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)ideology( ئایدیۆلۆژیا
فەلســەفیی  ئەندێشــەی  هێڵــی  دوو 

کاریگەریــی  پێشــوو،  ڕەخنەگرانــەی 

ــتنی  ــەر تێگەیش ــە لەس ــتەوخۆیان هەی ڕاس

لەالیەکــەوە  ئەنگڵــس،  و  مارکــس 

ڕەخنــە لــە ئاییــن لەالیــەن ماتریالیزمــی 

لەالیەکــی  فۆیەرباخــەوە،  و  فەڕەنســی 

ئیپیتێمۆلۆژیــای  لــە  ڕەخنــە  دیکــەوە 

دووبــارەی  هەڵســەنگاندنی  و  نەریتــی 

ــەن  چاالکیــی ســوبێکت یاخــود بکــەر لەالی

فەلســەفەی وشــیاریی ئەڵامنییــەوە )بڕواننە 

هێــگڵ. بەتایبــەت  و  ئایدیالیــزم( 

ئــەم  ئەگەرچــی  ئەمانــە،  ســەرباری 

لــە  نەبــوون  ســەرکەوتوو  ڕەخنانــە 

ــان  ــی ی ــەکارییە ئایین ــەوەی چەواش گرێدان

بارودۆخــی  لەگــەڵ  میتافیزیکییــەکان 

کۆمەاڵیەتیــی تایبەتــدا، ڕەخنەکــەی مارکــس 

و ئەنگڵــس، بەنیــازە کــە بوونــی بازنەیەکــی 

پێویســتی نێــوان فۆڕمە »بەراوەژوو«ـــەکانی 

مرۆڤــەکان  مادیــی  بوونــی  و  وشــیاری 

ئایدیۆلۆژیــا  چەمکــی  بــکات.  ئاشــکرا 

ئاماژەیــە بــە چەواشــەکردنی ئەندێشــەیەک 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرچاوەکەی  کــە 

ــاردنەوەی  ــەکان و ش ــە کۆمەاڵیەتیی ناکۆکیی

ئــەم ناکۆکییانــە، هــەر ئــەم پەیوەندییــە 

دەردەبڕێــت ]و باســی دەکات[ )بڕواننــە 

ــا هــەر  ناکۆکــی(. لەئەنجامــدا، ئایدیۆلۆژی

ــی  ــاوەن واتایەک ــۆی خ ــەرەتاوە بۆخ ــە س ل

ڕەخنەگرانــەی  و  نەرێنــی  پاڵەکیــی 

دیاریکــراوە.

خوێندنەوەیەکــی  بەرامبــەری  خاڵــی 

ــی نووســینەکانی مارکــس، پێویســتە  هاوکات

ــە ناوکۆیــی قۆناغــە  ــا ل چەمکــی ئایدیۆلۆژی

گەشــەکردنی  ڕەوتــی  جۆربەجۆرەکانــی 

ــاوکات  ــن، ه ــدا ڕەچاوبکەی ــی مارکس فیکری

چەشــنە  هــەر  کــە  ئــەوەی  لەگــەڵ 

بەرچــاوی  ئیپســتمۆلۆژی«ی  »دابڕانێکــی 

ڕەتبکەینــەوە.  قۆناغانــە  ئــەم  نێــوان 

هــەر بــەو شــێوەی مارکــس گەشــە بــە 

هەڵوێســتەکەی دەدات و لەگــەڵ کۆمەڵێک 

پرســی نوێدا ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە، کاکڵێکی 

بەرزەجێــی بنچینەیــی هەندێــک ڕەهەنــدی 

یەکــەم،  قۆناغــی  دەگرێتەخــۆی.  دیکــە 

ــس  ــی ســەرەتایی مارک ــینەکانی قۆناغ نووس

درێژدەبێتــەوە.   1844 تــا  و  دەگرێتــەوە 

ــە  ــەم خول ــوەری ئ ــتە و پێ ــی بەرجەس خاڵ

ــە  ــەفی ک ــێکی فەلس ــە قسەوباس ــە ل بریتیی

تیایــدا شــوێنی گەڕانــە ســەرەکیەکان هێــگڵ 

زاراوەی  هێشــتا  ئــەودەم  فۆیەرباخــن.  و 

مارکســدا  نووســینەکانی  لــە  ئایدیۆلۆژیــا 

دەرنەکەوتبــوو، بــەاڵم ئــەو توخمــە مادییــە 

ــاراوە،  ــە دێنەئ ــاش ئەم ــێپچوااڵنەی پ کۆنس

لــە  لــە ڕەخنەکــەی مارکــس  لەئێســتاوە 

ــی  ــتنی هێگڵ ــە تێگەیش ــە ل ــن و ڕەخن ئایی

ئــەو  کــە وەک  ئامادەیــە،  دەوڵــەت  لــە 

تایبەمتەندیــی  کــە  »بەراوەژووانــە«ی 

ڕاســتەقینەی شــتەکان دەشــارنەوە و وەسف 

و پێناســە دەکرێــت. »ئاوەژوویــی« هێگڵــی 

بنەماکــەی کردنی »زەینی«ـــە بــە »بابەتی«، 

ــە  ــە ب ــنێک ک ــە چەش ــی، ب و پێچەوانەکەش

دەســتپێکردن لــەم پێشــگریامنەیەوە کــە 

ئایدیــا بەپێــی پێویســت خــۆی لــە جیهانــی 

دەوڵەتــی  دەردەخــات،  ئەزموونەکیــدا 

ــا و وەک  ــی ئایدی ــروس وەک خۆهێنانەدی پ

کــە  دیاردەکەوێــت  ڕەهــا«  »گشــتێکی 

مەدەنــی  کۆمەڵــگای  ئــەوەی  لەجیاتــی 

ئــەو  بەپێچەوانــەوە  بــکات،  دیاریــی 

دیاریــدەکات. مەدەنــی  کۆمەڵــگای 

ســەرباری ئەمــە، بەرئاوەژوویــی هێگڵــی 

ــە.  ــی نیی ــتنێکی وەهمی ــی تێگەیش بەرهەم

ــەو  ــگڵ ئەبســراکتە، ل ــەر ڕوانگــەی هێ ئەگ

»ئەبسراکت«ـــە  »ئــەم  کــە  ڕووەوەیــە 

دەوڵەتــی  دەرهەســتیی  و  ئەبســراکت 

فەلســەفەی  لــە  )ڕەخنــە  سیاســییە«. 

یاســادانان(.  هێــزی  هێــگڵ،  دەوڵەتــی 

بــەم مانایــە، قســە لەســەر ئەوەیــە کــە 

ئایدیۆلۆژیــی،  بەراوەژوویــی  ســەرچاوەی 

واقیعــدا.  خــودی  لــە  بەراوەژووییــە 

دەدات  فــۆڕم  ئەندێشــەیە  ئــەم  هــەر 

ئایینیــش.  لــە  مارکــس  ڕەخنەکــەی  بــە 

ــەی  ــڕوا بنچینەیی ــەم ب ئەگەرچــی مارکــس ئ

دیــن  مــرۆڤ  کــە  قبوووڵــە  فۆیەرباخــی 

بەراوەژوویــەک  وەک  دەکات  درووســت 

دەچێــت، بــە هێنانــەوەی ئــەم بەڵگاندنــەی 

کــە ئــەم بەراوەژووییــە شــتێکە تاڕادەیــەک 

پــر لــە نامۆیــی فەلســەفی یاخــود وەهمــی 

ئــەم  تێدەپەڕێنێــت،  فۆیەربــاخ  ڕووت، 

ناکۆکییــەکان  دەربــڕی  بەراوەژوویــە 

ڕاســتەقینەیە.  جیهانــی  ڕەنجەکانــی  و 

دەوڵــەت و کۆمەڵــگا ئاییــن دەخولقێنــن، 

»کــە بریتییــە لــە وشــیاریەکی بــەراوەژووی 

و  ]دەوڵــەت  ئەوانــە  چونکــە  جیهــان، 
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بــەراوەژوون«.  جیهانێکــی  کۆمەڵــگا[ 

)»ڕەخنــە لــە فەلســەفەی مافــی هێــگڵ، 

پێشــەکییەک«(. بەراوەژوویــی ئایینیــی وەک 

ــەقەت و  ــتییەکی س ــەوەی ڕاس قەرەبووکردن

ــەواوە لــە زەینــدا، ئــەم بەراوەژووییــە  نات

لــە خەیاڵدانــدا ڕێگەچارەیەکــی هاوبەســت 

جیهانــی  لەوپــەڕی  کــە  بینادەکاتــەوە 

ببێتــە  لێــرەوە  تاکــو  ڕاســتەقینەوەیە، 

ــی  ــی جیهان ــەوەی ناکۆکییەکان قەرەبووکردن

ڕاســتەقینە.

دابــڕان  بــە  مارکــس  دووەمــی  قۆناغــی 

ــتپێدەکات و  ــە 1845 دەس ــاخ ل ــە فۆیەرب ل

تــا 1857 درێــژەی دەبێــت. چوارچێــوەی 

ماتریالیزمــی مێژوویــی مارکــس و ئەنگڵــس 

ــە،  ــت و زاڵ ــەدا بااڵدەس ــەم خول ــەر ئ بەس

لــەم کاتەدایــە کــە ســەرەتا گشــتییەکانی 

مێــژوو  و  کۆمەڵــگا  بــۆ  بۆچوونەکانیــان 

ئاڕاســتەگیریی  و  پەرەدەســتێنێت 

بــە  یەکــەم،  قۆناغــی  فۆیەرباخیــی 

وەالدەنرێــت.  یەکالکــەرەوە  شــێوەیەکی 

چەمکــی  کــە  ناوکۆییەدایــە  لــەم 

موتوربــە  یەکەمجــار  بــۆ  ئایدیۆلۆژیــا 

دەکرێــت. چەمکــی بەراوەژوویــی ڕادەگــرن 

هەنووکــە  مارکــس  بــەاڵم  دەیپارێــزن،  و 

ئــەم چەمکــە وەهــا پەرەپێــدەدات تاکــو 

هێگڵییــە  کــە  بگرێتــەوە  ڕەخنەیــەک 

فەلســەفەی  و  ئاییــن  لــە  گەنجــەکان 

ــە  ــت ک ــس دەزانێ ــوو. مارک ــان گرتب هێگڵی

ــتەی  ــەکان وابەس ــە گەنج ــەی هێگڵیی ڕەخن

چونکــە  هێگڵییــە،  ســەرەتای  هەمــان 

پێشــڕەوانە  ئەرکــی  کــە  لەوبــاوەڕەدان 

ئەندێشــە  لــە  مرۆڤەکانــە  ڕزگارکردنــی 

»ســەرباری  دەڵێــت:  مارکــس  هەڵــەکان. 

ــەر  ــەوە بەرامب ــان چۆت ــەوان بیری ــە، ئ ئەمان

گوتــەی  کۆمەڵێــک  تەنیــا  گوتانــە  بــەم 

ــە لــە هیــچ  دیکــە دادەنێــن و ئەمــەی ک

ــی  ــەن دژی جیهان ــات ناک ــەوە خەب ڕوویەک

)ئایدیۆلۆژیــای  بااڵدەســت«  ڕاســتەقینەی 

ــەو  ــنە، ئ ــەم چەش ــی، ب 1، چ 1(. ب ئەڵامن

هەنووکــە  مارکــس  کــە  بەراوەژوویــەی 

هێگڵییــە  هــەم  ئایدیۆلۆژیــا،  پێیدەڵێــت 

گەنجــەکان  هێگڵییــە  هــەم  و  پیــرەکان 

دەگرێتــەوە و بریتییــە لــە دەســتپێکردن 

دەســتپێکردن  لەبــری  وشــیارییەوە،  لــە 

بەپێچەوانــەوە،  مادییــەوە.  واقیعــی  لــە 

مارکــس ئــەوە پشتڕاســتدەکاتەوە کــە پرســە 

ڕاســتەقینەکانی مــرۆڤ ئەندێشــە هەڵــەکان 

کۆمەاڵیەتییــە  ناکۆکییــە  بەڵکــو  نیــن، 

ڕاســتەقینەکانن و ئەمــەی کــە ئەندێشــە 

ناکۆکییــە  بەرئەنجامــی  هەڵــەکان 

ڕاســتەقینەکانن. کۆمەاڵیەتییــە 

لەبــەر  مرۆڤــەکان  مــادام  لەڕاســتیدا، 

شــێوازی مادیــی ســنوورداری چاالکیەکانیــان 

ئــەم  کــرداری  شــێوەیەکی  بــە  ناتوانــن 

ناکۆکییانــە چارەســەر بکــەن، تیدەکۆشــن 

ئایدیۆلۆژیــی  و  جۆراوجــۆر  شــێوەی  بــە 

بهێننــە  ناکۆکیانــە  ئــەم  وشــیاری 

ڕێگەچارەیەکــی  وەک  واتــە  ئــاراوە، 

کــە  بەڵگاندنــی  یــان  زەینــی  ڕووتــی 

ناکۆکیانــە  ئــەم  تایبەمتەندیــی  و  بــوون 

دەشــارێتەوە یــان بەهەڵــە پیشــانی دەدات. 

لەڕێگــەی  ئایدیۆلۆژیــی  چەواشــەکردنی 

خزمــەت  ناکۆکییەکانــەوە،  شــاردنەوەی 

ناکۆکییــەکان  بەرهەمهێنانــەوەی  بــە 

وەک  ئایدیۆلۆژیــا  کــە  لێرەوەیــە  دەکات. 

چەمکێکــی مەنفــی و نەرێنــی و ســنووردار 

دەردەکەوێــت. ئایدیۆلۆژیــا مەنفیــە چونکــە 

چەواشــەکاری و بەهەڵەبردنــی ناکۆکییەکان 

ئایدیۆلۆژیــا  دەکاتــەوە.  پێویســت 

هەمــوو  لەبەرئــەوەی  بەرتەســکە، 

هەڵــەکان و چەواشــەکارییەکان ناگرێتــەوە. 

ئەندێشــە  نێــوان  پەیوەندیــی  ناکرێــت 

ئایدیۆلۆژییــەکان و نائایدیۆلۆژییــەکان وەک 

پەیوەندییەکــی گشــتیی نێــوان هەڵــەکان 

ــەی  ــت. لەڕێگ ــیر بکرێ ــەت تەفس و حەقیق

ــت بەســەر چەواشــەکارییە  ــەوە ناکرێ ڕەخن

ــەکارییە  ــن، چەواش ــدا زاڵبی ئایدیۆلۆژییەکان

ــت  ــە دەکرێ ــا ئەوکات ــەکان تەنی ئایدیۆلۆژیی

ــان  ــەی ئەمەی ــەو ناکۆکیان ــە ئ لەناوبچــن، ک

کردارییــەوە  لــەڕووی  خولقانــدووە 

چارەســەربنب.

نووســینی  بــە  ســێیەم  قۆناغــی 

ــتپێدەکات و  ــە 1858 دەس ــە« ل »گرۆندریس

خاڵــی جیاکــەرەوەی شــیکاریی دیاریکــراوی 

پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە ســەرمایەدارییە 

پێشــکەوتووەکانە، کــە لــە کتێبی ســەرمایەدا 

دەگاتــە لوتکــەی خــۆی. زاراوەی ئایدیۆلۆژیــا 

ــەم دەقانــەدا بــزرە، ســەرباری  تاڕادەیــەک ل

ئەمانــە، پەیوەندیــی شــیکارییەکانی مارکــس 

کارامەیــی  بــە  چەمکــەدا  ئــەم  لەگــەڵ 

پشــکنینی  و  خوێندنــەوە  و  بــەردەوام 

دەردەکەوێــت.  بەراوەژوویــی  چەمکــی 

مارکــس تاکــو ئێــرە بــەم ئەنجامە گەیشــتبوو 
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واقیــع  ئەندێشــە  هەندێــک  ئەگــەر  کــە 

چەواشــە یــان »بــەراوەژوو« دەکەنــەوە لــەو 

ــەراوەژووە.  ــۆی ب ــع خ ــە واقی ــە ک ڕووەوەی

و  ڕاســتەوخۆ  پەیوەندییــە  ئــەم  بــەاڵم 

شــیکاریی  دەردەکەوێــت.  میدیــۆم  بــێ 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  پەیوەندییــە  تایبەتــی 

ئەنجامێکــی  بــە  مارکســی  ســەرمایەداری 

کــە  بــەوەی  ســەبارەت  گەیانــد  دیکــە 

پەیوەندیــی نێــوان »وشــیاریی پێچەوانــە« 

ــتێکی  ــەڵ ئاس ــەراوەژوو« لەگ ــی ب و »واقیع

ــە  ــت ک ــر دەکرێ ــدا نێوەندگی دیارکەوتنەکان

پێکهێنــەری خــودی واقیعــن. ئــەم پانتاییــەی 

»فۆڕمــە دیاردەییــەکان« لــە پڕۆسێســی بازاڕ 

و ڕکابەریــی لــە کۆمەڵــگا ســەرمایەداریەکان 

دیارکەوتنــی  کۆمەڵێــک  و  پێکدێــت 

ــان و ئاســتی  ــی بەرهەمهێن ــاوەژووی پانتای ئ

ڕاســتەقینەکان«  »پەیوەندییــە  بنچینەیــی 

دادەنرێــت. هــەر بــەو جــۆرەی مارکــس 

هەمــوو  ڕکابەرییــدا  لــە  دەڵێــت: 

دوا  دەردەکەوێــت.  بــەراوەژوو  شــتێک 

ئابوورییــەکان  پەیوەندییــە  سەرچەشــنی 

بــەو جــۆرەی کــە لــە ئاســتی ڕووکەشــدا 

ــی ڕاســتەقینەی  ــە بوون ــت، ل بەرچاودەکەوێ

چەمکانــەی  لــەو  ڕووەوە  -لــەم  خۆیــدا 

ــی  ــران و بکەران ــەوە هەڵگ ــە ڕێگەیان ــە ل ک

ــەم  ــەدوای تێگەیشــن ل ــە ب ــەم پەیوەندیان ئ

ــاوازە لەگــەڵ  ــەوەن- گەلێــک جی پەیوەندیان

بــەاڵم  ناوەکــی  بنچینەیــی  سەرچەشــنی 

شــاراوەی خۆیــدا و چەمکــە هاوتوکەکانــی و 

لەڕاســتیدا بەتەواوەتیــی بەراوەژووەکەیەتــی 

.)12 چ   ،3 ب  )ســەرمایە، 

لەڕێگــەی  ئایدیۆلۆژیــا  ڕووەوە،  لــەم 

کــە  شــێوازێک  لەســەر  چڕبوونــەوە 

ڕووکاردا  لــە  ئابوورییــەکان  پەیوەندییــە 

بنچینەیــی  سەرچەشــنی  دیاردەکــەون، 

جیهانــی  ئــەم  دەشــارێتەوە.  شــاراوە 

گــەڕان  پانتایــی  کــە  دیارکەوتنانــە 

ــە  ــا فۆڕم ــەر تەنه ــەک ه ــت، ن پێکیدەهێنێ

دەخولقێنــن  ئایدیۆلۆژیــا  ئابوورییەکانــی 

بەهەشــتی  »هەمــان  هەروەهــا  بەڵکــو 

مافــە رسوشــتییەکانی مرۆڤــە. لێــرەدا تەنیــا 

ئــازادی، یەکســانی، خاوەندارێتــی و بێنتــەم 

فەرمانڕەوایــی دەکات«. )ســەرمایە، ب 1، چ 

ــەرچاوەی  ــا س ــازاڕ هەروەه ــرە، ب ــا ئێ 6(. ت

ــەم  ــە: »ب ــیی بۆرژوازیی ــای سیاس ئایدیۆلۆژی

چەشــنە، یەکســانی و ئــازادی نــەک لــە 

دانووســتاندنیەکاندا  بەهــا  دانوســتاندنی 

هەروەهــا  بەڵکــو،  دەبــن،  کامــڵ 

دانوســتاندنی بەهــا دانوســتاندنیەکان وەک 

بنەمــای بەرهەمهێنــەری کــۆی یەکســانی 

»چاپتــەری  )گرۆندریســە،  ئازادیـــە«  و 

ســەرمایە«(. بــەاڵم هەڵبــەت ئایدیۆلۆژیــای 

ئــەوەی  یەکســانی  و  ئــازادی  بۆرژوایــی 

ڕووکەشــیی  پڕۆســەی  پشــتەوەی  لــە 

دانوســتاندندا دەگوزەرێــت دەشــارێتەوە، 

ــانی  ــەم یەکس ــە »ئ ــوێنەی ک ــەو ش ــە ئ وات

ڕووکەشــییە  تاکەکەســییە  ئازادییــە  و 

بزردەبێــت و نایەکســانی و نائــازادی لــێ 

)هەمــان(. دەردەچێــت« 

هــەرە  قۆناغــە  ئایینــی  لــە  ڕەخنــە  لــە 

ــە  ــەوەی پەچ ــا هەڵدان ــەرەتاییەکانەوە ت س

لەســەر دەرکەوتــە ئابوورییــە ئاڵــۆزەکان 

ئــەو  دەرخســتنی  و  شــاردنەوە  لــە 

ئامۆژانــەی وادەردەکەوێــت ئازادیخوازانــە و 

ــن، یەکێتییەکــی بەرچــاو  یەکســانیخوازانە ب

لــە تێگەیشــتنی مارکــس لــە ئایدیۆلۆژیــا 

بەراوەژوویــی  چەمکــی  هەیــە.  بوونــی 

و  وشــیاری  لــە  هــەم  دووئەوەنــدە، 

لــە هەمــوو ماویــەدا  لــە واقیــع،  هــەم 

دەرەنجامــدا  لــە  گەرچــی  دەپارێزرێــت، 

ئــەو  ناســینی  لەڕێگــەی  چەمکــە  ئــەم 

الیەنــە دوو جــۆرەی واقیــع لــە شــێوازی 

ئاڵۆزتــر  ســەرمایەداریدا  بەرهەمهێنانــی 

دەرەنجامــدا  لــە  پێیــە  بــەم  دەبێــت. 

