینيیەتە ،چونكە ئەم فەلسەفەیە بە حەتمی جیاوازی نێوان ئەوەی دەكرێ
بگوترێ و ئەوەی دەكرێ پیشان بدات تێی دەگات ،ئەگەر ئەوەی دەكرێ
بگوترێت بەكردەوە ،بە گۆڕانی جیهان وەردەچەرخێت ،بەمەش تایبەتمەندی
زانستی ماركسیزم ،شیاوی نواندنی ئەو شتەیە كە زانستی فاكتەكان تەنانەت
شیمانەی بوونی نادات .هەربۆیە ماركسیزم بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ بۆ شتێك
دەگێڕێتەوە ،كە بێجگە لە خۆیەتی .مێژووخوازی ڕەها ڕاستەوخۆ بە زانستی
سیاسی كۆتایی دێ ،بەاڵم دووەمیان كاتێك سەرهەڵدەدات كە مەیدان،
لەڕوانگەی چەمكی ،لە هەر جۆرێك ئۆتۆماتیزم ،یان چارەنوسخوازی شیاو
پاك بووبێتەوە.
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پێشتر گوتمان كە بە پێی بۆچوونی گرامشی ،تێگەیشتن لە شۆڕشی
ئۆكتۆبەر پێویستی بەڕەتكردنەوەی ڕەگی تێكڕای شرۆڤەی ماتریالیزمی
مێژووییە كە لە نێونەتەوەیی دووەم خرایەڕوو .النگۆبارودی لە وتارێكدا،
كە كەمێك پێشتر پشتمان پێ بەست ،دەڵێت(( :كاتێك ماركس دەنوسێ
ئەگەر كۆمەڵگای سەرمایەداری وەك خۆی لێیبگەڕێی ،سەرەنجام ناوەندێتی
دەمارگیری سامانی لێدەكەوێتەوە ،قەت ئاماژە ناكات كە ئەم پڕۆسەیە كەی
ئەوەندە پێشدەكەوێ هەموو شتێك زەوت بكات.كاتێك دەنوسێت ئەوكاتە
ڕێسای سەرمایەداری لەبەریەك هەڵدەوەشێت كە هێزەكانی بەرهەمهێنانی
بەردەستی سەرمایەداری تا دوا ئاستی خۆی كامڵبووە ،ئاماژە ناكات كە ئەم
پڕۆسەیە لە كوێ بە ئەنجام دەگات.
ماركس بۆخۆی دوپاتی كردۆتەوە كە تایبەتمەندی جیاكەرەوەی
سەرمایە ،پێكهاتەی دی��اری نەكراوە .ساتی مردنی سەرمایەداری ،یان
هەمان ساتی مردنی كۆمەڵگای سەرمایەداری ،ناتوانرێ لە ڕێگای ڕادەی
كەڵەكەبوونی بێ وەستانی سامانی كۆمەاڵیەتی دی��اری بكرێت ،بەڵكو
ئەم ساتە ئەنجامی زیادبوونی زەحمەتی و كێشەكانە كە ئەم پڕۆسەیە
دەوروژێنێ ،بەهۆی گوشاری زۆرو زەوەندی پڕۆلیتاریا .ڕاستە كە شیمانەی
سەركەوتنی شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی ،هیچ پێوەرێكی نییە ،مەگەر هەناسەی
سەركەوتنی)).
سۆسیال دیموكراسی ئەوروپا ،لەبەر شۆڕشی كۆمەاڵیەتی لە واڵتێك
لۆمەی بەڵشەفیزم دەكات ،كە هێشتا ئامادەیی گۆڕانی نییە ،وەاڵمی گرامشی
تایبەت نەبوو بە خستنەڕووی بەڵگەی تایبەتمەندی مێژوویی تایبەتی
كۆمەڵگای ڕوسیا ،ئاماژەی بە شۆڕشی  1789كرد كە ((درەنگ وەخت ،بەاڵم
پێشەنگ بوو .مەسەلەكە لێرەدا تیۆریە ،دەبێت بە ((پێشبینی)) ماركس
چ بكرێت .گرامشی پێش هەمووشتێك هەرجۆرە ڕاڤەیەكی كارەساتاوی
لەم قەیرانە ،بە كەڵك وەرگرتن لە جەختكردنەوەی وەستانی پڕۆسەی
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سەرمایەداری كەڵەكەبوو ،ڕەتدەكاتەوە .سەرەنجام لەسەربنەمای پێشەكی
 ،1859دەكرێ چەمكی پێشبینی بكەیە جێگرەوەی چەمكی ڕسكانی توانینی
واتایی ،توانینێك كە بۆ هێنانەدی ،دەبێت لە ئاستی سیاسەت پێكبێ و
دەرببڕدرێت .لێكدژی كۆمەڵگایەك هەرچەندیش كە قوڵبن ،بە ڕاگوزەرێك
بۆ فۆڕمۆلەكردنی ڕێسای نوێ دانانرێن ،مەگەر ئۆرگانیزە بكرێن ،واتا ئەم
پێوەرە كە ((شیمانەی سەركەوتنی شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی ،هیچ پێوەرێكی
نییە ،مەگەر هەناسەی سەركەوتنی)) ،پێوەری جیهانگرە .ئەم پێوەرە
بەهۆی شرۆڤەی پێگەی دراو بە دەست نەهاتووە ،بەڵكو دەرەنجامی ڕاڤەی
دوبارەی دەوری تیۆرە .جێگیركردنی سەرلەنوێی خودی ((پێشبینی)) تیۆری
و چوارچێوەكانی ،نەك مانای ئاشكراكردنی دوبارەی دەوری ژیاری ئیرادەیە
((ئیرادەبوون لە مێژوو)) ،بەڵكو لە ئاستی شرۆڤەیی ،مانای پڕكردنەوەی
بۆشاییەكە كە ڕاڤەی ئابوری لە ماتریالیزمی مێژوویی بەجێی هێشتووە.
لێرەدایە كە كاری ئاكاری سیاسی پێدەنێتە مەیدانەكەوەو ڕێكەوت
نییە ،كە گەڕانەوەی سەرەكی بۆ هەمان ((پێشەكی))ی 1859یە ،دەقێك
كە لە ئاستی تیۆری ،هەرجۆرە توانینێكی فۆڕمۆلبەندی تیۆریی زۆرەملێیانە
ڕەتدەكاتەوە(( :كۆمەڵگا كێشە بۆخۆی دروست ناكات ،كە بۆ چارەسەریان
پێشمەرجی مادی نەبێت .ئەم ڕاڤەیە ڕاستەوخۆ مەسەلەی چوارچێوەی
ئیرادەی كۆمەڵی دێنێتەگۆڕێ ،بۆ خستنەڕووی شرۆڤەی ڕەخنەیی لە مانای
ئەم ڕاڤەیە ،پێویستە بزانین ئیرادەی كۆمەڵی هەرمانی چۆن پێكدێن و ئەم
ئیرادانە چۆن بۆخۆیان ئامانجی پاشكۆیی ماوە كورت و ماوە درێژ ،یان
بە دەستەواژەیەكی دی ،ڕەوتێك بۆ كردەی كۆمەاڵیەتی پێناسە دەكەن))،
ئەگەر ڕاڤەی گرامشی بەشی یەكەمی پێشەكی  1895جەخت لە توانینی
مانەوەی كۆمەڵگای سەرمایەداری دەكاتەوە ،بەشی دووەمی بۆ تایبەتمەندی
ئەنداموار ،نەگەڕاوەو لە ڕوانگەی مێژوویی بە پێویستی بەرهەم هێنان و
پێكهاتەی ڕێكخراوە سیاسی و ئابوریەكانی چینی كرێكار ڕادەگات.
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ئەم پێشەكییە توانینی شیكردنەوەیەكی دوورو درێژ ،نەك لەتیۆری
حزبی سیاسی ،بەڵكو هەروەها ل��ەدوو شێوەی سەرەكی پڕۆسەكانی
شۆڕشگێڕی كۆمەڵگای سەرمایەداری (((پەیوەندی هێز))و ((شۆڕشی
ناچاالك))) دەگرێتەوە.
