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كارل پۆپەر
لیبرالیزم و فەلسەفەی زانست
د .حوسەین بەشیریە
وەرگێڕانی :پێشڕەو محەمەد
كارل رایمۆند پۆپەر ( )1994-1903زێتر وەكو فەیلەسوفێكی زانست و
ئێپیستمۆلۆجیست ناوبانگی پەیدا كردوە .هێژموونی زانستی پۆپەر ،بە تایبەتی لە
كایەی مێتۆدۆلۆجیی زانستیدا ،كاریگەری زۆرە و جێ بڕوای هزرڤانانی دیسپلینە
جۆراوجۆرەكانی زانستە .پۆپەر لە نەمسا هاتە جیهانەوە و لە زانكۆی ڤییەنا
ماتماتیك و فیزیك و سایكۆلۆژی خوێند .لە گەنجیدا چاالكی سیاسیشی هەبوو
و ئاراستەكانی سۆسیالیزمی وەرگرتبوو .لەو رۆژگارەدا ئەو لە روانگەی زانستی
و فەلسەفەییەوە ،رەخنەی لە پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی گروپی ڤییەنا دەگرت.
رەخنەكانی لەم بوارە ،لە گرنگترین كتێبیدا بە ناوی لۆژیكی دۆزینەوەی زانستی
( )1934باڵوكرایەوە ،كە خودی گروپی ڤییەنا ئەم كتێبەیان چاپ و باڵوكردەوە.
پۆپەر لەتەك باڵوبوونەوە و سەركەوتنی فاشیزم ،نەمسای جێهێشت و رۆیشت
بۆ نیوزێالند ،و لە ساڵەكانی  1945-1937لەو واڵتەدا بە وانەگوتنەوە خەریك
بوو .لەو قۆناغەدا بەرهەمە سەرەكییەكەی خۆی ،واتا چڤاتی كراوە و دوژمنانی ،
نووسی .ئەو دوای كۆتاییهاتنی جەنگ ،لە بریتانیا نیشتەجێبوو و بوو بە پرۆفیسۆری
فەلسەفەی زانست و لۆژیك لە زانكۆی لەندەن .لە ساڵی 1957دا كتێبی هەژاری
هیستۆریسیزم (مێژووگەرایی)  ،لە 1963دا گومانەكان و پوچەڵكردنەوەكان  ،و لە
1972دا زانینی ئۆبژێكتیڤ :تێڕوانینێكی پەرەسەندنخوازانە ی نووسی.
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پۆپەر لەم بەرهەمانەیدا ،بەڵگاندنەكانی خۆی لە رەخنەی پۆزەتیڤیزم و
رەتكردنەوەی یاسامەندی مێژوو پێشخست و پەرەیپێدا .تێڕوانینی سەرەكی ئەو
رەتكردنەوەی مێتۆدی ئیندۆكسیۆنە لە زانستە ئەزموونییەكاندا ،كە بەپێی ئەوە،
گریمانە زانستییەكان بە بینینە پۆزەتیڤەكان دەسەلمێندرێن .توێژینەوەكانی پۆپەر
بووەتە هۆی قسە و هەڵوەستە لەسەركردن لە نێوان الیەنگرانی پۆزەتیڤیزم
و ماركسیزمدا .پۆپەر لە كایەی هزری سیاسییدا ،لە روانگەیەكی زانستی و
فەلسەفەییەوە بەرگریكردووە لە لیبەرالیزم و دیموكراسی و بە بەهۆی بڕوابوونی
بە پرەنسیپی ناجەختی لە فەلسەفە و فیزیكدا ،جەختی لەسەر هزری ئازادی
مێژوو لە كۆت و بەندی یاساكان و پێشبینی نەشیاوی ئایندە كردەوە .لە بەرهەمە
سەرەكییەكانی دیكەی ئەو ،دەبێت ئاماژە بكەین بە پاشكۆی لۆژیكی دۆزینەوەی
زانستی لە سێ بەرگدا :ریالیزم و ئامانجی زانست ( ،)1983جیهانی كراوە:
ئارگیومێنتێك بۆ نادێتێرمینیزم ( ،)1982تیۆری كوانتەم و سیزم (اختالف نڤر) لە
فیزیكدا (.)1982
بە شێوەیەكی گشتی پۆپەر بەرگریكاری هزری ئازادی سیاسیی و ملمالنێی
ئازاد ،تیۆرداڕێژی ئەندازیاری چڤاتی پلە بە پلە (جز بە جز ) ،بەرگریكاری
چڤاتی كراوە  ،و نەیاری مێژووگەرایی و هەرجۆرە ئایدیۆلۆژییەكی شۆڕشگێڕی و
یۆتۆپیاییە ،هەروەها گۆزارشتە گفتوگۆئامێز و تازەكانی پۆپەر لە هزری فەیلەسوفە
سیاسییە كۆنەكان ،بەتایبەت پالتۆن و هێگل ،ئەویان لە ریزی راڤەكارە ناودارەكانی
فەلسەفەی سیاسیی داناوە .بنەمای هزری سیاسیی پۆپەر ،دەبێت لە برگریكردنی
ئەو لە لیبەرالیزم بۆی بگەڕێین ،بەاڵم لەبەرئەوەی لیبرالیزمەكەی پەیوەندی هەیە
بە تیۆرییەكانی لەبارەی زانستەوە ،بۆیە پێویستە بەرگریكردنی ئەو لە لیبەرالیزم
لە دەقی تیۆری گشتی ئەو لەبارەی ناوەرۆكی زانین و ئازادی و ئاوەزگەرایی
هزرین و پراكتیكی مرۆیی ،بۆی بگەڕێین.
فەلسەفە و مێتۆدی زانست
لە دەستكەوتە سەرەكییەكانی تیۆریی زانستیی پۆپەر ،دۆزینەوەی وەاڵمە
بۆ كێشەی ئیندۆكسیۆن لە زانستدا ،كە لە رۆژگاری دەیڤد هیومەوە گومانێكی
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سەرەكی لە بنەڕەتی زانستیی ئەزموونگەری دروستكردبوو .لە سەردەمی
فرانسیس بەیكن ،زانستی ئەزموونگەری و یاساویست ،پشت بەست بوو بە
پرەنسیپی ئیندۆكسیۆن(( :تیۆریی نادروست لەبارەی زانست ،كە بە بەیكن
دەستی پێكردبوو ...تیۆرییەك بوو پشت بەست بەوەی زانستە سروشتییەكان
هەموویان زانستی ئیندۆكسیۆنین))  ،بەاڵم هیوم گومانی لەم فۆرمە كرد،
بەڵگەوەی ئەوەی خستەڕوو ،كە لۆژیكیانە ناتوانین یاسا راستەكان لەبارەی شتە
ئەزموونكراوەكانی رابوردوو ،لە ئاییندەشدا بە راست و فراوان بزانین ((زانست
لە بنەڕەتدا ئیندۆكسیۆنی و پشت بەست بە ئەزموون و بینین نییە ،و هیوم ئەم
ئەفسانەیەی تێكەڵكردووە))  .لەم رووەوە زانستی ئەزموونگەریی ئیندۆكسیۆنیی
یاساویست لە روانگەی لۆژیكی و ئەزموونییەوە بنەڕەتێكی پتەوی نییە ،لەبەر
ئەوەی ئیندۆكسیۆن شیاوی دیدۆكسیۆن نییە لە لۆژیك و ئەزمووندا .پۆپەر
بەڵگەی ئەوە دەهێنێتەوە ،كە راستی یاسا دۆزراوەك��ان (بەو جۆرەی هیوم
دەیگوت) شیاوی سەلماندن نین ،بەاڵم لە بنەڕەتدا لەبەر ئەم هۆیەی ناتوانین
رەتیانبكەینەوە ،بەڵكو پێویستە لەڕێگەی تاقیكردنەوەوە هەڵبسەنگێندرێن (و لە
روانگەی هاوتاییبوونەوە دەوڵەمەندتر بن) ،بۆئەوەی بتوانین ئەوانە ڕەتبكەینەوە
یان بە درۆیان بخەینەوە .لە بەرانبەر رەخنەكەی هیومدا ،پۆپەر باوەڕیوایە
((ئێمە بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی پاسیڤانەی دووبارەبوونەوەی رووداوەكان بین ،كە
هەندێك رێسا بەسەرماندا بسەپێنن ،ئەوا ئاكتیڤانە هەوڵدەدەین رێساكان بەسەر
جیهاندا بسەپێنین .هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی وێكچوونەكانی نێو جیهان بدۆزینەوە ،و
ئەوانە بەپێی ئەو یاسای خۆمان دامانهێناوە ،ڕوونبكەینەوە ،بۆ ئەوەی چاوەڕوانی
چەند پێشەكییەك بین ،رووەو دەرەنجامەكان دەڕۆین .لەوانەیە هەمان ئەو
دەرەنجامانەی ،ئەگەر نادروستیان دەرك��ەوت ،بەركەناریان بكەین)) ،كەواتە
دەبێت تیۆرییە زانستییەكان وەها رێكبخەین ،كە بە ئاسانی شیاوی رەخنەلێگرتن
و پووچەڵكردنەوە بن .دانایی و زانست لە رێگەی پوچەڵكردنەوە و رەخنەوە
پێشدەخرێن .بە دەربڕینێكی دیكە ،هەوڵدانی هزری لە رێگەی رەتكردنەوەی
تیۆرییەكان ،گەشەكردنی زانستی لێدەكەوێتەوە .گەرەكە پووچەڵشیاوی ببێتە
جیاكەرەوەی بڕیارە ئەزموونییەكان لە نائەزموونییەكان و ببێتە پێوەری دیاریكردنی
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زانست لە نیمچەزانست  .لە پرۆسێسیی پەرەسەندنیی زانستدا ئەو گومانانەی
الیەنن لە روونكردنەوەی شتەكان ،لێدەدرێن و پاشان ئەو گومانانە لە رێگەی
تاقیكردنەوەوە پووچەڵدەكرێنەوە .لەم رووەوە گەشەسەندنیی زانست بەرهەمی
مێتۆدی هەڵە البردنە .
كەواتە زانستی ت��ەواو و نەگۆڕ بوونی نییە .زانست لە رەخنە و
پووچەڵكردنەوەوە بەرهەمدێت .بە پێچەوانەی تیۆریی باوی پۆزەتیڤیستەكان،
گەشەسەندنیی زانست لە جەختكردن و سەلماندنی تیۆرییەكان نییە ،بەڵكو
بەرهەمی رەخنەكردنەكانی و گۆڕان تێداكردنەكانییەتی(( .مامەڵەی زانستیی
رەخنەكارییانەیە ،دوای جەختێتی ناكەوێت ،ئەزموونە سەرەكییەكانی گەرەكە،
ئەو ئەزموونانەی لەوانەیە لە رێگەی تاقیكردنەوەوە ئەو تیۆرییە پووچەڵبكرێتەوە،
بەاڵم هەرگیز ناتوانێت بیانسەلمێنتێت)) .
لەم رووەوە زانست و زانینی زانستی ناوەڕۆكێكی ناجەخت و ناكۆتایی
و گومانئاسای هەیە .ناكرێت بە هیچ تیۆرییەكی زانستی بگوترێت تەواو راست و
حەقیقین ،تەنها دەشێت بوترێت ئەزموون الیەنگری ئەوە(( .وێنەی گشتی زانست
لەمەدایە ،كە ئێمە پرسێكی بەرچاو هەڵدەبژێرین ،پاشان ئازایانە و نەترسانە
تیۆرییەك وەكو رێگەچارەیەكی كاتی پێشەكەشدەكەین ،پاشان بە توانستی خۆمان
هەڵدەستین بە رەخنەگرتن لە تیۆرییەكە ،واتا هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی رەت
و پووچەڵی بكەینەوە .ئەگەر لە رەتكردنەوە و پووچەڵكردنەوەدا سەركەوتوو
بووین ،ئەوا تیۆرییەكی دیكە دەخەینە روو ،و جارێكی دیكەش ئەوە رەخنە
دەكەین ...گشت مێتۆدی زانست دەتوانین بۆ ئەم پەیڤانەی كورتبكەینەوە :گومانی
نەترسانە لەژێر پشكنینی رەخنەكردنی توند و لەتەك تاقیكردنەوەی سەخت)) .
بەمجۆرە بەهۆی پرەنسیپی پووچەڵكردنەوە ،لە هەر زەمینەیەكدا دۆزینەوەی
تیۆرییەكی تەواوتر شیاو دەبێت .پنتی گرنگ لە تیۆری زانستی پۆپەردا ئەوەیە،
كە تیۆرییە زانستییەكان بەرهەمی گومان(حدس)ن ،و راستییەكەی ،ئیندۆكسیۆن
رۆڵێكی لە بەرهەمهاتنی ئەوانەدا نییە .ئەزموونەكان و تاقیكردنەوەكان نە تەنها
بنەمای تیۆرییەكان نیین ،بەڵكو لەژێر رۆشنایی ئەواندا واتا پەیدا دەكەن و
تیۆرداڕێژ دوای گومان و روانین بە دوای ئەوانەدا دەڕوات(( .تیۆری گومان و
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پووچەڵكردنەوە نیشانیدەدات ،كە بۆچی هەوڵی ئێمە بۆ سەپاندنی گوزارشتە
تیۆرییەكان بەسەر جیهاندا لۆجیكیانە دەبێتە هۆی بینینی وێكچوونەكان ...تیۆرە
زانستییەكان كورتەی بینینەكان نیین ،بەڵكو داهێنراون ،ئەو گومانە نەترسانەن،
كە بۆ تاقیكردنەوە دەخرێنە روو ،بۆ ئەوەی ئەگەر ناكۆك بن لەتەك بینینەكان،
بسڕدرێنەوە))  .ئیندۆكسیۆن لە راستیدا پرۆسیسێكی دەروونییە نەك لۆجیكی.
تیۆرییە تازەكان بەرهەمی ئەزموون و ئیندۆكسیۆن نیین ،بەڵكو دەرەنجامی
رەخنەی تیۆرییە هەبووەكانن و گەیشتن بە هەر تیۆرییەكی تازە ،ئەوا لەخۆگری
گومان و ئینتوئسیۆنە .لە راستیدا تیۆر لە رووی كاتەوە لە پێش بینینە(( .لە
بنەڕەتدا بینینی بێ الیەنانە بوونی نییە .هەر بینینێك چاالكییەكی مەبەستدارە...
كە لە پرس و رەوش و دۆخە چاوەڕوانكراوەكانەوە (یان ئەوەی دواتر ناوم نا
«ئاسۆی چاوەڕوانی») دەكەوێتەوە .ئەزموونی هەڵچوون بوونی نییە ...گومانەكان
یان گریمانە گەرەكە لە پێش بینین و پێرسەپتكردنەوە بێت :ئێمە چاوەڕوانی لە
ناخداڕسكاو و زانینی لەناخداڕسكاوی شاراوەمان هەیە))  .بە شێوەیەكی پوخت
پرۆسیسی بەرهەمی زانست بەدەستهاتوو نییە لە ئەزموون و بینینەوە بۆ تیۆر،
بەڵكو لە تیۆرەوە بۆ ئەزموون و بینین بەدەست دێت.