ــە و  ــای پاڵەکیــی ڕەخنەگران ــا وات ئایدیۆلۆژی

مەنفیــی خــۆی دەپارێزێــت، بــەاڵم تەنیــا بــۆ 

ئــەو چەواشــەکارییانە بەکاردەهێرنێــت کــە 

پەیوەندییــان بــە شــاردنەوەی واقیعێکــی 

بــەم  هەیــە.  بــەراوەژووەوە  و  ناکــۆک 

ــا  ــەو پێناســە ســواوەی ئایدیۆلۆژی ــە، ئ مانای

ــوێنەی  ــەو ش ــا ئ ــاختە، ت ــیاریی س وەک وش

کــە جــۆری چەواشــەکە منوونــەی ڕەخنەکــە 

نیــە  پێویســت  تــەواو و  نــاکات،  دیــاری 

شــێواندنی  بــۆ  ڕێگــە  چەشــنە  بــەم  و 

جۆرەکانــی  هەمــوو  بــۆ  ئایدیۆلۆژیــا 

دەکاتــەوە. هەڵەکــردن 

چەمکــی  مارکــس  مەرگــی  پــاش  ڕێــک 

ئایدیۆلۆژیــا هێــدی هێــدی مانایەکــی نوێــی 

پەیداکــرد. لەســەرەتادا، ئایدیۆلۆژیــا مانــا 

لەدەســتنەدا،  ڕەخنەگرانەکــەی  پاڵەکییــە 

کــە  پەیدابــوو  ئاڕاســتەیەک  بەڵکــو 

پێگەیەکــی الوەکیــی دایــە ئــەم الیەنــە. 

ئــەم مانــا نوێیانــە دوو فۆڕمــی گشــتییان 
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لــە  تێگەیشــتنێک  واتــە،  گرتەخۆیــان؛ 

فۆڕمەکانــی  گشــتێکی  وەک  ئایدیۆلۆژیــا 

لەڕێگــەی  -کــە  کۆمەاڵیەتــی  وشــیاریی 

ئایدیۆلۆژی«ـــەوە  »ســەرخانی  چەمکــی 

باســدەکرا- و تێگەیشــتنێک لــە ئایدیۆلۆژیــا 

کــە  سیاســییانەی  ئەندێشــە  ئــەو  وەک 

بەرژەوەندییەکانــی  بــە  پەیوەندییــان 

مانــا  ئــەم  گەرچــی  هەیــە.  چینێکــەوە 

پێداچوونــەوەی  ئەنجامــی  نوێیانــە 

سیســتامتیکی ئــەم چەمکــە نەبــوون لــە 

لەکۆتاییــدا  مارکســیزمدا،  چوارچێــوەی 

جێگــەی واتــای پاڵەکیــی مەنفیــی یەکەمیان 

پڕۆســەی  ئــەم  هۆکارەکانــی  گرتــەوە. 

یەکــەم  بەپلــەی  ئاڵــۆزن.  جێنشــینییە 

تێگەیشــتنێکی  توخمەکانــی  دەتوانیــن 

لــە  ئایدیۆلۆژیــا  لــە  بەتــاڵ  و  بێالیــەن 

و  مارکــس  ڕێســابەندیی  کۆمەڵێــک 

بەپێچەوانــەی  بدۆزینــەوە.  ئەنگڵســدا 

بوونــی کاکڵێکــی ســەرەکی لــە ڕاســتەهێڵی 

چەمکێکــی مەنفیــدا، نووســینەکانی مارکــس 

ــە  ــەکان و ڕا و بۆچوون ــە لێڵیی ــس ل و ئەنگڵ

ــار  ــە هەندێکج ــە ک ــەری نی ــەکان بێب ناڕوون

وادەردەکەوێــت دەاللــەت لە ڕاســتەهێڵێکی 

جیــاواز بکــەن. بۆمنوونــە، گرامشــی پــر 

مارکــس  کــە  دەهێنێتــەوە  گوتەیــەک 

ــی،  ــی، سیاس ــێوەیەکی مافەک ــە ش ــدا ب تیای

فەلســەفی و »بەکورتــی ئاماژەیــە بــە فۆڕمــە 

ــەکان  ــدا مرۆڤ ــە »تیای ــەکان« ک ئایدیۆلۆژیی

بــۆی  و  دەزانــن  پێکناکۆکییــە  بــەم 

ــۆ  ــەک ب ــەکیی دەروازەی ــن« )پێش دەجەنگ

ڕەخنــەی ئابووریــی سیاســی(، گرامشــی بەو 

مەبەســتە ئەمــە دەکات تاکــو تەفســیرەکەی 

ــە  ــەو پانتایی ــا وەک ئ ــە ئایدیۆلۆژی ــۆی ل خ

کــە  بســەملێنێت  گشــتگیرە  ســەرخانییە 

لــە  ووشــیاردەبنەوە  تیایــدا  مرۆڤــەکان 

ناکۆکەکانــی  کۆمەاڵیەتییــە  پەیوەندییــە 

وشــیاری خــۆی )گرامشــی )1971(، ل 138، 

هەندێــک  لــە  ئەنگڵســیش   .)377  ،164

ئایدیۆلــۆژی«،  »ســەرخانی  منوونــەی 

»پانتاییــە ئایدیۆلۆژییــەکان« و »بەســتێنە 

ئایدیۆلۆژییــەکان« بــە وەهــا گشــتێتیەکەوە 

بــاس دەکات، کــە هــەر ئەوەنــدە بەســە 

بــدات بەدەســتەوە کــە  ئــەوە  ئەگــەری 

باوەڕبکەیــن ئایدیۆلۆژیــا کــۆی فۆڕمەکانــی 

دۆرینــگ،  )ئەنتــی  دەگرێتــەوە  وشــیاری 

چ9(.

ــگ  هۆکارێکــی دیکــەی یارمەتیــدەری گرن

ــی  ــی ئەرێن ــەرەو چەمکێک ــن ب ــە پێگەش ل

ــە دوو  ــتییەیە ک ــەم ڕاس ــا، ئ ــە ئایدیۆلۆژی ل

نــەوەی یەکەمــی بیرمەندانــی مارکسیســتی 

ــای  ــە ئایدیۆلۆژی ــتیان ب ــس دەس ــاش مارک پ

ئەڵامنــی ڕانەدەگەیشــت کــە تاکــو میانــەی 

دەیــەی 1920 باڵونەکرایــەوە. لــەم ڕووەوە، 

پلێخانــۆڤ، البریــۆال و لەهەموویــان گرنگــر 

لینیــن، گرامشــی و لــۆکاچ لــە نووســینە 

ســەرەتاییەکانی خۆیانــدا بــە بەڵگاندنی زۆر 

قایمــی مارکــس و ئەنگڵس لــە بەرژەوەندیی 

چەمکــی نەرێنــی لــە ئایدیۆلۆژیــا ئاشــنا 

ــە غیابــی ئــەم بەرهەمــەدا، دوو  نەبــوون. ل

دەقــی گەلێــک کاریگــەر بــۆ باس ســەبارەت 

بــەم چەمکــە »پێشــەکی«ی 1859ی مارکس 

و ئەنتــی دۆرینگــی ئەنگڵــس بــوو کــە نــەوە 

تازەکانــی مارکسیســتەکان بەردەوام باســیان 

دەکــرد. ســەرباری ئەمــان، ئــەم دوو دەقــە 

کۆمەڵێــک ئیلهامــی گرنــگ دەگرنــەوە و 

لەنێــوان  پێویســت  جیاوازیــی  بێگومــان 

پەیوەندیــی ژێرخان-ســەرخان و دیــاردە/

بــەم  دانانێــن.  ئایدیۆلــۆژی  دیارکەوتنــی 

ــراوان  ــێوەیەکی بەرف ــە ش ــە ب ــنەیە ک جەش

ــەی  ــۆژی لەڕێگ ــی ئایدیۆل ــی ژێرخان چەمک

کاوتســکی،  وەک  نووســەری  کۆمەڵێــک 

دەچەســپێت.  پلێخانۆڤــەوە  و  مێرینــگ 

لــەم  هێچــکام  کــە  ئاشــکرایە  بــەاڵم 

نووســەرانەی بــەرەی یەکــەم تا ســاڵی 1898 

ــا. ــوت ئایدیۆلۆژی ــیزمیان نەدەگ ــە مارکس ب

پرســێکی  کــە  بیرمەندێــک  یەکــەم 

لەمبــارەوە هێنایەئــاراوە کــە ئایــا مارکســیزم 

بــوو.  )بێرنشــتاین(  ئایدیۆلۆژیایــە، 

ــە کــە گەرچــی ئەندێشــە  واڵمەکــەی ئەمەی

مەرامەکەیانــدا  لــە  پرۆلیتارییــەکان 

هــۆکارە  بــە  ئامــاژە  چونکــە  ریالیســن، 

پێگەیشــتنی  کــە  دەکــەن،  مادییــەکان 

ســەرباری  ڕووندەکەنــەوە،  کۆمەڵــگاکان 

ڕەنگدانــەوە  و  رێفلیکــس  هێشــتا  ئەمــە 

فیکرییەکانــن و بــەم پێیــە ئایدیۆلۆژییــن. 

ــا«  ــی »ئایدیۆلۆژی ــە بەیەکزانین بێرنشــتاین ل

»ئایدیالــەکان«دا  و  »ئایدیــاکان«  لەگــەڵ 

هیچیــان نەکــرد جگــە دووپاتکردنــەوەی 

ئەوشــتەی مێرینــگ و کاوتســکی پێشــر 

دەرنجامێکــی  ئــەو  بــەاڵم  گوتبوویــان. 

ئــەوان  کــە  هەڵێنجــا  لــێ  ڕوونــی 

کــە  ئەمەبــوو  ئەویــش  نەیانگرتبــوو، 

ــت.  ــەک بێ ــت ئایدیۆلۆژیای ــیزم دەبێ مارکس
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هەرچەشــنە  نەبوونــی  نیشــانەی  ئەمــە 

چەمکــی  لەمــەڕ  ڕوونــە  ئەندێشــەیەکی 

ئەگەرچــی  کــە  ئایدیۆلۆژیــا  نەرێنیــی 

ــزم«  ــەر »ڕێڤیزیۆنی ــەوکات لەب بێرنشــتاین ئ

مارکســدا  لــە  ڕێڤیزیۆنیــزم(  )بڕواننــە 

لــە  هیچــکام  ســەر،   دەکرایــە  هێرشــی 

ــارە  ــەو لەمب ــتەکانی ئ ــرە مارکسیس ڕەخنەگ

دەریدەخــات  ئەمــە  نەپەرژانەســەری. 

ــردن  ــتەکان بەرگریک ــەوەی مارکسیس ــە ن ک

لــە الیەنــی نەرێنیــی ئایدیۆلۆژیایــان بــە 

بەشــێکی جەوهەریــی مارکســیزم دانەدەنــا.

هــۆکاری  گرنگریــن  ئەمــە،  ســەرباری 

ئایدیۆلۆژیــادا،  چەمکــی  لــە  پێگەیشــن 

سیاســیەکانی  خەباتــە  لــە  و  ئەرێنییــە 

ــدا،  ــەدەی نۆزدەهەم ــی س ــن دەیەکان دوایی

ئەوروپــای  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بەتایبــەت 

ڕۆژهــەاڵت. مارکســیزم ڕووی ســەرنجەکەی 

ئافراندنــی  پێداویســتییەکانی  دەکاتــە 

تیۆرێــک لەمــەڕ کــردەی سیاســی، بــەم پێیــە 

پێگەیشــتنەکەی زیــاد لە پێشــوو پەیوەندیی 

لەگــەڵ خەباتــە چینایەتییــەکان و ڕیکخــراوە 

ناوکۆییــەدا،  لــەم  هەیــە.  حزبیەکانــدا 

چینگەلــی  سیاســیەکانی  ئەندێشــە 

ــوێ پەیدادەکــەن  ــکار گرنگییەکــی ن ملمالنێ

ڕوانگەیەکــی  لــە  بەوەیــە  پێویســتیان  و 

لینیــن  ڕوونبکرێنــەوە.  تیۆرییــەوە 

لەڕێگــەی بەرینکردنــەوەی مانــای چەمکــی 

ئایدیۆلۆژیــا ڕێگەچارەیەکــی دەســتەبەرکرد. 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  هەلومەرجــی  لــە 

کــە  وادەردەکەوێــت  چینایەتیــدا، 

ئایدیۆلۆژیــا پەیوەندیــی هەبێــت لەگــەڵ 

و  بااڵدەســت  چینــی  بەرژەوەندییەکانــی 

ڕەخنەکردنــی لەگــەڵ بەرژەوەندییەکانــی 

ــە،  ــی دیک ــە گوتەیەک ــتدا، ب ــی ژێردەس چین

ڕەخنــە لــە ئایدیۆلۆژیــای چینــی بااڵدەســت 

جیــاوازە،  چینایەتیــی  ســۆنگەیەکی  لــە 

ئایدیۆلۆژییــی  ڕوانگەیەکــی  لــە  یاخــود 

جیــاوازەوە بەڕێوەدەچێــت. لــەم ڕووەوە، بۆ 

ــا دەبێتــە ئــەو وشــیارییە  لینیــن، ئایدیۆلۆژی

ــەڵ  ــە لەگ ــی هەی ــە پەیوەندی ــیەی ک سیاس

ــدا  ــە جۆراوجۆرەکان ــی چین بەرژەوەندییەکان

و ئــەو بەتایبــەت ســەرنج دەداتــە ڕووبەڕوو 

ــی  ــای بۆرژوای ــوان ئایدیۆلۆژی ــەوەی نی بوون

ــەوە  ــە لینین ــە، ب ــەم پێی ــتی. ب و سۆسیالیس

ــادا  ــای ئایدیۆلۆژی ــە مان ــۆڕان ل ــەی گ پڕۆس

ئایدیۆلۆژیــا  خــۆی.  لوتکــەی  دەگاتــە 

ناچارەکــی  چەواشــەکارییەکی  چیدیکــە 

نییــە کــە ناکۆکییــەکان دەشــارێتەوە، بەڵکــو 

ــە  ــەن ک ــاڵ و بێالی ــی بەت ــە چەمکێک دەبێت

ئاماژەیــە بــۆ وشــیاریی سیاســیی چینــەکان، 

بۆمنوونــە چینــی پرۆلیتاریــا.

لینیــن  تێگەیشــتنەکەی  و  هەڵهێنجانــدن 

لەوکاتــە  ئیــدی  کاریگەربــوو،  گەلێــک 

بــەدواوە پشــکێکی دیاریکــەری هەبــووە 

ــوێ  ــەی ن ــک نامیلک ــی کۆمەڵێ ــە فۆڕمدان ل

ــە  ــە ل ــە ئەم ــە. بۆمنوون ــەم بابەت ــەڕ ئ لەم

ــەم  ــە یەک ــە ل ــاوە ک ــدا زەق و بەرچ لۆکاچ

ئایدیۆلۆژیــا  زاراوەگەلــی  وتارەکانیــدا 

هــەم  تاکــو  بەکارهێنــا  ئایدیۆلۆژییــی  و 

بــکات  بۆرژوایــی  وشــیاریی  بــە  ئامــاژە 

بەبــێ  پرۆلیتــاری،  وشــیاریی  هــەم  و 

ــی  ــای مەنفی ــە مان ــەت ل ــە دەالل ــەوەی ک ئ

کۆمۆنیزم بەرەنجامی 
هەندێک بنەمایە کە 
لە ڕەوتی جووڵەی 
مێژوودا بەدیدێت 

و دەبێتەهۆی 
سەرهەڵدانی 

»بزووتنەوەیەکی 
ڕاستەقینە کە 

دۆخی بااڵدەست 
و باو لەناودەبات«. 
لەناو »فۆڕمەکانی 

پەیوەندی«دا 
زۆرترین سەرنج 

دەدرێتە دابەشکردنی 
کار، ئەم باسەش 

دەگەڕێتەوە بۆ 
کاریگەریی )سمیس 

و فیڤریە( 
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پێویســت بــکات. بــۆ لــۆکاچ، مارکســیزم 

پرۆلیتاریــا«  ئایدیۆلۆژییــی  »دەربرینــی 

لــە  پرۆلیتاریایــە  »ئایدیۆلۆژیــای  یاخــود 

حاڵــی خەبــات«دا، لەڕاســتیدا »بەهێزتریــن 

چــەک«ی پرۆلیتاریایــە کــە ئەنجامەکــەی 

ئایدیۆلــۆژی«ی  »خۆبەدەســتەوەدانی 

ماتریالیزمــی  بەرامبــەر  ]لــە  بۆرژواییــە 

 _9 ل   ،1923 )لــۆکاچ،  مێژوویــی[. 

ئایدیۆلۆژیــای  گــەر   .)228 و   227  ،258

نییــە  لەبەرئــەوە  ســاختە  بۆرژوایــی 

ئایدیۆلۆژیایــە،  گشــتی  بەشــێوەیەکی 

شــوێنگەی  کــە  ڕووەوەیــە  لــەو  بەڵکــو 

ــەوە  ــەڕووی بونیادی ــی ل چینایەتیــی بۆرژوای

ــە،  ــەرباری ئەم ــکە. س ــنووردار و بەرتەس س

ــەر  ــتە و ب ــی بااڵدەس ــای بۆرژوای ئایدیۆلۆژی

بــە وشــیاریی دەروونناســانەی پرۆلیتاریــا 

لــۆکاچ  ڕوونکردنەوەکــەی  دەگرێــت. 