لە ڕوانگەی گرامشی لەم مەیدانەدا ،باسی لەمەڕ پەیوەندی هێزو
بە ئاشكرا لە توانای سەربازی ئاڵۆزترە ،لە ڕاستیدا ئەم كارە مەسەلەی
تێگەیشتن و گەیشتن بە شێوەیەكی ئاڵۆزە كە كۆمەڵگای چینایەتی لە
ڕێگایەوە ،لە مەیدانی سیاسیەوە بیگرە تا پانتایی كۆمەاڵیەتی پێكدێت،
شێوازێك كە ئەم كۆمەڵگایە لە ڕێگایەوە جوڵەی خۆی وەك ئاكامە
زۆرەكانی ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان هێزەكانی لە مشتومڕدا ،پیشانی
دەداتەوە .گرامشی لە شوێنێك هەوڵدەدات میتۆدێك شرۆڤە بكات ،كە لە
ملمالنێی نێوان میانڕەوەكان و حزبی ئەكسیۆن بەكاری بردبوو(( :ئاشكرایە
لە بارودۆخی زەینی وادا ،كە بارودۆخی بابەتی هەیە ،هەرگیز ناكرێ لە
قەڵەم بخرێت ،لە ئەنجامدا لەسەر بنچینەی ڕادەی ڕەهەندو چڕبوونەوەی
هێزە زەینیەكان ،دیسانەوە لە ئەنجامی ،بەپێی پەیوەندی دیالەكتیكی نێوان
هێزە زەینیەكان گرفتارە كە دەكرێت درێژە بە باسەكە بدات)).
گرامشی بەهۆی شرۆڤەكردنەوەی ماتریالیزمی مێژوویی لە زانستی
سیاسیدا ،س��ەرووی دابەشكاری ماركسیستەكانی ((ڕیڤیزیۆنیستی)) و
((ئەرتەدۆكس)) دەكەوێت ،ڕێك بەم بەڵگەیە كە وەاڵمی جیاوازی بۆ
ناڕەزاییەكانی گۆڕانكاری بنەما سەرەتاییەكان وەرگرتووە .چەندینجار
ئاماژەی پێكراوە كە گرامشی لە پەالماردانی كاری ئاكاری سیاسی كروچە،
هەمیشە برنشتاینی لە زەین دابووە ،لە ڕاستیدا گرنگترین و شڵەژێنترین
بەشی ئامادەیی ڕەخنەكەی ،ئەنجامی ئاوڕدانەوەی لە دەوری ڕۆژانەی
هێزە ئایدیال و هێزەكانی ڕێكخراوە لە پڕۆسەی مێژوویی :بە سەرنجدان
بە گەشەی شێوەكانی یاسادانان و دەستوەردانی هەژماركراو لە كۆمەڵگای
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مەدەنی ،پێشبینی ماركسیستی (كە لێرەدا بە تیۆری ئاوا بوونی كایۆتسكی
بە یەك زان��راوە) بۆ كارێكی نەگونجاو گ��ۆڕاوە ،كە ترسی پەیوەندی
نزیكی نێوان پێكهێنانی هێزەكانی بەرهەمهێنان و پێشكەوتنی شۆڕشی
سۆسیالیستیە .كامڵبوونی فاكتەكان پێویستی بە وەرچەرخانی تیۆریە،
بەپێچەوانەی برنشتاین و كروچە ،كە بە هۆی شرۆڤەی وردی كاری ئاكاری
سیاسی بە دوای ئاوابوونی ماركسیزمەوە بوون ،پڕۆژەی گرامشی شتێك
نەبوو ،بێجگە لە پەسندكردنی ناڕەزاییەكانی گۆڕانكاری بنەما سەرەتاییەكان،
بەهۆی ڕەتكردنەوەی ڕیشەیی بارودۆخی ئەرتەدۆكسەكان ،پیشانیدا كە
چۆن گۆڕانكاری نەما سەرەتاتییەكان لە هەر ڕوانگەیە كەوە هاوڕای تیۆری
ماركسیستی مێژوون.
بەاڵم واباشترە لە شرۆڤەی گرامشی بۆ ماتریالیزمی مێژوویی لەژێر
ڕۆشنایی شرۆڤەی ((شۆڕشی ناچاالك)) ،لە گرنگیيەتی پەیوەندی دەسەاڵت
بگەین .لە ڕوانگەی گرامشی ئەم چەمكە بۆ بارودۆخی خەباتی سیاسی دوای
پاشەكشەیان شكستی چینی كرێكار گەڕاوەتەوەو دەیەوێ وێنایەكی گونجاو
لەو پڕۆسە ئاڵۆزە مێژووییە بخاتەڕوو كە دەرەنجامی ئاڵوگۆڕی تێكڕای
شێوازەكانی بەرهەم هێنانە .گەڕانەوەی شەڕانی ئەم چەمكە بۆ تیۆری
پێكدادان و الیەنگری ژاكۆبنی بە گوشینی تێكڕای گرنگیيەتی كۆمەاڵیەتی
پڕۆسەیەكی شۆڕشگێڕی پچڕانی توندوتیژیانەیە.
لەم ڕوانگەیەوە ،ناكرێ قۆناغەكانی شۆڕشی كۆمەاڵیەتی بەشێوەی
دابەزینی پڕۆسەی شۆڕشگێڕی دابنێی .بوونی وەرچەرخانێك لەچاو
پێداخشاندنەوەی تیۆری ،بە مەبەستی تێگەیشتنی بەرچاوی لێكدژی الیەنگری
بەرەوپێش چوو بەردەوام بۆ جێگرتنەوەی بونیادنانی شێوازی بەرهەمهێنان،
بە كارێكی پێویست بە زەین دەگات .پێشتر گرامشی لە نوسراوە سیاسیەكاندا
هەوڵی دابوو ،سەردەمی شۆڕشی بۆرژوازی بە سەردەمی شۆڕشی پڕۆلیتاریا
ببەستێتەوە(( :بە هەمانشێوە كە لە بەرایی سەدەی نۆزدە هەموو چاوەكان
90

ئاشنابوون بە گرامشی

لەسەر شۆڕشی فەرەنسە بوو نەیاریەكانی بێهودەی دەنواند ،ئەمڕۆش
هەمووان ،لە ئاسیاوە بیگرە تا ئەوروپا ،چاویان لەسەر شۆڕشی ڕوسیایە)).
لە هەردوو بارەكەدا ،قۆناغی بەرایی شەڕی جواڵنەوە هەبوو :ئەزمونی
ژاكۆبنی لە شوێنێك گەشەی دەكرد كە بەخشراوە.
بەردەوامی پێكهاتنی پلە بەپلە هێواشتر بوو ،لەو جۆرە ((نوێكردنەوە))
ئەنجام دەدرا كە لە ئەنجامدا ،گەڕانەوە بۆ پێگەیەكی پێشتر هەبووی
ڕەتدەكردەوە ،لە جێدا شێوەی جیاوازی بەڕێوەبردنی سیاسی ناوەڕۆكی
كۆمەاڵیەتی گۆڕاوی ئاڕاستە دەكرد كە هەر چۆنێكبێت ،درێژەی بە پێكهێنان
و گەشەكردن دەدا ،ئەگەر پێشكەوتن تا ئاستی قەڵەمڕەوێك درێژبێتەوە كە
پێشتر ژاكۆبنیزم ئەزموونی نەكردووە ،ڕووداوەكە زۆر ئاڵۆزتر دەبێت ،لەو
سەردەمەدا شەڕ بۆ جواڵنەوە بەس نییە ،دەبێت شەڕ لەسەر مەسەلەیەك
هەڵگیرسێت.
شۆڕشی فەرەنسە لە  1793 ،1789یان لە شەڕەكانی ناپلیۆن كۆتایی
نەهات .هەربەو شێوەیە ،شۆڕشی ئۆكتۆبەریش بە كوشتاری كۆشكی زستانی،
شەڕی ناوخۆو شەڕی كۆمۆنیزم ،یان بەدەسپێكی سەردەمی سیاسەتی ئابوری
نوێ  NEPكۆتایی قبوڵ نەكرد(( :ئەم لێكۆڵینەوانە ،دوای دۆزینەوەی
لێكچونەكانی نێوان سەردەمی دوای ڕووخانی ناپلیۆن و سەردەمی پاش
شەڕی 1914 - 1918یە .لێكچونەكان لە دوو ڕوانگەوە دەبینرێن :یەك
دابەشكردنی ناوچەیی و دوو ،ڕوانگەی ئاشكراترو ڕواڵەتیتر ،هەوڵ بۆ
لێبوردنی ڕێكخراوی بەردەوام و یاسایی بۆ پەیوەندی نێودەوڵەتی (یەكێتی
پیرۆز ،یەكێتی نەتەوەیی) .هەرچۆنێكبێ بە زەین دەگ��ات گرنگترین
تایبەتمەندێتی كە دەبێت تاوتوێ بكرێت(( ،شۆڕشی ناچاالك))ە كێشەیەك
بوونی ڕوون نییە ،چونكە هیچ جۆرە هاوسەنگیەكی دەرەوەیی لەگەڵ
فەرەنسەی  1789 - 1815نییە ،بەم حاڵە هەموو دەزانن شەڕی - 1918
 1914پیشاندەری پچڕانی مێژووییە ،واتا هەموو ئەو پرسیارانەی پێش 1914
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كەڵەكە ببوون ،بوونە تەپۆلكەیەك و بنەمای تێكڕایی پڕۆسەی پێشتری
ڕیفۆرم كرد)).