بە شێوەیەكی گشتی بەو ج��ۆرەی بینیمان ،پۆپەر ئیندۆكسیۆن بە
جیاكەرەوەی زانست لە نیمچەزانست یان نازانست نازانێت .بە تێڕوانینی ئەو،
ئەوەی زانست لە نیمچەزانست جیادەكاتەوە هەڵەشیاوی و پووچەڵشیاویی
بڕیارەكانە ،لەبەرئەوەی تەنها بڕیارەكان شیاوی رەتكردنەوە و ئەزموونكردنن
 .رەتكردنەوە و پووچەڵكردنەوەی تیۆرییەكان ،هۆشی زانستی فراواندەكات.
گریمانە پووچەڵشیاوەكان ،كە ئەگەری بەدرۆخستنەوەیان زێترە نەك راستیان،
ئەوا لێكۆڵینەوە و پشكینینی زانستی دەوروژێنن .لەم رووەوە پۆپەر بڕوایوایە
پووچەڵكردنەوەی تیۆر و گریمانەكان رێگەی بەرفراوانی زانست خۆش دەكات،
نەك جەختكردنەوە و سەلماندنیان .بەم هۆیەوە پێویستە بەدوای دۆزینەوەی
كەموكوڕی گریمانەكانەوە بین ،و ئیدی رەخنەكردنی ئەم كەموكوڕییانە دەخرێنە
روو .بە گوتەی پۆپەر ((لە قۆناغی پێش زانستدا ئێمە نەفرەتمان لەو لێهزرینەیە ،كە
پێیوایە دەشێت ئێمە لەهەڵەدا بین ،كەواتە تا ئەو شوێنەی شیاو بێت بە شێوەیەكی
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دۆگماییانە گومانەكانی خۆمان دەپارێزین ،بەاڵم لەسەر ئاستی زانستی ئێمە بە
شێوەیەكی دیسپلین لە گەڕاندانین بە دوای هەڵەكانی خۆماندا))  .سەرەنجام بە
چەندین تیۆریی باشتر دەگەین .تیۆریی باشتر ئەوەیە ،كە لەتەك ئەوەی تیۆرییەكانی
پێشووتر رووندەكاتەوە ،ئەوا لەتەكیاندا دژ دەوەستێت(( .بەرەوپێشچوونی
زانستی كۆكردنەوەی هەرچی زێتری بینینەكان نییە ،بەڵكو رەتكردنەوەی تیۆرییە
الوازترەكان و لەجێدانانەوەی چەندین تیۆریی باشتر و تایبەت لە رِوانگەی
ناوەرۆكەوە دەوڵەمەندتر))  .لەتەك ئەمەدا تەنها دەتوانین ببێژین لە روانگەی
دیاریكردنەوە تیۆری نوێ بە شێوەیەكی كاتی بەهێزترە لە تیۆرییە كۆنەكان.
هەر تیۆرییەك پێویستە بە روون و ئاشكراییەكی هەرچی تەواوترە دەرببڕدرێت،
بۆ ئەوەی بتوانین پووچەڵكردنەوەكەی بخەینە روو .تیۆرییە پووچەڵنەشیاوەكان
نیمچەزانستین ،كەواتە پووچەڵشیاوی پێوەری تیۆریی زانستییە .تیۆریی زانستی
دەبێت شیاوێتی رەتكردنەوە و پووچەڵكردنەوەی هەبێت .لە تیۆرییەكدا جیهان
بە ناچاری داخراوە ،بەاڵم لە كاتێكدا جیهانی ئەزموون كراوەیە .لەم رووەوە
ئەگەر تیۆرییەك بڕوای وابێت ،كە گشت ئەزموونی هەنوكە و ئایندە دیاریدەكات
(هەرچەندە وەها توانستێكی روونكردنەوە الیەنگرانی تیۆرییەكە خۆشحاڵدەكات)-
رۆڵی وەها بانگەشەیەك نیشانی نیمچەزانستی و لەسەرهەڵەبوونی تیۆرییەكەیە.
بۆ نموونە ماركسیستەكان هەمیشە هەوڵیانداوە بە پێداچوونەوە بە هزری خۆیان
پرەنسیپەكانی ئەو تیۆرییە لە مەترسی پووچەڵكردنەوەو رەتكردنەوە رزگار بكەن.
ئەوانە ئەم پرەنسیپانە بە خاوەن جەختێتییەكی پووچەڵنەشیاو دەزانن ،بەاڵم
تیۆری زانستی ئەوەیە ،كە لە بنەڕەتدا پووچەڵشیاو بێت.
سەرباری ئەمە پۆپەر بە پێچەوانەی پۆزەتیڤیستە لۆجیكییەكانی گروپی
ڤییەنا ،نیمچەزانستی بە بێ واتا و پووچ نەدەزانی .بە تێڕوانینی ئەو تیۆرییە
نازانستییەكان شیاوە بگۆڕێن و ئەزموونشیاو بن(( .داهێنانی تیۆرییەك یان
گریمانەیەك هەمیشە هەڵگری قۆناغێگی دۆگماتیكی و بە گشتی قۆناغێكی
رەخنەكارییە))  .گشت ئەو تیۆرییە مەزنانەی ،كە بە بەشێكی بەرهەمە
بەرجەستەكانی مێشكی مرۆیی دادەنرێن ،لە چەندین دۆگمی كۆنترەوە هاتوونەتە
بوون ،كە رەخنەیان لێگیراوە (( .ئەو كاتە قۆناغێكی رەخنەگرانە دەستەبەر
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دەبێت ،كە پێشتر قۆناغێكی دۆگماتیكی بوونی هەبووبێت ،كە لە درێژەی ئەو
قۆناغەدا شتێك-چاوەڕوانییەك ،كارێكی رێكوپێك لە رەفتاردا ،فۆرمولە ببێت ،بۆ
ئەوەی قۆناغی البردنی هەڵەكان شیاو و چاالك بێت))  ،بەاڵم تەنها بە مێتۆدی
رەخنەكاری ،واتا مێتۆدی البردنی هەڵە ،دەتوانین لەوە تێبگەین ،كە گومانی
دۆگماتیكی دروستبووە یان نا.
بەمجۆرە پێوەری جیاكردنەوەی زانست لە نیمچەزانست واتاداربوونی
بڕیارەكان نییە ،بەڵكو تەنها رەتكردنەوەی شیاوێتی پووچەڵئامێزی ئەوانەیە.
((پۆزەتیڤیستەكان پێوەری سەلماندنشیاوی و وات��اداری وەكو پێوەرەكانی
جیاكردنەوەی ]بڕیارە زانستییەكان لە نازانستییەكان بەكاردەهێنن ،ئەوان لەم
بابەتە نائاگا دەكات ،كە من پووچەڵشیاوی تەنها وەكو پێوەری جیاكردنەوە بەكار
دەهێنم و نەك وەكو پێوەری واتاداری))  .تیۆرییەكانی مێتافیزیكی و نازانستی و
یان نازانستی واتایان هەیە ،بەاڵم شیاوی تاقیكردنەوە و سەرەنجام پووچەڵشیاو
نین .لێرەدا سیزم(جیاوازی بۆچوون)ی پۆپەر بە تەواوی لەتەك پۆزەتیڤیستە
لۆجیكییەكان دەردەكەوێت ،كەواتە تیۆرە نازانستی یان نازانستییەكان بێ بەها
و بێ واتا نین(( .تێپەڕین لە مێتافیزیكاوە بۆ زانست هەنگاوێكی نائاگاییانە
نییە :ئەوەی دوێنێ لێهزرینێكی مێتافیزیكی بووە ،شیاوە سبەینێ بگۆڕێت
بۆ تیۆرییەكی زانستی تاقیكردنەوەشیاو))  ،هەروەها پۆپەر دەبێژێت(( :من
تیۆرییە مێتافیزیكییەكان بە هاوتای تیۆرییە زانستییەكان دەزانم ...بە جۆرێك
بتوانرێت رەخنە بە شێوەیەكی ئاوەزمەندێتی لە تیۆریی مێتافیزیكی بگیرێت ،ئەوا
دەبێت بانگەشەی راستێتییەكەی بە جدی پەسەند بكرێت))  .تەنانەت دەبێژێت:
((لەوانەیە ...بتوانین لە مێتافیزیكادا بۆ جیاكردنەوەی سیستەمە مێتافیزیكییە بێ
بەهاكان لەو سیستەمانەی بەهای لێكۆڵینەوە و رامانیان هەیە ،پێوەر بدۆزینەوە.
ویستی راستەقینەی خوازیاری مێتافیزیك ئەوەیە ،كە هەموو رەهەند و الیەنە
راستەقینەكانی جیهان ...لە وێنەیەكی تاكدا كۆببنەوە ...كەواتە پێوەرەكە لێرەدا
هەمان پێوەری زانستەكانە .ئایا وێنە]ی جیهان[ بەهای لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی
هەیە یان نا ،بە تێڕوانینی من پەیوەندی بەوەوە هەیە ،كە ئایا دەبێتە هۆی
رەخنەی ئاوەزمەندێتی و هەوڵدان بۆ تێپەڕین لە خود و گەیشتن بە وێنەیەكی
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باشتر یان نا)) .
توێژینەوەی پۆپەر لەبارەی مێتۆدی زانست و گرنگی رەخنە پەیوەندییەكی
نزیكی هەیە بە تیۆرییەكەی لەبارەی سێ جیهان :جیهانی یەكەم ،جیهانی شتەكان
و دیاردە ئۆبژێكتی و ئەستووییەكان ،جیهانی دووەم ،جیهانی سەبژێكتی و
نێوسەبژێكتییەكانە ،جیهانی سێیەم ،جیهانی بەرهەمەكانی ئۆبژێكتی هۆش و
ئاوەزی مرۆڤە یان ئاوەزمەندییەكانە (ئەم جیهانە دروستكراوی مرۆڤە ،بەاڵم لەو
سەربەخۆ دەبێت) .جیهانی ئاوەزپەسەندەكان (معقوالت) پێكهاتووە لە زمان،
ئەدەبیات ،هونەر ،فەلسەفە ،ئاین ،ماف ،مۆراڵ ،زانست ،تەكنیك ،حكومەت
و پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكانی دیكە ،كە لە چوارچێوەگەلی ئۆبژێكتی و ئەستوویی
(ماتەری) لە شێوەی كتێبدا رێكخراون .مرۆڤ ئەم جیهانەی دروستكردووە،
بەاڵم ئەو جیهانە وەكو شتێكی ئۆبژێكتی دەخاتە بەر تێڕامان و رەخنەكردن و
هەڵسەنگاندنەوە .هەریەكێك لە بەشەكانی جیهانی ئاوەزپەسەندەكان چیرۆك و
رەوتی مێژوویی تایبەتی خۆی هەیە .ئەم جیهانە بەرهەمی كردەی مرۆڤە ،بەاڵم
دەرەنجامی پڕۆژە و نەخشەیەكی پێشینی (ئا پێریۆری) نییە .پەرەسەندنی جیهانی
ئاوەزپەسند بەرهەمی رەخنە و گومان و پووچەڵكردنەوەیە ،و پێشینەی رەخنەی
ئاوەزی بۆ شارستانێتی گریكی دەگەڕێتەوە .
سێ جیهانەكەی پۆپەر پەیوەندییەكی نزیكیان لەتەك یەكدیدا هەیە .ئەم
پەیوەندییە بنەڕەتی تیۆرییەكەی ئەوە لەبارەی ناجەختی و كرانەوەی جیهان.
جیهانی یەكەم داخراو نییە ،بەڵكو لەژێر كاریگەری بەردەوامی جیهانی دووەمدایە،
و جیهانی دووەم لەتەك جیهانی سێیەمدا لە مامەڵەیەكی هەمیشەییدایە و جیهانی
سێیەمیش كاریگەری لەسەر جیهانی یەكەم دادەنێت(( .هیچ بەڵگەیەكی روون و
ئاشكرا نەخراوەتە روو لەبارەی رەتكردنەوەی كرانەوەی جیهان و ئەو راستینەیەی،
كە شتە تەواو تازەكان هەمیشە لە دۆخی نەشونماكردندان و هەروەها هیچ
بەڵگەیەكی دروستیش نەهێنراوەتەوە ،كە سێبەری گومان بخاتە سەر ئازادی و
داهێنانەكانی مرۆڤ .پرەنسیپی ناجەختی بەس نییە .بۆ تێگەیشتنی ئازادی،
مرۆڤ شتی دیكەی گەرەكە .ئێمە پێویستمان بە ئایدیای كرانەوەی جیهانی یەكەم
بەڕووی جیهانی دووەم و جیهانی دووەم بەڕووی جیهانی سێیەم و كرانەوەی
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خودی و سەربەخۆی جیهانی سێیەم هەیە)) .
بە تێڕوانینی پۆپەر ئەگەر زانین و زانستی مرۆیی هەمیشە ناتەواو و
بەردەوام لەتەك جیهانی یەكەمدا ئاوێتە بێت ،كەواتە ئەو جیهانەی هەڵگری زانین
و زانستی مرۆییە دەبێت هەمیشە كراوە بێت ،بێگومان پرەنسیپی ناجەختی و
كرانەوەی جیهان پەیوەندییەكی سەرەكی هەیە لەتەك پرەنسیپی پووچەڵشیاوی،
لەبەرئەوەی زانینی زانستی لە رێگەی گومان و پووچڵكردنەوەوە باڵودەبێتەوە .بە
دەربڕینی ئەو ((ئەگەر سروشت تەواو دێتێرمینیستیك بێت ،ئەوا دەبێت بیاڤی
كارەكانی مرۆڤیش بەمجۆرە بێت .لەم شێوەیەدا ئیدی زانست بوونی نەدەبوو،
تەنها رواڵەتی كار دەبوو)) .
پۆپەر دێتێرمینیزمی زانستی ،توندترین شێوەی لە تیۆری الپالسدا خستبووە
روو ،بە ((سەختترین و جدیترین كێشە لە رێگەی روونكردنەوەی ئازادی ،داهێنان،
و بەرپرسیارێتی مرۆڤ و بەرگریكردن لێیان دادەنێت))  .ئەو دێتێرمینیزمی زانستی
بە تیۆرییەك پێناسە دەكات ،كە بەهۆی ئەوە ((پێكهاتەی جیهان بەو جۆرەیە،
ئەگەر ئێمە وەسفێكی تەواو وردمان لەبەردەستدا بێت لەبارەی رووداوەكانی
رابردوو و ئاگاداری تەواوی یاساكانی سروشت بین-ئەوا ئەو دەم بەشێوەیەكی
ئاوەزی و بە بەرزترین پلەی وردی شیاوی پێشبینیكردنە))  ،بەاڵم وەها تیۆرییەك
هەم تاقیناكرێتەوە و هەم پووچەڵنەشیاوە .دێتێرمینیزم ئەگەری هەرجۆرە داهێنان
و ئازادییەك دەهیچێنێت .بە دەربڕینی پۆپەر ((داهێنانی بەرهەمێكی نوێ وەكو
سەمفۆنی «جەی مینور»ی مۆتسارت بەدەستی فیزیكزانێك یان فیزیۆلۆژیستێك،
كە لە توانستی جەستەیی مۆتسارت ،بە تایبەتی مێشك و ژینگەی ئەستوویی ئەو
دەكۆڵێتەوە ،شیاوی پێشبینیكردن نییە))  .تیۆری دێتێرمینزمی زانستی ((دەگۆڕێت
بۆ ئەم تێڕوانینەی ،كە ملیاردەها ساڵ پێشتر ،ئەتۆمەكانی جیهانی یەكەم لەخۆگری
شیعری هۆمیرۆس و فەلسەفەی پالتۆن و سێمفۆنییەكانی بێتهۆڤن بوون)) .