تەفســیرەکەی  دیاردەیــە  ئــەم  لەمــەڕ 

ــی  ــن هەژاری ــۆ لینی ــت. ب ــن تێدەپەڕێنێ لینی

دەگەڕێتــەوە  پرۆلیتاریــا  ئایدیۆلۆژییــی 

ــی  ــۆرژوازی ئایدیۆلۆژیایەک ــە ب ــەوەی ک بۆئ

ــتەگەلی  ــە و کەرەس ــری هەی ــن و کۆن دێری

ئەندێشــەکانی  باڵوکردنــەوەی  بەهێــزی 

لــۆکاچ  بــۆ  لەحاڵێکــدا  لەبەردەســتە، 

پرۆلیتاریــا  کــرداری  و  شــوێنگە  بەتەنیــا 

ــی  ــتبووەکانی ئابووری ــە بەش ــە دیارکەوتن ل

هــۆی  دەبێتــە  کــە  ســەرمایەداریدایە 

پرۆلیتاریــا.  ئایدیۆلۆژیکــی  هەژاریــی 

لەالیەکــی دیکــەوە، هــەر بــەو جــۆرەی 

ــی،  ــدا پێیزان ــی ژیان ــە ڕەوت ــر ل ــۆکاچ پاش ل

ڕادەبــەدەری  لــە  گرنگییەکــی  بــەردەوام 

خەباتــی  و  ئایدیۆلۆژیــا  دەوەری  دەدایــە 

ئایدیۆلــۆژی لــە نووســینە ســەرەتاییەکانیدا، 

وادەردەکەوێــت  کــە  شــوێنەی  ئــەو  تــا 

ئایدیۆلۆژیــا و خەباتــی ئایدیۆلــۆژی دەبێتــە 

جێگــرەوەی کــرداری سیاســیی و خەباتــی 

ڕاســتەقینە. چینایەتیــی 

ئایدیۆلۆژیــا،  بــۆ  لینیــن  بۆچوونــی 

گرامشــی  لەســەر  کاریگەریــی  کــە 

هەڵنجاندنــی  بەئاشــکرا  دادەنێــت، 

ئەمــە،  ســەرباری  ڕەتدەکاتــەوە.  مەنفــی 

ــی  ــی مەنف ــی لــە هەڵێنجان ــای گرامش وێن

نایەتــەوە،  مارکســدا  وێنەکــەی  لەگــەڵ 

»دەربڕینــە  بــە  ئاماژەیــە  پــر  بەڵکــو 

تایبەتــەکان«  تاکــە  دڵخوازەکانــی 

)گرامشــی 1971، ل 376(. لێرەوەیــە کــە 

لەنێــوان  دەدات  جیاکارییــەک  پێشــنیاری 

ــا  ــا دڵخــوازەکان« و »ئایدیۆلۆژی »ئایدیۆلۆژی

لەســەر  چڕدەبێتــەوە  و  ئۆرگانییــەکان«، 

مانایــە،  بــەم  ئۆرگانییــەکان.  ئایدیۆلۆژیــا 

»هەڵێنجــان  لــە  بریتییــە  ئایدیۆلۆژیــا 

کــە  جیهــان  لــە  تێگەیشــتنێک  یاخــود 

لــە  هونــەر،  لــە  پاڵەکــی  بەشــێوەیەکی 

لــە  و  ئابــووری  چاالکیــی  لــە  مافــەکان، 

ــی تاکەکەســی و  ــی ژیان ــۆی دەرکەوتەکان ک

کۆمەاڵیتیــدا بەدیاردەکەوێــت« )هەمــان، 

ل 328(. بــەاڵم ئایدیۆلۆژیــا شــتێکە زیــاد 

ئایدیۆلۆژیــا  چەمکــەکان؛  ئاپاراتــی  لــە 

ــای  ــە توان ــە ب ــی هەی ــا پەیوەندی هەروەه

دیاریکــراوەکان  ڕوانگــە  ئیلهامبەخشــی 

ئاڕاســتەگیرییەکان  دەســتەبەرکردنی  و 

لــەڕووی  ئایدیۆلۆژیــا  کــردار.  بــۆ 

کۆمەاڵیەتییــەوە گشــتگیر و بەدەســەاڵتە، 

چونکــە مرۆڤــەکان ناتوانــن بەبــێ ڕێســا 

ئاڕاســتەگیری  بەبــێ  و  ڕەفتارییــەکان 

بجووڵێــن. لــەم ڕووەوە ئایدیۆلۆژیــا دەبێتــە 

ــەوە  ــەکان لەڕێگەی ــە مرۆڤ ــەک ک »ناوکۆیی

لــە  دەبنــەوە  وشــیار  و  دجووڵێــن 

ــان،  ــان« )هەم ــی خۆی ــت و خەبات هەڵوێس

377(. بــەم پێیــە، لــە ئایدیۆلۆژیــا و بــە 

کــە چینێــک دەتوانێــت  ئایدیۆلۆژیادایــە 

هەژمونــی  دیکــەدا  چینەکانــی  بەســەر 

ــری و  ــت الیەنگ ــە دەتوانێ ــەپێنێت، وات بس

کۆمەاڵنــی بەربــاڵو دەســتەبەربکات. لینیــن 

ــدا  ــتی تیۆریی ــە ئاس ــا ل ــۆکاچ ئایدیۆلژی و ل

ــوار  ــی چ ــدا گرامش ــەن، لەحاڵێک ڕەچاودەک

دەرەجــە یاخــود چــوار ئاســت دەســتەبژێر 

دەکات لــە ئایدیۆلۆژیــادا؛ واتــە، فەلســەفە، 

ئاییــن، تێگەیشــتنی ئاســایی و کولتــووری 

جەمــاوەری یــان فۆلکلــۆر، لــە ســامانەیەکی 

و  جیدیبــوون  کاڵبوونــەوەی  ڕوولــە 

فیکــری. یەکێتیــی  و  هاوبەســتی 

ــنبیران  ــی ڕۆش ــیکاریی ڕۆڵ ــە ش ــی ب گرامش

)پــەروەردە  ئایدیۆلۆژییــەکان  ئاپاراتــە  و 

لــەم منوونانــە(  و  میدیــاکان  ڕاهێنــان،  و 

بــە  ئایدیۆلۆژیــادا،  بەرهەمهێنانــی  لــە 

ورووژێنەرانــە  گەلێــک  شــێوەیەکی 

و  لینیــن  دەکاتــەوە.  نــوێ  ڕێگەیەکــی 

لــۆکاچ نەیانتوانیبــوو پردێــک درووســتبکەن 

و  سۆسیالیســتی  ئایدیۆلۆژیــای  لەنێــوان 

وشــیاریی  لەنێــوان  خۆبەخــۆ،  وشــیاریی 

وشــیاریی  و  »ئەگــەردار«  یــان  »دانــراو« 

دەرووناســانەی چینــدا، لەحاڵێکــدا گرامشــی 
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ــان  ــتەکانی نێوانی ــی ئاڕاس ــی دووقات ڕەوتێک

دەدۆزێتــەوە. ڕاســتی ئەمەیە کە ڕۆشــنبیران 

سۆسیالیســتی  ئایدیۆلۆژیــای  بــە  گەشــە 

و  ڕۆشــنبیران  لەنــاو  بــەاڵم  دەدەن، 

جیاوازییەکــی  ناکرێــت  ناڕۆشــنبیراندا 

ڕەهــا بوونــی هەبێــت، زێدەبــاری ئەمــە 

ــۆی  ــی خ ــنبیرانی ئۆرگانی ــۆی ڕۆش ــن خ چی

ــچ باســێک  ــەم چەشــنە، هی ــت. ب دەئافرێنێ

پێدانــی  بــە  ســەبارەت  نییــە  لەئــارادا 

ــکار،  ــی کرێ ــە چین ــە دەرەوە ب ــەک ل کردەی

بەڵکــو ئەرکەکــە ئەمەیــە کــە چاالکیــی 

فیکریــی هەنووکەیــی نــۆژەن و ڕەخەیــی 

مارکسیســتی  ئایدیۆلۆژیــای  بکاتــەوە. 

ئەڵتەرناتیڤــی چەشــنێک وشــیاری ســەقەت 

ــی  ــی کۆی ــڕی ئیرادەیەک ــو دەرب ــە، بەڵک نیی

چینــدا  لــە  مێژووییــە  ئاڕاســتەگیریی  و 

ئامادەیــە.

بــۆ  گــەورە  تێگەیشــتنی  دوو  بوونــی 

ئایدیۆلۆژیــا لــە ســوننەتی مارکسیســتیدا 

موناقەشــە  و  بــاس  ســەرچاوەی 

نووســەرانی  لــە  هەندێــک  فراوانەکانــە. 

تەنیــا  کــە  پێیانوایــە  ســەردەمە  ئــەم 

لەڕاســتیدا  گێڕانەوەیــە  دوو  لــەم  یــەک 

لەحاڵێکــدا  مارکسیســتییە  گێڕانەوەیەکــی 

کــە ئەوانــی دیکــە، کــە ناتوانــن جیاوازیــی 

نێــوان مارکــس و لینیــن قبــووڵ بکــەن، 

بەرقەراربکــەن  ئاشــتییەک  هەوڵــدەدەن 

ــە  ــەدا. بۆمنوون ــەم دوو گێڕانەوەی ــوان ئ لەنێ

یەکێــک لــەم کەســانە )ئاڵتوسێر(ـــە کــە 

کاریگەرتریــن تەفســیری لــە ئایدیۆلۆژیــا 

دەیــەی  دوو  لــەم  داوە  بەدەســتەوە 

دوو  لەنێــوان  جیــاوازی  ئــەو  دواییــدا. 

دادەنێــت:  ئایدیۆلۆژیــا  دەربــارەی  تیــۆر 

ــە  ــا ب ــەڕ ئایدیۆلۆژی ــە لەم ــان تیۆرێک یەکی

شــێوەیەکی گشــتی، کــە لــەالی ئــەم تیۆتــە 

ئەرکــی ئایدیۆلۆژیــا بریتیــە لــە دابینکردنــی 

یەکێتــی لــە کۆمەڵــگادا و جیاوازییەکــەی 

لەگــەڵ تیۆرێــک دەربــارەی ئایدیۆلۆژیــاکان 

بەشــێوەیەکی تایبەتــی، کــە لــەالی ئــەو 

کاردکــردەی پێشــر باســکرا کارکــردی نوێــی 

دابینکردنــی ســوڵتەی چینێک بە شــێوەیەکی 

چەنــد هۆکارەکــی دیاریــدەکات. ئایدیۆلۆژیا 

ــە  ــەم کارکردان ــەو شــوێنە دەتوانێــت ئ ــا ئ ت

بەڕێوەببــات کــە »نواندنەوەیــەک بێــت لــە 

پەیوەندیــی خەیاڵیــی تاکــەکان لەگــەڵ باری 

ڕاســتەقینەی بوونیانــدا« )ئاڵتوســێر 1971، ل 

153( و دیســان تــا ئــەو شــوێنەی کەســەکان 

بکــەر  کۆمەڵێــک  وەک  و  دەکات  بانــگ 

تەڵبژێــر دەکات کــە دەوری خۆیــان قبــووڵ 

پەیوەندییــە  سیســتمی  لەنــاو  دەکــەن 

دیکــەوە،  لەالیەکــی  بەرهەمهێنەرەکانــدا. 

ئایدیۆلۆژیایەکــی  بوونــی  ئاڵتوســێریش 

بااڵدەســت قبــووڵ دەکات کــە ناڕەزایەتیــی 

ــت. ئاڵتوســێر  ــە چەوســاوەکان دەرببڕێ چین

زانســت  کــە  دەکاتــەوە  لــەوە  جەخــت 

بــەاڵم  ئایدیۆلۆژیایــە،  ڕەهــای  دژبــەری 

ڕووبەرێکــی  وەک  ئایدیۆلۆژیــا  هــاوکات 

کــە  دەکات  پێناســە  کۆمەڵــگا  بابەتیــی 

ئــەم  دژواریــی  سەربەســتە.  تاڕادەیــەک 

بۆچوونــە لێرەدایــە کــە مەحاڵــە بوونــی 

لەگــەڵ  شۆڕشــگێڕانە  ئایدیۆلۆژیایەکــی 

ئــەم حوکمــەدا ئاشــت بدەینــەوە کــە کــۆی 

ــی  ــە ملکەچ ــەکان دەکات ــای تاک ئایدیۆلۆژی

ئەمــە،  بااڵدەســت. زێدەبــاری  سیســتمی 

هەڵــە  وەک  ئایدیۆلۆژیــا  ئاشــتکردنەوەی 

لەگــەڵ  زانســت  دژبەرانــەی  پیشــاندانی 

بابەتیــی  ســەرخانی  وەک  ئایدیۆلۆژیــا 

کۆمەڵــگا گەلێــک ئەســتەمە، مەگــەر ئەوەی 

ــەوە جگــە  ســەرخان هەمــوو شــتێک بگرێت

ــت  ــەکان و زانس ــەکاریە ئایدیۆلۆژیی چەواش

بکەوێتــە شــوێنێکی دیکــەوە، کــە ئەمــە 

لێدەکەوێتــەوە. کێشــەی  بۆخــۆی 

ئاڵتوســێر،  بڕواننــە  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

لویــی 1971، گرامشــی، ئەنتۆنیــۆ 25_ 1929 

ئیلیــچ.  ڤالدیمێــر  لینیــن،   ،1983 ،)1971(

 1923 جــۆرج.  لــۆکاچ،   ،)1961(  1902

.)1971(

خۆرخێ الرین

 

ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی 
)German Ideology(

مارکــس و ئەنگڵــس پێکــەوە دستنووســێکی 

 Die deutsche نــاوی  لەژێــر  قەبەیــان 

 1846 و   1845 ســاڵی  لــە   ideologie

الوەکیــی  نــاوی  نووســی.  بروکســێل  لــە 

لــە  »ڕەخنــە  لــە  بریتیــە  پێشــنیارکراو 

بەپێــی  ئەڵامنــی  نوێــی  فەلســەفەی 

نوێنەرەکانــی فۆیەربــاخ، برۆنــۆ باوێــر و 

شــتیرنێر و ڕەخنــە لــە سۆســیالیزمی ئەڵامنی 

بەپێــی پێغەمبــەرە جۆراوجۆرەکانــی«. هــەر 

ــارە ئامانجــی  ــاوەدا دی ــەم ن ــەو جــۆرەی ب ب

ــە.  ــێکی پۆلێمیکیی ــر باس ــە پ ــەم بەرهەم ئ
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بــەاڵم نیــاز و مەبەســت لــەوە، هــاوکات 

ئەندێشــەی  کۆمەڵێــک  موتوربەکردنــی 

بنەڕەتییــە لەمــەڕ ماتریالیزمــی مێژوویــی 

دوو  ئــەم  خۆێنــەران.  جەمــاوەری  بــۆ 

کەســە کــە باڵوکارێکیــان بــۆ ئــەم بەرهەمــە 

نەدۆزییــەوە، هــەروەک مارکــس لــە دواییدا 

دایــە  »دەسنووســەکەیان   )1859( گوتــی 

دەســت ڕەخنەی کرتێنــەر ]و ئیســتیهالکیی[ 

مشکەکان«ـــەوە. لەڕاســتیدا، مارکــس دواتــر 

گوتــی ئــەم کتێبــە بەپلــەی یەکــەم وەک 

ــان  ــنکردنەوەی خۆی ــۆ ڕۆش ــک ب بەرهەمهێ

لــە  خۆیــان  ئــەوەدا  لەپــاڵ  کــە  بــووە، 

هاوڕێیەتییەکانــی پێشــوو لەگــەڵ هێگڵییــە 

جیادەکــردەوە. گەنجــەکان 

ــی  ــای ئەنجامدان ــس توان ــس و ئەنگڵ مارک

ــوو چونکــە یەکەمجــار  ــان هەب ــەم کارەی ئ

لەگــەڵ یەکــر بــە »ئەندێشــەی گــەورەی« 

ــە[ تێگەشــتنی ماتریالیســتی  ــان -]وات خۆی

لــە مێــژوو- گەیشــتبوون و لــەم ڕووەوە 

لــەم  کــە  هەبــوو  ئەوەیــان  توانــای 

ــە  ــە ل ــەر ڕەخن ــە س ــەوە بپەرژێن ڕوانگەی

کــۆی ئایدیۆلۆژیــا. ئــەوان پێیــان وابــوو کــە 

ســەرجەم ئاڕاســتە پۆســت هێگڵییــەکان 

-چ سۆســیالیزمی ئەخالقــی )کــرۆن( و چ 

چ  و  )شــتیرنێر(  تاکگــەرای  ئانارشــیزمی 

ماتریالیزمــی  چ  و  )باویــر(  ئایدیالیزمــی 

)فۆیەربــاخ(- تێکــڕا لــە هەمــان ســەقەتیی 

گرنگیــی  هێنانەدیــی  لەڕادەبــەدەری 

هاوبەشــن  ئەندێشــەکاندا  خەباتــی 

ســەرچاوەکانی  ناســینەوەی  لــە  و 

کــۆی  هەروەهــا  و  ئەندێشــەکانیان 

ژیانــدا  مادیــی  بــاری  لــە  ئایدیۆلۆژیــا 

ژینگــەی  زادەی  ئەندێشــەکان  الوازن. 

تایبەتەکانــن.  کۆمەاڵیەتییــە  سیســتمە 

ئەگــەر »لــە هــەر ســەردەمێکدا ئەندێشــە 

چینــی  ئەندێشــەکانی  بااڵدەســتەکان 

بااڵدەســن«، پەواتــە ئــەو مێژوونووســانەی 

ــە هــەن  ــەو جــۆرەی ک ــەم ئەندێشــانە ب ئ

لــە »وەهمــی  لێــرەوە  قبــووڵ دەکــەن 

هاوبەشــن. ســەردەم«دا 

ــان و  ــە بەرهەمهێن ــت ک ــدن دەکرێ بەڵگان

بەرهەمهێنانــەوە بنەمــای مادیــی ژیانــی 

بنەڕەتیــی هەمــوو شــتێک  کۆمەاڵیەتــی 

پێکدەهێنێــت. مەبەســتەکە ئەوەیــە کــە 

»کۆمەڵەیەکــی هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان، 

ــوان  ــی نێ ــووی مێژووی ــی بەدیهات پەیوەندی

لەگــەڵ  و  رسووشــت  لەگــەڵ  تاکــەکان 

ــە پێشــینیانی هەمــوو بەرەیــەک  یەکــر... ل

ــان  ــاری ژیانــی خۆی بەمیــرات دەگات... و ب

دەدەنــە ئــەو بــەرە یــان نەوەیە«. بــەم پێیە 

ــە هەلومەرجــەکان  ــەو جــۆرەی ک »هــەر ب

دەکــەن،  درووســت  مرۆڤــەکان 

مرۆڤەکانیــش هەلومەرجــەکان درووســت 

دەکــەن«. ئەنجامــی ئەمــە ڕوانگەیەکــی 

کۆمۆنیــزم  کۆمۆنیــزم.  بــۆ  نوێیــە 

»خەونێــک  هەمیشــەیی،  حەقیقەتێکــی 

ــت«،  ــەڵ بگونجێنێ ــۆی لەگ ــع خ ــە واقی نیی

بنەمایــە  هەندێــک  بەرەنجامــی  بەڵکــو 

مێــژوودا  جووڵــەی  ڕەوتــی  لــە  کــە 

ســەرهەڵدانی  دەبێتەهــۆی  و  بەدیدێــت 

ــی  ــە دۆخ ــتەقینە ک ــی ڕاس »بزووتنەوەیەک

لەنــاو  لەناودەبــات«.  بــاو  و  بااڵدەســت 

ــەم  ــدی«دا )مارکــس ل ــی پەیوەن »فۆڕمەکان

بەرهەمهێنەرەکانــی  پەیوەندییــە  کاتــەدا 

ســەرنج  زۆرتریــن  ناونابــوو(  ئــاوا 

ــەش  ــەم باس ــکردنی کار، ئ ــە دابەش دەدرێت

)ســمیس  کاریگەریــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

و فیڤریــە( و ئــەو پێشــبینیە بەناوبانگــە 

ــە  ــکردنی کار ل ــی دابەش ــەڕ لەناوبردن لەم

کردبــووی. کۆمۆنیزمــدا 

ئەنگڵســەوە  دوایــی  ڕای  بەپێچەوانــەی 

ئــەم  کــە  لەســەرئەوەی   )1886/8(

ــەوکات  ــە »ئ ــت ک ــا دەریخس ــە[ تەنی ]کتێب

ناســینی ئێمــە لــە مێــژووی ئابــووری تــا 

بــوو«،  ناتــەواو و ســەقەت  چ ڕادەیــەک 

بەشــی یەکــەم )»فۆیەربــاخ«( بەتایبــەت 

بــە ســەرچاوەیەکی گرنــگ و ناچارەکــی بــۆ 

ــتی«  ــەی ماتریالیس ــی »ڕوانگ دیارکەوتنەکان

دادەنرێــت )بەداخــەوە کــە ئــەم بەشــە 

ــت  ــراو« دادەنرێ ــە »تەواوک ــی ب زۆر بەکەم

ناچارکــردووە  ســەرەتاییەکانی  ئێدیتــە  و 

ــی  ــەوە، بەرگ ــەکان داڕێژن ــەرلەنوێ بابەت س

5ی کۆبەرهەمــەکان نزیکریــن ]نوســخەیە[ 

یەکــەم  لەکاتــی  دەسنووســەکە(.  لــە 

باڵوبوونــەوەی بەشــی یەکەمــی لــە دەیــەی 

1920 و باڵوبوونــەوەی کــۆی بەرەهەمەکــە 

ئەڵامنــی  ئایدیۆلۆژیــای  1932دا،  لــە 

باســە  بــۆ  بــووە  گرنــگ  ســەرچاوەیەکی 

ئایدیۆلۆژیــا. لەمــەڕ  مارکسیســتیەکان 

ــی.  ــور. س ــە ئارت ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

جــەی. 1986.