ئەم نمونە مێژووییە پیشانی دەدا كە چۆن چەمكی شۆڕشی ناچاالك،
((ئەوەی ئۆرگانیيە بەوەی دەبەستێتەوە قەیرانییە)) .شۆڕشی ناچاالك لەسەر
دوو بنچینەی دەروون شیكاری ((پێشەكی  1859پێكهاتووە ،گرەنتییە بۆ
زاڵبوونی تیۆری پڕۆسەیەكی مێژوویی فرەالیەنە ،كە ڕەنگە جیاوازی نێوان
كاری ئۆرگانی و كاری قەیرانی تێكبدات .بێ ئاگایی لەم جیاوازیە(( ،وادەكات
هۆكارێتی ڕاستەوخۆ بە دەستوەردەر بزانین كە دەستوەردانیان بە هۆیە،
یان ڕایبگەیەنین هۆكارێتی ڕاستەوخۆ هۆكارێتی كاریگەرن.
ل��ەب��ارەی یەكەم ،هەمیشە زێدەبایی لە ((ئ��اب��وری ب���اوەڕی))،
یان شانازی بەخۆكردنی دەمارگیرانەیە .لە بارەی دووەم ،زێدەبایی لە
((ئایدۆلۆژیخوازی)) ،بۆ یەكەم ،مەسەلەی بەهادانی نائاسایی بە هۆكارێتی
میكانیكی .بۆ دووەم ،زێدەڕۆیی لە توخمی ئارەزوومەندانەو تاكییە)).
بەمەش لەڕوانگەی گرامشی دەس��ت نیشانكردنی حەقیقەتی
مێژوویی بێ ئامڕازی تیۆری گونجاو ئاسان نییە ،هەربۆیە لە ژێر ڕۆشنایی
ئاشكراكردنەوەی نوسینە سیاسیەكان ،گرامشی بە تیۆرداڕێژی شۆڕشی
خۆرئاوا زانین كەمكردنەوەی كارەكەیەتی.
گەرچی پێگەی گرامشی لە بەرایی كاری لە  1924بە جەختكردنەوەی
لە تایبەتی بوونی پێگەی ئەوروپای خۆرئاوا لە پێودانگی بە ڕوسیای تزاری
شێوێندراوە ،بەاڵم نابێت كارەكەی بۆ دەستنیشانكردنی ئەم تایبەت بوونە
كەم بكاتەوە .هەرچەند زیاتر لە تایبەتمەندێتی تاكی ئۆكتۆبەر ڕابمێنین،
پێویست بوونی توخمی یەكگرتنی لە ئاستی تیۆری ،كە خۆرئاواو خۆرهەاڵت
بكاتە یەكتاو لەم ڕێگایەوە بابەتەكانی سۆسیال دیموكراسی بباتە ژێر پرسیار،
پێویست بە زەین دەگات ،هەروەها پێویستە پیشاندانی چۆن ئەم یەكتاییە،
ئەو ڕوانینانە بێ متمانە ناكات ،كە وایكرد شۆڕشی ڕوسیا لە پانتایی جیهاندا
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بتەقێتەوە.
خوازراوترین بارودۆخ بۆ شۆڕشە پڕۆلیتاریەكان وەك پێویست لەو
واڵتانە نییە ،كە پێكهاتەی سەرمایەداری و بە پیشەسازی بوون گەیشتۆتە
بەرزترین ئاستی خۆی .كاتێك خوازراوترین بارودۆخ بەدەست دێن كە
بتوانین دیاری بكەین لەكوێ چوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداری ،بە
بەڵگەی الوازی بنەمایی ،لە بەردەم پەالماری چینی كرێكارو هاوپەیمانانی
كەمتر بەرگری دەكات.
تیۆرداڕێژی دەربارەی ئەم توانینە ،تەنیا بانگەشەی بوونی بارودۆخی
گونجاو بۆ كامڵبونی شۆڕشگێڕی ،تەنانەت لەو واڵتانە نییە ،كە هێشتا
نەگەیشتونەتە ئەزمووندارێتی سەرمایەداری ،بەڵكو لەوە گرنگتر ،وەرچەرخانی
تێروتەسەلی ئامڕازەكانی شرۆڤەیە .ئەم قسەیە لە هەنگاوی یەكەمدا مانای
وەالنانی شرۆڤەی باوی ماتریالیزمی مێژووییە كە نەك لە خۆرهەاڵت،
بەڵكو لەخۆرئاواش ناپێویست و ناتەواو سەركەوتووە .ماتریالیزمی مێژوویی
نەك شكستی لە تێگەیشتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر خوارد ،بەڵكو نەیتوانی
ستراتیژیەكی سیاسی گونجاو بۆ ئەو كۆمەڵە واڵتەی سەرمایەداری پێشنیاز
بكات كە بە زەین دەگات هەلومەرجی شۆڕش تێیدا ئامادەیە.
ڕێك لە خۆرئاوا بوو كە دەرك��ەوت ئەم تیرە ناتوانێت ڕوونی
بكاتەوە پێكهاتەی هێزەكانی بەرهەم هێنان (كە لە كۆمەڵگا سەرمایەدارەكان
سەرباری سەرهەڵدانی قەیرانەكان بەردەوام دەبێت) نەك الیەنگری بۆ
شۆڕشی سۆسیالیستی دێنێتەدی ،بەڵكو دەتوانێت لە مپەرێكی نەپەڕینەوەی
سەر ڕێگاكەشی بێت ،لە خۆرهەاڵتیش وەك خۆرئاوا ،دەبێت ماركسیزم ئەو
ئێوەی ڕاڤەیی دەخستەالوە كە بناخەكەی لەسەر پەیوەندی هۆو هۆكارێتی
نێوان بنەماو بنەمای زەبەالحە ،بەپێی شرۆڤەی گرامشی بۆ پەیوەندی
دەس��ەاڵت ،دەبێت لە نوێوە پێناسەی چەمكی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
بەرهەمهێنان ،لە زانستی سیاسیدا بكەین .لە ڕاستیدا ،فرەیی پێگە
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مێژوویەكان پاڵنەری سەرەكی بوو بۆ ئاشكراكردنی جارێكی دیكەی شرۆڤەی
شێوازمەندو یەكخستن لە ئاستی تیۆری ،مەسەلەی جیهانگری لینیزم ،بۆ
گرامشی بڕیاری پێشنیازی مەسەلەی پەیوەندی نێوان تیۆرو مێژووە لە
ڕوانگەی ڕابەرایەتی سیاسی.
مەسەلەی جیهانگری لینیزم ،یان بە دەربڕینێكی تر ئەم مەسەلەیە
((ئایا حەقیقەتی تیۆری دەتوانێت ببێتە تێكڕایی و لە جیاتی كاری جیهانگر لە
قۆناغێكی مێژوویی دەستنیشان بكرێت ،كە سەرهەڵدانی پەیوەندی بەكارێكی
تایبەتەوە هەیە)) ،مەسەلەیەكە لێی دەكۆڵرێتەوە كە لە دەفتەری یاداشتەكان
دەربارەی تێزەكانی ڕۆما بەڵگەیەك لە ساڵی  ،1922لە دووەم كۆنگرەی
حزب خرایەڕوو ،بەاڵم لە جیاتی لێكۆڵینەوە لەم دەقە كە بەزمانی كتێبی
سادە ڕوانینانەی یاداشتەكانی گرتوخانە نوسراوە ،واباشە لەسەر دەقێك
قوڵببینەوە كە گرامشی ئەم ڕوانینەی بە باشترین شێواز لە ساڵەكانی خەباتی
سیاسی خۆی دەربڕیوە.
ئەم بابەتەی جیهانگر هەمان بابەتە كە دەستەی بانگهێشتنی ئیتاڵیا
لە كۆنگرەی پێنج گرتیەبەرو تێیدا ،لە باسێكدا لەگەڵ بۆردیگا ،داكۆكی لە
لینین كرد .تێزێك كە گرامشی لە گرتوخانە گەشەی پێداو تەواوی كرد ،كە
باشترین شایەت لەسەر ((جیهانگری پاشكۆیی)) تیۆرێك ،ئەندازەی هاوتای
واقعیەتە(( ،نەك گونجانی لۆژیكی و شێوەییەكەی)).
ئەوە بوو مەسەلەی دەستەی ئیتاڵی لە كۆنگرەی پێنج ،كە ((لەڕاستیدا
بەلشەفیزم میتۆدی تاكیكی پێداوین ،هێندەی جیهانگر بایەخی هەیە)).