تێگەی جیهانی سێیەم لە هزری پۆپەردا پەیوەندییەكی نزیكی هەیە لەتەك
تێگەی زانستی ئۆبژێكتی .هەر رەخنەكردنێكی تیۆرییەكان ،بەر لە هەڵسەنگاندن
و تاقیكردنەوە ،دەبێت لە فۆرمی ئۆبژێكتی زماندا ئاشكرا بكرێت .هزر تا ئەو
كاتە ئۆبژێكتی نییە و تەنها لە جیهانی دووەم ،واتا لە جیهانی هۆشدا بێت ،شیاوی
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رەخنەكردن و هەڵسەنگاندن نییە ،كەواتە دەربڕینی رۆشن و ئازادی رەخنەكان
و هزرەكان رێگە رووەو جیهانی سێیەم دەكاتەوە .تەنانەت ئەگەر زانایەك
تیۆرییەكەی خۆی تاقیكردبێتەوە و سەلماندبێتی ،تا ئەو كاتەی ئەو تیۆرییە لە
رێگەی تاقیكردنەوە گشتیترەكان نەسەلمێندرێت ،بە بەشێك لە زانستی ئۆبژێكتی
و جیهانی سێیەم ئەژمار ناكرێت .زانست تەنها كاتێك ئۆبژێكتیڤییە ،كە بەشێك
بێت لە جیهانی سێیەم و پەیوەستی گشتی بێت ،كەواتە زانست بەشێكی جیهانی
دووەم نییە .جیهانی زانست جیهانی ئۆبژێكتییە ،كە بە گشتی لە دەرەوەی
سەبژێكتەكاندا بوونی هەیە(( .ناسین و زانینی زانستی تەنها ئەوە نییە ،كە لە
رستەی «من دەزام»دا دەردەكەوێت .زانین بە واتای «من دەزانم» پەیوەستە...
بە جیهانی سەبژێكتەكان ،لە كاتێكدا زانینی زانستی پەیوەستە ...بە جیهانی
تیۆرییە ئۆبژێكتییەكانەوە)) .
زانست لە تێڕوانینی پۆپەردا پرۆسیسێكی پەرەسەندنخوازانەیە ،و لە
دەرەنجامی كاردانەوە بۆ پرسەكان و كێشەكان پێشدەخرێت .لەم رووەوە لە نێوان
رەوتی گەشەكردنی زانست و پرۆسێسی پەرەسەندنخوازانەی ژیاندا پەیوەندی
هەیە(( .دی��اردەی زانست و زانینی مرۆیی بێگومان گەورەترین پەرجووە لە
جیهاندا))  .تیۆرداڕێژی زانستی لە مرۆڤدا وەكو ئامرازسازی وایە الی گیانەوەران
بۆ رێككەوتن لەتەك ژینگەدا روو دەدات(( .هەموو بوونەوەران شەو و رۆژ
بەردەوام دەرگیری شیكاری پرسەكانن))  .لە قۆناغە بەرزەكانی پەرەسەندندا،
مێتۆدی رەخنەگرانەی البردنی ب��ەردەوام��ی هەڵەكان بە شێوەیەكی تەواو
دەردەكەوێت .تیۆرییەكان وەكو كەرەستەكان لە جیهانی یەكەمدا ،گۆڕانكاری
چێدەكەن .تەواوی بەرهەمەكانی جیهانی سێیەم و لەوانە زانست ،بە درێژایی
قۆناغەكانی پەرەسەندن دروستدەبن و بەرهەمی پووچەڵكردنەوە و گۆڕانكاری و
رەخنەكردن و هەڵسەنگاندنی هەمیشەیین .ناتوانین هیچ رۆڵێك لەوانە بەپێی
مۆدێلێكی دیاریكراو دابمەزرێنینەوە .هیچ كاتێك لە هیچ زەمینەیەكەوە ناتوانین
لە سفرەوە دەستپێبكەینەوە .ئێمە لە هەموو كایەكاندا میراتگری رابردووین و
پشت دەبەستین بە داب و نەریتەكان ،هەرچەندە رێگەی پێشكەوتن لە هزرئازادی
و هزرینی تازەدایە .
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بە كورتی لە تێڕوانینی پۆپەردا ((بنەمای ئەزموونگەرایی زانستی
ئۆبژێكتیڤی هیچ جۆرە رەهایەتییەكی نییە .زانست لەسەر گاشەبەردەكان بینا
نەكراوە .پێكهاتەی تیۆرە زانستییەكان لەسەر زەلكاودا دەردەكەوێت ،و وەكو
پێكهاتەیەكە لەسەر پایەی خۆڵ وەستابێت .خۆڵەكان لەسەرەوە دەڕژێنە نێو
زەلكاوەكەوە ،بەاڵم هیچ كاتێك بە پایە و بنەمای لەپێشدراو و سروشتی ناگەن.
ئەگەر دەبینە رێگر لەبەردەم رژانی زێتری خۆڵەكان ،ئەوا بەو هۆیەوە نییە بە
زەوییەكی گران و پتەو گەیشتووین .ئێمە تەنها كاتێك بە راستی دەوەستین ،كە
دڵنیا بین خۆڵەكان بە ئەندازەیەكی پێویست پتەون ،كە بیناكە بپارێزن))  .لە
شوێنێكی دیكەدا پۆپەر بەمجۆرە دەبێژێت(( :پێویستە وێنای بوونی سەرچاوەی
مەبەستداری زانین وەالوە بنێین و دانی پێدابنێین تەواوی زانین مرۆییە و ئەم
زانینە پێكهاتووە لە هەڵەكان دەمارگرژییەكان ،خەونەكان و ئومێدەكانی ئێمە.
تەنها دەتوانین كوێرانە رووەو حەقیقەت ببزوێین ،هەرچەندە حەقیقەت لە ئێمەوە
دوورە دەستبێت .لە تەواوی كایەكانی زانست و زانیندا هیچ ئارگیومێنتێك نییە
لەدەرەوەی رەخنە بێت ...حەقیقەت لە دەرەوەی هەنگاوی مرۆڤدایە و دەبێت
ئەم گوتەیە بە بەهادار بزانین ،لەبەر ئەوەی بەبێ ئەوە هیچ پێوەرێكی ئۆبژێكتی
بۆ توێژینەوە و رەخنەی گومانەكانمان بوونی نییە. ))...
لەبارەی رەتكردنەوەی مێتۆدەكان و ئایدیۆلۆژییە شۆڕشگێڕییەكان و
هیستۆریسیزم
یەكێك لە ئامانجە كۆتاییەكانی چڤاتی كراوە و دوژمنانی روونكردنەوەی
بنەما فەلسەفەییەكانی تۆتالیتاریزم و فاشیزم و هۆی مەیلی جەماوەرە بۆ ئەوانە.
گرنگترین هۆكاری سایكۆلۆجی و سۆسیۆلۆجی هاتنە ئارای تۆتالیتاریم راكردنی
خەڵكییە لە ترسی ئازادی و بەرپرسیارێتی نەخوازراو و حەزیان بۆ ئاساییش.
دوای دەرچوونی مرۆڤ لە چڤاتی نەریتی ئۆتۆریتەخواز و داخراو و گەیشتە
نەریتی رەخنەگرانە ،ئەو هەل و مەرج و پێویستییە نوێیانەی روویاندا ،كە
بوونە هۆی نیگەرانی و گرژی قوڵ لە مرۆڤدا ،بە جۆرێك ئارەزووی گەڕانەوە
بۆ رەحمی ئاساییشی لەدەستچووی تێدا بێدار ب��ووەوە .لە چڤانی مۆدێرندا
نەریت و هیرارشی و ئاین رووەو پشتیوانێكی ئاساییشی تاك دەكەون ،توانستی
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رەخنەگرتن و لێكۆڵینەوە و هەڵبژاردنی رێگە جۆراوجۆرەكان و بێ پێشینەكانی
ژیان دەستەبەر دەبێت و گومان لە زانراوە كۆنەكان دەكرێت .چڤات بەهۆی
كاریگەری فشارەكانی شارستانێتی رووەو داب��ڕان هەنگاو دەنێت و تاك لە
ئازادهزرین ەوە بۆ دۆگماتیزم و لە ئازادییەوە بۆ ئاساییش پەنا دەبەن .ریشەی
مەیلی خەڵكی بۆ چڤاتی داخراو ،كە لە كۆنەوە لە بەرانبەر مەیلی شارستانێتی
بۆ ئازادی و رەخنەكاری پەیدا بووە ،هەر ئەمەیە :خۆزیای یۆتۆپیای هێمن و
ئاساییش ،خۆزیای چڤاتێكی داخراو و دوور لە دەستی ئازادی هزر و رەخنەكاری.
كۆنەپارێزی و ئایدیالیزم ،واتا پەنابردنە بەر نەریتەكانی رابردوو و گەڕان بە دوای
یۆتۆپیا لە ئایندەدا ،هەردوویان لە یەك رەگەزن و هەردوویان پشت بەستن
بە توندوتیژی بۆ ریشەكێشكردنی هزری ئازاد .هەردوویان دژە گۆڕانكاری و
خوازیاری چڤاتێكی وەستاون .هەردوویان دەگۆڕێن بۆ تۆتالیتاریزمی (راست و
چەپ) ،كە دیمەنی پراكتیكیان یەكەمیان فاشیزم و ئەویدیكەیان كۆمیونیزمە.
بە تێڕوانینی پۆپەر هەندێك لە فرەزانترین و ئاگامەندترین فەیلەسوفان بە
مەیلە مرۆییەكانیان و هەستی نیازپاكیان ،واتا بۆ چاككردنی چڤاتی مرۆیی،
پالندانەری چڤاتی داخراو و دوژمنی چڤاتی كراوە و ئازادی و رەخنەگرتن و
گۆڕانكاری بوون .بە تێڕوانینی پۆپەر پێشەنگی فەیلەسوفە كۆنەپەرستەكان پالتۆنە
و گرنگترین هزرڤانی یۆتۆپیای ئاییندە كارل ماركسە .پۆپەر ،بە پێچەوانەی
رەخنەگرانی رابردوو ،ناكەوێتە رەخنەگرتن لە پنتە الوازەكانی هزرینەكانی ئەم
فەیلەسوفانە ،بەڵكو لەتەك لەخنەكردنی پنتە بەهێزەكانیاندا خەریك دەبێت ،و
لە كاتی پێویستدا ،لۆجیكی ناوەكی ئەو فەیلەسوفانە بە مەبەستی خستنەڕووی
پنتی بەهێزیان دادەمەزرێنێتەوە و وایلێدەكات شیاوی بەرگریكردن بێت ،و خۆی
دووردەگرێت لە جەختكردنەوە لەسەر پنتە الوازەكان .بەمجۆرە كاتێك دەكەوێتە
رەخنەكردنی بناغە پتەو و بەڵگاندنە بنەڕەتییەكانی ئەم فەلسەفانە ،ئیدی هیچ
بەڵگاندنێك بۆ بەرگریكردن لە دەستی الیەنگرانی ئەم فەلسەفانەدا نامێنێتەوە.
پۆپەر لە هزری پالتۆن و ئەریستۆتێلیسدا بە دوای ئایدیۆلۆژی شۆڕشگێڕی
تۆتالیتاریزم و هیستۆریسیزم (مێژووگەرایی)دا دەگەڕێت .ئۆتۆریتاریانیزم
(جەوهەرگەرایی)
دەسەاڵتداریەتی (اقتدارگرایی) پالتۆن و ئیزێنتیالیزم
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ئەریستۆتێلیس بنیادی ئەم دووانەن .فەلسەفەی یۆتۆپیای پالتۆن فەلسەفەیەكە بۆ
پارێزیكردنی چڤاتی داخراو و دەوڵەتی تۆتالیتێر و رێگرتن لە گۆڕانكارییەكانیان.
پالتۆن و ئەریستۆتێلیس بانگەشەكاری فەلسەفەی غەیبوێژانە بوون ،كە هێگل
میراتگری بوو(( .شێوازی هزری سكۆالستیكی و میستیك]ی[ و نائومێدی لە
وابەستەبوون – هەمووی دەرەنجامی ناچارەكیانەی رێبازی ئیزێنتیالیزمی پالتۆن
و ئەریستۆتێلیسە ،و هەڵچوونی ئاشكرای پالتۆن لە بەرانبەر ئازادی دەگۆڕێت بۆ
شۆڕشی نهێنی ئەریستۆتێلیس بەرانبەر بە ئاوەز))  .ئەم دووانە رۆڵی سەرەكیان
هەبوو لە ((دەركەوتنی فەلسەفەی هێگل ،كە پیری هیستۆریسیزم و تۆتالیتاریزمی
ئەمڕۆیە))  .لە سەدەكانی نێڤینیشدا ((كڵێسا بە شوێنپێی تۆتالیتاریزمی پالتۆن و
ئەریستۆتێلیسدا رۆیشت و ئەم رەوتە دواجار لە ئەنگیزاسیۆندا گەیشتە لوتكە.
بە تایبەتی سەرچاوەی ئەنگیزاسیۆن (دادگای پشكنینی بیروباوەڕ) ،تیۆرییەكەی
پالتۆن بوو))  .دوای ئەوە ،فەلسەفەی هێگل سەرچاوەی هەموو رێبازەكانی
هیستۆریسیزمە لەم سەدەیەدا(( .باڵی چەپی توندڕەوی ماركسیستەكان و میانەڕەوە
كۆنزێرڤاتیڤەكان و فاشیستە راستگەرا توندڕەوەكان-هەموویان ]فەلسەفەی[ هێگل
بە بنەمای فەلسەفەی سیاسیی خۆیان دادەنێن)) (( .هێگل ...لەنوێوە ئیدێكانی
پالتۆنی دۆزییەوە ،كە پاڵپشتی هەڵچوونی هەمیشەیی بوون لە بەرانبەر ئاوەز و
ئازادیدا .فەلسەفەی هێگل وەكو دووبارە هاتنەئارای تریبالیزمە (قبیلەپرستی)...
وەكو دەبێژن ئەو ئەڵقەی بزربوونی نێوان پالتۆن و فۆرمی ئەمڕۆیی تۆتالیتاریزمە.
الیەنگرانی ئەمڕۆی تۆتالیتاریزم ...هەموویان لە كەشی داخراوی فەلسەفەی
هێگلەوە هاتوون ،و فێری ئەوە بوون دەوڵەت و مێژوو و نەتەوە بپەرستن)) .