کریستۆفەر جەی. ئارتور 
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ب

)Bauer, otto( باوێر، ئۆتۆ
1881ـــە  ســێپتەمبەری  5ی  لەدایکبــووی 

ژوییــەی  4ی  کۆچکــردووی  ڤییەنــا،  لــە 

ــا  ــۆی ڤییەن ــە زانک ــس. ل ــە پاری ــە ل 1938ـ

ــاف  ــی فەلســەفە، م ــە خوێندن دەســتیکرد ب

ــە  ــە 1904 ل ــر ل ــی. باوێ ــی سیاس و ئابووری

ــتیی  ــۆری مارکسیس ــارەی تی ــدا دەرب وتارێک

قەیرانــە ئابوورییــەکان بــۆ باڵوکردنــەوەی 

بــۆ  نــاردی  زایتۆنــگ«دا  نویــێ  »دێ  لــە 

بــە  بــوو  ئــەوە  پــاش  و  کاوتســکی  کارل 

باڵڤۆکــە.  ئــەم  بەردەوامــی  نووســەری 

ــیال  ــی سۆس ــەری حزب ــر، ڕێب ــۆر ئادڵێ ڤیکت

دیموکراتــی ئۆتریــش )ئێــس پــی کیــو( داوای 

لێکــرد توێژینەوەیــەک بــکات ســەبارەت بــە 

پرســی نەتــەوەکان و ناســیۆنالیزم کــە لــە 

1907دا باڵوبــووەوە و بــوو بــە بەرهەمێکــی 

کالســیک لــە بــواری ئــەم بابەتــەدا. لــە 

هەمــان ســاڵدا بــوو بــە ســکرتێری پەرلەمانی 

)ئێــس پــی کیــو( و لەگــەڵ ئادۆڵــف بــراون 

و کارل ڕێنێــردا گۆڤــار تیۆریکەکــەی حزبیــان 

ــە  ــد ک ــات«دا دامەزران ــاوی »خەب ــر ن لەژێ

پــاش  بــوو.  ســەرەکییەکەی  ئێدیتــۆرە 

ئێمپراتۆریــای  لەبەریەکهەڵوەشــانەوەی 

ئۆتریش-هەنــگاری، باوێــر ماوەیەکــی کورت 

بــە وەزیــری  بــوو  تــا 1919(  )لــە 1918 

ــی  ــدی دژایەتی ــە تون ــە 1919دا ب دەرەوە. ل

بەلشــەڤیکیی  شۆڕشــگێڕانەی  فیکــری 

سەرمەشــقە  کاریگەریــی  )لەژێــر 

و  ئۆتریشــدا  لــە  کــرد  هەنگاریەکەیــدا( 

لەســااڵنی دواییــدا دەســتیربد بــۆ تەفســیر و 

پــەرەدان بــە تێگەیشــتنەکانی لــە »شۆڕشــی 

بەرگریکارانــە«.  »توندوتیژیــی  و  هێــور« 

لــەم بــوارەدا توێژینەوەیەکــی تۆکمــە لــە 

شۆڕشــی ئۆتریــش و کۆمەڵێــک شــیکاریی 

باڵوکــردەوە  ڕووســیا  شۆڕشــی  لەمــەڕ 

ــوارەدا  ــەم ب ــە ]بەرهــەم[ ل )باشــرین کۆمەڵ

دەتوانیــن لــە وەرگێڕانــە فەرەنســییەکەی 

دوا  لەنــاو  بدۆزینــەوە(.  1968دا  بــوردێ 

توێژینەوەیەکــی  لەگــەڵ  نووســینەکانیدا 

و   )1936( فاشــیزم  دەربــارەی  بەرچــاو 

ــی  ــی ئابووری شــیکارییەکی پاســاوی عەقاڵنی

جیهانیــی  جەنگــی  پــاش  ســەرمایەداری 

یەکــەم لــە )1931(دا ڕووبــەڕوو دەبینــەوە. 

ناچاربــوو  باوێــر   ،1934 شۆڕشــی  پــاش 

ئۆتریــش بەجــێ بهێڵێــت و ســەرەتا لــە برنــۆ 

)چێکســلۆڤاکیا( و پاشــان لــە پاریســدا ژیانی 

ئۆتریشــی(. )مارکســیزمی  کۆتاییهــات. 

ــۆ  ــر، ئۆت ــە باوێ ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

1907، 1923، 1931، 1936، 1968، براونتــاڵ، 

ــوس 1961. ژولی

تۆم بۆتۆمۆر

بەرهەمهێنانەوە
]دووبارە بەرهەمهێنانەوە[ 

)reproduction(
جیــا لــە فۆڕمــی کۆمەاڵیەتیــی پڕۆســەی 

پڕۆســەیە  ئــەم  دەبێــت  بەرهەمهێنــان، 

ــەر  ــەردەوام ه ــت ب ــت، دەبێ ــەردەوام بێ ب

ئــەو قۆناغانــە دووپــات بکاتــەوە. کۆمەڵــگا 

بەرهەمهێنــان  ناتوانێــت  ئەوەنــدە  هــەر 

بوەســتێنێت کــە ناتوانێــت مەرسەفکــردن 

ــە کــۆی  ــەم پێی و بەرخــۆری بوەســتێنێت. ب

پڕۆســە کۆمەاڵیەتییەکانــی بەرهەمهێنــان، 

ــراو و  ــتێکی لێکهەڵپێک ــەی وەک گش ئەوکات

ــرا،  ــدا ڕەچاوک ــەوەی بەردەوامی ــە نوێبوون ل

بەرهەمهێنانەوەیــە  پڕۆســەی  هــاوکات 

)مارکــس، ســەرمایە ب 1، چ 23(.

بــەم پێیــە، بەرهەمهێنانــەوە هــەم پابەنــدە 

ــەل  ــازدانی ه ــەم س ــان و ه ــە بەرهەمهێن ب

بەوپێیــە بەرهەمهێنــان  کــە  و مەرجێــک 

بــەاڵم  هەبێــت.  درێــژەی  دەتوانێــت 

مەرجــەی  و  هــەل  »ئــەو  پانتاییەکــەی 

تیایــدا« ]وەهــا پڕۆســەیەک بەڕێوەدەچێت[ 

شــێوازی  لەگــەڵ  پەیوەندییەکەیــان  و 

دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  بەرهەمهێنــان، 

بنەڕەتــی  مشــتومڕێکی  بۆتەهــۆی 

ــاو  ــەوە لەن ــای بەرهەمهێنان ــارەی مان دەرب

ــەی  ــەوە بانگەش ــتەکاندا. لەالیەک مارکسیس

پێویســن  پڕۆســانەی  ئــەو  کــراوە  ئــەوە 

پەیوەندییــە  بەرهەمهێنانــەوەی  بــۆ 

ــەرە ســەرمایەدارییەکان دەبێــت  بەرهەمهێن

ــە  ــەم پێی ــت و ب ــان هەبێ ــای ئابووریی بنەم

بــە شــێوەیەکی داپــۆرشاو بەشــێکی شــێوازی 

لەالیەکــی  پێکبهێنــن.  بەرهەمهێنــان 

کــە  بۆئەوەکــراوە  بەڵگانــدن  دیکــەوە، 

ــەو پڕۆســانەوە  ــدە ب ــەوە پابەن بەرهەمهێنان

شــێوازی  دەرەوەی  کەوتوونەتــە  کــە 

بەرهەمهێنانــەوە و ئەمــەی کــە خۆســەریی 

ڕێژەیــی ئــەم پڕۆســانەیە بەرهەمهێنانــەوەی 
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هــەر شــێوازێکی بەرەهەمهێنــان دەکاتــە 

جێگــەی بــاس، ڕووداوەکــی و لــە ئەنجامــدا 

بابەتــی مومکیــن و ئەگــەرداری خەباتــی 

چینایەتــی.

تەفســیرەکەی مارکس لــە بەرهەمهێنانەوەی 

گشــتیی  )گەاڵڵــەی  بەریــن  و  ســاکار 

چڕبوونــەوەی  بــەرەو  بەرهەمهێنانــەوە( 

خــودی  پەیوەندیــی  بەرهەمهێنانــەوەی 

ســەرمایە-کار وەک کاکڵــی چەوســاندنەوە 

چونکــە  دەڕوات،  ســەرمایەداریدا  لــە 

لەوێــوە کــە هــەر شــێوازێکی بەرهەمهێنــان، 

مێژوویــی  ســەردەمێکی  بڕیــارە  ئەگــەر 

پێناســە و وەســفبکات، دەبێــت بتوانێــت 

درێــژە بــە بوونــی بــدات، ئــەو دۆخــەی 

ــت،  ــان بەڕێوەبچێ ــەدەدات بەرهەمهێن ڕێگ

بەرهەمهێنانــەوەش  هەروەهــا  دەبێــت 

بــەاڵم  بــکات.  ئەگــەردار  و  مومکیــن 

ڕامــان لــە بەرهەمهێنانــەوە، پەیوەندییــە 

ژێــر  دەخاتــە  بەرههەمهێنەرانــەکان 

لێرەوەیــە  جیــاوازەوە.  تیشــکێکی 

ســاکار،  بەرهەمهێنانــەوەی  تەنانــەت 

کــۆی  ســەرمایەدار  چینــی  تیایــدا  کــە 

کەڵەکــە  و  دەکات  مــەرسەف  زیادەبەهــا 

نابێــت، گەرچــی ڕێــک دووپاتبوونــەوەی 

بەرهەمهێنانــە،  پڕۆســەی  بەردەوامــی 

تایبەمتەندیــی  هەندێــک  دەدات  ڕێگــە 

تاقانــەی  گەڕانــی  سەرلێشــێوێنەری 

خەســڵەتی  و  بزرببێــت  بەرهەمهێنــان 

پەیوەندیــی  تەواوەتیــی  چەوســاندنەوەی 

بــە  کرێــکار  چینــی  و  ســەرمایە  نێــوان 

ــە  ــت، چونک ــتی دیاربکەوێ ــێوەیەکی گش ش

ــە  ــا، ک ــی زیادەبەه ــی بەردەوام هەڵهێنجان

دووبارەبوونــەوەی پڕۆســەی بەرهەمهێنانــی 

زامنــی  بــۆی،  پێویســتە  ســەرمایەداری 

ــەرەتادا  ــە لەس ــنێک ک ــە بەرچەش دەکات ک

بووبێــت،  دەســتەبەر  ســەرمایەیەک 

لــە زیادەبەهــا  لەکۆتاییــدا بەتەواوەتیــی 

کەڵەکەکــراو پێکهاتــووە. لــەم تایبەمتەندییــە 

بەرهەمهێنانــەوەی  جیاکــەرەوەی 

بــەم  مارکــس  کــە  ســەرمایەداراییەوەیە 

دەرەنجامــەی خــوارەوە دەگات: »بــەم پێیــە 

کرێــکار بۆخــۆی بــەردەوام ســامانی بابەتــی 

بەرهەمدەهێنێــت،  ســەرمایە  بەشــێوەی 

کــە  بیانــی  دەســەاڵتێکی  وەک[  ]واتــە 

بەســەریدا زاڵ دەبێت و دەیچەوســێنێتەوە« 

قســەیە  ئــەم  ئەگەرچــی  )هەمــان(. 

تاکێکــی  هەمــوو  بــە  ســەبارەت  ڕێــک 

ــۆرەی  ــەو ج ــەر ب ــە، ه ــت نیی ــکار ڕاس کرێ

ــە هەمــوو گەڕانێکــی تاکانــەی  ســەبارەت ب

ســەرمایە ڕاســت نییــە، هــەر کــە پڕۆســەی 

ــەوە ســەبارەت  ــەوە بخوێندرێت بەرهەمهێنان

وەڕاســت  بەگشــتی  کرێــکار  چینــی  بــە 

دەگەڕێــت.

ــەم  ــەبارەت ب ــس س ــەکەی مارک ــەاڵم قس ب

باســە ڕوونــە کــە نــەک تەنیــا کار ســەرمایە 

ــەم  ــە ئ ــا ک ــو هەروەه ــت، بەڵک پێکدەهێنێ

ــەر  ــت[: »ه ــدا ]دەڵێ ــە درێژەکەی ــدە ل بەن

ــەردەوام  ــەرمایەدار ب ــە س ــۆرەی ک ــەو ج ب

ــت، بەڵکــو وەک  ــزی کار بەرهەمدەهێنێ هێ

ســەرچاوەی زەینیــی ســامان کە ئەبســراکتە، 

بوونــی  کرێــکاردا  فیزیکــی  لــە  تەنیــا 

ــەوە و  ــتەی بابەتیبوون ــە کەرەس ــە و ل هەی

بەکورتــی  جیادەبێتــەوە،  مســۆگەربوونی 

کرێــکاری  وەک  کرێــکار  ســەرمایەدار 

ــان(.  ــەوە« )هەم ــە بەرهەمدەهێنێت کرێگرت

هەیــە  بوونــی  پەیوەندییــەک  لێــرەدا 

حەقدەســتی  کرێــکاری  پێیــە  بــەو  کــە 

ســەرمایەدا  لەگــەڵ  کار  فرۆشــیاری  وەک 

دەســتی  بــە  کــە  دەبێتــەوە  ڕووبــەڕوو 

ســەرمایەدار »بەرهەمدەهێرنێــت«. ئەمــەش 

بەردەوامــەکان  گەڕانــە  پشــکنینی  پــر 

ئاشــکرای دەکات تاکــو گەڕانــی تاقانــەی 

ئــەو  کرێــکاران  چونکــە  بەرهەمهێنــان، 

خولێکــی  کۆتایــی  لــە  حەقدەســتانەی 

بیکەنــە  وەریانگرتــووە،  بەرهەمهێنانــدا 

جێگــرەوەی هێــزی ئــەو کارەی ســەرفیان 

لــە  کرێــکاران  پێیــە  بــەم  کــردووە. 

بەرهەمدەهێرنێنــەوە  شــوێنگەدا  هەمــان 

لــە  جیــا  ]واتــە[  ئــەوە،  پێــش  لــە 

تەنیــا  و  بەرهەمهێنــان  کەرەســتەکانی 

لەگەڵیــدا »ســەرچاوەی زەینیــی ســامان«، 

فــرۆش  بــۆ  کاریــان،  هێــزی  ]واتــە[ 

]بەرهەمدەهێرنێنــەوە[.

بەرهەمهێنانــەوەی  هاوشــانیی  لێرەوەیــە 

ــزی کار:  ــەوەی هێ ــەرمایە و بەرهەمهێنان س

ــەرمایەداری وەک  ــەی س ــە پڕۆس ــەم پێی »ب

ــە  پڕۆســەیەکی گشــتی و لێکهەڵپێکــراو، وات

پڕۆســەی بەرهەمهێنانــەوە، ڕەچاودەکرێــت 

کــە نــەک تەنیــا کااڵکان بەرهەمدەهێنێــت، 

بەدیدەهێنێــت،  زیادەبەهــا  تەنیــا  نــەک 

ســەرمایە  پەیوەندیــی  هەروەهــا  بەڵکــو 

بەرهەمدەهێنێتــەوە؛  و  بەرهــەم  خــۆی 

لەالیەکــی  و  ســەرمایەدار  لەالیەکــەوە 
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حەدقدەســتی  کرێــکاری  دیکــەوە 

)هەمــان(. ]بەرهەمدەهێنێتــەوە[« 

و  مارکــس  تــری  نووســینەکانی 

بــە  پەرەیــان  دوایــی،  مارکسیســتەکانی 

تاکــو  داوە  بەرهەمهێنانــەوە  چەمکــی 

کۆمەڵێــک پڕۆســە بگرێتــەوە لــە دەرەوەی 

ــی  ــۆ بوون ــە ب ــەوە، ک ــودی بەرهەمهێنان خ

بەرهەمهێنــان  شــێوازی  بەردەوامــی 

پێویســتە. مارکــس منوونەیــەک بەدەســتەوە 

بــە  ســەرمایە  چــۆن  لەمــەی  دەدات 

ــەوەی  ــی بەرهەمهێنان ــتی زامنکردن مەبەس

ئامادەیــە  خــۆی،  کارە)کــەی(  هێــزی 

کرێکارانــی  کۆچــی  لــە  بەرگیــری  بــۆ 

کەڵــک  زۆردا  بێــکاری  لەکاتــی  کارامــە 

وەربگرێــت  سیاســییەکان  کەرەســتە  لــە 

لــە  مارکــس  حەشــیمەت(.  )بڕواننــە 

ــەی  ــی پڕۆس ــەدا باس ــەرەتای گرۆندریس س

»بەرهەمهێنانــەوەی کۆمەاڵیەتــی« دەکات، 

ئــەو پڕۆســەی کــە بەرهەمهێنــان تەنیــا 

بەنــدە،  ئــەم  بــەاڵم  قۆناغیەتــی.  یــەک 

مێتۆدۆلۆژییەکــەی  باســە  بەشــێکی  کــە 

دەربــارەی ئابووریــی سیاســی دەگرێتــەوە، 

ئەوەنــدە لێڵــە ئــەم خاڵــە بەدیارینەکراویــی 

پڕۆســانە  کام  دەبێــت  کــە  بهێڵێتــەوە 

بەرهەمبهێرنێنــەوە تاکــو بەرهەمهێنانەوەی 

لــە  هــەر  بەڕێوەبچێــت.  کۆمەاڵیەتــی 

دەوروبــەری ئــەم بابەتەدایــە کــە هەندێک 

بــاس و موناقەشــە هاتۆتەئــاراوە، هــەم 

ــێوازی  ــی ش ــە بنەڕەتییەکان ــارەی پڕۆس لەب

بەرهەمهێنــان کــە بەبــێ بەرهەمهێنانەوەی 

گرامشی کاریگەر دەبێت بە بۆچوونەکانی لینین دەربارەی ئایدۆلۆژیائــەم پڕۆســەیە بوونەکــەی لەناودەچێــت و 
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هــەم لەبــارەی ئەمــەی کــە کام پڕۆســەگەلی 

تاکــو  پێویســتە  چیدیکــە  )مومکیــن( 

بــە شــیوەیەکی  بەرهەمهێنانەوەیــە  ئــەم 

بەڕێوەبچێــت. ســەرکەوتووانە 

دەتوانیــن جیاوازیــی نێوان ئەم دوو چەشــنە 

ــەوەی  ــەرەدان و بەرینکردن ــە پ ــەیە ب پڕۆس

ــوان  ــیکی نێ ــتیی کالس ــی مارکسیس جیاوازی

لێــرەدا  دابنێیــن،  ســەرخان  و  ژێرخــان 

ــەاڵم  توخمــە »ســەرخانییەکان« پێویســن، ب

ــێک  ــەکارانەوە بەش ــی پێناس ــە ڕوانگەیەک ل

نیــن لێــی. لێرەوەیــە کــە توخمگەلێکــی 

بونیادیــی دەتوانــن بەبــێ گۆڕانــی شــیوازی 

جیــاواز  فۆڕمگەلێکــی  بەرهەمهێنــان 

ــان، بــەاڵم پێویســتیی زامنکردنــی  بگرنەخۆی

ــی  ــە بنەڕەتییەکان ــەوەی پڕۆس بەرهەمهێنان

ــەوە.  ــنووردار دەکات ــک س ــا فۆڕمگەلێ وەه

ئایدیۆلۆژییــەکان،  پڕۆســە  چەشــنە  بــەم 

وەک ئــەو پڕۆســانەی کــە ئازادیــی تــاک 

و  ســەرمایە  دانوســتاندنی  بــۆ  پاســاوە 

بەردەوامیــی  بــۆ  ســەرمایە،  هەبوونــی 

ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی 

لــە  نییــە  بەشــێک  بــەاڵم  پێویســتە، 

پێناســەکەی کــە تەنیــا پشتبەســت بێــت 

بــە پەیوەندییــە ئابوورییەکانــی و باقیــی 

ئایدیۆلۆژیــا  بۆمنوونــە  ئایدیۆلۆژیــاکان، 

جــارە  جــار  دەتوانــن  بەرەخــوازەکان، 

لــەم  تێگەیشــن  بگرنــەوە.  جێگەیــان 

ڕوانگەیــە  ئــەم  کــە  ئاســانە  خاڵــە 

تووشــی  چــۆن  بەرهەمهێنانــەوە  بــۆ 

گرفــت بــووە لــە هەاڵتــن لــە تۆمەتــی 

کارکردگەرایــی، چونکــە واخــۆی دەنوێنێــت 

ــا  ــان تەنی کــە چــام شــێوازەکانی بەرهەمهێن

لــەو ڕووەوە بوونیــان هەیــە کــە خۆیــان 

ــە  بەرهەمبهێننــەوە و ئەگــەر پێویســتییان ب

ــە  ــەی پڕۆس ــەرچاوەکانی دیک ــی س داواکاری

پڕۆســانە  ئــەم  هەبێــت  نائابوورییــەکان 

ئەرکــی  ئۆتۆماتیــک  شــێوەیەکی  بــە 

بەڕێوەدەبــن  خۆیــان  ئەنجامناســانەی 

)بڕواننــە کالرک و ئەوانیــدی 1980، ئێدهۆمل 

.)1977 ئەوانیــدی  و 

ناتوانێــت  بالیبــار  ڕێســابەندییەکەی 

ئەوەنــدە لــەم تۆمەتــە دەربــازی بێــت، 

تێدایــە  گۆڕانــی  ئەگــەری  هەرچەنــد 

ئــەو،  الی   .)1970 بالیبــار  و  )ئاڵتوســێر 

هەیــە،  بوونــی  کــردە  یــان  پلــە  ســێ 

ئابــووری،  کــردەی  یــان  یەکــەم  پلــەی 

هەموویــان  و  سیاســی  و  ئایدیۆلــۆژی 

ــەوە  ــنێک بەرهەمبهێرنێن ــە چەش ــت ب دەبێ

ــێوازی  ــا ش ــد، وات کــە گشــتێتیی بونیادمەن

بەرهەمهێنــان، بتوانێــت بەرهەمبهێرنێتــەوە. 