بۆردیگا پێی لەسەر ئەم مەسەلەیە دادەگ��رت كە بەڵشەفیزم ((هەڵەی
بنچینەیی هەیە بۆ ڕوانینێك ،كە لە ڕابردوو هاوڕێی ترۆتسكی پێشنیازی
كرد ،میتۆدە تاكتیكیەكەی خۆی ناونا ((ماركسیزمی ئەوروپی)) و لەبەرەی
ڕووبەڕووی بەڵشەفیزم هەڵوێستی وەرگرت)).
بەمەش هێشتا مەسەلەكە داوای پەیوەندی خۆرهەاڵت و خۆرئاوایە،
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كە چۆن دەكرێت جیاوازیەكانی دوو بلۆك لە نوێوە ڕێكبخەی و بۆ تاكە
شرۆڤەی میتۆدناسی بیگۆڕی ،هەمانشت كە لە تێگەیشتنی لینین لە
دیالێكتیك دەبینرێت .مەسەلەی سیاسی پیشانی دەدا كە چۆن تاكتیكە
جیاوازەكان ،بۆ پێگە جیاوازەكان پێویستن ،دەتوانن هاوتای بنەماكان بن.
پێشنیازی بۆردیگا جێگیركردنی نەگەڕاوەی ڕێساكانی ڕەفتاری بوو ،كە پێشتر
لە تێزەكانی ڕۆما پێشنیاز كرا .هەرلێرە مەترسی دەستەبژێرخوازی سەری
هەڵدەدا ،مەترسیەك كە بۆردیگا پێشتر ،كاتێك لە ئەستۆی سەرۆكی سیاسی
ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیستی بوو ،لە كاردا دەستنیشانی كرد ،بەاڵم تۆمەتی
بۆردیگا بەهۆی دوبارەكردنەوەی پێناسەكەی لینین بۆ دەستەبژێرخوازی،
نابەجێ زانرابوو(( :دەستەبژێرخوازی واتا نەخشەی تاكیك لەسەر بناغەی
پەیوەندی بااڵی دوو ،یان چەند فاكتۆرێكی پێگەی بابەتیە ،لە جیاتی ئەوەی
ئەو پێگەیە لەسەربنەمای فاكتۆرەكانی بەشدار ،بەپێی تەواویەتی ،دیاری
كردنی پێكهاتەی هەمەالیەنەو نەبڕاوەی ،تاوتوێ بكەین)).
دەبێت فۆرمۆلبەندی تاكێكی دروست بۆ زانیاریەكی هەمەگیرو كۆی
كاری مێژوویی پاشكۆیی بگۆڕدرێت .لەم ڕێگایەوە چەمكداڕێژی ماركسیستی
تیۆری ،تێگەیەنراو دەبێت ،لە بەرەنگاربوونەوەی لۆژیكی دیالەكتیكی و
فەرمی ،جارێكی دیكە ڕەخنەیەك لە دەوری تیۆر دەردەكەوێ كە نەك بە
دوای ڕاڤەی جیهان ،بەڵكو بەدوای سەپاندنی خۆیەتی لە سەری .لە ڕوانگەی
دەروون شیكاری ،ڕەخنەی بۆردیگا وەك ڕەخنەی سۆسیۆلۆجی بوخارین و
چەمكی پلیخانۆفی دیالەكتیكیە .ئەم ڕەخنەیە لە هەنگاوی یەكەم هەوڵدەدا
سنورەكانی باسی تیۆری و شرۆڤەی مێژوویی دیاری بكات ،لە هەنگاوی
دووەم ،هەوڵدەدا پەیوەندی شیاو بەبستێت(( :تەنیا هێڵی تێكڕایی دەتوانن
گرەنتی وەفاداری بۆ بنەماو سنورەكان دیاری بكەن ،كە دەبێت تاكتیكە
حزبیەكانی هەناوی بە شێوازێكی پێشبینیكراو دیاری كرابێت .تێپەڕاندنی
ئەم ئاستە ئاسان نیيە ،چونكە ناتوانێت پێشتر پێشبینی تایبەتمەندی تایبەتی
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هەر ساتێكی كامڵبوون و گەشە بكەی )).سەرباری ((كاری تاكتیكی ،مانای
هەمان كاری نێودەوڵەتیە كە بە كاردەبرێت ،دەبێت سنورەكانی خۆی
لە بونیادەكانی بەرنامەو تیۆری كۆمۆنیستی بدۆزێتەوە .پێشتر دیاریكردنی
ئامڕازە تاكتیكیەكان لە هەناوی ئەم سنورانەدا ،كارێكی هەڵەیە .فرەیی
ئامڕازەكان لە بارودۆخێكدا دراوە ،ئەزمونەكانی خەباتی شۆڕشگێڕی دیاری
دەكات)).
ئەگەر بناخەی تیۆری كۆمۆنیستی بریتییە لە ڕەخنەی شێوازی
بەرهەم هێنان و تایبەتمەندی تێكڕایی سیستەمی بە دیلی دیاری دەكات،
لەم كاتەدا ئەم بناخانە ناتوانن باسی پڕۆسەی مێژوویی بكەن كە ئەم
بااڵدەستیە لە ڕێگایەوە ڕوو دەدات .سیاسەت ڕێگایەكە ،ڕەخنە لە ڕێگایەوە
بوونی مێژوویی دەستدەكەوێت .گرەنتی میتۆدی شرۆڤەی سیاسی ،مانای
ئاشكراكردنی گوزەرگایەكە كە بەرەنجامی ئاوێتەبوونی تیۆرو مێژووە.
دیالەكتیك لە بری میتۆد ،ئامڕازێكە ماركسیزم بەهۆیەوە بۆ ((تیۆری مێژوو
سیاسەت)) دەگۆڕێت .بەهەمانجۆر كە پێشتر لە دەقی  1925هاتبوو،
((ماركسیزم میتۆدێكە بۆ شرۆڤەی مێژوویی و الیەنگری سیاسی)) ،بەاڵم
ڕێك بە هەمان بەڵگە ،گرنگە بزانین ((لینین هەمیشە بە ئامانجێك ئاماژەی
بە ڕاب��ردوو دەك��رد :پەند وەرگرتن لە هەڵەی پێشتر ،هەروەها تەنیا
بەئامانجێك پەنای دەبردەبەر فۆرمۆلەكانی پێشتر :دوبارە جەختكردنەوە
لە بەها بنەماییەكانی كۆمۆنیزم ،)).بە كورتی ئەگەر بكرێ لە جیاوازی
بنەڕەتی دوو چەمك بگەین كە دیالەكتیك بەڵگەی لەسەریان هەیە،
پەڕینەوە لە تیۆر بۆ مێژوو ئاسان دەبێت ،كە بڵێین لینینزم ماركسیزمی بۆ
تیۆری سیاسی گۆڕی ،واتە نادیدەگرتنی داوەری گرامشی لە مەڕ گرنگیەتی
مێژووی ماركسیزم نییە ،كارەكەی ڕەچاوی ڕاڤەی پەیوەندی ماركس -
لینینی كردووە .تاوتوێكردنی شرۆڤەی گرامشی بۆ ئەم پەیوەندیە ،پێویست
دەكات پوختەیەك لە ڕاڤەكەی بۆ ماركسیزم بخەینەڕوو ،بۆ تێگەیشتن
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لەم خاڵە ،دەبێت شرۆڤەی كەمینترین بۆ ماركسیزم  -لینینزمی سەردەمی
بەڵشەفیزەكردنی حزبە كۆمۆنیستەكان ،تاوتوێ بكەینەوە.