هێگل بە فەلسەفەكەی خۆی ئایدیالەكانی شۆڕشی فەرەنسی وێراندەكات و لە پلەی
فەیلەسوفی فەرمی و خزمەتگوزاری دەوڵەتی پروس ((خودا و پروس بەیەكەوە
پاساو دەدات)) و ((لە الیەكەوە پەرستنی پالتۆنیستیانە و پروسویستیانەی دەوڵەت
و لە الیەكی دیكەوە ،پەرستنی مێژوو و كۆیالیەتی لە بەرانبەر سەركەوتن لە
مێژوودا دەكاتە جێگرەوەی توخمی ئازادیخوازی و ناسیۆنالیزم)) و ((هێشتاش
لە سەردەمی ئێمەدا رێبازی هیستۆریسیزمی شێتئامێزانەی هێگل وەكو ئەو
هەوێنەیە ،كە دەبێتە هۆی گەشەكردنی خێرای تۆتالیتاریزم  .نزیكەی تەواوی تێگە
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گرنگەكانی تۆتالیتاریزمی ئەمڕۆیی راستەوخۆ لە هێگلەوە بە میراتی ماونەتەوە))
 .ئەم تێگانە بریتین لە :ناسیۆنالیزم لە واتا رەگەزپەرستییەكەیدا .بەرزڕاگرتنی
دەوڵەت و جەنگ ،الدانی دەوڵەت لە بەرپرسارێتی مۆراڵی ،یەكێتی ستەم و ماف،
ستایشكردنی رێبەران و كەسێتی جیهان-مێژوویی  .سەرەنجام پۆپەر دەربڕینەكەی
شۆپێنهاوەر بەمجۆرە دەهێنێتەوە(( :ئەگەر رۆژێك گەرەكت بوو گەنجێك گەمژە
بكەیت و توانستی هەرجۆرە لێهزرینێكی بە تەواوەتی لێوەربگرییەوە ،باشترین
رێگە ئەمەیە كتێبەكانی هێگلی بدەیتێ بیخوێنێتەوە)) .
واپێدەچێت داوەریكردنەكەی پۆپەر سەبارەت بە ماركس ،لە بەرانبەر
بە بۆچوونە وروژێنەرەكانی لەبارەی هێگل ،هاوسەنگتر و بێالیەنانە و تەنانەت
هاوڕایانە بێت .هەڵبەتە ئەو جیاوازی دادەنێت لە نێوان لێهزرینەكانی ماركس
و ماركسیزمدا .بە تێڕوانینی پۆپەر ماركسیزم ((پەتیترین ،پەرەسەندووترین و
ترسناكترین فۆرمی هیستۆریسیزم بووە))  .بە تێڕوانینی ئەو سەرچاوەی هزری
ماركسیزم و فاشیزم هەردوویان یەك شتە ،هەرچەندە ((ماركس ]تیۆرییەكەی
خۆی[ تاقیكردەوە و لەتەك ئەوەی لە تیۆرییە سەرەكییەكانی بەهەڵەدا چوو،
ئەوا تاقیكردنەوەكەی بێهوودە نەبوو))  ،بەاڵم ((ماركس لەتەك بوونی هەموو
شایستەییەكانی ،ئەوا پێغەمبەرێكی درۆزن بوو .ئەو پێشبینی رەوتی مێژوویی
كرد و پێشبینییەكانیشی راست دەرنەچوون ...ئەو دەیان كەسی هۆشمەندی
گومڕا كرد و باوەڕی پێهێنان بەوەی رێگەی زانستیانەی بەریەككەوتن لەتەك
گرفتە كۆمەاڵیەتییەكاندا پێشبینییەكی مێژووییە  .ئەو بەهۆی ئەو فێربوونەی
لە فێرگەی هيگلدا دەستی كەوتبوو ،بە سەختی كەوتە ژێر كاریگەری جیاوازی
دێرینی نێوان نۆمینا(شت لەخۆدا) و دەركەوت و جیاوازی نێوان جەوهەری
و ناجەوهەری  .ئەو پێشكەوتنەی وایدادەنا سەبارەت بە هێگل (و كانت)
بەرهەمیهێناوە ئەمە بوو ،كە نۆمینا یان ریالیتی لەتەك جیهانی ئەستووییدا ،وەكو
مێتابۆلیزمی مرۆڤ ،بە یەك شتی دادەنا و دەركەوت یان دیاردەی بەیەك شت
دەزانی لەتەك جیهانی ئیدێكان))  .بە تێڕوانینی پۆپەر ((ماركس جەختی لەسەر
ئەوە كردووەتەوە لە نێوان مێتۆدی تەواو هیستۆریسیزمیانەی خۆیی و هەرجۆرە
شرۆڤەیەكی ئابووری بە مەبەستی پرۆگرامسازی ئاوەزمەندی ،وێكچوویی بوونی
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هەیە)) و ئەمەش بنەڕەتی لەبەرچاونەگرتنی گرنگی سیاسەتە(( .تیۆرییەكەی
ئەو ماركس سەبارەت بە ناتوانایی هەر بەشێكی سیاسەت و باوەڕیشی لەبارەی
ديموكراسی ]وەكو فۆرمێكی دیكتاتۆری چینایەتی[ بە تێڕوانینی من نە تەنها
هەر هەڵەیە ،بەڵكو هەڵەیەكی كوشندەیە  .بەپێی تیۆرییەكەی ماركس خۆی ]بە
پێچەوانەی ماركسیستەكان[ ئێمە ناتوانین داكەوتی ئابووری بە خواست و ویستی
خۆمان بگۆڕین ،وەكو ئەوەی لە ریفۆرمیزمی مافدا دەتوانین .سیاسەت جگە لەمە
شتێكی دیكە نییە ،كە «ژانی لەدایكبوون كورتتر و ئاسانتر بكات»  .لە دەرەنجامدا
ئەو تێڕوانینە كەمئامێزەی ماركس سەبارەت بە دەستەاڵتی سیاسیی هەیبووە ،نە
تەنها لە داڕشتنی تیۆرییەك لەبارەی گرنگترین ئامرازی پۆتێنسیال(هێزەكی)ی
باشتركردنی رەوشی هەژاران ،بەڵكو لە گەورەترین مەترسی هێزەكی بۆ ئازادی
مرۆڤیش خۆی خافڵ كردووە .تێڕوانینی سادە و ساكارانەی ئەو لەبارەی ئەوەی
لە چڤاتی بێچین دا دەستەاڵتی سیاسیی هیچ رۆڵێكی نییە و دەوڵەت ئەركی
خۆی لەدەستدەدات و «دەژاكێت و وشك دەبێتەوە» بە روون و ئاشكرایی
نیشانیدەدات ،كە هەرگیز لەوە تێنەگەیشتووە دەستەاڵتی سیاسیی دەتوانێت چ
كارێك بۆ خزمەتی ئازادی و مرۆیی بكات و گەرەكە بیكات)) .
بە تێرڕوانینی پۆپەر پێشبینیكردنی دەركەوتنی چڤاتی بێچین ،نە تەنها
لەتەك ئەو پێشەكیانەدا ناگونجێت ،كە ماركس خستوونیەتە روو ،بەڵكو ((بۆ
زۆرێك لە خەڵكی جۆرێكە لە هەاڵتن ،رێگەیەك دروست دەكات بۆ هەاڵتن
لە بەرپرسیارێتییەكانی هەنوكە و سپاردنی بە بەهشتی ئایندە))  .زیانبارترین
توخم لە ماركسیزمدا ،لە روانگەی سیاسەتی پراكتیكییەوە ،هەمان پێشبینیكردنی
شۆڕشێكی توندوتیژئامێزە  .بە تێڕوانینی پۆپەر ((هۆكاری نشوستهێنانی ئەو ]
ماركس[ لە پلەی پێغەمبەری و پێشبینیدا ،هەژاری رێبازی هیستۆریسیزمەكەیەتی،
واتا ئەم داكەوت(واقعیت)ەی ئەگەر ئەمڕۆ سەرنجی شتێك بدەین ،كە وەكو
مەیلێك یان پرۆسیسێكی مێژوویی دەردەكەوێت ،ناتوانین بزانین ئایا سبەینێش
وەها دەردەكەوێت یان نا))  .لەتەك ئەمەدا ،پۆپەر سەبارەت بە لێهزرینەكانی
ماركس الیەنی راست لە دەست نادات و رایدەگەیەنێت(( :لە ناكۆكی نێوان
ئایدیالیزم و ماتەریالیزم دا زێتر لەتەك ماركسدا هاوڕام .ئامانجی من نیشاندانی
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ئەم پنتە بوو ،كە لێكدانەوەی ماتەریالیستییانەی ماركس بۆ مێژوو  ،لەتەك هەموو
ئەو بەهایانەی دەشێت هەیبێت ،ئەوا نابێت زۆر بە جدییەوە وەربگیرێت)) .
هەروەها دەبێژێت(( :بە تێڕوانینی من باوەڕ(ایمان)ی ماركس لە بنەڕەتدا باوەڕ
بوو بە چڤاتی كراوە  .بەپێی پرەنسیپە مۆراڵییەكانی ماركس ،تێگەكانی وەكو
ئازادی و یەكسانی لە هەموو شتێك گرنگتر بوون)) ] .تەنانەت[ ((كاریگەری
ماركس لە ئاینی كریستیانیدا ]لە روانگەی ریفۆرمە مۆراڵییەكانەوە[ لەوانەیە بتوانین
بەراوردی بكەین لەتەك كاریگەری لۆتەر لە ئاینزای كاتۆلیكیدا ...ماركسیزمی
سەرەتا بەو وردبینی و شێلگیرییە پراكتیكییەی لە پرسە مۆراڵییەكاندا دەیكرد و
هەروەها ئەو جەختكردنەوەی ،كە لەسەر كردەوە دەیكرد ،نەك قسە ،لەوانەیە
گرنگترین هزری چاكسازی رۆژگاری ئێمەی ختسبێتە روو))  .بە تێڕوانینی پۆپەر
((ئەگەر لە ]ماركس[یان پرسیبا :ئایا ئێمە دەبێت دروستكەری چارەنووسی خۆمان
بین ،یان تەنها باوەڕ بە پێشبینییەكەی بكەین؟ ئەو دروستكاری بەسەر پێشبینیدا
قبوڵدەكرد))  .لەتەك هەموو ئەمانەدا پۆپەر لە شرۆڤەكردنی كۆتاییدا تێڕوانینی
وایە ،كە ((لە نێوان ئاكتیڤیزمی ماركس و باوەڕبوونی بە هیستۆریسیزم گرفتێكی
گەورە هەیە و تیۆرییەكەیشی لەبارەی ئەمەی چارەیەكی دیكە نییە ،جگە لە
خۆدانە دەست هێزە نائاوەزییەكانی مێژوو ،ئەوا ئەم گرفتە بەرفراوانتر دەكات
 .ماركس هیستۆریسیزمی لە هێگل وەرگرت ،بەاڵم دواتر بەم ئەندازەیە بەسی
نەكرد و مۆڵەتی ئەوەی دا هیستۆریسیزم زاڵبێت بەسەر ئاكتیڤیزمدا ]یان بە
باوەڕی ئەو بە كاریگەری كردە[)) .
بە شێوەیەكی پوخت گرنگترین بانگەشەی ماركسیزم ئەمەیە ،كە مێژوو
و چڤات ملكەچی یاسا زانستییە ناچارەكییەكانن و دەشێت لەسەر بنەمای ئەم
یاسایانە ئاییندەی مێژوو و چڤاتی مرۆیی پێشبینی بكەین .هەنگاوی دژ بەم
كردەی ئەم یاسایانە نەشیاوە ،واتای سۆسیالیزمی زانستی لە بەرانبەر سۆسیالیزمی
یۆتۆپیایی هەر ئەمەیە .هەڵبەتە پۆپەر هزری ماركس بە یۆتۆپیایی ئەژمار
ناكات ،هەرچەندە ماركسیزمی سەدەی بیستەم لە فۆرمی كۆمیونیزمدا وەها
تایبەتمەندییەكی وەرگرتووە .ئەو زانستیبوونەی هزری ماركس رەتناكاتەوە ،واتا
بە سەرنجدانی ئەوەی خاوەن ناوەڕۆكێكی یاسامەندە ،بە پووچەڵنەشیاوی نازانێت.
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بەم هۆیەوە بە تێڕوانینی ئەو دەبێت بیروباوەڕەكانی ماركس تاقیبكرێنەوە ،كە
تاقیكراونەتەوە و بە گشتی پووچەڵ و ڕەتكراونەتەوە .بەمجۆرە ،بەپێچەوانەی
تێڕوانین و پێشبینییەكانی ماركس ،كۆمیونیزم لە واڵتە پێشكەوتووە پیشەسازییەكان
دەرنەكەوتووە ،پرۆلیتاریا ڕۆڵی نەبووە لە شۆڕشە كۆمیونیستییەكانی سەدەی
بیستەمدا ،كرێكاران لە چڤاتە پیشەسازییەكاندا پۆشتەتر بوون و ئاگایی چینایەتیان
لەدەستداوە .چڤاتی سەرمایەداری پێشكەوتوو لە نێوان دوو جەمسەری بۆرژوازی
و پرۆلیتاریادا دابەشنەبووە ،بەڵكو چینی ناوەڕاست گەشەی سەندووە ،كەواتە
تیۆری زانستی ماركس پووچەڵبووەتەوە(( .ماركسیزمی زانستی مرد ،بەاڵم دەبێت
دوو شت تێیدا بە زیندوویی بمێنێتەوە :یەكێكیان هەستكردن بە بەرپرسیارێتی
كۆمەاڵیەتی و ئەوی دیكەیان خۆشەویستی بۆ ئازادی)) .
بە تێڕوانینی پۆپەر ماركسیزم تەنها نموونەیەكە لە تیۆریاكانی
هیستۆریسیزم .بەهۆی ئەمجۆرە تیۆریانە مێژوو بەگوێرەی یاسا ناچارەكی و
دێتێرمینییەكان چەند قۆناغێك دەبڕێت و بەگوێرەی هەمان ئەو یاسایانە ،ئایندەی
چڤات شیاوی پێشبینیكردنە .هەموو ئەو تیۆریانەی لە هەوڵی دۆزینەوەی ئاراستە
ناچارەكییەكانن لە پرۆسیسی مێژوودا ،ئەوا هیستۆریسیزم(مێژووگەرایی)ن .لە
وەها تێڕوانینێكدا مێژوو گشتێكە ،كە بەشەكانی بەگوێرەی یاسا هەمەكییەكانەوە
بەیەكترییەوە بەستراونەتەوە .لە تێڕوانینی پۆپەردا ئایدیۆلۆژییە شۆڕشگێڕییەكان
هەم هیستۆریسیزم و هەم هۆلیست(گشتگەرا)ن  .لەوێشەوە كە مێژوو بە هاوتای
پالن و نەخشە دەزانن ،ئەوا ئامانج یان یۆتۆپیایشی بۆ وێنادەكەن .بە تێڕوانینی
پۆپەر تیۆریاكانی هیستۆریسیزمی مێتافیزیكی و فەلسەفەیی و زانستی هەموویان
یەك توخمن .بە پێچەوانەی ئەمجۆرە تیۆریانە ،پۆپەر پێیوایە وەرچەرخانی مێژوو
ملكەچی یاسا دێتێرمینییەكان نییە ،بەڵكو دەرەنجامی هەوڵدانی ئێمەیە بۆ شیكاری
پرسیارەكان و چارەسەری كێشەكان .مێژوو خۆی لە خۆیدا داهێنەری مەبەست
و ئامانج و ئاراستەیەك نییە ،بەڵكو كارەكانی ئێمە ئەم جۆرە شتانەی پێدەدات.