ــارەوە کــە ئاســتەکان  ــەم ب ــە ل ئــەم ڕوانگەی

و  جۆراوجــۆری  بەرهەمبێتــەوە،  چــۆن 

ڕەچــاودەکات،  ڕێژەیــی  ســەربەخۆیی 

و  دەمێننــەوە  نەگــۆڕ  ئاســتەکان  بــەاڵم 

ئاســتی  ناکۆکــی  لــە  گــۆڕان  ئەگــەری 

ــک  ــت. بارێ ــری دەکرێ ــدا ئەنجامگی ئابووری

ــە  ــت، وات ــی بێ ــد هۆکارەک ــت چەن دەتوانێ

ناکۆکییــەوە  کۆمەڵێــک  بــە  پابەندبێــت 

ــارە  ــەر بڕی ــەاڵم، گ ــتدا، ب ــن ئاس ــە چەندی ل

بێــت،  بنچینەیــی  گۆڕانــی  ئەنجامەکــە 

ئــەم ئاســتانە دەبێــت لــە دواشــیکارییدا 

ئــەوەی ئابوورییــە وەک بابەتیــی دیاریکــەر 

خاڵی بەرجەستە 
و پێوەری 
نووسینەکانی 
قۆناغی سەرەتایی 
مارکس تا  ساڵی 
1844 بریتییە 
لە قسەوباسێکی 
فەلسەفی کە تیایدا 
شوێنی گەڕانە 
سەرەکیەکان هێگڵ 
و فۆیەرباخن. 
ئەودەم هێشتا 
زاراوەی ئایدیۆلۆژیا 
لە نووسینەکانی 
مارکسدا 
دەرنەکەوتبوو
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ئاڵتوســێر  الی  کــە  لێرەوەیــە  بگرێتــەوە. 

ناکۆکــی  و  بەرهەمهێنانــەوە  بالیبــار،  و 

جۆراوجۆرەکانــدا  بونیادییــە  ئاســتە  لــە 

ــردی  ــی کارک ــان ئەنجام ڕوودەدەن. یەکەمی

ــان  ــە و دووەمی کــۆی شــێوازی بەرهەمهێنان

ــدا  ــردە تایبەتەکان ــتی ک ــە ئاس ــت ل دەتوانێ

دیــاری بکرێــت، کــە لەناویانــدا ئــەوەی 

دیاریکــەرە. و  دڵنیاکــەرەوە  ئابوورییــە 

لــە لێکەوتــەی ئــەم دنیابینییــە، ڕەخنەگرانی 

پۆســت ئاڵتوســێری ئــەم تێگەیشــتنە لــە 

بەرهەمهێنانــەوە، ســەرەتا جێگەکەیــان دایە 

چەمکــی بــاری ژیــان، کــە تیایــدا پەیوەندییە 

دەتوانــن  دیاریکــراوەکان  بەرهەمهێنــەرە 

بجووڵێــن )هینــدس و هێرســت 1977( و 

بەرهەمهێنەرەکانیــان  پەیوەندییــە  پاشــان 

لــەم  »نایــاب«  پێگەیەکــی  وەهــا  لــە 

دابەزانــد،  پلەکەیــان  گشــتییەدا  گەاڵڵــە 

ــەوەی  ــدا بەرهەمهێنان ــتێنەی تیای ــەو بەس ئ

ــە  ــان ل ــت و خۆی ــی بەڕێوەدەچێ کۆمەاڵیەت

دانــی هەرجــۆرە ســنوورێکی تایبەتــی بــوارد 

ئەوانیــدی  و  کاتلێــر   ،1976 )فریدمــەن 

.)1977

فێمێنیــزم(  )بڕواننــە  فێمێنیســتەکان 

ڕوانگــەی  لــە  ڕەخنەیــان  ڕووەوە  لــەو 

لەمــەڕ  نەریتــی  مارکسیســتیی 

بەرهەمهێنانــەوە گرتــووە، کــە بڕێکــی زۆری 

ئــەو پڕۆســەیەی کــە لــە ڕێگەیــەوە خەڵــک 

ــەوە  ــان بەرهەمدەهێرنێت ــزی کارەکەی و هێ

چەشــنە  بــەم  و  دەگرێــت  نادیــدە 

دیاریکــەری  پێکهێنــەری  بەشــێکی 

ــەوەی کۆمەاڵیەتــی دادەخــات  بەرهەمهێنان

لــە  کارە  ئــەم  دەخــات.  قەڵەمــی  لــە  و 

ــتی  ــە ئاس ــەم ل ــت؛ یەک ــتدا دەکرێ دوو ئاس

بــە  کار هــەم  بەرهەمهێنانــەوەی هێــزی 

مانــا ڕۆژانــە و هــەم بــە مانــا بەرەییەکــەی، 

بەرهەمهێنانــەوەی  ئاســتی  لــە  دووەم  و 

ــینەوەی  ــە ناس ــدا، ک ــان بایۆلۆژیی ــی ی مرۆی

خەڵــک وەک شــتێک زیــاد لــە دابینکەرانــی 

لــە  جیادەکاتــەوە  کار  هێــزی  ڕووتــی 

ــەی  ــە منوون ــەبارەت ب ــەم. س ــەی یەک منوون

ســەبارەت  نووســین  هەندێــک  یەکــەم، 

کــە  ســەملاندوویەتی  ناومــاڵ  کاری  بــە 

هێــزی  بــە  حەقدەســت  کردنــی  چــۆن 

کار، تەنیــا پڕۆســەیەکی بەکاربــردن نیــە، 

ــەرسەف  ــی م ــزی کار دەرەنجام ــە هی چونک

نییــە،  پــارە  ڕاســتەوخۆی  بەکاربردنــی  و 

بەرهەمهێنــان،  هەروەهــا  و  کار  بەڵکــو 

شــتێکی  دەکەنــە  مەرسەفیــەکان  بەهــا 

پەیوەندییــە  لەنــاو  کــە  پێویســت، 

بەڕێوەدەچێــت  بەرهەمهێنەرەکانــدا 

بەردەوامبوونــی  بــۆ  پێویســتە  کــە 

لــە  جودایــە  بــەاڵم  ســەرمایەداری، 

کاری  بەرهەمهێنەرانەکانــی  پەیوەندییــە 

ســەرمایە. بــۆ  کرێگرتــە 

کار  هێــزی  بەرهەمهێنانــەوەی  بــەاڵم 

بــەرە/  نێــوان  پڕۆســەیەکی  هەروەهــا 

دەبێــت  نوێــش  مرۆڤگەلێکــی  و  جیلیــە 

بەرهەمبهێرنێنــەوە. لــە ســەرمایەداریدا، کــە 

ــتەکانی  ــە کەرەس ــەران ل ــدا بەرهەمهێن تیای

پڕۆســەی  جــودان،  بەرەهەمهێنــان 

جیادەبێتــەوە  منــدااڵن  بەرهەمهێنانــی 

لێکەوتەکانــی  مەرسەفیــەکان.  بەهــا  لــە 

ئــەم جیابوونەوەیــە بابەتــی باســی ئــەم 

خاڵەیــە کــە ئایــا بەرهەمهێنانــەوەی خەڵــک 

لــە ســەرمایەداری لــە جەوهــەردا لێــڵ و 

یاخــود   ،)1977 )ئۆالفالیــن  دیارینەکــراوە 

بریتیــە لــە پڕۆســەی کار بــە کۆمەڵێــک 

ــی  ــراوی تایبەت ــەی لێکهەڵپێک ــای جووڵ یاس

کارلێکەکانــی  بــە  پابەنــدە  کــە  خــۆی 

وەک  ژنانــەوە  بەســەر  بااڵدەســتبوون 

جیــاوازن  کــە  بەرهەمهێنــەر  کۆمەڵێــک 

بەرهەمهێنــەر  وەک  ژنــان  کــە  لەوانــەی 

ــدی 1977،  ــۆمل و ئەوانی ــن )ئێده ملکەچیان

.)1975 یاســۆ  مــەی 

ــەوەی مــرۆڤ وەک  ــە بەرهەمهێنان ــان ل ڕام

خــۆی هەندێــک لــە نووســەرانی بــەرەو 

کــە  ڕاکێشــاوە،  بۆچوونــە  ئــەم  گوتنــی 

لــەڕووی  کۆمەڵــگاکان  هەمــوو  دەبێــت 

بەرهەمهێنانــی  شــێوازێکی  مێژوویــەوە 

تایبــەت بگرێتــەوە کــە لەگــەڵ شــێوازی 

و  هاوئاهەنــگ  بەرهەمهینانەکەیــدا 

ــن )1975(  ــە روبی ــت )بۆمنوون ــەک بێ چونی

قســە لــە »ئابووریــی سیاســیی ڕەگــەز« 

دەکات(. لەڕاســتیدا ئەنگڵــس لەم قســەیەی 

ــە  ــەر ئەم ــراوە ه ــڵ ک ــە زۆر نەق ــدا ک خۆی

ــتی،  ــتنی ماتریالیس ــی تێگەیش دەکات: بەپێ

بکــەری بەرهەمهێنــەری مێژوو، لــەدوا پلەدا 

ــی  ــەوەی ژیان ــان و بەرهەمهێنان بەرهەمهێن

ڕاســتەوخۆیە. بــەاڵم ئەمــە بۆخــۆی خــاوەن 

خەســڵەتێکی دووســەرەیە. لــە الیەکــەوە 

بژێــوی  کەرەســەتەکانی  بەرهەمهێنانــی 

شــوێنی  و  پۆشــاک  خــۆراک،  قــووت،  و 

نیشــتەجێبوون و ئامــڕازە پێویســتەکانیان، 
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بەرهەمهێنانــی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 

ــی جــۆری  ــان، بەرهەمهێنان ــەکان خۆی مرۆڤ

مــرۆڤ. )ســەرچاوەی خێــزان، پێشــەکیی 

ئێدیتــی یەکــەم(.

بــەاڵم ئەنگڵــس نەیتوانــی ڕێنوێنییەکــەی 

لــە  و  وەربگرێــت  بەجیــدی  خــۆی 

پێکگەیشــتنی  لــە  خۆیــدا  رشۆڤەکــەی 

فۆڕمەکانــی بنەماڵــە بەگشــتی، فۆڕمەکانــی 

ملکەچــی  کــردە  بەرهەمهێنانــەوەی 

لەڕاســتیدا،  بەرهەمهێنــان.  فۆڕمەکانــی 

ــەی  ــە ڕاگەیەنراوان ــەو نیەت ــەی ئ بەپێچەوان

ــەن،  ــە دەک ــەی ئەم ــە پێچەوان ــەت ل دەالل

و  مارکــس  هــەم  کــە  وادەردەکەوێــت 

بەرهەمهێنانــەوەی  ئەنگڵــس  هــەم 

)بەرهەمهێنانــی جــۆری مــرۆڤ( مرۆڤــی 

رسووشــتی  پڕۆســەیەکی  بــە  لەبنەڕەتــدا 

بزانــن کــە ملکەچــی بکەرێتیــی مرۆیــی 

ویــت(. )هیمێــل  نیــە  وشــیارانە 

باقــی نووســەرانی دیکــە گوتوویانــە کــە 

فیتیشــیزمێکە  هەڵەیــە،  جیاییــە  ئــەم 

دووجۆرەکییەکــی  کــە  ئــەوەی  لەبــری 

بــان مێژوویــی بێــت کۆمەڵێــک وتــەزای 

بەرهەمهێنــان  فۆڕمەکانــی  تایبەتــی 

رسووشــتی  بــە  ســەرمایەدارییدا  لــە 

ئەوانیــدی  و  )ئەدهــۆمل  دەنوێنێتــەوە 

جیاوازیــی  کــە  لەوێــوە   .)1977

ڕەگەزیــی گرێــدراوە بــە ڕۆڵــە فیزیکییــە 

بەرهەمهێنانــەوەی  لــە  جیاوازەکانــەوە 

لــە  دەرکێــک  تێکهەڵکێشــی  مرۆڤــەوە، 

دابەشــکارییە ڕەگەزییــەکان، ]واتــە[ ئــەو 

ــەوە  ــە ڕێگەی ــە ل ــەی ک ــە کۆمەاڵیەتیی فۆڕم

بــە  دەردەبڕدرێــت  ڕەگــەزی  جیاوازیــی 

دەرکێــک لــە دابەشــکارییە چینایەتییــەکان، 

بەرهەمهێنــەرەکان  پەیوەندییــە  کــە 

لــە  دەتوانێــت  تەنیــا  ســازکەرەکەیەتی، 

ــی  ــی جیای ــانکردنی کاکڵ ــەی دەستنیش ڕێگ

نێــوان بەرهەمهێنانــەوە و بەرهەمهێنــان، 

و  مرۆڤــەکان  بەرهەمهێنانــی  نێــوان 

شــتێک  وەک  چشــتەکان،  بەرهەمهێنانــی 

کۆمەاڵیەتییــە  فۆڕمێکــی  بۆخــۆی  کــە 

گۆڕانــە،  ملکەچــی  دەرەنجامــدا  لــە  و 

ویــت  )هیمێــل  دەبێــت  دەســتەبەر 

1984(. تەنیــا بــەم پێیەیــە کــە دەتوانرێــت 

ئامانجەکانــی  کــە  بکرێــت  شــیکارییەک 

بزووتنــەوە  و  فێمێنیســتییەکان  بزووتنــە 

دەکاتــەوە. نایــاب  سۆسیالیســتیەکان 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە ئاڵتوســێر، ئێــڵ. 

و  ئێــس.  کالرک،   ،1970 ئــی.  بالیبــار،  و 

ئەوانیــدی 1980، کاتلێــر، ئــەی. و ئەوانیــدی 

1977، ئێدهــۆمل، ئێــف. و ئەوانیــدی 1977، 

فریدمــەن، جــەی. 1976، هیمێــل ویــت، 

بەمزوانــە  بەرهەمــە  ئــەم   ،1984 ئێــس. 

باڵودەکرێتــەوە، هینــدس، بــی. و هێرســت، 

 1975 ســی.  یاســۆ،  مــەی   ،1977 پــی. 

روبیــن،   ،1977 بــی.  ئۆالفالیــن،   ،)1981(

جــەی. 1975.

سوزان هیمێل ویت

 

ئارکیۆلۆژیا و پێش-مێژوو 
 archaeology and(

)prehistory
شــیکاریی بەناوبانگــی مارکــس لــە پڕۆســەی 

کار و بەرهەمهێنانــی بەهــا مەرسەفیەکانــدا، 

ماتریالــە  گرنگیــی  لــە  جەخــت 

ئارکیۆلۆژیــاوە  بــە  پەیوەندیــدارەکان 

 :)1 چ   ،pt III  ،1 ب  )ســەرمایە  دەکات. 

ئامڕازەکانــی  بەجێاموەکانــی  کەلەپــوورە 

ــەوە  ــۆ توێژین ــردوو ب ــەردەمانی ڕاب کاری س

کۆنکەوتــەی  ئابووریــی  فۆڕمگەلــی  لــە 

کۆمەڵــگادا خــاوەن هەمــان گرنگیــن کــە 

دیاریکردنــی  بــۆ  بەردئاســاکان  ئێســقانە 

جــۆرە لەناوچووەکانــی گیانلەبــەران. ئەوەی 

وامــان لێــدەکات جیاوازیی دابنێیــن لەنێوان 

ســەردەمە ئابوورییــە جۆراوجــۆرەکان نــەک 

درووســتکراوەکان،  منوونــە  و  شــتەکان 

ــۆن و  ــتانە چ ــەم ش ــە ئ ــە ک ــو ئەمەی بەڵک

ــڕازی  ــراون. ئام ــت ک ــڕاز درووس ــەکام ئام ب

ــەو  ــتەوە ل ــەک پێوەرێــک نادابەدەس کار ن

ئاســتە گەشــە و پێگەیشــتنەی کــە کاری 

ــڕازەکان  ــو ئام ــتووە، بەڵک ــرۆڤ پێیگەیش م
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تایبەمتەندیــی بارێکــی کۆمەاڵیەتیــن کــە 

ئــەم کارەی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت.

ــە ماتریالیزمــی  ــە، کــە ســتالین ل ئــەم بڕگەی

دەیهێنێتــەوە،  مێژووییــدا  و  دیالەکتیکــی 

لــە  مێژوویــی  ماتریالیزمــی  کاربــردی 

یەکێتیــی  ئارکیۆلۆژییەکانــی  توێژینــەوە 

ســۆڤیەتدا بەتونــدی خســتەژێر کاریگەریــی 

لــە  و   )1973 )ئارتسیخۆڤســکی  خۆیــەوە 

ســەنتێزە پێــش مێژووییــە کاریگەرەکانــی 

ئارکیۆلۆژیــای  لــە  چایلــد(  )گــۆردۆن 

ل   ،1947( گونجێنــدراوە  ڕۆژئــاوادا 

بــەاڵم   .)26  _7  ،18 ل   1951  ،71  _70

و  مارکــس  ناســینی  لەوەدایــە  ســەیرەکە 

ئەنگڵــس لــە کەونینەناســی و پێــش مێــژوو 

ــیارییە  ــەم وش ــش ئ ــک پێ ــووە و تۆزێ کەمب

ــە  ــەکان ل ــڕازە بەردین ــە ئام ــوو ک گشــتییە ب

ئەشــکەوتەکاندا دۆزراونەتــەوە )مارکــس، 

ــەالوەی  ــە و ک ــک وێران ــان( و کۆمەڵێ هەم

ناوچــە بــێ ئــاو و گیاکانــی ڕۆژهەاڵتــی 

دەکرێــت  لەســەر  توێژینەوەیــان  نزیــک 

ئاودێریەکانــی  سیســتمە  گرنگیــی  کــە 

کۆمەڵــگا ئاســیاییەکان ســەبت دەکــەن و 

دەینووســنەوە )نامــەی مارکس بــۆ ئەنگڵس، 

کۆمەڵــگای  بڕواننــە   ،1853 ژوەنــی  6ی 

ــە  ــەم خاڵ ــوو ل ــس بەئاگاب ــیایی(. مارک ئاس

پێشــڕەوانی  ســکەندەناڤییەکان  کــە 

ــەی  ــوون )نام ــی ب ــەوەی ئارکیۆلۆژی توێژین

مارکــس بــۆ ئەنگڵــس، 14ی مارســی 1868( 

و زانیبــووی کــە دەتوانرێــت دۆزینــەوە پێش 

مێژووییــەکان و خوڵــە تازە پێناســەکراوەکان 

وەک خولــی چاخــی بەردیــن بە شــیوەیەکی 

هاوئاهەنــگ لەگــەڵ کۆمەڵێــک قۆناغــی 

پێگەیشــتنی کۆمەاڵیەتــی تەفســیر بکرێــت 

کــە )مــۆرگان( باســی کــردووە )بــەرواوەردی 

بکــەن لەگــەڵ یاداشــتە ئیتنۆلۆژییەکانــی 

مارکــس لــە کرەدێــر 1972، ل 425(.