بە پێناسەكردنی لینینزم وەك ((ماركسیزمی سەردەمی ئیمپریالیزم))،
لینین هەم لە بری ڕاڤەكاری ڕاستەقینەی ماركس و كەسێك ناسێنرا ،كە
توانی لە فەلسەفە بازیەكانی ئەنتەرناسیۆنالی دووەم دوور بكەوێتەوەو هەم
وەك پیاوێك كە توانی لەژێر ڕۆشنایی كێشەكانی سەردەمی نوێ گەشە
بە ماركسیزم بدات .هەرچۆنێك بێت ،كاری لینین لە مەیدانی مێژووی
ماركسیزم هەڵدەسەنگێندرێت .هەربۆیە دەكرێت خاڵی دەسپێك بێت ،بۆ
نۆژەنكردنەوەی شێوەیەك لە ڕاست ئایینی پشت ئەستور بە بەڵگەكانی
لە پاشەكشەدا .بە ئاشكرا جەخت لەوە دەكرایەوە كە بەڵشەفیزەكردن
لەهەر واڵتێك بووژانەوەی ((نەریتەكانی شۆڕشگێڕی)) لێدەكەوێتەوە:
((بەڵشەفیزەكردنی حزب ،كە لە لینیزم دەست پێدەكات ،واتا گۆڕینی حزب
بۆ هاوئاهەنگی وریایانەی لە وشتانەی لە ڕاستیدا شۆڕشگێڕی و ماركسیستیە
كە لە ئەنتەرناسیۆنالی یەكەم و دووەمدا هەبوو ،لە واڵتانی جیاجیا ،هەندێك
لە ناوەكان متوربەی ((نەوەی ڕابردووی شۆڕشگێڕەكان)) كرا ،نەوەیەك كە
وارسی ماركسیزم  -لینینزم بوون و چارەنووس بوو كەسانێك بن وەك
گۆسدە و الفارگ لە فەرەنسە ،پلیخانۆف لە ڕوسیا ،الیبنێخت و ببل لە
ئەڵمانیا .دەكرێ ئەنجامگیری بكرێ ئەو بەڵگەیەی كە كایۆتسكی ((قۆناغی
یەكەم)) بە خاوەن تایبەتمەندی یەكسان بە پلیخانۆف نازانین (( -لە كاتێكدا
ئەویش ماركسیست بوو))  -ئەوەیە كە كایۆتسكی نوێنەری ڕەوتی سیاسی
تەواوو دژە ،بە كورتی مەسەلەكە لێرەدا بوژانەوەی تێگەیشتنی فەلسەفی
دۆگماتیزمانەیە كە تایبەتمەندی بەرایی كاری ئەنتەرسیۆنالی دووەم بوو.
بۆچوونەكانی دەرب��ارەی بانگەشە لەم خااڵنەی كۆڵیبۆوە ،كە لە
گۆنگرەی جیهانی پێنجەم لە  1924پەسەندكرا(( :الدان��ی فەلسەفی باو
لە ناوەندی هزری حزبەكانی ئەوروپای ناوەند ،دوای نەمانی جەوهەری
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ماتریالستی ماتریالیزمی دیالەكتیكە )).لوكاچ لە  ،1919ڕاست ئایینی بە
((فریشتەی ڕزگاركەر)) زانی كە ڕەتی كردەوەو پیشانیدا تا ئەو جێیەی
پەیوەندی بە ماركسیزمەوە هەیە(( ،ڕاست ئایینی بە تایبەتی لە میتۆد
دەكۆڵێتەوە )).هەوڵ بۆ بوژانەوەی چەمكی ڕاست ئایینی واتا هەوڵ
بۆ بوژانەوەی نەریت و ماتریالیزمی فەلسەفییە .پێناسەی لینینزم (بێ
لە بەرچاو گرتنی دەورەك��ەی لە ستراتیژیەتی كامڵبوونی دەوڵ��ەت و
كۆمەڵگای ڕوسیا) ،پێشتر یەكسان دەبێت .لەسەر هەموارو نۆژەنكردنەوەی
چەمكی ((شێوازمەند))ی ماركسیزم ،هەمان چەمك كە گرامشی لە جیاتی
ئەنتاگۆنیزمی سەرەكی ((مێژووخوازی ڕەها)) دەیبینی.
ڕاڤەی گرامشی بۆ لینینزم وەك پێویست لینین گرێدراو بە نەریتی
ماركسیستی نازانێ ،لینین بە خودی ماركس گرێ دەداتەوە .قسەكەی لە
كۆنگرەی لیۆن بەوپێیەی كە ((هاوشێوەی بنەڕەتی لە نێوان بەڵشەفیزە
كردن و چاالكیەكانی ماركس لە هەناوی جواڵنەوەی چینی كرێكاردا هەیە))،
لە ڕاستیدا داكۆكیكردن لە وژانەوەی ئەنتەر ناسیۆنالی یەكەم لە بری بناخەی
ڕاڤەی تیۆری شایانی قبوڵی ماركسیزمە.
وتاری ساڵی  ،1924كە پێشتر ئاماژەی پێكرا ،نەخشەی هێڵی سەرەكی
ڕاڤەی تێكڕایی دەكێشێت .ڕەسەنێتی تیۆری بەڵشەفیزم ،لەسەر بناغەی
شۆڕشی ئۆكتۆبەر خراوەتەڕوو .وەفاداری ئەم شۆڕشە بۆ ماركس ،هەرگیز
بە شێوازی پەیتا پەیتای فۆرماڵ نییە ،لە ڕاستیدا هیچ گەڕانەوەیەك بۆ بنەما
بیردۆزەییەكەی نییە ،لە قۆناغی دووەم ،هاوپەیوەستی لینین و ماركس بۆ
نێوانگیری ڕەخنەی ماركسیزم لە ئەنتەرناسیۆنالی دووەم ئەنجام دەدرێت،
ڕەخنەیەك كە تایبەت نییە بە سیاسەتەكە ،بەڵكو بنەما تیۆریەكانیشی لە خۆ
دەگرێت .لە ڕوانگەی گرامشی خاڵی سەرەكی شیكردنەوەی لینین ،ئەوەیە
كە لینین جەوهەری تیۆری شۆڕشگێڕی ماركسیزمی پاراست و لەم ڕێگایەوە،
توانی ناوكی فەلسەفیەكەی ئاشكرا بكاتەوە.
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لە دەقی  ،1924لینین بە((داهێنەری گەورە)) زانراوە ،پیاوێك كە
پڕۆلیتاریای ڕوسی بەرەو سەركەوتن ڕینوێنی كرد(( :لە كاتێكدا ڕووداوەكانی
سەردەم بەهۆی چاوپێداخشاندنەوەی گونجاو ،ئاشكراترو ڕوونتر بوون.
دەبێت لینینزم بە بەدیهێنەری ماركسیزم بزانی )).گرامشی لە یاداشتەكانی
گرتووخانە باسی ((پێگەی ئیلیچ {لینین})) دەكاتەوە(( :وەسفێك كە دەبێت
پێی بگەی ،ماركسیزم لە جیاتی زانست و كردەیە )).لە ڕوانگەی گرامشی
ماركسیزم  -لینینزم لە چەمكە بنەڕەتیەكانی بیردۆزەی ماركسیزم بناغەی
تیۆری دەدۆزێ��ت��ەوە ،كەلە ڕووداوە مێژووییەكان جیاوازە .پەیوەندی
هەردووكیان نەك لەسەر بناخەی نەریتێك ،بەڵكو دەبێ بە هۆی چەمكە
گونجاوەكان بۆ ماركسیزم تێی بگەی.
پاش شۆڕشی ئۆكتۆبەر ،ماركسیزم تەنیا بیردۆزێك نییە ،گواستنەوە
لە زانست بۆ كردە ،واتا گواستنەوە لە توانینی تیۆری بۆ كاریگەری مێژوویی.
گرامشی خێرا بۆی زیاد دەكات كە ئامادەیی زانستی ماركس ،قەت بە هۆی
ئاشكراكردنێك نییە ،كە بیكاتە ئەندامی فەخری تەالری بیرمەندان ،بەڵكو
بەهۆی پڕژانیەتی بۆ مەسەلەی پێكهاتەی مرۆڤە .هیچ كەس پێش ماركس
((چەمكداڕێژی ڕەسەن و یەكگرتووی جیهانی نەخستبووە ڕوو ،)).هەروەها
هیچ كەس شیمانەی ڕوودانی قۆناغێكی تازەی لە پێكهاتەی مێژوویی بە
بناغەی پێویستی بۆ ڕێگایەكی تازەی بیركردنەوەو تێپەڕاندنی تەواوی
ناڕەزاییەكانی نەزانی بوو ،ناڕەزاییەك كەلە هەمان بەرایی تێفكرین ،وەك
تاعونێك هەڕەشەی لێدەكرد.
لینین وارسی ڕاستەقینەی ((تێزەكانی فیورباخ))ە ،چونكە لە ڕێگای
چاكسازی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان بە شێوازێكی مێژوویی،
ڕێی بە ماركسیزمدا واز لە قۆناغی ڕەخنە بێنێت و ((شارستانیەت))ی نوێ
دابهێنێت .گرامشی ناتوانێت ئەفراندنی دنیای تازە بداتە پاڵ ماركسیزم،
چونكە لە ڕوانگەیەوە ئەم داهێنانە یەكسانە بە لە دایكبوونی شێوەی
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نوێی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بەرهەم هێنان ،بەهۆی خستنەالوەی پەیوەندی
سەرمایەدارانەی بەرهەم هێنان ،دەتوانی سنوورەكانی جیهانبینی ،كە هەمان
سنورەكانی فەلسەفەشن .هەربۆیە ((پێوەری ماركس و ئیلیچ {لینین} بە
مەبەستی دیاریكردنی قاتبەندی ،گەمژانە و بێكەڵكە .هەردووكییان ،دەربڕی
دوو قۆناغن :زانست و كردە ،دوو قۆناغێك كە لە ئانێكدا یەكسان و
نایەكسانن )).ماركس دەیتوانی بانگەشە بكات كە چارەسەری كێشەكانی
تیۆری ((هەرگیز كێشەی تێگەیشتن نییە ،بەڵكو كێشەی ڕاستەقینە لە
ژیاندایە ،كێشەیەك كە فەلسەفە ناتوانێت بە تەواوی چارەسەری بكات،
چونكە لە ڕوانگەی فەلسەفە ،مەسەلەكە تەنیا تیۆرییە ،)).بەاڵم ماركس
نەیتوانی تێی پەڕێنێت.