هەڵبەتە گەشەسەندن و وەرچەرخانی مێژوو ،ملكەچی گەشەسەندن و پەرەسەندنی
زانستی ئێمەیە ،بەاڵم شێوەی پەرەسەندنی زانستی ئێمە لە ئایندەدا شیاوی
پێشبینیكردن نییە .هەركەسێك بتوانێت ئەمڕۆ بەهۆی ئەو ئامرازە زانستیانەی
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هەن دۆزینەوەكانی سبەینێ پێشبینی بكات ،هاوكات دەستی بەو دۆزینەوانە
دەگات ،و ئەمە بە واتای كۆتایی پرۆسیسی گەشەسەندنی زانینە و ئەگەرنا لە
بنەڕەتدا بە دۆزینەوە ئەژمار نەدەكران .لە پەراوێزی ئەم تێگە هەمەكییەدا،
نەشیاوبوونی پێشبینیكردنی وەرچەرخانەكانی چڤات و پرۆگرامسازی تەواو بۆ
چڤات هەیە .كارەكانی مرۆڤ بە شێوەیەكی گشتی ،و كاری سیاسیی بەتایبەتی،
كاریگەری وای هەیە ،كە لە دەرەوەی نیازی سەبژێكتەكەیە (یان بكەرەكەیە).
لە تێڕوانینی رەخنەگرانەی پۆپەردا ،تێڕوانینە یۆتۆپیایی یان شۆڕشگێڕییەكان
بۆ گۆڕانە كۆمەاڵیەتییەكان ،یان ئەندازیاریی كۆمەاڵیەتی پشت بەستە بە نازانست،
یان لێهزرینی نائاوەزمەندی .لەم رووەوەیە ،كە هەوڵدان بۆ بەدەستەبەركردنی
ئایدیۆلۆژییە هۆلیست و یۆتۆپیایی و هیستۆریسیزمەكان كارەساتبار و زیانبارە.
بەمجۆرە هەر یاسایەكی سروشتی ناجەختی و پووچەڵشیاوە ،یاسا و گریمانە
چڤاتۆلۆجییەكانیش  ،تەنانەت ئەو كاتەی بەڵگەی سەلمێنەریشیان هەیە ،هەر
دەبێت بكەونە بەردەم ئەزموونی پووچەڵكردنەوەوە .هەر لێرەوە دەردەكەوێت
هاتنەئارای خواستە یۆتۆپییەكان بۆ ئاواكردنەوەی ت��ەواوی چڤات لە رووی
لۆجیكییەوە نەشیاوە(( .بە بەڵگەیەكی زۆرەوە ناتوانین تەواو یان بە نزیكەیی
تەواوی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان رێكبخەین ،النیكەم لەبەر ئەوەی پراكتیزەكردنی
هەر سیستەمێكی تازە بەسەر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكاندا ،كۆمەڵێك پەیوەندی
نوێ دادەهێنێت ،كە دیسانەوە دەبێت رێكبخرێنەوە))  .كاتێك روانینی یۆتۆپیایی
بۆ ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی لە رووی لۆجیكییەوە نەشیاوە ،ئەوا لە كەموكورتی
و نەسازی تێڕوانینە هۆلیستەكان لە زانستە كۆمەاڵیەتییەكاندا دەردەكەوێت،
لەبەرئەوەی ئەم زانستانە تایبەتمەندی هەڵبژاردن و هەندەكی بینینەكان لەبەرچاو
ناگرن ،و لێكۆڵینەوەی چڤاتی وەكو گشتێك دادەنێن.
پۆپەر لە نێوان دوو رێگەچارەی ئەندازیاری یۆتۆپیایی ،یان هۆلیست و
ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی پلە بەپلە ،تەنها دووەمیان بە شیاو دەزانێت .باوەڕداران بە
یۆتۆپیا ((ئەوەی لە بنەڕەتدا پلە بەپلەیە بێتێبینیكردن و نەزانانە بەكاردەهێنن)) .
ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی هۆلیست یان یۆتۆپیایی ،تیۆرییەكە لەبارەی چڤات و بەشە
دیاریكارەكانی لە پشتەوەیە ،كە سەرەنجام پشت بەستە بە گومان .لە بەرانبەردا،
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ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی پلە بەپلە دەبێت هەلومەرجی پێویست لە روانگەی
ئەزموونییەوە لەبەرچاو بگرێت .ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی بەبێ توانستی رەخنەگرتن
لە ئامانج و مێتۆدەكانی ناكاریگەرە(( .پێشكەوتن بە گشتی وابەستەیە بە هۆكارە
سیاسییەكانەوە ،واتا پەیوەندی بەو دامەزراوانەوە هەیە ،كە پارێزەری ئازادی
هزرن))  .دەبێت توانستی رەخنەكردنی سیاسەتەكانی حكومەت بۆ بەدەستهێنانی
ئامانجەكانی هەر جۆرە ئەندازیارییەكی كۆمەاڵیەتی پارێزراو بێت .ئەم تێگەیە
بەو جۆرەی بینیمان ،دەرەنجامی تیۆرییەكەی پۆپەرە سەبارەت بە گەشەسەندنی
زانست وەكو پرۆسیسی البردنی هەڵە .سەرباری ئەمە ،رەخنەكردنی سیاسەتەكانی
حكومەت لەبەر چەند هۆیەكی دیكە پێویستییە و لەوانە ،كە كاری سیاسیی
هەمیشە دەرەنجامی ناخواستە دەخاتەوە .پۆپەر چەند بەڵگەیەك دەهێنێتەوە لە
پێوانە فراوانەكەیدا بۆ رەتكردنەوەی ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی هۆلیست(گشتگەرا):
یەكەم لەم جۆرە ئەندازیارییە كۆمەاڵیەتییەدا ،لەبەر ئەوەی بەردەوام هەنگاوی
فراوان و گشتگیر ئەنجامدەدرێت ،ناتوانین بە ئاسانی دیاریبكەین ،كە كام یەكێك
لەم هەنگاوانە لە بەرهەمهاتنی دەرەنجامەكاندا كاریگەر بووە .كەواتە ئەمجۆرە
مێتۆدە دەستخستنی زانینی ئەزموونگەریانە لەبارەی ژیانی كۆمەاڵیەتی نەشیاو
دەكات .بە تێڕوانینی پۆپەر تەنانەت ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی پلە بەپلەش ،هەمیشە
نابێتە هۆی دەستخستنی زانینی ئەزموونگەری پێویست لەبارەی چڤاتەوە.
((زۆرێك لە تاقیكردنەوە زۆر خوازراوەكان ،لەتەك ئەوەی یۆتۆپیایی نین و
ناوەڕۆكێكی پلە بەپلەیان هەیە ،ئەوا بۆ ماوەیەكی زۆر لە سنووری خەون و
خەیاڵدا دەمێننەوە .لە پراكتیكدا (ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی) گەرەكە بە گشتی پشت
بەست بێت بەو تاقیكردنەوانەی ،كە لە هۆشدا تاقیكراونەتەوە))  ،بەاڵم ئەمە
بەم واتایە نییە مێتۆدێكی باشتر وێناكرابێت لە ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی پلە بەپلە.
دووەمیان ئەمەیە كە بە تێڕوانینی پۆپەر پرۆگرامسازی و ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی
هۆلیست ،یان یۆتۆپیایی ناتەواون ،و یان بە دەربڕینێكی باشتر ،ناتوانن رێگربن لە
بەردەم دژایەتیكردنی ئامانجەكانی خۆیان .بە گشتی هەوڵدان بۆ دامەزراندنەوەی
هەمەكیانەی چڤات لەتەك چەندین دژایەتی فراواندا رووبەڕوو دەبێت ،لەبەرئەوەی
لەتەك بەرژەوەندییە جێگرەكانی گروپە كۆمەاڵیەتییەكان بەریەكدەكەون .سەرباری
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ئەمە كۆدەنگبوون لەبارەی ئامانجەكانی ئەمجۆرە هەنگاوە یۆتۆپیایی و هۆلیستانە
زۆر دوورە .لە دەرەنجامدا ئەندازیارانی كۆمەاڵیەتی یان شۆڕشگێڕان گەرەكە
نەیارانیان سەركوت بكەن ،و یان بێدەنگ و ملكەچیان بكەن .لەم رووەوە
حكومەت ناوەرۆكێكی ئۆتۆریتەخوازانە وەردەگرێت و ناچار دەبێت دژایەتی
هەرجۆرە رەخنەگرتن و نەیارییەك و ئۆپۆزیسیۆنێك بكات .وەها حكومەتێك
پەیوەندی خۆی لەتەك چڤات لەدەست دەدات  ،تەنانەت ناتوانێت لە سنووری
گونجاندنی پرۆگرامە رەچاوكراوەكانی خۆی تێبگات .سەرەنجام شۆڕشگێڕان
دەگۆڕێن بۆ چینی ئەریستۆكراتی نوێ و ئایدیۆلۆژیی شۆڕشگێڕانە بۆ داپۆشینی
سەرمافییەكان(امتیازات)ی خۆیان بەكار دەهێنن(( :ئایدیۆلۆژیی شۆڕشگێڕی دەبێت
بە تلیاكی گەالن)) .شۆڕشگێڕان كاتێك بۆ رزگاركردنی رۆژەڤە شۆڕشگێڕی و
یۆتۆپیاییەكانی خۆیان دەستەاڵتێكی تەواو بەدەستەوە دەگرن ،بۆ پاراستنی ئەوە
دەست بە هەنگاونانی خێرا یان پرۆگرامسازی پرۆگرامنەسازاو دەكەن .بەمجۆرە
ئەندازیاریی كۆمەاڵیەتیی یۆتۆپیایی ،ناچارەكیانە نشوست بە ئامانجەكانی خۆی
دەهێنێت.
ئایدیۆلۆژییە یۆتۆپیایی و شۆڕشگێڕییەكانیش ،كە لە هەوڵی دامەزراندنی
جیهانێكی رەوان و بێ وێنە و خەیاڵین ،لەبەرئەوەی شتی نوێ و بێوێنە بە
تەواوەتی نەشیاوە ،هەر ئایندەیەك بنەڕەتی لە ئێستا و راب��ردوودا هەیە.
ئاواكردنی (یان دامەزراندنی) یۆتۆپیای بێوێنە نەشیاوە ،لەبەر ئەوەی تەنها ئەو
كارەی ئێمە دەتوانین ئەنجامی بدەین ئەمەیە ،كە لەسەر رەوشی ئامادە كار
بكەین و گۆڕانكاری تێدا ئەنجام بدەین .شۆڕشگێڕان و باوەڕدارانی یۆتۆپیا بە
گۆڕانكاری هەندەكی ناڕەزامەندن ،و خوازیاری گۆڕانكاری هەمەكی پێكهاتەی
چڤاتن .بە دەربڕینێكی دیكە ،دەرگیری ئەو دژوازییەن كە گەرەكیانە بەر
لەوەی شتێك لە هەندەكییەتدا گۆڕان پێبدەن ،دەخوازن تەواوی رژێم بگۆڕن.
سەرباری ئەمە ،شۆڕشگێڕان و الیەنگرانی یۆتۆپیا پروپاگەندەی ئەوە دەكەن ،كە
زانیاری و زانینی تەواویان سەبارەت بە چڤات هەیە ،كە ئەمە خۆی نەشیاو و
وێنانەكراوە ،هەروەها ئەم وێناكردنەش بێ بناغەیە ،كە دەبێژێت مێژوو ئامانجی
هەیە ،لەبەر ئەوەی بەدەستهێنانی ئەوەی پێدەوترێت ئامانج ،دیسان گۆڕانكاری

22

تێدا روودەدات و ئامانجی دیكە دەخاتەوە ،كەواتە مێژوو داخراو نییە ،و ناتوانین
رایبگرین .هەرچی زێتر بچینە پێشێ ئاسۆی نوێی دیكە دەكرێنەوە ،و هیچ كاتێك
ناتوانین بگەینە كەناری ئارامی و كۆتایی ئاسۆكە .پارادۆكسێكی دیكەیش هەیە و
ئەویش ئەمەیە ،كە شۆڕشگێڕەكان و خەیااڵتەكانیان كاریگەر دەبن بە چڤات و
رەوشی باو و ئەو شتەی بەشێك لە رەوشی باو ناشێت لەنێو ببرێت .ئاواكردنی
چڤاتێكی تەواو نوێ و بێوێنە وابەستەیە بە وێرانكردنی رەوشی باو ،بەاڵم
وێرانكردنی رەوشی زاڵ بە واتای نەشیاوبوونی هەر پراكتیزەكردنێكە ،كەواتە جگە
لە هەنگاوەكان و بزووتنەوە هەنگاو بەهەنگاو و پلە بەپلەكان (كە دەبنە هۆی
گۆڕانكارییە بنەڕەتی و بناغەییەكان) ،رێگەیەكی دیكە بوونی نییە .تەنانەت ئەگەر
بتوانین چڤات تەواو لەسەر بنەمای پالن و نەخشە ئاوابكەینەوە ،دیسانەوە ئەمە
لە دەستی پالندانەران و نەخشەسازان دەترازێت و بەهۆی كاریگەری وەرچەرخانە
ناچارەكییەكان دەگۆڕێت .بە شێوەیەكی گشتی لە تێڕوانینی پۆپەردا گۆڕانكارییە
شۆڕشگێڕی و هەمەكی و رادیكالەكان لەو چڤاتانەی دامەزراوەیەكی پێویستیان
نییە بۆ رەخنەكردنی سیاسەتەكانی حكومەت ،زۆر دژوارە .رەوشی لەبار بۆ وەها
رەخنەكردنێكی سیاسەت و حكومەت هاوتەریبە بە پرۆسیسی چارەسەركردنی
كێشە لە رێگەی البردنی هەڵەوە لە زانستدا .لە تێڕوانینی پۆپەردا رەوشی
رەخنەی زانستی و البردنی هەڵە تەنها لە حكومەتە دیمۆكراتیك و لیبراڵەكاندا
هەیە و گۆڕانكارییە شۆڕشگێڕییەكان لەم هەل و مەرجانەدا كێشە و كەموكوردتی
دروستدەكەن.