نەریتــی  لــە  ئەمانــە،  ســەرباری 

ئیتنۆلۆژییــەکان  رشۆڤــە  مارکسیســتیدا، 

مێــژووی  و  ســەرەتایی  خەڵکانــی  لــە 

ڕۆمــا  و  یۆنــان  کەونینەکانــی  زەمەنــە 

وەک  بــەردەوام  بیســتەم  ســەدەی  تاکــو 

بــۆ  بنەڕەتیــی  ســەرچاوەی  کۆمەڵێــک 

و  ســەرەتایی  کۆمەڵــگای  بیناکردنــەوەی 

ســەرچاوەی دەوڵەتــی مایــەوە. بۆمنوونــە 

ــاوی  ــر ن ــۆڤ(دا لەژێ ــە وتارەکــەی )پلێخان ل

مێــژوو  بــۆ  ماتریالیســتی  تێگەیشــتنی 

ڕێفرێنســەکان بــە پێــدراوە ئارکیۆلۆژییــەکان 

تاڕادەیــەک وەک هیــچ وایــە و تەنیــا بــۆ 

پشــتیوانییە لــە چەمکــی پێگەیشــن، کــە 

بەکاردەهێرنێــت  ئاڕاســتەیەکدا  تــاک  لــە 

ڕێــڕەوی  لــە  خەڵــک  ســەرجەمی  کــە 

قۆناغــە وێکچووەکانــی گەشــە و بااڵکردنــی 

)بڕواننــە  تێیانپەڕانــدووە  کۆمەاڵیەتیــی 

پلێخانــۆڤ  پێگەیشــن(.  قۆناغەکانــی 

دەنووســێت: »وێناکانــی ئێمــە بــۆ )مرۆڤــی 

پێشــبینی  کۆمەڵێــک   تەنیــا  ســەرەتایی( 

و گومانــە« چونکــە »دەرکەوتــووە... ئــەو 

مرۆڤانــەی هەنووکــە لەســەر گــۆی زەوی 

ــاتە دوورن  ــەو چرکەس ــک ل ــن... گەلێ دەژی

کــە مــرۆڤ دەســتی لــە ژیانــی ڕووتــی 

وەهــا  حوکمێکــی  هەڵگــرت«.  ئاژەڵئاســا 

بــەم مانایــە کــە پێــدراوە کەونینەناســیەکان 

و  بیناکردنــەوە  وانــای  لەبنەڕەتــدا 

ســەرەتاییەکانی  فۆڕمــە  بووژاننــەوەی 

کۆمەڵگایــان نیــە و ئــەم گوتــە بەناوبانگــەی 

کــە  دەخاتــەوە  وەبیرمــان  )جانســۆن( 

ســەدەیەک پێشــر نــوورساوە و پێیوابــوو 

کــە پێــش مێــژوو »بەتەواوەتیــی پێشــبینی و 

گومــان لەمــەڕ شــتێک بێکەڵکــە« هەڵبــەت، 

نووســینە  لــە  کۆمەاڵیەتــی  پێگەیشــتنی 

ســەرەتاییدا،  خولــی  مارکسیســتییەکانی 

بەتایبــەت لــە بنەچــەی خێزانــی ئەنگڵســدا، 

بــە بابەتێکــی گرنــگ دادەنرێــت، بــەاڵم 

ــش  ــە پێ ــەوەی ورد دەریدەخــات ک خوێندن

بەپێــی  تاڕادەیــەک بەتەواوەتیــی  مێــژوو 

مێژووییــەکان  و  ئیتنۆلــۆژی  توێژینــەوە 

بــۆ  ئەنگڵــس  )یادداشــتی  بیناکراوەتــەوە 

ــتی  ــی 1888ی مانیفێس ــەکیی ئینگلیزی پێش

کــە  شــوێنەی  ئــەو  کۆمۆنیســت  پارتــی 

دەکرێتــەوە  ڕاســت  ســەرەتایی  ڕســتەی 

ــۆی  ــوورساوی ک ــژووی ن ــە: »مێ ــەم جۆرەی ب

هەبــووەکان...«(.  هەنووکەییــە  کۆمەڵــگا 

ئــەم  هــۆکاری  کــە  ناپێویســتە  و  هەڵــە 

شــایەتیە  و  دۆکۆمێنــت  بــە  گوێنەدانــە 

ــە  ــن ک ــەوە بزانی ــا ب ــەکان تەنی ئارکیۆلۆژیی

وەک  گرنگــەکان،  ئارکیۆلۆژییــە  کەشــفە 

ــز(  ــەردەمی )بڕۆن ــکەکانی س ــفی کۆش کەش

لــە »کرێــت« بەدەســتی )ئۆڤێنــز( تەنیــا لــە 

کۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا کــراوە. لــە کاتی 

ژیانــی مارکــس و ئەنگڵســدا هیرۆگلیــف 

 )cuneiform writing( مێخــی  هێڵــی  و 

ــی  ــوێنە ئارکیۆلۆژییەکان ــەوە و ش خوێرناوەت

ــان  ــار توێژینەوەی ــی دوو ڕووب ــر و دۆڵ می
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لەبــەر هــۆکاری  بــەاڵم  کرابــوو،  لەســەر 

ــردار و  ــە ک ــدار ب ــانەی پەیوەندی کۆمەڵناس

ــی ســەرەتایی  ــادی کەونینەناســیی خول بونی

خوێندنــەوەی  ڕانەکێشــا.  ســەرنجیانی 

ئارکیۆلۆژییــەکان  بەجێــاموە  بەرهەمــە 

ــی کالســیکی  ــەروەردە و ڕاهێنان بەشــێکی پ

ئــەو ڕۆژگار و زەمەنــەی پێکنەدەهێنــا و 

نۆزدەهــەم  ســەدەی  ئارکیۆلۆژیســتەکانی 

لەگــەڵ  ســەروکارێکیان  لەبنەڕەتــدا 

پرســەکانی پێگەیشــتنی کۆمەاڵیەتــی نەبوو، 

ــی ماتریالیزمــی  کــە دڵخــوازی دامەزرێنەران

گرنگــی  پاڵنــەری  بــوو.  مێژوویــی 

ئەوروپــادا  لــە  ئارکیۆلــۆژی  توێژینــەوەی 

ــوو  ــەوەی ناســیۆنالیزم ب گەشــە و بەرینبوون

)کریســتین ســێن 1981، ل 21(، لەحاڵێکــدا 

کــە کار لــە ڕۆژهەاڵتــی نزیکــدا پــر ئیلهامی 

لــە ئــارەزووی ڕاســتیی مێژوویــی کتێبــی 

هــۆکاری  دارویــن  وەردەگــرت.  پیــرۆز 

هۆگــری بــوو بــۆ پێشــکەوتنی مرۆیــی، بەاڵم 

ســەرەتایی  خولــی  ئارکیۆلۆژیســتەکانی 

چاخــی بەردیــن وەک )جــەی. دۆ موورتیــێ( 

رسوشــتییەکاندا  زانســتە  بــواری  لــە 

پــەروەردە کرابــوون و بەتەمابــوون کــە پێش 

مێــژوو وەک پڕۆســەیەکی رسووشــتی نــەک 

کۆمەاڵیەتــی لــە زنجیرەیەکــی ســەردەمە 

دیاربکەوێــت  یەکەکانــدا  لــەدوای  یــەک 

کــە بکرێــت لەگــەڵ ئــەو ســەردەمانەدا 

بــەراوەرد بکرێــت کــە لــە مێــژووی زەویــدا 

ــی  ــی ڕکێرشاوەیەک ــراوە. کەونینەناس دیاریک

ڕۆمانتیکــی هەبــوو کــە ســەرنجی ئەندامانی 

چینــی خۆشــگوزەرانی بــەرەو الی خــۆی 

دانیــەل  بڕواننــە  )بۆمنوونــە  ڕادەکێشــا 

کەونینــە  کەلەپــووری  و   ،)113 ل   ،1976

و  بــوو  کەســدا  کۆمەڵێــک  لەبەردەســتی 

ــە  ــرا ل ــف دەک ــک کەش ــتی خەڵکانێ بەدەس

قەراغــە الدێکانــدا دەژیــان نــەک لــە ناوچــە 

شــارییەکاندا. بــەم چەشــنە، ڕوونکردنــەوەی 

 )1978( گودلیــێ  دژە  سەرنجڕاکێشــی 

ئاشــکرای  بەســتەڵەکی  بــە  ســەبارەت 

و  فۆڕماســیۆنە کۆمەاڵیەتــی  قۆناغەکانــی 

ئابوورییەکانــی مارکــس و بۆشــایی بەرینــی 

نێــوان کــرداری ئارکیۆلۆژییانــە و کــرداری 

مارکسیســتیی خولــی ســەرەتایی دەبێتــە 

هــۆی ئــەم گومانــەی کــە ئایــا ناســینی 

دۆزینــەوە ئاریۆلۆژییەکانــی ئــەم دواییــە 

باســەکەی  بەرچــاو  شــێوەیەکی  بــە  کــە 

ــگای  ــەڕ ســەرهەڵدانی کۆمەڵ ــس لەم ئەنگڵ

چینایەتــی دەینووســێتەوە و تەختــی دەکات 

ــی  ــتکراو و تەختکراوەکان ــە ڕاس ــود باس یاخ

پێشــوو لەمــەڕ رسووشــت و گشــتێتی ڕووی 

ئاســیایی. بەرهەمهێنانــی 

شۆڕشــی  پــاش  یەکەمجــار  ئارکیۆلۆژیــا 

لــە  ســۆڤیەتدا  یەکێتیــی  لــە  ڕووســیا 

لــە  گونجێنــدرا.  مارکسیســتیدا  نەریتــی 

مێــژووی  »ئەکادیمیــای  لینیــن  1919دا 

ــوو  ــە ب ــد ک ــادی«ی دامەزران ــووری م کولت

بــە دامەزراوەیەکــی ســەرەکیی توێژینــەوەی 

ســاڵەکانی  دواییــن  لــە  و  ئارکیۆلــۆژی 

دەیــەی بیســتدا ئارکیۆلۆژیســتێکی گەنجــی 

ــە  ــکی( ل ــی خۆڤس ــی. ئارتیس ــە. ڤ وەک )ئ

ــە  ــکاس( ل ــای. ڕاڤادۆنی ــەی. ئ مۆســکۆ و )ڤ

ــتامتیکی  ــی سیس ــراد«دا بەکارهێنان »لینینگ

لــە  مێژوویــی  ماتریالیزمــی  ســەرەتاکانی 

ــدراوە ئارکیۆلۆژیســتییەکاندا دەســتپێکرد  پێ

و هــەم لەســەر گریامنــە و هــەم پێویســتیی 

ســەرەتاییەکانی  فۆڕمــە  بوژانــەوەی 

بەپێــی  کــرد  پێداگرییــان  کۆمەڵــگا 

 .)1980 )ماســۆن  مێژوویــی  ماتریالیزمــی 

ئارکیۆلۆژیســتەکانی  1930دا  دەیــەی  لــە 

ئێفیمێنکــۆ(  پــی.  وەک)پــی.  ســۆڤیەت، 

)بــەرد،  ســەردەم«  »ســێ  سیســتمی 

کۆمەڵــگا  و  وەالنــا  ئاســن(یان  و  برۆنــز 

پێــش مێژووییەکانیــان وەک پێــش خێــڵ 

کافــر   ،)dorodovoe obshchestvo(

)rodoroe( و فۆڕماســیۆنە چینایەتییــەکان 

ــە  ــێامیەک ک ــە و ش ــرد، گەاڵڵ ــد ک پۆلێنبەن

بێوەســتان )چایلــد( ڕخنــەی لێگــرت )1951، 

ســۆڤیەتیش  کەونینەناســانی  و   )39 ل 

لــە ســەرەتاکانی دەیــەی 1950دا فۆڕمــە 

تیۆرییــی  دۆگامتیکەکانــی  و  بەســتوو 

قۆناغەکانــی ئــەم ڕوانگەیەیــان ڕەتکــردەوە 

)کالیــن 1977، ل 14_ 12(. قۆناغگەلێکــی 

ــتا  ــدا هێش ــی چین ــاری گەل ــە کۆم ــا ل وەه

توێژینەوەییەکانــی  گرۆیەتیــە  و  گرنگــن 

ــد  ــان ڕادەکێشــن، هەرچەن ــەرەو الی خۆی ب

ڕێککەوتنێــک لەبابــەت پرســگەلێکی واوە 

لەبەردەســتدا نییــە کــە چیــن لــە کەیەکــەوە 

گــۆڕاوە  کۆیلەدارییــەوە  کۆمەڵــگای  لــە 

ــگ 1980، ل  ــی )چان ــگای فیۆداڵ ــۆ کۆمەڵ ب

501(. لــە چینــدا ئــەو پــڕۆژە توێژینەوەییــە 

تێبینیــی  لــەڕووی  کــە  ئارکیۆلۆژییانــەی 

وردە توێژەرانــەوە فۆڕموولــە کرابێــت لــە 

بــەراورد لەگــەڵ پڕۆگرامــی گشــتی یــان 
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گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

ڕزگاریدەرانــەی ئارکیۆلۆژیســتی تاڕادەیــەک 

توێژینــەوەی  ئینستیتوەیشــێنی  کەمــە. 

ئارکیۆلۆژیــی  دامــەزراوەی  ســەرەکی، 

کۆمەاڵیەتییەکانــی  زانســتە  ئاکادێمیــای 

چیــن )ســی ئــەی ئێــس ئێــس(، بەپێــی 

مۆدێلــی ســۆڤیەت گەاڵڵــە کــراوە و لــە 

1950دا دامــەزراوە، ســەیرەکە لەوەدایــە کە 

ــەوە  ــن جیاکرای ــای چاخــی بەردی ئارکیۆلۆژی

ــەزراوەی  ــە دام ــێک ل ــە بەش ــە ب و هەنووک

 Vertebrate( جومگــەداران  پالێنتۆلۆژیــی 

پالێنتۆلۆژیــی  و   )paleontology

ئاکادێمیــای   )paleanthropology(

دادەنرێــت.  )CAS( چیــن  زانســتەکانی 

ئارکیۆلۆژیــای ڕۆژئــاوا بەردەوام لــە دەرەوەی 

نەریتــی مارکسیســتی درێــژەی داوە بە ڕەوتی 

پێشــکەوتنی خــۆی. تەفســیرە ناسیۆنالیســتی 

ــژوو بەشــێکی  ــە پێــش مێ و ڕاسیســتییەکان ل

گــەورەی ئــەو کارە پێکدەهێنێــت کــە لــە 

ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەم لــە ئەوروپــادا 

کــراوە و پێــش جەنگــی جیهانیــی یەکــەم 

ــی  ــە واڵتان ــەکان ل ــەوە گرنگ ــەی توێژین زۆرب

ــەکان  ــەرچاوە تایبەتیی ــوێنی س ــە ش ــی ل بیان

ــتیوانی  ــرا و پش ــەوە دابیندەک و مۆزەخانەکان

دەکــرا، کــە دڵیــان لــەالی کەشــفی بەرهەمــە 

هونەرییــە جوانــەکان بــوو. بۆمنوونــە، لــە 

ڕۆژهەاڵتــی نزیکــدا، بینــا گــەورە گشــتییەکان 

لــە  کۆشــکەکان-  و  -پەرەســتگاکان 

ناوەندەکانــی گەورەتریــن شــوێنە شــاریەکان 

توێژینەوەیــان  تایبەتــی  تاڕادەیەکــی 

لەســەرکرا و زانیارییەکــی کەمــی لــەو بنچینــە 

ــی  ــە بیناکردن ــە بەدەســتەوەدا ک کۆمەاڵیەتیی

وا بینایەکــی ئەگــەردار کردبــوو. خوێندنەوەی 

شــیکارییەکانی  یــان  الدێ  مۆدێلــی 

دابەشــکاریی جــۆرە جیاوازەکانــی الدێــکان 

ــەرە  ــوێنە بەرهەمهێن ــەاڵکان، ش ــکان، ق -الدێ

ــە مەبەســتی  ــە- ب ــەم منوونان ــەکان و ل تایبەت

ناســین و دەستنیشــانکردنی ئەمــە دەکــرا 

کــە کــۆی کۆمەڵــگا چــۆن کاردەکات، وەک 

میتــۆدی کاری ئارکیۆلــۆژی لــە ئارکیۆلۆژیــای 

لــە  ویلــی(  )جــەی.  لەالیــەن  ڕۆژئــاوا 

تاڕادەیــەک  و   1950 دەیــەی  ســەرەتاکانی 

پــازدە ســاڵ پــاش ئــەوە پێشکەشــکرا کــە 

)ئێــس. پــی. تۆلســتۆڤ( وەهــا مێتۆدگەلێکــی 

ناوەندیــی  ئاســیای  لــە  بەکارهێنابــوو 

ســۆڤیەتدا.

)ڤــی. گــوردۆن چایلــد -1892 1957( توێژەری 

ئۆســتڕاڵیا-بریتانیی پێــش مێــژوو، توێژەرێکــی 

هەوڵــدەدات  کــە  ڕۆژئــاوادا،  لــە  گرنگــە 

ــە  ــەڵ ماتریاڵ ــتییەکان لەگ ــە مارکسیس چەمک

ئارکیۆلۆژییــەکان لێــک هەڵپێکێــت. )چایلــد( 

خراپــە  کەڵکوەرگرتنــە  لەگــەڵ  بەتونــدی 

ڕاسیســتییەکان لــە پێــدراوە ئارکۆلۆژییەکانــدا 

تێکۆشــا هەتاوەکــو  و  بــووەوە  ڕووبــەڕوو 

ــەڵ  ــدات لەگ ــگا جــۆش ب ــی کۆمەڵ فۆڕمەکان

داهێنانــە تەکنۆلۆژییەکانــدا. ئــەو تێگەیشــت 

لــە  تەکنۆلۆژییــەکان  گۆڕانکارییــە  کــە 

بەشــێوەیەکی  بەرهەمهێنەرەکانــدا،  هێــزە 

ئۆتۆماتیــک نابێتەهــۆی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی 

کــە  زانــی  ئــەوەی  بەدرووســتی  و 

ــۆی  ــڕای ک ــەکی، وێ ــی کەونینەناس داکیومێنت

کێامســییەکانی، بە ســەرچاوەیەکی ســەرەتایی 

پێگەیشــتنی  نووســینەوەی  و  ســەبت  بــۆ 

ئــەو  لەســەر  و  دادەنرێــت  کۆمەاڵیەتــی 

کۆمەڵــە بۆچوونــە کــە بنەماکــەی ســەرەتا 

گشــتییەکان یــان ئــەو بەراوەردانــەی کــە 

وەســتاوە  وەردەگیرێــن  ئێتنۆگرافــی  لــە 

ــی  ــەکان لەکات ــتییە مرۆیی ــە: پێداویس لەپێش

ســەرهەڵدانی مــرۆڤ لــە پێــش مرۆڤــەوە 

ئــەم  نەبــوون؛  فیــری  و  بەســتوو  تیایــدا 

هەرشــتێکی  وەک  پێداویســتییانەش... 

ــن پێگەیشــتنی  ــە پێگەیشــتوون. دەتوانی دیک

مێتــۆدە  لەڕێگــەی  پێداویســتییانە  ئــەم 

ڕێــک  مێژووییەکانــەوە  و  بەراوەردکارانــە 

وەک پێگەیشــتنی باقیــی الیەنەکانــی ئــەم 

بخوێندرێتــەوە...  و  بپشــکێرنێت  پرۆســەیە 

لــەم ڕووەوە، ناتوانیــن پلــەی هیــچ جــۆرە 

شــێواز یاخــود پڕۆســەی تەکنۆلۆژیــی لــە 

پلەبەندیــی پێگەیشــن لــە هیــچ چەشــنە 

بنەمایەکــی گشــتی هەڵبهێنجێنیــن، بەڵکــو 

ئارکۆلۆژییەکانــەوە  پێــدراوە  لــە  دەبێــت 

ئیمتیــازی  تاقــە  بکرێــت.  ئەنجامگیریــی 

پێــوەرە  بەســەر  تەکنۆلۆژییــەکان  پێــوەرە 

ــە  ــە ک ــەوە ئەمەی ــان ئەخالقیەکان ــی ی سیاس

ئەگــەری ناســینەوەی بەڵگــە ئارکیۆلۆژییەکان 

ــرە. )1951،  ــەکان زیات ــە تەکنۆلۆژیی ــە بەڵگ ل

.)21 ل 

چایلــد ســەرەڕای هەبوونــی ئــەم گرۆیەتییــە 

ئەزموونییــە، ســەبارەت بــە گۆڕانکارییەکانی 

خەالقانــە  مێژوویــی  پێــش  کۆمەڵــگای 

چەمکــی  و  دەینووســی  داهێنەرانــە  و 

شۆڕشــە  و  -نووســەری  دادەتاشــی 

و  قبــووڵ  هەمــوان  کــە  شــارییەکان- 

ئەوەشــدا،  بەســەر  دەکــرد.  پەســەندیان 
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ــەوە  ــەڕووی چڕبوون ــەک ل ــینەکانی ن نووس

لەســەر تەکنۆلۆژیــا بەڵکــو دەبێــت لــەو 

ــی  ــە لەجیات ــت ک ــەی لێبگیرێ ڕووەوە ڕەخن

ــەو  ــە ب ــانەی ک ــەو پڕۆس ــەوەی ئ ڕوونکردن

پێیــە ئــەو کۆمەڵگایانــە لــە ئاســتێکەوە بــۆ 

ئاســتێکی دیکــە پێدەگــەن و بااڵدەکــەن، 

جەخکردنــەوەی  ســەر  دەپەرژێتــە 

یەکالکــەرەوە  قۆناغــە  وێناکارانــەی 

مێــژوو.  پێــش  جیاکانــی  و  جیــاواز  و 

مخابــن ئــەم گرێدراوییــە بــە وێناکردنــی 

ــتا  ــراکتەکان هێش ــە ئەبس ــتاوی قۆناغ وەس

توێژینــەوە  ئــەو  بەســەر  بااڵدەســتە 

ئارکیۆلۆژییانــەدا کــە لــە هەندێــک واڵتــان، 

بەتایبــەت لــە ئەمریــکای التینــدا، بەئاشــکرا 

نــاوی خۆیــن دەنێــت مارکسیســت )بــۆ 

تونــد  ڕەخنەیەکــی  ]خوێندنــەوەی[ 

ــزۆ 1981،  ــەڵ لۆرێن ــەن لەگ ــەراوەردی بک ب

.)204 ل 

ڕۆژئاوایــی  کەونینەناســیی  ئەگەرچــی 

مارکسیســتی  نەریتــی  لــە  جیــواز  زۆر 

پێــش  کەشــفە  بااڵیکــردووە،  و  گەشــە 

مێژوویــەکان -کــە بەپلــەی یەکــەم لەڕێگــەی 

گوازراوەتــەوە-  چایلــدەوە  شــێواندنەکانی 

ــووە لەســەر باســە  ــی هەب ــی قووڵ کاریگەری

پێگەیشــتنی  لەمــەڕ  مارکسیســتییەکان 

ــوەی دووەمــی ســەدەی  ــە نی ــی ل کۆمەاڵیەت

بیســتەمدا. بۆمنوونــە، کۆمەڵێــك دیبەیــت 

پێگەیشــتنی  لــە  قۆناغــەکان  لەبابــەت 

مارکســیزم  )بۆمنوونــە:  کۆمەاڵیەتیــدا 

بــۆ  دەگەڕێنــەوە  پــر   )1962 تــودەی، 

ڕێکێتیــی  کــە  ئارکیۆلۆژییانــەی  کارە  ئــەو 

فۆڕماســیۆنە  نەریتیــی  پەســەندکراویی 

کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانــی تەخــت یاخود 

ــەرەتایی  ــی س ــی کۆمۆنیزم ــۆڕاوە و چەمک گ

مێژووییــەکان  پێــش  کەشــفە  پااڵوتــووە. 