الی گرامشی ،پەیوەندی لینین و ماركس دەرەنجامی چەمكداڕێژیەتی
بۆ ماركسیزم لە جیاتی مێژووخوازی ڕەهایە .دەربارەی ڕاڤەی ئەنگڵز كە
چینی كرێكار فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانیایان بە میرات گرتووە ،هەروەها
دەكرێت هەر ئەوە بگوترێت .لە یاداشتەكانی گرتوخانە ،لە شوێنێك ئەم
پرسیارە دەكرێت كە گرامشی دەیسەلمێنێت شرۆڤەی ماركس بۆ فەلسەفەی
كالسیكی ئەڵمانی ناتوانێت تایبەت بێت ،دەبێت لە پەیوەندی بە پێكهاتەی
كەلتوری بۆرژوازی ،لە نوێوە شیبكرێتەوە .تێكڕای ئەم ڕاڤەیە لە مێژووەكانی
ناسراو بە ماركسیزم دوورە ،بە تایبەت لەم بڕیارەی ئەنگڵز كە نەریتی
كەلتوری جواڵنەوەی چینی كرێكار ناتوانێت لە كراوەترین دەستكەوتەكانی
تیۆری بۆرژوازی جیا بكەیەوە .بە ئاشكرا ماركسیزمی گرامشی لە هەرجۆرە
یەكگرتنێك لەگەڵ نەریتەكان ڕەتدەكاتەوە ،كە لە خەباتی سیاسی و
بەكردەوە پێشكەوتنی چینی كرێكار دووربكەونەوە .دەكرێت هەمان چەمك
لە دەستەواژە تێكڕاییترەكانی دیكەشیدا ببینی .كە بەم چەشنە پێناسەی
ماركسیزم دەكات(( :تیۆرێك بۆ ئەو چینە كە دەیەوێت ببێتە دەوڵەت)).
ماركسیزم بە هۆی خستنەڕووی چاكسازیەك لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
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بەرهەم هێنان ،تەنیا ڕەخنەی تیۆری گێچەڵی فەلسەفی نییە(( ،دیالەكتیكی
ڕاستەقینە))یانە .پڕۆلیتاریا ل��ەوێ دەبێتە وارس��ی فەلسەفە كە دوای
دامەزراندتی دەوڵەتی نوێ ،ئەو بەڵێنە بنەڕەتیەی بردەسەر كە بەوپێیە،
پێكهاتەی مێژوویی بۆ كەلتوری نوێ كۆتایی دێت ،فەلسەفە بەكردەوە لە
ناویدا ڕوانینێكی نوێیە بۆ جیهان .بەپێی ئەم ڕوانینە ،ڕەخنەكانی فەیلەسوف
بەهۆی پەیوەندی نوێی ڕووناكبیران و جەماوەر ،بەشێوازێكی مێژوویی
بەدی دێت.
لە ڕوانگەی گرامشی ،ئامادەیی یەكالكەرەوەی ماتریالیزمی فەلسەفی
لە بەڵشەفیزم و نەریتی لینینستی مایەی شەرمە زارییە ،بەمەش دەبێت
ئەم نەریتە لە هەرجۆرە بیروبۆچونێكی تیۆری بە تاڵ بكرێتەوەو مانایەكی
مێژوویی پێبدرێ .گرامشی لە شرۆڤەی گۆڕانی شێوازەكانی كە ماركسیزم
لە یەكەم قۆناغی خۆی بە ناونیشانی ((چەمكداڕێژی گروپی كۆمەاڵیەتی
بندەست)) تێی پەڕاندن(( :لە مێژووی كەلتور ،كە پانتاییەكەی زۆر لە
مێژووی فەلسەفە فراوانترە ،هەر كە كەلتوری خەڵك بەهۆی ئەزمونی
قۆناغی شۆڕشگێڕی بوژاوەتەوەو مسی چینێكی نوێ لە بەردی كانزایی
خەڵك دەركەوتووە ،كاتی بوژانەوەی ((ماتریالیزمەو لە خاڵی بەرامبەری،
چینی باو پەنایان بردۆتەبەر فەلسەفەی ((ڕۆح)) )).گرامشی یەكسەر بۆی
زیاد دەكات(( :چەمكداڕێژی ماتریالیستی لە ڕوانگەی سیاسی نزیك خەڵك،
لە ((ئەقڵی ساغ)) نزیكە )).دەكرێ جەختكردنەوە لە ماتریالیزمی فەلسەفی
بە سەرانەیەك بزانی كە بەڵشەفیزم لە ناوەندێك دەكۆڵێتەوە كە تێیدا
پێكدەهات و كاری دەكرد ،تا ئەم ناوەندە ببێتە پاڵپشتی .سەرەڕای ئەم كارە
یەكێتی تیۆری ناخاتە مەترسیەوە(( :پیاوی فەلسەفە لە سیاسەت دەنوسێت:
بە زەین دەگات دەبێ لە نوسینەكانی دەربارەی سیاسەت ،بۆ فەلسەفەی
((حەقیقی))ەكەی بگەڕێی)).
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لە ئەنجامدا ،لێكدژیەك لە نێوان تیۆری سیاسی لینین و پێگەی لە
مشتومڕە فەلسەفیەكاندا هەیە لە ڕوانگەی گرامشی ،ئەگەر هاوپەیوەندیەك
لە تێڕوانینی لینین لە سەرەتاوە تاكۆتایی هەبووبێت ،دەبێت لە بە
گژداچوونەوەی ئابوری باوەڕی بۆی بگەڕێی.
تیۆری هەژمونی كە ئاڕاستەكەری تاكە وەاڵمی بڕواپێكراو بۆ
بەرگری پەكی خراوە ،لە تیۆری شۆڕشدا بەردەوامە هیچ نییە ،بێجگە لە
دوا قۆناغی مشتومڕی تیۆری كە ڕەگەكەی لە تیۆری حزبدایە .ڕوانگە ((دژە
شۆڕشگێڕە)) زۆرەكان كە لینین گرفتاریان دەبێت ،هەموویان لە تیۆری
ئابوری باوەڕانە ،سەندیكالیستی یان ڕیفۆرمیستی كورت دەبنەوە .تیۆری
خۆڕسك ،كە دەوری حزب و تیۆر بەوپێیە گرنگ نییە ،چونكە ((مرۆڤەكان بە
خۆڕسك ،ئۆتۆماتیك ،لە ژێر گوشاری ڕووداوەكان كاردەكەن)) شتێك نییە،
بێجگە لە ئاكامێكی تری ((ئابوری باوەڕی)) كە لە ڕێگای نیشانە دیارەكانی
خۆی وەك سەندیكالیزم و ڕیفۆرمیزم ،تێكڕای ئەنتەرناسیۆنالی دووەمی لە
خۆگرتبوو .پێشگریمانەی تێكڕاییە كە خەباتی چینایەتی ((دەتوانن خۆڕسكانە
بە دواڕۆژی سەرمایەداری كۆتاییان بێت ،بە خەڵێك كە كۆمەڵگای نوێ لە
هەناویدا لە دایك دەبێت)).
ئەگەر پەسەندی بكەین تایبەتمەندی سەرەكی تێفكرینی لینین
بەگژداچوونەوەی ئابوری باوەڕی و تیۆری ڕێكەوتە ،لەم كاتەدا بەهۆی
بەستنەوەی ئەو ڕوانینە بە فەلسەفەی هاوڕێك لەگەڵی توشی كێشە دەبین.
خودی ئابوری باوەڕی بە هۆی ماتریالیزمی مێژوویی ناتوانێ حەتمی بێت،
مەگەر ڕەهەندی فەلسەفەكەی خۆی بدۆزێتەوە .گرامشی هەوڵدەدات
نیشانی بدا كە لە ڕێگای ئەم دژایەتی دەروونیەی تێفكرینی لینینەوە،
گرنگترین داهێنانی تیۆری ماتریالیزمی مێژوویی دەتوانێت لە ڕێگای ڕوانگە
ناشۆڕشگێڕیەكان ،لە نوێووە بۆخۆی كێش بكات.