لەبارەی بەرگریكردن لە دیمۆكراسی و چڤاتی كراوە
بەوجۆرەی بە رۆشنی بینیمان ،تیۆرییە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی پۆپەر
لە تیۆرییە ئێپستمۆلۆجییەكەوە ،كە بنەڕەتی فەلسەفەی زانستی ئەوە ،سەرچاوە
دەگرێت .بابەتی سەرەكی كتێبی چڤاتی كراوە و دوژمنانی بریتییە لەوەی،
كە دەبێت بۆ بنەڕەتی سیستەمە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان لە لێهزرینەكان و
تیۆرییە فەلسەفەییەكاندا بۆی بگەڕێین .بە تێڕوانینی ئەو پرەنسیپی رەخنەگرانەی
ئاوەزمەندی ،كە لەبارەی تیۆریا زانستی و مێتافیزیكییەكاندا بەكار دەهێنرێن،
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دەبێت بە هەمان ئەندازە لەبارەی تیۆریا سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكاندا بەكار
بهێنرێن .بەڵگاندنەكانی هەردوو كتێبی چڤاتی كراوە و دوژمنانی و هەژاری
هیستۆریسیزم لە تیۆریی ئێپستمۆلۆجی كتێبی لۆجیكیی دۆزینەوەی زانستی
سەرچاوەیان گرتووە .رەخنەی ئاوەزمەندی وەكو ئەوەی بنەمای گەشەكردنی
زانستە ،ئەوا تایبەتمەندی سەرەكی چڤاتی كراوەیشە.
پۆپەر لە كتێبی چڤاتی كراوە و دوژمنانیدا بە شێوەیەكی سانا بەرگریدەكات
لە دیمۆكراسی و یان بە دەربڕینێكی باشتر لە سۆسیال-دیمۆكراسی .لەسەر بنەمای
فەلسەفەی مێتۆدۆلۆجی ئەو ،واتا البردنی هەڵە ،باشترین شێوەی گەیشتن بە
چڤات ،باشترین چارەسەر پلە بەپلەی كێشەكانە ،كە چڤات گرفتاری بووە.
هەروەكو ئەوەی لە زانستدا پێشكەوتن پێویستی بە رەخنەكردنی هەمیشەیی
هەیە ،ئەوا لە سیاسەت و چڤاتیشدا رێگەی گەشەكردن و پێشكەوتن بەستراوە
بە ئازادی رەخنەكاری و خستنەڕووی پێشنیارەكان و رێگەچارە جۆراوجۆرەكان
و چارەسەركردنی كێشەكان و دەستەبەركردنی گۆڕانكاری بەپێی ئەو بنەمایانە.
نهێنی پێشكەوتنی دیمۆكراسییەكانی خۆرئاوا لە سامان و سەرچاوە سروشتییەكانی
ئەو دیمۆكراسیانەدا نادۆزرێتەوە ،بەڵكو لە پێشزەمینەی ئ��ازادی هزرین و
رەخنەكاریدایە .بە دەربڕینێكی دیكە ،دیمۆكراسی هۆكاری سەرەكی گەشەكردن
و بەرەوپێشچوونی ئابووری خۆرئاوا بووە .دیمۆكراسی توانستی ئەمە دەستەبەر
دەكات ،كە سیاسەتەكانی دەوڵەت وەكو گریمانەیەكیان لێبێت و دەبێت بەردەوام
دەستكاری و ریفۆرمیان تێدا بكرێت .سیاسەتڕێژی خۆی لەخۆیدا لەخۆگری
هەندێك پرسی پێشبینی نەكراوە و هەرچی هزرینی پێشوەخت و لێكۆڵینەوە و
رەخنەگرتن لەبارەی ئەوە زێتر بێت ،ئەوا توانستی سەركەوتنی زۆرە .رەخنەگرتن
شیمانەی البردنی هەڵە زۆر دەك��ات .لە سیاسەتڕێژیدا تەنها نیازپاكی بەس
نییە و بڕیارە سیاسییەكان گەرەكە بەردەوام تاقیبكرێنەوە ،نە بەو مەبەستەی
ئاستی سەركەوتنیان دەركەوێت ،بەڵكو بە مەبەستی دیاریكردنی ناتەواوی و
نەسازییەكانیان .بە پێچەوانەوە سیاسەتڤانان بەگشتی جەخت لەسەر بەڵگەكانی
سەركەوتنیان دەكەنەوە و لە گەڕان بەدوای هەڵەكانی بڕیارەكانیان خۆیان دەپارێزن،
ئەمەش خۆی گرنگترین هۆكاری شكستهێنانە .هەڵە لە بڕیارە سیاسییەكاندا،
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هەر وەكو تیۆرییە زانستییەكان ،كاتێك ئاشكرا دەبێت ،كە رەخنەگرتن هەبێت
و ئەمە خۆی پێویستی بە بوونی چڤاتی كراوە و پلۆرال هەیە .چڤاتی كراوە
چڤاتێكە تێیدا سیاسەتەكانی دەوڵەت بەگوێرەی رەخنەكارییەكان بەردەوام گۆڕانی
بەسەردا دێت .هەڵبەتە گۆڕان لە سیاسەتەكاندا بە شێوەیەكی سەرەكی بەردەوام
پێویستی بە گۆڕانی ئەنجوومەنی دەسەاڵتداران هەیە .لەم رووەوە بوونی
ئۆپۆزیسیۆنی رێكخراو و ئەگەری گواستنەوەی ئاشتیانەی دەستەاڵتی دەوڵەت
لە گروپێكەوە بۆ گروپێكی دیكە ،مەرجی بەدیهاتنی چڤاتی كراوەیە ،كەواتە
دیمۆكراسی تەنها بە واتای میتۆدێك ،كە بەپێی ئەوە زۆرینە دەستەاڵتداران
هەڵدەبژێرن ،ئەوە دیموكراسییەكی راستەقینە نییە .لەوانەیە زۆرینەی خەڵكی،
بەو جۆرەی لە دیكتاتۆری شۆڕشگێڕیدا روودەدات ،دەسەاڵتدارانێك هەڵبژێرن،
كە دوژمنی چڤاتی كراوە ،رێكخراوە سڤیلی و ئازادەكان و رەخنەكاری بن .وەها
تێگەیشتنێك لە دیمۆكراسی تێگەیشتنێكی فۆرمالی(صوری)یە .لەوانەیە چڤاتی
كراوە نەتەنها لە الیەن ستەمكاران و كەمینەكان زیانی بەربكەوێت ،بەڵكو لەوانەیە
لە الیەن زۆرینەوەش زیاندیدە بێت ،كەواتە راستییەكەی دەشێت لە بەرانبەر
ئەم زۆرینانەش بەرگری لە چڤاتی كراوە و دامەزراوە ئازادە دیمۆكراتیكەكان
بكرێت .لەبەر ئەوە ئەو دێماگۆگ و دیسپۆتیستانەی بە چەندین شێوەی تایبەتی
جەماوەریان هاوڕیای خۆیان كردووە و بە ناوی پارێزگاریكردن لە خەڵكی چڤاتی
كراوە و دامەزراوە دیمۆكراتیكییەكانیان لەنێو بردووە .هەڵبەتە مەرجی سەرەكی
چڤاتی كراوە تۆلێرانسی (لێبوردەیی) سیاسییە .لەتەك ئەمەدا ،لێبوردن لەهەمبەر
ئەو گروپانەی ئانتی تۆلێرانس(دژەلێبوردەیی)ی دیمۆكراتیكن خەسارە بە بنیادی
چڤاتی كراوە دەگەیەنێت .كەواتە لە كاتی ناچاری و بوونی هەڕەشەی ترسناك،
دەبێت دوژمنانی تۆلێرانس و هەوادارانی كاری توندوتیژی سەركوت بكرێن.
لە روانگەی سیاسەتە ئابوورییەكانەوە ،پۆپەر الیەنگری جۆرێك سۆسیال-
دیموكراسییە .بە تێڕوانینی ئەو ئازادیی ئابووریی بێ سنوور و گەڕەالوژە خەسارە
بە ئازادی و دیمۆكراسی دەگەیەنێت .پۆپەر بەرگری لە دەوڵەتی خۆشگوزەران
و ئاواكردنی (یان بیناكردنی) دامەزراوەكان دەكات بۆ پارێزگاریكردن لە چینەكانی
خوارەوە و دەستێوەردانی دەوڵەت لە ئابووریدا .بە تێڕوانینی ئەو دەستێوەردانی

25

دەوڵەت لە ئابووریدا هەرچۆنێك بێت كردەیەكی ناچارەكییە .دەوڵەت هەر
هەڵوێستێك وەربگرێت ،چ دەستێوەردان و چ جگە لەوە ،ئەوا جۆرێكە لە
دەستێوەردان لە كاروباری ئابووریدا .هەرچۆنێك بێت لە سەرمایەداری پێشكەوتوودا
ئازادی تەواوی بازاڕ بوونی نییە ،لەبەر ئەوەی ئەگەر دەوڵەتیش دەستتێوەرنەدات،
ئەوا مۆنۆپۆلیستەكان هەلومەرجەكانی كێبەركێ بە تەواوی لەنێو دەبەن .بە
كورتی دەوڵەت دەبێت بۆ دابینكردنی ئازادیی ئابووریی هەمووان ،بەرنامەڕێژی و
دەستێوەردان ئەنجامبدات .بە دەربڕینێكی دیكە ،ئامانجی دەستێوەردانی ئابووریی
دەوڵەت پێویستە گەرەنتی زۆرینەی ئازادیی ئابووری بێت .دەستێوەردانی كەمتر
یان زۆرتر لە ئاستی پێویست بۆ گەیشتن بەم ئامانجە ،خەسارە بە ئازادی ،واتا
ئامانجی سەرەكی ژیانی سیاسیی دەگەیەنێت .لەم بارەیەوە پۆپەر هۆشیارمان
دەكاتەوە ((بێگومان گەورەترین مەترسی دەستێوەردان-تایبەت دەستێوەردارنی
راستەوخۆ-ی زۆربوونی دەستەاڵتی دەوڵەت و باڵوبوونەوەی بیرۆكراسییە.
شتێكی كە دەبێتە هۆی زیادبوونی مەترسی ئەمەیە كەمتر كەسێكی الیەنگرانی
دەستێوەردان نەنگییەك لەم بابەتەدا دەبیننن ...گەرەكە هەم بۆ هێمنی و هەم
بۆ ئازادی بەرنامەڕێژی بكەین ،لەبەرئەوەی تەنها ئازادی هێمنی دابین دەكات)) .
بۆ دابینكردنی ئەم مەبەستە ،دەسەاڵتی سیاسیی دەبێت پەرش و باڵو بێت ،لەبەر
ئەوەی هەرجۆرە سێنترالیزەبوونێكی دەسەاڵت مەترسی دیكتاتۆری هەیە .لەم
رووەوە پرسی سەرەكی لە ژیانی سیاسییدا پەیوەست نابێت بە ناوەڕۆك و ژمارەی
دەسەاڵتداران (بەمجۆرەی لە فەلسەفەی كۆندا خرابووە روو) ،بەڵكو پرسی
سەرەكی پراكتیزەكردنی دەسەاڵتە و رێگەی نەهێشتنی دیسپۆتیزمیش رێگرتنە لە
پراكتیزەكردنی دەسەاڵت بە شێوەیەكی دیكتاتۆریانە .پرسی سەرەكی بریتییە لە
((چۆن دەتوانین دامەزراوە سیاسییەكان وەها رێكبخەین ،كە تەنانەت دەسەاڵتدارە
خراپەكان ،یان ناشایستەكان نەتوانن خەسارە بە چڤات بگەیەنن)) .
لە كایەی سیاسەتیی ئابووریدا دروشمی پۆپەر لە بەرانبەر تێڕوانینی
الیەنگرانی سوودمەندخوازی ،كە بەرگریان دەكرد لە زۆرترین شادی بۆ زۆرینەی
تاكەكان ،ئەمەیە دەبێت هەژاری و بەدبەختی خەڵكی نەهێڵین .بە دەربڕینێكی
دیكە ،پێویستە لە جیاتی هەوڵدان بۆ ئاواكردنی یۆتۆپیا ،هەوڵی نەهێشتنی
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كەموكورتییە باوە كۆمەاڵیەتییەكان بدەین .پۆپەر لە كتێبی چڤاتی كراوە و
دوژمنانیدا وەها دەبێژێت :لە نێوان هەموو ئایدیالە سیاسییەكاندا لەوانەیە
ئایدیالی شاد و خۆشبەختكردنی خەڵكی مەترسیدارترین ئایدیال بێت .ئەمجۆرە
ئایدیالە ئامانجەكەی دەگۆڕێت بۆ سەپاندنی بەها بااڵكانی ئێمە بەسەر خەڵكانی
دیكەدا ،بۆ ئەوەی ئەوان لەوە تێبگەن ،كە ئەوەی بە تێڕوانینی ئێمە زۆرترین
گرنگی هەیە بۆ بەختەوەركردنیان ...وەها ئایدیالێك دەگۆڕێت بۆ یۆتۆپیانیزم
(یۆتۆپیاگەرایی) و ئاراستە رۆمانتیكییەكان .ئێمە دڵنیاین هەمووان لە چڤاتی
تەواو و جوان و ئەندێشەیی (خیالی) ئێمەدا خۆشبەخت دەبن ،بەاڵم هەوڵدان
بۆ دامەزراندنی بەهەشت لەسەر رووی زەوی ،دەبێتە هۆی دامەزراندنی دۆزەخ،
دەبێتە هۆی هەڵنەكردن ،دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی ئاینزایی ،و بە
دابینكردنی رزگاربوون لە رێگەی دەستەبەركردنی ،ئەوا دەزگای ئەنگیزاسیۆن
(پشكنینی بیروڕا)ی لێدەكەوێتەوە)) .
بە تێڕوانینی پۆپەر شێوەی دروستكردنی یۆتۆپیا و دابینكردنی خۆشبەختی
تەواو بۆ خەڵكی شتێكی نەزانراوە ،بەاڵم شێوەی كەمكردنەوە و نەهێشتنی
كەموكوڕی و زیانە كۆمەاڵیەتییەكان تا ئاستێك زانراوە .نەهێشتنی بەدبەختی و
زیان پاڵنەرێكی پراكتیكی و سۆزداری بەهێزتر الی ریفۆرمیستە كۆمەاڵیەتییەكان
دروستدەكات ،نەك دابینكردنی خۆشبەختی و كامەرانی ،كەواتە لە جیاتی
قسەكردن لەبارەی دابینكردنی زۆرترین شادی بۆ زۆرینەی خەڵكی (بە شێوازەكەی
بێنتهام) ،دەبێت قسە بكرێت لەبارەی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی زۆرترین رەنج و
بەدبەختی زۆرینەی خەڵكی.
لەبارەی پەیوەندی نێوان لۆجیكیی فەلسەفەی زانست و ئێپستمۆلۆجیی
پۆپەر لەتەك ه��زرە سیاسییەكەی چەندین بۆچوونی ناكۆك بوونی هەیە.