پانتیــای زەمەنیــی بوونــی مرۆڤــی قــووڵ 

ئاســۆگە  هەندێــک  و  بەرینکردۆتــەوە 

)چایلــد(،  پەیــڕەوی  بــە  کــە  دەکاتــەوە 

ئەوروپــا بــەم شــێوەیە ڕەچاودەکــەن کــە 

لــە بەشــی هــەرەزۆری مێژووەکەیــدا لــە 

پەراوێــزی بەربەریــی ڕۆژهەاڵتــی نزیکــدا 

ژیابــوو و تــا ئەوکاتــەی لــە کــۆت و بەنــدی 

ــەاڵتدارێتی  ــای دەس ــتاو و ڕەه ــی وەس فۆڕم

کەونینــە  نزیکــی  ڕۆژهەاڵتــی  تایبەتــی 

ئازادبێــت، بەهرەمەندبــووە لــەم پەیوەندییە 

ــاوم لەهەمــان ســەرچاوەدا، ل 254(.  )هۆبزب

مارکسیســتەکان  ئەوەیــە  گرنگــر  لەمــە 

بەوەیــان زانــی کــە کۆمەڵــگای چینایەتــی 

پێــش  ڕۆژگارانــی  درێــژەی  لــە  ســەرەتا 

ــە  ــە ب ــک ک ــژوودا ســەریهەڵداوە، پێزانینێ مێ

ــتکردنەوەی  ــە، دووەم ڕاس ــی دیک دەربڕینێک

پێویســت کــردەوە بــۆ مانیفێســتی پارتــی 

هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەک  کۆمۆنیســت. 

ســەرەتای  خزمایەتــی،  کۆمەڵــگای 

ســەرچاوەی  و  کۆمەاڵیەتــی  نایەکســانیی 

کاتێک مارکس کەلێنە فکرییەکانی هیگڵ کەشف دەکات
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دەوڵــەت، ئــەو پرســانە بــوون کــە ئێســتا 

دەبێــت لەڕێگــەی گەڕانــەوە بــۆ پێــدراوە 

ڕووبــەڕوو  لەگەڵیــدا  ئارکیۆلۆژییــەکان 

ببینــەوە.

ئەندێشــەی  بووژانــەوەی  هــاوکات، 

ڕوونکردنــەوە  پشــکنینی  و  پێگەیشــن 

دیــاردە  ماتریالیســتی-ئیکۆلۆژیی 

ــی کــردە  ــی قووڵ ــەکان، کاریگەری کولتووریی

ــۆژی  ــی ئارکیۆل ــیی ڕۆژئاوای ــەر مرۆڤناس س

ــە  ــا[(. ل ــی ]ئەنرۆپۆلۆژی ــە مرۆڤناس )بڕوانن

واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکادا کۆمەڵێک 

ئارکیۆلۆژیســتی وەک )تەیلــۆر( تێکۆشــان 

ــەوە  ــتکردەکانی مرۆڤ ــتەوەی دەس ــە پش »ل

)بــە  بکــەن«.  کەشــف  سوورپێســتەکان 

ــگای  ــەوەی کۆمەڵ ــی دی، بیناکردن گوتەیەک

بەجێــاموەکان  تیایــدا  کــە  »ناوکۆیــی« 

1960دا  دەیــەی  لــە  و  دروســتکراون(، 

ــک  ــدا هەندێ ــوێ« هەوڵی ــای ن »ئارکیۆلۆژی

ناســینەوەی  بــۆ  ئارکیۆلۆژییانــە  پێــوەری 

قۆناغەکانــی ئاڵۆزیــی کۆمەاڵیەتی-سیاســیی 

سەردەســتەکان  یــان  دەســتەکان  وەک 

بکــەن.  گەاڵڵــە   )bands or chiefdoms(

هەندێــک لــە ئارکیۆلۆژیســتەکان، بەتایبەت 

)ئــاڕ. مەکســی ئادامــز 1966( چوونەژێــر 

و  گۆڕانکارییانــەوە  ئــەم  کاریگەریــی 

زنجیرەکانــی  بــەراوردی  هۆگــری  بوونــە 

و  جۆراوجــۆرەکان  ناوچــە  پێگەیشــتنی 

بەشــێوەیەکی نهێنــی دانیــان بــەو قــەرزەدا 

ــان  ــتی وەری ــی مارکسیس ــە نەریت ــە ل ــا ک ن

زۆریــان  ئەمانــە،  ســەرباری  گرتبــوو. 

لەمــەڕ  و  مارکســیزم  لــە  مانــەوە  بێئــاگا 

ئارکیۆلــۆژی،  توێژینــەوەی  ئامانجەکانــی 

ئەنجامگەلێــک  بــە  گەیشــن  بۆخۆیــان 

ڕوانگەیەکــی  بنەماکــەی  -گەرچــی  کــە 

لــە  بــوو  ئاڵۆزتــر  و  پوزەتیڤیســتی  پــر 

ــوو  ــە دەچ ــەو دەرەنجامان ــر ل ــت- پ زانس

لــە  ســۆڤیەت  ئارکیۆلۆژیســتەکانی  کــە 

ــان  ــەی 1920دا الیەنگریی ــی دەی کۆتاییەکان

کالیــن   ،20 ل   ،1980 )ماســۆن  لێدەکــرد 

.)13 ل   ،1977

ڕۆنانــەوەی فۆڕمــە پێشــووەکانی کۆمەڵــگا و 

ڕوونکردنــەوە لــەم بــارەوە کــە ئــەم فۆڕمانە 

گــۆڕاون،  و  پێگەیانــدووە  خۆیــان  چــۆن 

پاکیــان  تاڕادەیــەک  کــە  ئامانجگەلێکــن 

ئارکیۆلۆژییانــەی  توێژینــەوەی  ڕێنوێنــی 

ئــەم  پێشــەوتنەکانی  هاوچەرخــە. 

دواییانــە لــە مێتۆدەکانــی ئارکیۆلۆژیــادا، 

مێتۆدگەلێکــی وەک برەویــی گەشــەکەری 

تەکنیکەکانــی کرۆنۆمێــر، کەڵکوەرگرتنــی 

بەربــاڵو لــە شــیکارییە فیزیکی-کیمیاییەکان 

بــۆ دیاریکردنــی ســەرچاوەی دەســتکردە 

پەســەندکراوی  دوزینــەوەی  مرۆییــەکان، 

 floral( ــەوزە ــوڵ و س ــە گ ــتیی مەتریاڵ گش

and funal( کــە چاالکیــە مەعیشــەتی و 

دەکــەن  ســەبت  ڕابــردوو  بژێوییەکانــی 

لەســە  چڕبوونــەوە  و  دەینووســنەوە  و 

ژینگــەی  سەرچەشــنی  دیاریکردنــی 

ــە  ــە ب ــەم ئامانجان ــی ئ ــی، هێنانەدی ناوچەی

شــێوەیەک مەیســەر دەکــەن کــە هیچــکات 

بــکات.  وێناشــی  نەیدەتوانــی  چایلــد 

هەنووکــە هەندێک لــە ئارکیۆلۆژیســتەکانی 

ــەن 1981(  ــەی. گیلم ــە )ئ ــاوا بۆمنوون ڕۆژئ

بــە  خۆیــدا  پێدراوەکانــی  رشۆڤــەی  لــە 

شــێوەیەکی داهێنەرانــە کەڵــک لــە چەمکــە 

مارکسیســتیەکان وەردەگــرن، بــەاڵم زۆربەی 

ــە  رشۆڤــە ماتریالیســتییە هەنووکەییــەکان ل

گۆڕانکارییشــدا کێشمەکێشــی کۆمەاڵیەتــی 

بــە کــەم دادەنێــن و پێــش مێــژووی مــرۆڤ 

ــتێنی  ــەڵ بەس ــەک لەگ ــی هاوت ــە فۆڕمێک ب

پــەرەدان  یاخــود  تایبــەت  ژینگەیــی 

مێــژووی  ڕووتــی  بەرینکردنــەوەی  و 

رسووشــتی دادەنێــن. ئەگــەری هێزەکیــی 

بیناکردنــەوەی فۆڕمــە کۆمەاڵیەتییەکانــی 

ڕابــردوو، یــان گەشــبینیی ئارکیۆلۆژییانــە، 

لــە  داپــۆرشاو  شــێوەیەکی  بــە  کــە 

باســەکەی مارکســدا دەربــارەی کەرەســتە 

ســەرەتاییەکان هەیــە، بەگشــتی لەالیــەن 

هاوچەرخەکانــەوە  ئارکیۆلۆژیســتە 

کەمــر  هەرچەنــدە  پەســەندکراوە، 

تێیگەیشــتوون. تێکەڵەیەکــی باوەڕپێکــراو 

لــە  جەخــت  کــە  مێــژوو،  پێــش  لــە 

شــێوەبەندییە کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕابــردوو و 

پەیوەندییــە بەرهەمهێنەرانەکەیــان بکاتەوە 

بنوورسێــت. دەبێــت  هێشــتا 

ــاڕ.  ــز، ئ ــە: ئادام ــر بڕوانن ــی زیات ــۆ زانیاری ب

مەکســی 1966، چانــگ، کــەی. ســی 1980، 

چایلــد، ڤــی. جــەی. 1947، 1951، گیلمــەن، 

ــن،  ــم. 1978، گری ــێ، ئێ ــەی 1981، گودلی ئ

ئێــس. 1981، کالیــن، ئێــڵ. ئێــس. 1977، 

کریســتیەن ســێن، کــەی. 1981، لۆرێنــزۆ، 

ــەی.  ــی. ج ــڵ. 1981، تریگێــر، ب جــەی. ئێ

.1980

فیلیپ ئێڵ. کۆهێڵ
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 باکۆنین، میخایل 

)Bakunin, Michaelk(
لــە   1814 مــای  30ی  لەدایکبــووی 

16ی  لــە  کۆچکــردوو  خینــۆ«،  »پریمــۆ 

باکۆنیــن  بێرنــدا.  لــە  جانیوەریــی 1876 

کــوڕی زەویدارێکــی خانەدانــی ڕووســیایی 

وەک  بــووە  ئانارشــیزم  دامەزرێنــەری  و 

بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی نێونەتەوەیــی، 

ــە  ــە ل ــەرەکیی )مارکس(ـ ــەری س و بەرامب

وەک  باکۆنیــن  ئەنتەرناسیۆناڵـــەکاندا. 

»هێگڵییەکــی گەنــج« جەختــی لــە گرنگیــی 

پڕۆســەی  لــە   )the negative( نەرێنــی 

»ئاواتــی  دەکــردەوە:  دیالێکتیکیــدا 

ئافرێنــەرە!«  ئاواتێکــی  لەناوبردنیــش 

ئەوکاتــەی   .)57 ل   ،1971 )دۆلگــۆف 

شۆڕشــگێڕێکی  بووبــە  باکۆنیــن  کــە 

ــم  ــر کاریگەریــی )ڤیلهێل کۆمەاڵیەتــی لەژێ

ــوو. ســەرباری  ــرۆدۆن(دا ب وایتلینــگ) و )پ

ســەرەتایی  خولــی  یەکــەم  لــە  ئەمــە، 

ڕزگاریخوازانەکــەی  ئایدیــا  کارەکەیــدا، 

بزووتنــەوەی  لــە  بــوو  پشــتیوانی  پــر 

ــان  ــە خەباتی ــالڤ ل ــی س ــی خەڵک هاوبەش

ــڕەوا ئۆتۆکراتەکانــی ڕووســیا و  دژی فەرمان

ــەو دەورەی  ــەر ئ ــش. لەب ــا و ئۆتری ئەڵامنی

مــەودای  جۆراوجۆرەکانــی  ڕاســانە  لــە 

ــوو،  ــا 1849دا هەیب ــوان ســااڵنی 1848 ت نێ

ناوبانگــی  بەزەبــر  شۆڕشــگێڕێکی  وەک 

شکســتی  پــاش  کــە  کاتێــک  دەرکــرد. 

دەستبەســەرکرا  درێســدێن  ڕاپەڕینــی 

و  زینــدان  کەوتــە  ســااڵن   7 مــاوەی  و 

پاشــان بــۆ ســیبێریا دوورخرایــەوە و لــە 

شکســتی  پــاش  ڕایکــرد.  لــەوێ  1861دا 

چیــر  1863دا،  لــە  پۆڵەنــدا  ڕاپەڕینــی 

ــی  ــی شۆڕش ــەری فیزیکی ــە ئەگ ــاوەڕی ب ب

نەمــا،  ڕزگاریبەخشــەکان  بزووتنــەوە 

و  خــەون  دژی  بزووتنەوانــەی  ئــەو 

پاشــان  بــوو.  دەوڵەتگەراکانیــان  خولیــا 

لــە  کۆمەاڵیەتیــی  شۆڕشــی  هەوڵیــدا 

ئاســتێکی نێونەتەوەیــدا پێشــبخات. ئایدیــا 

ــک  ــە هەندێ ــی ل ــتییە تایبەتەکان ئانارشیس

ڕێکخــراو، بۆمنوونــە ڕێکخــراوی نیمچــە 

نێونەتەوەیــی  »یەکێتیــی  شــاراوەی 

سۆســیال دیموکــرات« کەڵکیــان لێوەرگــرت 

بچێتــە  کــرد  داوای  1868دا  لــە  کــە 

نــاو ئەنتەرناســیۆناڵی یەکەمـــەوە. ئــەم 

دوای  بــەاڵم  ڕەتکرایــەوە،  داواکارییــە 

ئاشــبەتاڵی  »یەکێتی«ـــە  ئــەم  ئــەوەی 

وەرگیــرا.  ژنێڤییەکــەی  باڵــە  ڕاگەیانــد، 

ــەکانی  ــاو بەش ــن لەن ــی باکۆنی بۆچوونەکان

لــە  بەتایبــەت  »ئەنتەرناســیۆناڵ«دا، 

ئیســپانیا، باشــووری ئیتالیــا و هەندێــک 

بەشــی فەرانســا و ســویرا، پشــتیوانیەکی 

ئــەوکات  پەیداکــرد.  ڕوولەگەشــەی 

تــاڵ  دەســتەگەرایانەی  خەباتێکــی 

دەســتیپێکرد، کــە لــە کۆنگــرەی الهــای 

خــۆی.  لوتکــەی  گەیشــتە  1872دا  لــە 

باکۆنیــن  بــە دنەدانــی مارکــس دەرکــرا 

کــە  باســکرا  بەمجــۆرە  و هۆکارەکەشــی 

ــەردەوام وەک ئەنجومەنێکــی  ــی« ب »یەکێت

سیاســەتەکانی  کــە  ماوەتــەوە  نهێنــی 

»ئەنتەرناسیۆناڵ«ـــە  سیاســەتەکانی  دژی 

بۆشــایی  ســازدانی  ئامانجەکــەی  و 

لەبەریەکرازانیەتــی. دەرکردنــی باکۆنیــن 

بڕیــاری  لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  کــە 

ــە  ــارەگای شــورای گشــتی ل گواســتنەوەی ب

لەندەنــەوە بــۆ نیویــۆرک، ئەنتەرناســیۆناڵی 

ــدا  ــج ســاڵی دوایی ــە پێن ــەت کــرد و ل دوول

هەڵوەشــانەوە. لەبەریــەک 

موناقەشــەدا،  و  بــاس  ڕەوتــی  لــە 

و  مارکســیزم  نێــوان  جیاوازییەکانــی 

ئانارشــیزم وەک تیۆرگەلێکــی شۆڕشــگێڕانەی 

و  گــرت  فۆڕمــی  بەرامبــەر  و  ڕکابــەر 

جیاوازییانــە،  ئــەم  منوونــەی  دیاریکــرا. 

ــەی  ــەت ئەم ــە لەباب ــی پێکناکۆک ڕوانگەیەک

چــۆن  دەبێــت  »ئەنتەرناســیۆناڵ«  کــە 

ڕێکبخرێــت، مارکــس لــە ئاڕاســتەی چــڕ 

دەدوا  بزووتنەوەکــە  گردکردنــەوەی  و 

بونیــادی  لەســەر  جەختــی  باکۆنیــن  و 

ــوو  ــت ب ــە پشتبەس ــردەوە ک ــی دەک فیدڕاڵ

دەتوانیــن  ســەربەخۆکانەوە.  بەشــە  بــە 

ئایدیۆلۆژیــی  جیاوازیــی  دوو  باســی 

دیکــەش بکەیــن. )ئــا( گەرچــی مارکــس 

ــی  ــت دەوڵەت ــە دەبێ ــوو ک ــاوەڕەدا ب ــەو ب ل

بۆرژوایــی لەناوبربێــت، جەختــی لــەوەش 

ــری  ــا لەب ــت پرۆلیتاری ــە دەبێ ــردەوە ک دەک

ــەرار  ــۆی بەرق ــی خ ــی تایبەت ــەوە دەوڵەت ئ

کۆمەاڵیەتیکردنــەوە  دوای  کــە  بــکات، 

ئــەوکات  چینــەکان،  ڕووخانــی  و 

دەوڵەتــەش[  ]ئــەم  گوتەنــی(  )ئەنگڵــس 

باکۆنیــن  بەپێچەوانــەوە،  »دەپوکێتــەوە«. 

مشــتومڕی ئــەوەی دەکــرد کــە دەوڵــەت 

ــی  ــە خۆراک ــەاڵتەی ک ــەو دەس ــای ئ و بنەم
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ــی  ــی ڕاپەڕین ــە ڕەوت ــت ل ــدەدات، دەبێ پێ

پێشــبینیی  لەناوبربێــت.  کۆمەاڵیەتیــدا 

دیکتاتۆریەتێکــی  هەرجــۆرە  کــە  دەکــرد 

بەســەر  دیکتاتــۆری  دەبێتــە  پرۆلیتاریــا 

پرۆلیتاریــاوە و ئەنجامەکــەی سیســتمێکی 

بەهێزتــر و نەگریســرە لــە دەســەاڵتدارێتیی 

چینایەتیــدا. )بــا( مارکــس پێیوابــوو کــە 

پرۆلیتاریــا تەنیــا دەتوانێــت لــە ڕێگــەی 

ــیی  ــی سیاس ــە پارتێک ــۆی ل ــتنی خ ڕێکخس

جیــاوازدا وەک چینێــک بجووڵێــت، پارتێــک 

کۆنانەیــە  پارتــە  ئــەو  کــە دژی هەمــوو 

ــاوە،  ــدەکان پێکیانهێن ــە دەوڵەمەن ــە چین ک

پرۆلیتاریــا،  سیاســیی  کــردەی  بەمپێیــە، 

بۆمنوونــە کــردە لــە پانتــای پەرلەمانیــدا بــۆ 

دەســتەبەرکردنی ئــەو ئیمتیازانــەی کــە لــە 

ــت  ــدا کەڵکداربێ گەشــە و هەڵکشــانی چین

باکۆنیــن،  بەپێچەوانــەوە،  پێویســتە. 

بۆچوونــەی  ئــەم  لەگــەڵ  هاوڕابــوو 

پرۆدۆنــدا کــە کــۆی پارتــە سیاســییەکان، 

ڕەنگامەکانــی  »جــۆرە  جیــاوازی،  بەبــێ 

لــەم  )absolutism(«ن؛  ڕەهاگەریــی 

ڕووەوە، دژی کــردەی سیاســی بــوو بــە مانــا 

ــەو  ــن ل ــی باکۆنی ــتییەکەی. گەرچ مارکسیس

بــاوەڕەدا بــوو کــە دەبێــت شۆڕشــگێڕان 

بــە  تەنانــەت  بڕێکجــار  و  ڕێکبخرێــن 

شــێوەیەکی نهێنــی، ســەرباری ئەمــە ئەرکــی 

ــدن  ــە ورووژان ــدا ب ــگێڕانی لەبنەڕەت شۆڕش

ســتەملێکراوەکان  چینــە  دنەدانــی  و 

-جووتیــاران و باقــی گروپــە پەراوێزییــەکان 

و هەروەهــا کرێکارانــی شــاری- دەزانــی، 

ئــەوەش بــە خســتنی نەزمــی بااڵدەســت 

بــە کۆمەکــی کــردەی ڕاســتەوخۆی خۆیــان. 

وێرانەکانــی  لەســەر  خەڵــک  ئــەوکات 

کۆمەاڵیەتیــی  »ڕێکخــراوی  نەزمــە  ئــەم 

داهاتــوو... کــە بەتایبەتــی لــە خــوارەوە 

کۆمەڵــە  بەدەســتی  و  ســەرەوە  بــۆ 

کرێــکاران،  ئــازادی  فێدراســیۆنێکی  یــان 

ــە  ــان ل ــدا و پاش ــە یەکێتییەکانیان ــەرەتا ل س

و  نەتــەوەکان  ناوچــەکان،  کۆمۆنــەکان، 

نێونەتەوەیــی  فێدراســیۆنێکی  لەکۆتاییــدا 

بینــادەکات.  دادەمەزرێــت«  جیهانــی  و 

.)206 ل   ،1973 )لینینــگ 

مارکــس لــە »ئاوڕدانەوەیــەک لــە کتێبــی 

ــن« )5_  ــیی باکۆنی ــی و ئانارش دەوڵەتگەرای

1874( دەپەرژێتــە ســەر دووبارەکردنــەوەی 

ئــەم دیــدەی خۆی کە مــادام چیــر چینەکان 

بوونیــان هەیــە، پرۆلیتاریــا »دەبێــت بــەزۆر، 

واتــە کــردە حکومەتییــەکان بەکاربهێنێــت«. 