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زۆربەی فۆڕم پێدانی ماركسیزم  -لینیزم دوای مردنی لینین ،جۆرێك
پێشگریمانەی ئەو شتە بوو كە بووە ((ماركسیزمی ڕوسیا)) .لێرەدا پێویستە
داكۆكی گرامشی لە ڕاڤەی ماركسیزم  -لینیزم پەسەند بكەین كە سەراپای
لە الیەنگریەكانی فرەجۆری هەبووی ئەنتەرناسیۆنالی كۆمۆنیست ،جیاوازە.
لە وەاڵمدانەوەی ئەم تێزەی گرامشی كە ((لینیزم چاوپێداخشاندنەوەی
جیهانییەو تەنیا تایبەت نابێت بە پڕۆسەی شۆڕشی پڕۆلیتاریا)) ،بۆردیگا
ڕەخنەی لە حزبی ئیتاڵیا گرت كە جواڵنەوەی كرێكاری تێڕوانینی جیهانی
تایبەتی خۆی بۆ ماركسیزم هەیە ،لینین لەم ناوەدا بە ڕیڤیزییۆنیست
دانانرێ ،بەڵكو درێژەی هەمان ڕێیە  -ڕاڤەیەكە بۆ لینیزمیش بە هەمان
ئەندازە ڕاست دەكات .پێگەی بۆردیگا دەرەنجامی نزیكێتی بۆ تێكڕای ڕاڤەی
باوی پێشتری ماركسیزم .تەنانەت تیۆرداڕێژانی گەورەی چەپی ئەڵمانی ،كە
لە ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم بە توندی پەالماریان درا ،لە پەسەند كردنی
چەمێكی نوێی ماركسیزم  -لینیزم زۆر دووربین بوون.
پەسەندكردنی لینیزم وەك سیستەمێكی هزری لێكجیاو ڕەتكردنەوەی
ماركسیزمی ئەنتەرناسیۆنالی دووەم ،سەرچاوەی لە باوەڕی گرامشی گرتووە
كە ((گەڕانەوە بۆ ماركس)) لە تەواوبوونی ئاماژە داهێنانەییەكەی بە دەرە
كە شۆڕشی ئۆكتۆبەری هەبوو ،نەشیاوە .هەربۆیە لە نوسینەكانی - 1926
 ،1925بەڵشەفیزم بە ڕێگەی گەڕانەوە بۆ ماركس دەناسرێت و ئامانج لە
خەبات بۆ دەنگۆی لینیزم ،وەستانەوە لە بەرامبەر ڕیڤیزیۆنیزمە.
كاتێك ماركسیزم  -لینیزم هەندێك لە كەسایەتیەكانی ماركسیزمی
ئەنتەرناسیۆنالی دووەم��ی لە نوێ پێشنیاز كرد ،لینیزم گۆڕا بۆ خاڵی
پەیوەندی ((نەریتی شۆڕشگێڕی)) كە بە شێوازێكی ناڕەخنەییانەی بە
شە دواكەوتووەكانی ڕاب��ردووی لەخۆ دەگرت ،گرامشی دژی پلیخانۆف
هەڵوێستی گرت و پەیوەندی بە البریۆالوە كرد.
((شكڵ پێدانی كێشە فەلسەفی))ەكەی ،بووە خاڵی بەرایی بۆ ئەم
103

ئاشنابوون بە گرامشی

پێكهاتە و پێشكەوتنە كە باوەڕی بە ڕوانینی جیهانی هێناو هەنگاوی بۆ
پاراستنی بنەماكانی لینیزمی سیاسی هاویشت .البریۆال لە بەرهەمەكانی
بەرایی گرامشیدا ئامادەیە ،بەاڵم ڕاڤەكەی بۆ مارتریالیزمی مێژوویی پێشتر
بێكەڵك و كۆن ببوو.
ڕووخساری نوێی البریۆال لە ساڵی  1925دەركەوت و لە جیاتی
البریۆالی چەند وتارێكی دەربارەی چەمكداڕێژی ماتریالیزمی مێژوویی،
البریۆالی سۆسیالیزم و فەلسەفە باڵوكردەوە .جەختكردنەوەی البریۆال
نەك لە سەر ڕاڤەكاری دژی زۆرەملێیانەی ماتریالیزمی مێژوویی ،بەڵكو
لە ڕوانگەی بۆ فەلسەفەی ماركسیزم بوو ،ئەگەر گرامشی لە نوسینەكانی
بەرایی هەوڵیدا البریۆال بخاتە باسەكانی دژی پۆزیڤیتستیەوە ،لە قۆناغی
دووەم البریۆال لە پانتایی ئەزمونی ئەنتەرناسیۆنالی دووەم مانای بۆی
هەبوو .ئامادەیی تەواوی البریۆال لە ڕاپۆرت بۆ كۆمیتەی ناوەندی خاڵێكی
گرنگە ،كە بە فەرمی سەرەتای بەڵشەفیزەكردنی حزبی ئیتاڵیای دوای كۆتایی
كۆمیتەی ڕاپەڕاندنی پێنج بوو .گرامشی پاش نوسین نامەیەك بەدوای یەكدا،
لە ساڵی  1926هاوپێچی ڕاپۆرتی باسەكانی حزبی ڕوسیە نێردرابوو ،نوسی:
((من چاوەڕێی دەقی ڕاستكراوە و تەواوی نامەكانی ئەنتۆنیۆ البریۆالم بە
پێشەكی ڕیازانۆف .بۆ ژمارەی یەكەمی (ئاوردینی نۆف) پێویستم پێیەتی.
دەبێ پەلە بكەین)) بڕیار بۆ باڵوكردنەوەی نامەكانی بۆ ئەنگڵز ،كە یەكسەر
دوای گرتنی لە (ستاتۆ پرایڤ) باڵوكرایەوە ،بەشێك بوو لە خەباتی سیاسی
و تیۆری.
گرامشی لە نوسینەكانی گرتوخانە ،بە گشتی گەشەی بەم ڕوانینە
نوێیە جیهانییە نەداوە .تەنیا دەستنوسی تیۆری بۆ فراوانكردنی هەژمونی
سیاسی چینی كرێكار لە ناوچەیەكی دیاریكراو ڕەخساند .لێرەدا دەتوانین
جارێكی دیكە بپرسین ئایا قسەكردن لە تیۆری ماركسیزمی گرامشی ئاسانە
یان نا ،ئەگەر پەسندی بكەین گرامشی لینیزمی بە وەرزێكی نوێی مێژووی
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ماركسیزم دەزانی ،وەاڵمێكی نەرێنییە .لینین دەسپێكی الیەنگری سەلماندنی
بۆ تێكڕای فەلسەفەی ماركسیزم ئاڕاستەكرد ،نەك تەنیا بەشی تایبەتیی،
هەرچۆنێك بێت ،لە ڕوانگەی گرامشی بەدیهێنانی ئەم الیەنگریە لە ئاستی
سیاسی و كەلتوری پێكهاتنی ماركسیزم ((سەنتێزی نوێ))ی لێدەكەوێتەوە.
لینین لە جیاتی تیۆرسێنی چەمكی هەژمونی(( ،هەڵسەنگاندنەوەی
بەرەی فەلسەفی)) بە پێویست دەزانی ،بەاڵم بە هەرحاڵ بۆخۆی چەكە
گونجاوەكانی ئامادە نەكردووە ،كە بۆ ئەم هەڵسەنگاندنەوەیە پێویستە.
دەكرێ ئەم هەڵسەنگاندنە لە هەناوی شرۆڤەی ڕەخنەیی دوبارەی پەیوەندی
نێوان ماركسیزم ،جواڵنەوەی كرێكاری و كەلتوری مۆدێرن دەربكەوێت.
دەبێت لە چیدا بكرێت؟ گرامشی حزب تیۆری شۆڕشگێری لە خۆگرتووە ،تا
ئاستێك ماركسیزم بە شێوەیەكی ڕەخنەیی بە تێكڕای شێوازی زانیاری هەبوو
دەبەسترێتەوە ،كە لە عەقڵی ساغی جەماوەرەوە بیگرە تا باشترین نمونەی
كەلتوری ئەوروپی .كاتێك گرامشی بەڕاشكاوی ڕایگەیاند كە مێژووی پێشتری
جواڵنەوەی ماركسیزم نەماوەو ماركسیزم نەیتوانیووە پەیامەكەی دەربارەی
((پێشینەدان بە گرنگترین ئاماژەی كەلتوری خوالوە ،فەلسەفەی كالسیكی
ئەڵمانی ،ڕابپەڕێنێ و گرووپێكی ڕووناكبیران ڕێكبخات كە چەمكداڕێژی
تازەی دنیا بۆ گروپێكی كۆمەاڵیەتی نوێ ئەنجام بدەن)) ،نەك ڕەخنەگری
نێونەتەوەیی دووەم بوو ،بەڵكو چ لە ڕوانگەی مێژوویی و چ لە ڕوانگەی
تیۆری ،لە تێفكرینی لینین جیاببۆوە.