رەخنەگرانی پۆپەر بڕوایانوایە تیۆرییە زانستییەكەی شۆڕشگێڕییە (بەو واتایەی
جەخت لەسەر پووچەڵكردنەوە دەكاتەوە) ،لە كاتێكدا تیۆری ئەندازیاری پلە بەپلەی
ئەو ریفۆرمیستانەیە .بۆ نموونە یەكێك لە رەخنەگرانی بە ناوی مایكل فریمان
بڕوایوایە ئێپستمۆلۆجیی پۆپەر پووچەڵشیاوە ،بەاڵم فەلسەفە كۆمەاڵیەتییەكەی
دۆگماتیستیانەیە .بە تێڕوانینی فریمان ((لە ئاستی ئێپستمۆلۆجیدا ،رەخنەی پۆپەر
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لە یۆتۆپیانیزم ئەوەیە ،كە وەها تێڕوانینێك یاساكانی زانست رەت دەكاتەوە،
بەاڵم بەهۆی تێڕوانینی خۆی یاسا زانستییەكان هەمیشە ناجەخت و ناكۆتان .ئەمە
خۆی لە دوو الیەنەوە رەخنەی یۆتۆپیانیزم الواز دەكات :یەكێكیان دانانی هەر
تیۆرییەكیی كۆمەاڵیەتی بە یۆتۆپیا گەرەكە هەمیشە ناجەخت (نایەكالییكەرەوە)
بێت ،و دووەم ئەمەیە لەبەر ئ��ەوەی پۆپەر خۆی ئەمە دووب��ارە دەكاتەوە
مەرجی گیانی زانستیانە بەدەستهێنانی بەردەوامی بەڵگە پووچەڵكارەكانی یاسا
ناجەختەكانە ،پێدەچێت تیۆرییەكەی ئەو لەبارەی گەشەسەندن و پەرەسەندنی
زانست و زانین تاقیكردنەوە یۆتۆپییەكان یاساغ نەكات ،بەڵكو لەوانەیە هانیشیان
بدات)) .
ئێرنێست گێلنەر ،یەكێكی دیكەیە لە رەخنەگرانی ،بڕوایوایە ((لە نێوان
فەلسەفەی زانست و تیۆرییە كۆمەاڵیەتییەكەی پۆپەر هەم هاوسەنگی و یەكێتی
و هەم ناهاوسەنگی و گرژی بوونی هەیە .فەلسەفە كۆمەاڵیەتییەكەی الیەنگری
فەزیلەتی كرانەوەیە ،كە هاوتای كۆمەاڵیەتی پووچەڵشیاوە ...بەاڵم گرژییەكی
دیاریش بوونی هەیە ،لە زانستدا كرانەوە بە واتای زۆرترین خۆ لەقەرەدانی
مەترسی ،بەاڵم لە پرسە كۆمەاڵیەتییەكاندا پێچەوانەكەی رێپێدراوە)) .

سەرچاوە:
حسین بشیریە :تاریخ اندیشەهای سیاسی در قرن بیستم (لیبرالیسم و
محافڤــەكاری) ،جلد دوم ،چاپ هشتم ،نشرنی ،تهران ،1387 ،فصل اول و فصل
دوم.
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كارڵ پۆپەر و بیرۆكەی دادپەروەری
و :سەاڵح سەدباری
پۆپەر بە دەركەوتنی حكومەتە تۆتالیتار و پاوانخوازەكان لە ئەورپادا ،دوو
بەرهەمی گرنگی خۆی واتە « كۆمەڵگای كراوە و دوژمنەكانی»  ،هەروەها «
هەژاری مێژووگەری» كە شادەماری فەلسەفەی ناوبراو پێكدێنن ،باڵو كردەوە .ئەم
دوو بەرهەمە ،هەوڵەكانی ناوبراو بۆ بەرگری كردن لە ئازادی ،دژایەتی لەگەڵ
شەڕ و وەالنانی بیرۆكە سیاسیە پاوانخواز و خۆسەپێنەكان پێشاندەدەن .پۆپەر
ئەو بیرمەندانەی كە بە بیرۆكەكانی خۆیان بە شێوەیەكی كردەكی لە خزمەت
پاوانخوازان و رێگە كردنەوەی دەسەاڵتە زۆردارەكاندا بوون ،بە «پێغەمبەرانی
درۆ» ناو دەبات و پێداگری دەكات ،كە ئێمە پێویستە بۆ رەخنە گرتن لە میراتی
كلتووری خۆمان ،بە روونی قسە بكەین و لە نەریتی بەرگریكردن لە گەورە
پیاوانی خۆمان دوور بكەوینەوە ،چونكە زۆرێك لەوان لە رێگای گەیشتن بە
ئازادی و عەقڵ ،دوچاری هەڵەی گەورە بوون و زاڵبوونی بیرۆكەكانیان ،هێشتا
مایەی گومرایی زۆرێك لە مرۆڤەكانە« .پێغەمبەرانی درۆ» لە بەرهەمەكانی
پۆپەردا زۆر بە وردی هەڵسەنگاندن و بەدواداچوونیان بۆ دەكرێ و سەرەنجام
لە بەرامبەر قازی دادگای عەقڵدا خۆیان دەبیننەوە .ئەفالتۆن و هێگڵ دوو
لەو بیرمەندانەن كە پۆپەر بە شایانی سەرزەنشت كردنی توندیان دەزانێ و
بیرۆكەكانیان بە دوژمنایەتی لەگەڵ ئازادی و سەركەوتنی دەسەاڵتە پاوانخواز و
توتالیتێرەكان ناودێر دەكات.
پوپەر ماركسیزمیش لە راستای هەوڵدان بۆ پێكهێنانی جیهانێكی باشتر ،بە
یەكێك لە خەتا گەورەكانی مرۆڤ دەژمێر ێ و لە هەڵسەنگاندنی بۆچوونەكانی
ماركسدا وەبیر دێنێتەوە كە پێشبینییەكانی ناوبراو لە بارەی داهاتووی دەسەاڵتی
سەرمایەداریدا بە هەڵە دەرچوون و ئەو بیرۆكەی ناوبراو كە بە پەرەسەندنی
سەرمایەداری ،كرێكاران ،رۆژ لە دوای رۆژ دوچاری هەژاری و نەهامەتی دەبنەوە
و چینە مامناوەندییەكانیش دێنە ریزی ئەوانەوە ،نەهاتوەتە دی .بە بڕوای
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پۆپەر ،ماركس لەم بۆچوونەی خۆیدا دوچاری دژبەرییەتێكی دەروونی بوەتەوە،
چونكە ناتوانرێ لە الیەكەوە بەردەوام بەرهەمهێنانی پتری كااڵ زیاد بكرێ و لە
الیەكی دیكەوە بانگەشەی ئەوە بكەی كە بەردەوام هەژار و دەست كورت و
بێنەواكان پتر دەبن؛ كەوابوو كێ قەرارە ئەم هەموو كااڵیە بەكار بێنێ؟ پۆپەر بە
بەرگریكردن لە دەستكەوتەكانی دیموكراسی لیبراڵ هەڵدەستێ و جیا لە رەخنە
گرتن لە كەم و كووڕیەكانی ،دەسەاڵتێكی لەو چەشنە بە دادپەروەرانەترین و
باشترین دەسەاڵت دەزانێ ،كە تا بە ئێستا لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هاتوەتە ئاراوە.
بە بڕوای ناوبراو ،هەموو ئەو دەسەاڵتانەی كە بە درێژایی مێژوو وادەی بەهەشتی
سەر زەوینیان بە مرۆڤەكان داوە ،سەرەنجام بوونە دۆزەخ ،بەاڵم دیموكراسی
تەنها پێكهاتەیەكە كە بە هەوڵ و ئیرادەی خودی خەڵك دەتوانێ بەردەوامی بە
خۆی ببەخشێ .بە بڕوای پۆپەر ،ئەگەر قەرار بێ جگە لە ئازادی « ،دێموكراسی
ئابووری» (دادپەروەری كۆمەاڵیەتی)یش پێك بێت ،هەر ئەم «ئازادییە بنەڕەتییە
رەهایەیە» كە تەنیا گەرەنتیەتی .پۆپەر روونیدەكاتەوە ،كە ماركس لە بیرۆكەیەكی
ساكارانەدا ،دەوڵەت بە كەرەستەی سەركوتی دەستی توێژی دەسەاڵتدار ناودێر
دەكات و وادەی نەمانیشی لە كۆمەڵگایەكی بێ چیندا دەدا ،بەاڵم هەرگیز لە و
رازەی ئازادی تێ نەگەیشت كە دەوڵەت لە دەستەبەر كردنی ئازادی و مرۆڤایەتیدا
دەتوانێ كۆمەڵێك خزمەتگوزاری ئەنجام بدات .بە بڕوای پۆپەر ،دەبێ لە رێگای
جێگیر بوونی ئازادییەوە ،دەسەاڵت بەدەستەوە بگیردرێ و كەوی بكرێ ،پاشان
دەتوانرێ لە رێگای پێكهێنانی دامەزراوە گەلێك لە بازنەی پێكهاتەی دیموكراتیدا،
بەسەر هێزی ئابووریشدا زال ببی و ببیە رێگر لەبەر دەمبەند كردنی مرۆڤەكان؛
بەاڵم بە لە ناوچوونی ئازادی ،تەنانەت یەكسانی لە نێوان كۆیلەكانیشدا نامێنێ.
ئەوەی كە بە روونی پێوەندی بە باسی دادپەروەرییەوەیە ،كارڵ پۆپەر
لە یەكەم بەرگی كتێبی» كۆمەڵگای كراوەو دوژمنەكانیدا» لە ژێر ناوی «جادووی
ئەفالتون» ،لێكۆڵینەوە لە سەر بیرو بۆچوونەكانی فەیلەسوفی كالسیكی یۆنان
دەكات و بە تایبەت لە «دادپ��ەروەری رەهادا» ناوبراو بە توندی شەرزەنشت
دەكات .ناوبراو هەروەها وەبیری دێنێتەوە لە حاڵێكدا كە چەمكی دادپەروەری لە
زەینی ئێمەدا ،واتای دابەشكردنی یەكسانیخوازانە لە ئەركی هاوواڵتی بووندا واتە،
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دابەشكردنی سنوورەكانی ئازادی ،یەكسانی لە بەرامبەر یاسادا و ناالیەنگیر بوونی
حاكمی دادوەری وەبیر دێنێتەوە ،ئەفالتۆن لەم چەمكەدا ،تایبەتمەندی چینایەتی
دەرك پێدەكات .بە بڕوای پوپەر دەركەوتی مرۆڤ دۆستانە لە دادپ��ەروەری
بەو واتایەیە كە یەكسانی لە نێوان مرۆڤەكاندا بچەسپێ ،تایبەتمەندی سروشتی
وەال بنرێن ،تاكایەتی بپارێزرێ و سەرەنجام لە بەرگری لە ئازادییە سیاسیەكاندا
بنەمایەك دادەنێ :بنەمای سەروتر بوونی سروشتی ،بنەمای تەواوخوازانە و
بنەمایەك كە بە هۆیەوە ،پشتیوانی و بەهێز كردنی دەوڵەت ببێتە ئەرك و
ئەمانجی تاك.
پۆپەر لە گەڕان بە دوای دەسەاڵتی دادپەروەرانەی سیاسیدا ،ئەو پرسیارە
كالسیكییە ئەفالتۆنیەی دەڵێ دەوڵەت لەسەر بنەمای ئەوەی كە ،چ كەسێك دەبێ
فەرمانڕەوا بێ؟ بە پرسیارێكی نادروست دەزانێ .بە بڕوای ناوبراو پرسیاری
لەم چەشنە بەندە بە روانگەیەكی پاوانخوازانەوە و واڵمێكی شێوە مەرجەعیانە
دەخوازێ .هەر لەم رووەوە پرسیاری لەم شێوەیە ،والمگەلی كالسیكیشی بەدوای
خۆیدا هێناوە وەك« :باشترینەكان دەبێ حكومەت بكەن» یا « فرەزانەكان» یا
لە باشترین حاڵەتدا زۆرینە دەبێ دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێ .پۆپەر پێیوایە كە
جێگای سەرسووڕمان نییە گەر واڵمەكان نە تەنیا لەگەڵ خۆیان دژبەرییەتیەك
پێكدێنن ،بەڵكو لە دوات��ردا بە هۆی ج��ۆراو جۆری هەڵیت و پڵیتی وەك:
«دەسەاڵتی كرێكاران یا سەرمایەداران» و هتد دەگۆڕێن .بە كورتی دەتوانین بڵێین
كە بۆ پۆپەر لە بواری حكومەت كردندا ،پرسیاری «چ كەسێك؟» لە ئارادا نییە،
بەڵكو پرسیاری «چۆنییەتی» لە گۆڕێیە.
ه��ەر ل��ەم رووەوە ن��اوب��راو لەبەرامبەردا پێشنیار دەك��ا كە باشترە
پرسیارێكی لەخۆبوردووانەتر بخەینە جێگای پرسیاری كالسیكی ئەفالتۆن لە بارەی
دەوڵەتەوە و ئەویش ئەوەی كە بپرسین« :دەتوانین چی بكەین بۆ ئەوەی
دامەزراوە سیاسیەكانی خۆمان بە شێوەیەك رێكبخەین كە بواری هێنانە ناوەوەی
دەسەاڵتدارانی خراپ و نەشیاو كە زۆریشن بگەیەنینە النی كەم» پۆپەر لەسەر
ئەو بڕوایەیە كە بە بێ گۆڕانكاری لە پرسیاری ئاماژە بۆكراودا ،هەرگیز ناتوانین
بگەینە بۆچوونێكی عەقاڵنی سەبارەت بە دەوڵەت و دامەزراوەكانی و گەیشتن
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بە دەسەاڵتێكی سیاسی دادپەروەرانە .بەم پێیە بە پێچەوانەی پرسیاری ئەفالتۆنی
لەم بارەیەوە كە «چ كەسێك پێویستە حكوم بكات؟» ،بە لێبووردەییەوە بپرسین
كە« :كام شێوازە لە دەسەاڵت رێگامان پێ دەدا بتوانین دەسەاڵتێكی زۆردار و
یا هەر دەسەاڵتێكی ناڕەوای دیكە بە بێ خوێنرێژی وەال بنێین؟» .بەم شێوەی
دەتوانین ئەو ئاكامە وەرگرین كە دیموكراسی ئەمرۆییش وەك دیموكراسی 2500
ساڵی بەرێ لە ئەسینا ،هەوڵێكە بۆ پێكهێنانی دەسەاڵتێك كە پێویستە رێگر بێت
لەبەر دەم زۆرداری.
پۆپەر وەبیر دێنێتەوە كە دیموكراسی بە واتای «دەسەاڵتی خەڵك» ناوێكی
فریودەرە ،چونكە لە هیچ شوێنێك خەڵك حكومەت ناكەن و نابێ حكومەتیش
بكەن .چونكە دەسەاڵتی زۆرینە بە سادەیی دەتوانێ ببێتە خراپترین شێوەی
زۆرداری و مافی كەمینە بە تەواوی لە نێو بەرێت .بەاڵم دیموكراسی تەنها
شێوەیەكی حكومەتە كە جگە لە ناوە فریودەرانەكەی و لە ژێر كاریگەی كێشە
و دژوارییەكاندا ،توانیویەتی ئەو ئامانجە بخاتە بەردەم خۆی كە بە چەسپاندنی
یاساگەلی مەرجدار ،بیرۆكەكانی دادپ��ەروەری ،مروەت و زیاتر لە هەرشتێك
واتە ئازادی لە چوارچێوەی یاسادا ،تا ئەو جێگایەی كە رێگە پێدراوە بێنێتە
دی .بەم هۆیەوە دەتوانین بڵێین كە دیموكراسی لە بیرۆكەی پۆپەردا ،نەك
دەسەاڵتی خەڵك ،بەڵكو ئامادە كردنی دامەزراوەیەكە لە بەرامبەر دیكتاتۆریدا.
دیموكراسییەكان لە هەوڵدان تا بە یارمەتی یاسا مەرجدارەكان و دامەزراوە
پێكهاتەییەكان ،ببنە رێگر لەبەر دەم زۆرداری��دا ،ئەگەرچی ئەم هەواڵنە بە
تەواوەتی سەركەوتوو نەبوون .پۆپەر لە دیاریكردن و هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی
سیاسی ئازاد دا ئاماژە بەوە دەكات كە دەسەاڵتێك لە روانگەی سیاسیەوە ئازادە
كە دامەزراوە سیاسیەكانی ئەو بوارە بۆ هاوواڵتیان برەخسێنێ كە لە كاتی ئیرادەی
زۆرینەدا بتوانن دەسەاڵتداران بە بێ خوێنڕێژی لەسەر كار البەرن و تا كاتێك
هەلێكی لەو چەشنەمان بۆ رەخسابێ نابێ نیگەرانبین لەوەی كە چ كەسێك
دەسەاڵتی بە دەستەوەیە .پوپەر پێكهاتەیەكی لەو چەشنە كە لە دیموكراسیە
رۆژئاواییەكاندا لە ئارادایە بە « كۆمەڵگةی كراوە» ناودێر دەكات .گرینگترین
تایبەتمەندی كۆمەڵگای كراوە ،جگە لەو هەڵسەنگاندنەی بۆی كرا ،كێبەركێیەكی
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ئازادە لەسەر تیۆرییە زانستییەكان و هەبوونی شەفافیەتە لەو بازنەیەدا .كۆمەڵگای
كراوە خاڵێكە لە بەرامبەر كۆمەڵگای داخراو و توتالیتاریدا كە لە نێویاندا بە جێگای
كێبەركێی ئازاد لەسەر تیۆرییە زانستییەكان ،بازنەیەكی تەواو لە بیرو بۆچوونی
ئایدۆلۆژی بە هەوڵدانی پاوانكردنی حەقیقەت لە ئارادایە .لە كۆمەڵگەی كراوەدا،
شێوازی رەخنەی عەقاڵنی ،نابێتە هۆی لەناوچوونی رەخنەگر و توندو تیژی بۆ
لەنێو بردنی بۆچوونی جیاواز رۆڵێكی نییە .رەخنە بەدەرە لە توندو تیژی و رێگە
بۆ دۆزینەوە عەقڵ دەكاتەوە.
پۆپەر لە بەرگری لە دیموكراسی لیبراڵدا روونیدەكاتەوە كە دەبێ لە
خۆمان بپرسین دوو الیەنی چاكە و خراپە كە ئەم پێكهاتەیە تا بە ئێستا لەخۆی
گرتووە چۆنە؟ ئایا چاكەكانی دەسەاڵتێكی لەو چەشنە بەسەر خراپییەكانیدا زاڵە؟
هەروەها ناوبراو دەڵێ :گەرچی دیموكراسی باشترین دەسەاڵتی جێگای بیر
لێكردنەوەیە و لە بواری لۆژیكییەوە باشترین دەسەاڵتی مومكین نییە و لە زۆر
بواردا دەتوانرێ و پێویستە باشتر بكرێ ،بەاڵم ئەم دەسەاڵتە لە بواری مێژووییەوە
باشترین دەسەاڵتی سیاسییە كە پێمان شك دێت .واتای ئەم وتەیە ئەوە نییە
كە ئێمە نابێ ئەم دەسەاڵتە بخەینە بەر رەخنە .ديموكراسی خۆی لە خۆیدا
بە رەخنەوە زیندووە و دەستكەوتەكانی ناتوانرێ بە دایمی و نەگەڕاو بزانرێ.
چونكە ئەو مەترسییە بەردەوام لەئارادا دەبێ كە ئەم دەسەاڵتە بە خێرایی ئەوەی
وەدەستی هێناوە لە كیسی بدا.
كارڵ پۆپەر لە یەكێك لە بەرهەمە گرینگەكانی خۆیدا لە ژێر ناوی
«گومانەكان و بایەخەكان» ،بە تایبەت لە شیكردنەوەی خۆیدا سەبارەت بە
دادپەروەری ،باسی سەرەتاكانی دەسپێكی لیبڕالیزم دەكات و تێزگەلێكی جۆراو
جۆر لەم بوارەدا دەخاتە رۆژەڤەوە .بە بڕوای ناوبراو ،دەوڵەت لە بنەڕەتدا
شەڕە ،بەاڵم شەرێكی پێویست .ئیختیاراتەكانی دەوڵەت نابێ لەوە زیاتر بێ كە
زەروورەت دەیخوازێ .بە بڕوای پۆپەر ،بۆ پێشاندانی زەروورەتی ئەم شەڕە
پێویست ناكات بگەڕێینەوە بۆ توندو تیژی و مرۆڤ بە گورگی مرۆڤ بزانین،
تەنانەت ئەگەر مرۆڤ بە دۆست و فریشتەی مرۆڤ بزانین ،دیسانەوە لە وەها
جیهانێكدا مرۆڤی الواز و مرۆڤی بەهێز بوونیان دەبێ ،بەاڵم لە وەها جیهانێكدا
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مرۆڤی الواز لەو مافە بەهرەمەند نین كە بەهێزترەكان تەحەمولی بكەن و لە
راستیدا دەبێ سەبارەت بە رەحم و بەزەیی ئەوان لە تەحەمول كردنیاندا سوپاس
گوزار بن .لێرەدا هەر كەس بە بەهێز و الوازەوە كە لەسەر ئەو باوەڕەیە كە
هەر مرۆڤێك مافی ژیانی هەیە و پێویستە بەرگری لە مافەكەی بكرێ ،پێویستی
هەبوونی دەوڵەت بە فەرمی دەناسێ ،دەوڵەتێك كە پێویستە پارێزگاری لە مافی
هەمووان بكات.
هەروەها پۆپەر دەڵێ« :پێشاندانی ئەوەی كە دەوڵەت لە هەمانكاتدا
مەترسیەكی هەمیشەییە كارێكی دژوار نییە ،چونكە هەر كاتێك دەوڵەت بیهەوێ
ئەو ئەركانەی كە كەوتوونەتە سەر شانی ئەنجامبدا ،پێوستە هێز و هەڵبژاردنێكی
زیاتری لە الیەن تەك تەكی هاوواڵتیان و تەنانەت گروپە كۆمەاڵیەتییەمانەوە
هەبێ .ئەو رێ و شوێنەی كە ئێمە بۆ وەستانەوە لە هەمبەر مەترسی كەڵك
وەرگرتنی كەڵكاوەژوانە لەو هێزە و ئیختیاراتەكانی بیری لێ دەكەینەوە و
ئەو دامەزراوانەی كە بۆ ئەو مەبەستە پێكی دێنن ،هیچكامیان بە تەواوی ئەو
مەترسییە لە نێو بەرن .ئێمە بەردەوام مەحكومین بەوەی باجی پارێزگای كردن
لە ماف بە دەوڵەت بدەین نە تەنها بە دانی باج و خەراج ،بەڵكو تەنانەت لە
رێگای ئەو بەكەم زانینەی كە بە هۆی خۆبەزل زانینی دەسەاڵتدارانەوە نسیبمان
دەبێت .بەاڵم گرینگ ئەوەیە كە ئەو نرخەی دەیدەین زۆر گران نەبێ.
بە بڕوای پۆپەر ،دیموكراسی ناتوانێ و نابێ خێر بە هاوواڵتیانی خۆی
بكات .لە راستیشدا دێموكراسی بە تەنها ناتوانێ كارێك بكات .چاكە كاری دەبێ
لە الیەن هاوواڵتیانەوە بكرێ .دێموكراسی شتێك جگە لە چوارچێوەیەكی باش
بۆ كردەی مرۆڤەكان نییە و ئێمە رێگەپێدراو نین دیموكراسی و ئازادی لەگەڵ
خۆشگوزەرانی و موعجیزەی ئابووریدا تێكەڵ بكەین .هەڵەیەكی گەورەیە ئەگەر بۆ
خەڵك وا بێنینە بەر چاو كە ئازادی بۆ هەمووان خۆشگوزەرانی ،و دیموكراسی بۆ
خەڵك ئابوورییەكی باش بدوا خۆیدا دێنێ .ئازادی هەرگیز بە واتای خۆشگوزەرانی
و بەختەوەری تەك تەكی مرۆڤەكان نییە .ئەم كارە تا رادەیكی زۆر بەستراوەتەوە
بە شانس و بەخت و بە شێوەیەكی رێژەیی لێوەشاوەیی و هەوڵدان و فەزڵەكانی
دیكە .دەبێ بە شێوەیەكی واقعبینانە سنوورەكانی دەوڵەتی خۆشگوزەرانی لەبەر
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چاو بگرین و مەترسیدارە گەر بەرپسیارێتی لە مرۆڤێك سەبارەت بە خۆی و
خزمەكانیەوە بستێنینەوە و یا خود رێو شوێنی ژیان بۆ كەسێكی گەنج زیاتر لە
حەدی خۆی ئاسان بكەین ،چونكە لە ئاكامی لە نێو چوونی بەرپرسیارێتی كەسێك
بە بێ هەڵسەنگاندن ،دەتوانێ واتای ژیانی كەسەكانیش لە كیس بچێ.
بە بڕوای پوپەر ،ئەوەی كە سەبارەت بە دیموكراسی و ئازادی دەتوانرێ
بوترێ ،لە باشترین حاڵەتدا ئەوەیە كە ئەوان كاریگەری لێوەشاوەیی تاكەكەسی
كەسەكە لەسەر خۆشگوزەرانی ناوبراو تا رادەیەك بەهێزتر دەكەن .كەوابوو ئێمە
نابێ ئازادی بەو هۆیەوە هەڵبژێرین كە چاوەروانی ژیانێكی ئاسودەی لێدەكەین،
بەڵكو بە هۆی ئەوەی كە خودی ئازادی نوێنگەیەكی بایەخییە كە ناتوانین هەرگیز
دایبەزێنینە خوار بۆ بایەخە مادییەكان .پوپەر لەم بوارەدا وتەیەكی دێموكریت
فەیلەسوفی یۆنانی كۆن بیر دێنێتەوە كە« :ژیانی كولەمەرگی لە دیموكراسیدا،
شەڕەفی زیاترە لە ژیانێكی رازاوە لە دەسەاڵتێكی زۆردارانەدا ،چونكە ئازادی لە
بەندایەتی بەرزترە» ،هەروەها دەڵێ كە ئێمە ئازادی سیاسی بۆ ئەوە هەڵنابژێرین
كە بەڵێنی ئەم یان ئەو شتمان پێدەدا ،بەڵكو بۆ ئەوەی هەڵدەبژێرین كە تەنیا
شێوازی مرۆیی پێكەوە ژیانی نێوان مرۆڤەكان دێنێتەوە بەرهەم؛ تەنیا شێوزاێك
كە ئێمە تێیدا دەتوانین بەرپرسیارێتی تەواوی خۆمانی تێدا وەئەستۆ بگرێن ،بەاڵم
ئەوە كە دەتوانین ئەو كەرەستانەی كە ئازادی دەیخاتە بەردەمی ئێمە بێنینە دی،
بەستراوەتەوە بە هۆكارگەلی جۆراو جۆر و پتر لە هەمووشی بەستراوەتەوە بە
خودی ئێمەوە.
پۆپەر وەربیر دێنێتەوە كە ئێمە بەو هۆیەوە دێموكرات نین كە بەردەوام
ماف دەدەین بە زۆرینە .قەرار نییە ئەگەر زۆرینە بڕیار بدا بە قازانجی ئیستبداد،
دێموكراتێك دەستبەرداری بیرو باوەڕەكانی خۆی ببێ .پۆپەر رۆڵی دامەرزاوەكان
كە سەرچاوەكەیان لە نەریتە ديموكراتیكەكانی كۆمەڵگادایە زۆر بە گرینگ
دەزانێ و ئارمانشارێكی (یۆتۆپیایی) لیبەراڵ ،واتە دەوڵەتێك كە بە شێوەیەكی
عەقاڵنی راوەستاو بێت لەسەر شادەمارێكی بێ نەریت بە بێ كاریگەری و
نامومكین دێنێتە ئەژمار .الی ناوبراو لیبرالیسم بیروباورێكە بەستراوە بە ئاڵوگۆڕی
رێفۆرمخوازانە و رێژەیی نەك شێوازێكی رادیكاڵ .ناوبراو پێیوایە كە ئەو بەشە لە
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نەریتە دیموكراتییەكان لە بەشی گرینگترینەكاندان كە چوارچێوە ئەخالقییەكانی(
هاوتەریب لەگەڵ چوارچێوە بنەڕەتییە یاساییەكان) كۆمەڵگە پێك دێنن و نوێنگەی
واتای نەریتی دادپ��ەروەری و داب و نەریت و هەستە ئەخالقییەكانن .ئەم
چوارچێوە ئەخالقیە ،شادەمارێكە كە لە هەر جێگایەك پێوێست بێ رێككەوتنێكی
دادپەروەرانە لە نێوان هۆگری و بەرژەوەندی جیاوازدا تێیدا دێتە ئاراوە.
سروشتییە كە چوارچێوەیەكی لەم چەشنە ئاڵوگۆڕی تێدا دێتە ئ��اراوە ،بەاڵم
گۆڕانەكەی بە رێژەیەكی ئارام و لەسەرخۆ روو دەدا .هیچ شتێك خراپتر لە
تێكدان و لەبەریەك هەڵتەكاندنی ئەم چوارچێوەو نەریتە نییە .كردەوەیەكی
وێرانكەرانەی لەم چەشنە ( هەروەكو رژێمی ناشناڵ سوسیالیسم لە ئەڵمانیا
نیشانی دا) ،بە بێ ئەمالو ئەوال دەبێتە هۆی لەژێر پێ نان و لە نێو بردنی
هەموو بایەخە مرۆییەكان.
پۆپەر لە بەستێنی دادپەروەری كۆمەاڵیەتیدا لە ئاستی جیهانی روونی
دەكاتەوە كە هەنووكە بە سەرەنجدان بە دەستكەوتە پیشەسازییەكان و پەرەسەندنی
ئابووری ،بۆ مرۆڤایەتی ئەو هەلە رەخساوە تا برسیەتی و هەژاری لە جیهاندا
ریشە كێش بكا ،بەاڵم رێگری دیكە لەبەر دەم بە ئەنجام گەیشتنی ئەم كارەدا
لە ئارادان .ناوبراو بە تایبەتی یەكێك لەو گرفتانە لە هەبوونی دەسەاڵتە نارەواو
زۆردارەكان لە واڵتانی ناپەرەسەندوودا دەبینێ و ئاماژە بەوە دەكا كە خەڵك
لە زۆرێك لەم واڵتانەدا هێشتا لەو ئاستەی كامڵبوونی مەعنەویدا نین كە بتوانن
چارەنووسی خۆیان بە دەستەوە بگرن.

سەرچاوە :
رادیۆ دەنگی ئەڵمانیا (دۆیچێوێلە)
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