چینی كرێكاری ڕوسیە لە ڕێگای دامەزراندنی دەوڵەتێك بۆخۆی،
توانیبووی ببێتە وارسی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانیا ،بەاڵم بۆ پچڕانی
پاشماوەی ئەڵقەكانی زنجیر ،پێویست بوو ماركسیزم دووبارە ناسنامەی خۆی
ئاشكرا بكات(( :لە زەین دابوونی كە فەلسەفەی كار ستراكتۆری سەربەخۆو
بێالیەن لە تێفكرینی ئەنتاگۆنیزم لەگەڵ تێكڕای فەلسەفەكان و ئایینە
باوەكان نییە ،واتا لە ڕاستیدا ،ئەگەر تاك بە كردەوە تەسلیم نەبووبێت،
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دەبێ پەیوەندی خۆی بە جیهانی كۆن بپارێزێت )).ئەم كردەوەی كانتی
لەگەڵ چەمكی مێژووخوازی ڕەها دەربارەی هەڵدەسەنگێنێت كە گرامشی
بەدواوەیەتی ،گریمانەیەكی لەكەدار نەبووە بۆ ئەفراندنەوەی سەنتێزی نوێی
نێوان ماتریالیزم و ئایدیالیزم ،سەنتێزێك كە لە ڕاڤەكاریەكانی ماركس لە
بیركرابوو Kبەم حاڵە سەنتێزی نوێ بە دەست نایەت .گرامشی بۆخۆشی
قەت بۆ بە دەستهێنانی واخۆی پیشان نادات Kبە تەواوكردنی ڕەخنەی
فەیلەسوفی تاكیەت بە شێوازی جیاجیا ،كە هەم لە هەناوی ماركسیزم
و هەم لە دەرەوەی بەرهەم دەهێنرێتەوە ،تەنیا جواڵنەوە لەجیاتی یەك
لە تێكڕایە كە دەكرێت ئەم سەنتێزە نوێیە بئەفرێنێت(( :پەیامێك كە لە
سەرەتای جواڵنەوەی ڕووناكبیری تاكیەت (ماركس و ئەنگڵز) كرێكارانی
خاوەن توانای زانستی (وەك دایتزگن ،كرێكاری ئەڵمانی) دەیانهێنایەئارا،
ئەمڕۆ لەسەر شانی حزبی كۆمۆنیست و ئەنتەرناسیۆنال لە بری یەك لە
تێكڕایە)).
تا هەنوكە ڕووناكبیرانی كۆمەڵی ماركسیزمی نوێیان نەهێناوەتەدی.
پڕۆژەی گرامشی لەئاستی پڕۆژە ماوەتەوە .پێشكەوتنەكانی چینی كرێكار،
بە هەمانشێوە كە ب���ەردەوام گ��وت��راوە(( ،بااڵدەستی هەنگاو))ە.ئەم
چینەهیچ جۆرە لێكۆڵینەوەیەك و پێشكەوتنێكی نوێی بۆ زانستی سیاسەت
نەخستۆتەڕوو .هەمان بارودۆخ بۆ پڕۆژەكانی تری گرامشیش ڕاستە ،بۆ
هێنانەدی ماركسیزم لە جیاتی ڕوانێنێكی یەكگرتوو بۆ جیهان بەمەبەستی
دامەزراندنی كۆمەڵگایەكی جیاواز.
واقعیەتە كە هیچ ڕووناكبیرێك بۆ ڕێنمایی كردنی ئەم پڕۆژەو
بەدیهێنانی سەری هەڵنەداوە ،لە ڕاستیدا دەكرێ ماركسیزمی گرامشی بە
جۆرێك ((ماركسیزمی پارچە پارچە)) بزانی .ڕاڤەكاریەكەی بۆ ماتریالیزمی
مێژوویی لە بری زانستی مێژوو سیاسەت ،ئاماژەی بە كەڵكی بۆ مێژوونوسی
تێدایە ،زانستێك كە ،هەرچۆنێكبێت ،لە كامڵبووندایە .مێژووخوازی ڕەها
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لە یەكەم قۆناغی خۆی بۆ نەریتی مێژووخوازی شاراوە گۆڕا كە چوارچێوەی
كەلتوری ڕووناكبیرانی باوە .كاتێك كە شرۆڤەی تیۆری ماركسیستی بەردەوام
بوو ،مێژووخوازی ڕەها لەسەر ئەم بۆچوونە هەڵەیە فووی لە ئاگری
دوبەرەكی و ناكۆكی كرد كە كاری گرامشی ،دەوری تیۆر ڕەتدەكاتەوە.
باوەڕبووان بەم بۆچوونە ،ڕەنگە تا ئەو ئاستە مافی خۆیان بێت كە بزانن الی
گرامشی ،تەنانەت الی تێكڕای جواڵنەوەی كرێكاری ،هیچ جۆرە دەورێكی
داهێنەری بۆ فەیلەسوفی تاكیەت لە زەین نەگیراوە و مێژووخوازی ڕەهاو
زانستی مێژوو سیاسەت ،بۆ بەرهەمهێنانی تیۆری پێویستی بە شێوازێكی
جیاوازە.
ئەم بانگەشەیە كە دەكرێت كاری گرامشی بە تیۆری گشتی بزانی،
واتا ڕەتكردنەوەی ((گرامشی پارچە پارچە))یە ،بەاڵم هاوكات داكۆكی لەم
خاڵە دەكا كە ڕاڤەی گرامشی بۆ ماركسیزم ،لە بەگژداچوونەوەی شێوازمەند
بە خاڵی قەیرانی ئەم تیۆرە گەشە دەكات ،وەاڵمی تاكیەت لە پەیوەندی
بە كاریگەری دووالیەنە پێكدێن .ئەم ڕاڤەكاریە ((سیستەمی ڕێساو شێوازی
دروست و نەبینراو))ە كە ناتوانرێ توخمە تاكە داتاشراوەكانی جیابكەیەوە.
ئامانج ،لە بێژینگدانی ماركسیزم بۆ جیاكردنەوەی ئەو گەوهەرانەیە كە
تێكڕای قۆناغی مێژوویی ماركسیزم لەسەریان وەستاوەتەوەو جێگیركردنی
توانینی پێویست بۆ هێنانەدی ماركسیزمە لە داهاتوو.
بەاڵم جواڵنەوەكە هەرگیز شایستەی ئەم پەیامە نەبووە :پڕۆژەی
تیۆری گرامشی بۆخۆی قوربانی شۆڕشی ناچاالكە ،بەاڵم شۆڕشی ناچاالك
هێشتا بە خەبەرە .ڕەنگە پشت بەستن بە كامڵبوونی ئەم شۆڕشە ،بۆ
وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانە پێویست بێت كە هێشتا گرامشی لە نێوان
دوو جەمسەری لێكدژ ،پەكخراو دەهێڵنەوە :ئایا كارەكەی یۆتۆپیای بە
هێزو ساغ ،لێوانلێو لە ئاماژەی كەلتوری لەخۆ دەگرێ ،یان هەوڵێكە بۆ
دیاری كردنی ڕەفتاری تیۆری و سیاسی چینی كرێكار لەسەردەمی ڕووخانی
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شێوەی بەرهەم هێنان ،لەو كاتەدا دەترسان كە ئەوەی مردووە ،بتوانێت
ئەوەی زیندووە بخاتە مەترسییەوە ،لە شرۆڤەی كۆتایی ناوەڕۆكی كرداری
شێوێندراوە .كاتێك گرامشی دەربارەی چەمكی شۆڕشی ناچاالك ،ڕایگەیاند
ئەم چەمكە ((ئەنتی تێزێك پێشگریمانە دەكات ،یان باشترە بڵێین ،پێشبینی
دەكات ،كە دەتوانێ سەرسەختانە توانای ڕسكاندن ئاڕاستە بكات)) ،بەاڵم
واتای تێكڕای لێكۆڵینەوەی تیۆری لەم وشانەدا ،كۆكردۆتەوە.

ئەم دەقە وەرگێڕانێكە لە:
- Leonardo Peggy, Grimace›s General Theory of Marxism,
in TELOS: a quarterly of radical thought, No. 33, Fall
1977.
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 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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ئاشنابوون بە گرامشی