مارکــس هەروەهــا لــەو باوەڕەدایــە کــە 

ــە  ــچ شــتێک ســەبارەت ب ــە هی ــن »ل باکۆنی

شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی تێنــاگات؛ کــۆی ئــەو 

شــتەی ســەبارەت بــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی 

بــۆ  سیاســیە«.  وشــەبەندیی  دەیزانێــت 

کۆمەاڵیەتــی  شۆڕشــی  پێشــمەرجەکانی 

شۆڕشــی  کۆڵەکــەی  نییــە...  بوونــی 

نــەک  ئیرادەیــە  باکۆنیــن  کۆمەاڵیەتیــی 

ــووری«. ــاری ئاب ب

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە: کار، ئــی. ئێــچ. 

لینینــگ،   ،1971 ســەم.  داگــۆف،   ،1973

ئارتــور 1973. مارکــس، ئەنگڵــس، لینیــن 
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جەی ئۆستێرگارد

)Bolshevism( بەلشەڤیزم
ــای  ــر بەهاوت ــی بەلشــەڤیزم پ گەرچــی تێرم

بەکاردەبرێــت،  و  دادەنرێــت  لینینیــزم 

یــان بزووتنەوەیــەک  بــە کــردە  ئاماژەیــە 

بــۆ شۆڕشــی سۆسیالیســتیی مارکسیســتی، 

لەحاڵێکــدا لینینیــزم بــە شــیکارییەکی تیۆریی 

)تیــۆر و پڕاکتیــک(ی شۆڕشــی سۆسیالیســتی 

ئــەم  دامەزرێنــەری  لینیــن  دادەنرێــت. 

ئاڕاســتە سیاســییەیە، بــەاڵم ئــەم ئاڕاســتە 

گۆڕانــی  بــە  ســەبارەت  بۆچوونێکــە 

زۆربــەی  کــە  شۆڕشــگێڕانە  کۆمەاڵیەتیــی 

مارکسیســتەکان )لەوانــە ســتالین، ترۆتســکی 

تیایــدا هاوبەشــن.  و مــاو تســی تۆنــگ( 

ــی  ــی حزب ــرەی دووەم ــە کۆنگ بەلشــەڤیزم ل

سۆســیال دیموکراتــی ڕووســیا )ئــاڕ ئێــس دی 

ئێــڵ پــی( لــە 1903دا لەدایکبــوو. هــەر لــەو 

کاتــەوە لینیــن بوونــی بەلشــەڤیزمی وەک 

»ڕەوتێکــی ئەندێشــەی سیاســی و هەروەهــا 

لــە  ناســی.  بەفەرمــی  سیاســی«  حزبــی 

ــڕەوە  ــەی پێ ــەڕ بڕگ ــرە لەم ــەکانی کۆنگ باس

حزبییــەکان، لینیــن و الیەنگرانــی جەختیــان 

ــاڕ دی  ــە ئ ــی کــردەوە ل ــاری ئەندامەتی ــە ب ل

ئێــڵ پــی لــە جیابوونــەوە لــە مارتۆڤــدا. 

ــی  ــی حزبی ــە ئەندامەتی ــتیوانیی ل ــن پش لینی

چــاالک و لــەڕووی سیاســیەوە دەربەســت 

بــوو  ئەندامەتیــی  نــە وەک  کــە  دەکــرد، 

نــە  و  کرێکاریــەکان  یەکێتییــە  بەپێــی 

حزبــە  باقــی  هاوبەشــیی  ئەندامەتیــی 

سۆســیال دیموکراتیکەکانــی ئــەوکات. حزبــی 

دیموکراتــی  سۆســیال  دامــەزراوی  تــازە 
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دابــەش  باســە  ئــەم  لەســەر  ڕووســیا 

بەلشــەڤیکەکان  باڵــدا:  دوو  بەســەر  بــوو 

لــە  وەرگیــراو  »زۆرینــە«  باڵــی  )یــان 

و   )  bol, shinstvo ڕووســیایی  وشــەی 

ــان  ــە« ی ــای »کەمین ــەڤیکەکان )بەمان مەنش

تــا   .)  menshinstvo ڕووســیاییەکەی  بــە 

گردبوونــەوەی حەوتــی )ئاپریــل(ی حــزب 

ــی  ــەڤیک« بەفەرم ــە 1917 زاراوەی »بەلش ل

لەنــاوی حــزب )حزبــی کرێکارانــی سۆســیال 

»بەلشــەڤیکەکان«( ڕووســیا  دیموکراتــی 

ئــەم  1918دا  مارســی  لــە  نەهاتبــوو؛  دا 

ــیا  ــتی ڕووس ــی کۆمۆنیس ــرا حزب ــە، ناون حزب

دیســەمبەری  لــە  و  )بەلشــەڤیکەکان( 

1925دا ئــەم نــاوە جارێکــی دیکــە ناوەکــەی 

ــەری  ــتی سەراس ــی کۆمۆنیس ــۆ حزب ــۆڕا ب گ

ــە 1952،  ــە ل ــەم زاراوەی )بەلشــەڤیکەکان(. ئ

نــاوە لەکۆتاییــدا  لــەو کاتــەوە کــە ئــەم 

 All-( ــی کۆمۆنیســتی گشــتی ــۆ حزب گــۆڕا ب

بــۆ  چیــر   ،)Union communist Party

وێنــا و پێناســەی یەکێتیــی ســۆڤیەت کەڵکــی 

لێوەرنەدەگیــرا.

بەلشــەڤیکیدا  هەڵوێســتی  بنــەوەی  لــە 

ســراتیژێکی سیاســی بوونــی هەبــوو کــە 

جەختــی لــە دەرگیریــی چــاالک لە سیاســەت 

و لەگــەڵ حزبــی سیاســیی مارکسیســتی وەک 

یــان ڕێبــەری چینــی کرێــکار  »پێشــڕەو« 

دەکــردەوە. حــزب دەبــوو تێکەڵەیــەک بێــت 

لــەو مارکسیســتە خەباتــکار و چاالکــەی کــە 

دەربەســن بــە »شۆڕشــی سۆسیالیســتی«، 

بــەاڵم ئەوانــەی وا تەنیــا لەگــەڵ ئەندێشــەی 

ئەندامانــی  و  هاودەنگــن  سۆسیالیســتیدا 

ئەندامەتییەکەیــان  دەبێــت  پاســیڤن، 

لێوەربگیرێتــەوە. حــزب ئەرکــی دابینکردنــی 

ــی شۆڕشــگێڕانە لەگــەڵ  ــۆ خەبات ــی ب ڕێبەری

بااڵدەســتە  چینــە  باقــی  )و  بــۆرژوازی 

دەســەاڵتدارێتیە  بۆمنوونــە  ســتەمکارەکان 

حــزب  شــانە؛  لەســەر  ئۆتۆکراتــەکان(ی 

لــە  گرنگــی هەیــە  دەورێکــی  هەروەهــا 

بردنــی تیــۆری مارکسیســتی و ئەزموونــی 

چونکــە  جەمــاوەر،  بۆنــاو  شۆڕشــگێڕانە 

جەمــاوەرەکان لــە ڕوانگــەی بەلشــەڤیکییەوە 

بــە شــێوەیەکی خۆڕســک ڕوانگــەی سیاســی 

بەپێــی وشــیاریی چینایەتــی هەڵنابژێــرن. 

ئــەم ئەرکــە لەسەرشــانی حزبێکــی »نــوێ 

تیایــدا  کــە  )new type(دایــە  جــۆر« 

»ســەنتڕاڵیزمی  بنەمــای  بەپێــی  بڕیــاردان 

دیموکراتیک«ـــە. ئەندامــەکان لــە تەنزیــم 

و گەاڵڵەکردنــی مــەرام و لــە هەڵبژاردنــی 

بــەاڵم  دەکــەن،  بەشــداریی  ڕێبەرانــدا 

ئەوکاتــەی کــە مەرامەکــە دیاریکــرا کــۆی 

ئەندامــان بەرپرســن لە کردنــی و چاوەڕوانیی 

ــت  ــەر دەکرێ ــۆ ڕێب ــی ب ــی تەواوەت وەفاداری

لــە ئەندامــان. بەڵگانــدن دەکرێــت کــە تەنیــا 

لــەم ڕێگەوەیــە حــزب دەتوانێــت چەکــی 

خەباتــە  لــە  بێــت  پرۆلیتاریــا  کاریگــەری 

شۆڕشــگێڕانەکەیدا لەگەڵ بــۆرژوازی. )لینین( 

سەرچەشــنێكی لەبەرچاوبــوو بۆ ڕێکخســتنی 

ــاری  ــەڵ ب ــوو لەگ ــەڕوو ب ــە ڕووب ــی ک حزب

ــدا،  سیاســیی ســتەمکارانەی ڕووســیای تزاریی

لەحاڵێکــدا ئەو بەلشــەڤیکانەی لــە هەندێک 

و  بەتیــن  دەژیــان  لیبڕاڵــردا  کۆمەڵــگای 

ــە توخمــی  ــان ل ــرەوە جەختی زەبرێکــی زۆرت

چەشــنە،  بــەم  دەکــردەوە.  دیموکراتیــک 

ــەرە  ــە پێکهێن ــوان بەش ــەڤیزم لەنێ ــە بەلش ل

سێنتڕاڵیســت و دیموکراتیکەکانیــدا ئــەو لێڵی 

ــە  ــە، و چاالک ــی هەی ــە بوون یاخــود ملمالنێی

جۆراوجــۆرەکان جەخــت لەســەر پەیوەندیــی 

ــک  ــەو چەم ــان ئ ــەم ی ــتییەکانی ئ و پێویس

ســەرکەوتووانەی  داگیرکردنــی  دەکەنــەوە. 

دەســەاڵت بەدەســتی حزبــی بەلشــەڤیک 

لــە 1917دا کۆمەڵێــک لێکەوتــەی بــۆ باقیــی 

بــوو.  بــەدواوە  سۆسیالیســتیەکان  حزبــە 

ئەنتەرناســیۆناڵی کۆمۆنیســتی لــە کۆنگــرەی 

ــە دەیــەی 1920دا بەپێــی  دووەمــی خــۆی ل

و  ڕێکخــرا  ڕووســی  حزبــی  سەرچەشــنی 

ــاری  ــە ب ــوو ک ــای هەب ــەک بنەم ــت و ی بیس

ئەندامەتیــی دیاریدەکرد )بڕواننــە کار 1953، 

ل 6_ 193(. بەلشــەڤیزم دوای ئــەوە بــوو بــە 

بزووتنەوەیــەک لــە ئاســتێکی نێونەتەوەییــدا.

ڕووســیای  لــە  ســتالین  ســەرکەوتنی  بــە 

ســۆڤیەتدا بەلشــەڤیزم لەگــەڵ سیاســەتەکانی 

ئــەودا جۆشــی خــوارد: پیشەســازیکردنەوەی 

تونــد، سۆســیالیزم لــە واڵتێکــدا، ئاپاراتووســی 

کردنــەوەی  هاوبەشــی  چــڕ.  دەوڵەتیــی 

بەرژەوەندیەکانــی  ملکەچیــی  کشــتوکاڵ، 

بــۆ  کۆمۆنیســتەکان  حزبــە  باقیــی 

ســۆڤیەت.  حزبــی  بەرژەوەندییەکانــی 

ســتالیندا  دەســەاڵتدارێتیی  خولــی  لــە 

دەورێکــی گرنــگ، وەک دەوڵــەت خرایــە 

سەرشــانی ســەرخان )بڕواننــە ســەرخان و 

ژێرخــان( کــە بــەڕای ئــەو بنەمــای ئابووریــی 

سۆســیالیزمی لەڕێگەی پیشەســازیکردنەوەی 

کــە  هــەر  ســازدەدا.  سۆسیالیســتییەوە 
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ــی  ــە یەکێتی ــەم ئامانجــە ل دەستڕاگەیشــن ب

ڕاگەیەنــدرا،  1936دا  لــە  ســۆڤیەت 

ئیکۆنۆمیســتی  ڕوانگەیەکــی  ســتالین 

سۆســیالیزم  لــە  )ئابوورییخوازانــە(ی 

ئــەم  لەســەر  بنەماکــەی  کــە  هەڵبــژارد، 

پەرەســەندنی  بــە  کــە  بــوو  گریامنەیــە 

زیاتــری هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان، ســەرخانی 

سۆسیالیســتییش پەرەدەســتێنێت. هەروەهــا 

ستالینیســتەکان دەوڵەتــی ســۆڤیەتیان بــە 

کرێــکار]ی  چینــی  سیاســیی  مەزهــەری 

جیهــان[ دادەنــا. بەم جــۆرە، بەلشــەڤیزم لەو 

ــی  ــدا ڕوانگەیەک ــتالین تێی ــە س ــێوەیەدا ک ش

سۆســیالیزم  بونیــادی  لــە  ئیکۆنۆمیســتیی 

لــە  ئامڕازخوازانــە  ڕوانگەیەکــی  لەگــەڵ 

تێکەڵیــدەکات. و  لێکــدەدا  سیاســەت 

گەرچــی ڕێبەرانــی ســۆڤیەت بەلشــەڤیزمیان 

بــە بزووتنەوەیەکــی سیاســیی تاقانــە دادەنــا، 

تێدابــوو.  گرنگــی  لێکدژیــی  کۆمەڵێــک 

دەتوانیــن هەندێــک لێکــدژی و ناهاوجۆریی 

ترۆتســکی  سیاســەتەکانی  لــە  گرنــگ 

ئەنتەرناســیۆناڵی  لــە  دواکەوتووانــی  و 

چــوارەم )بڕواننــە ترۆتســکیزم( و لــە تیــۆری 

ماویزمــدا ببینیــن. ئەنتەرناســیۆناڵی چــوارەم 

هــاوکات کــە بەرگریــی لــە بنەمــای ڕێبەریــی 

ئەندامــان  بانگهێشــتی  دەکات  حزبــی 

دەکات بــۆ بەشــداریی زیاتــر و چاودێــری و 

بااڵدەســتیی کاریگەرتــر بەســەر ڕێبەرییــەوە. 

بــە  بەلشــەڤیزم  لــە  ســتالینیی  تەعبیــری 

تەعبیرێکــی »هەبــا« دەزانێــت کــە بەوپێیــە 

ســووڵتەئامێزی  دەســەاڵتێكی  ڕێبــەرەکان 

نــاڕەوا دەســەپێنن بەســەر چینــدا. زێدەبــاری 

ئەمــە، ئەنتەرناســیۆناڵی چــوارەم جەخــت 

ــی ســەرمایەداری  لەســەر رسووشــتی جیهانی

و مەحاڵیــی تەواوکردنــی بینــای »سۆســیالیزم 

لــە واڵتێــک«دا دەکات. دەبێــت ڕێبەریــی 

بزووتنــەوەی بەلشــەڤیکی بــوار بــۆ شۆڕشــی 

ــیا  ــی ڕووس ــکات و شۆڕش ــۆش ب ــی خ جیهان

وەک کەرەســتەی گەیشــن بــەم ئامانجــە مانا 

دەکرێتــەوە. هاریکاریــی فیکریــی ســەرەکیی 

لــە  بــووە  جەختکردنــەوە  ماویســتەکان 

گۆڕانکارییەکانــی  لــە  جیــا  ســەرخان، 

ژێرخــان، وەک پێویســتییەک لــە پێگەیشــتنی 

سۆســیالیزمدا. ماویســتەکان لەبریــی ئــەوەی 

گۆڕانکارییەکانــی  ســۆڤیەت  حزبــی  وەک 

بــە  کۆمەاڵیەتییــەکان  پەیوەندییــە 

ــەندنی  ــی پەرەس ــەی گۆڕانکارییەکان لێکەوت

هێــزە بەرهەمهێنــەرەکان بزانــن، جەخــت 

پەیوەندییــە  ســازدانی  گرنگیــی  لــە 

خەڵــک  نێــوان  سۆسیالیســتییەکانی 

ئــەوەی  پێــش  تەنانــەت  دەکەنــەوە، 

ئاســتێکی  گەیشــتبێتە  ئابــووری  کــە 

دەبێــت  پێگەیشــن.  و  گەشــە  بــەرزی 

بەشــداریی  لــە  وەهــا  پەیوەندیگەلێکــی 

ڕاســتەوخۆی جەمــاوەرەکان و کەمکردنەوەی 

تیپــە  نێــوان  حەقدەســتەکانی  ناکۆکیــی 

نێــوان  و  کرێــکاران  جۆراوجۆرەکانــی 

ــت  ــدا دەربکەوێ ــرەکان و جەماوەرەکان کادی

ــە توندوتۆڵــی جەخــت  و خــۆی بنوێنێــت. ب

ــۆ  ــەت ب ــی دەوڵ ــەر دەوری ئایدیۆلۆژی لەس

ســەرمایەداری  ئاڕاســتەکانی  بنبڕکردنــی 

لــە  و  سۆسیالیســتی  کۆمەڵگایەکــی  لــە 

سۆسیالیســتیەکانی  فیکــرە  باڵوکردنــەوەی 

دوو نەوەی یەکەمی 
بیرمەندانی 

مارکسیستی پاش 
مارکس دەستیان 
بە ئایدیۆلۆژیای 

ئەڵمانی 
ڕانەدەگەیشت. لەم 
ڕووەوە، پلێخانۆڤ، 
البریۆال و لینین و 
گرامشی و لۆکاچ، 
ئاشنا نەبوون بە 
ئارگومێنتی زۆر 
قایمی مارکس 
و ئەنگڵس لە 
بەرژەوەندیی 

چەمکی نەرێنی لە 
ئایدیۆلۆژیا
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دەکرێتــەوە. جەماوەرەکانیشــدا  نێــوان 

بەلشــەڤیزم  مارکسیســتییەکانی  دژبــەرە 

کۆمەڵێــک ڕەخنــەی بنچینەییــان لــە دۆکرین 

)ڕۆزا  گرتــووە.  بەلشــەڤیزم  پڕاکتیکــی  و 

ئایدیــای  دژی  لەبنەڕەتــدا  لۆکســمبۆرگ( 

حزبییــە  ڕێبەرایەتیــی  و  چــڕ  ڕێکخــراوی 

چاالکیــی  ئەمــە  کــە  لەوباوەڕەدایــە  و 

شۆڕشــگێڕانەی چینــی کرێــکار ســنووردار 

ترۆتســکیش،  دەکاتــەوە.  بەرتەســک  و 

ئەوکاتــەی کــە پێــش شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر 

دژی لینیــن بــوو، پێیوابــوو کــە ]لێــرەوە[ 

ــکار.  ــی کرێ ــرەوەی چین ــە جێگ ــزب دەبێت ح

دیکەیــان  تەعبیرێکــی  مەنشــەڤیکەکان 

ــی  ــۆر و تاکتیک ــژارد، تی ــیزم هەڵب ــە مارکس ل

بــە  بەلشــەڤیکەکانیان  شۆڕشــگێڕانەی 

زووڕەس و زوو دەزانــی و پێیانوابــوو کــە 

دەتوانێــت  تەنیــا  شۆڕشــگێڕانە  گۆڕانــی 

کرێکارییــە  یەکێتییــە  لەڕێگــەی 

پشتبەســتووەکان بــە حزبــی سۆسیالیســتی لە 

پێشــکەوتووترین واڵتانــی ســەرمایەدارییدا 

ڕووبــدات.

دەســەاڵتی دەوڵــەت لــەو کۆمەڵگایانــەی 

بەلشــەڤیکیدان  دەســەاڵتدارێتیی  لەژێــر 

هێــزە  دواکەوتوویــی  بەرەنجامــی 

وشــیاریی  نەبوونــی  و  بەرهەمهێنــەرەکان 

خەڵکــدا  کۆمەاڵنــی  لەنــاو  پێویســت 

سۆسیالیســتی  شۆڕشــی  سەرخســتنی  بــۆ 

ــەڤیزم  ــەوە، بەلش ــەم ڕوانگەی ــت. ل دادەنرێ

سیاســیەوە  لــەڕووی  و  ئیرادەگەرایانــە 

ئەرتۆدۆکســی  ڕوانگــەی  ئۆپۆرتۆنیســتییە. 

حزبــە  و  کۆمۆنیســتی  دەوڵەتانــی  لــە 

ئــەم واڵتانــە  بەلشــەڤیکییەکانی دەرەوەی 

بــەردەوام وەک خۆیەتــی کــە بەلشــەڤیزم 

تاقــە ســراتیژی درووســتە بــۆ داگیرکــردن 

ــی  ــتی چین ــەاڵت بەدەس ــی دەس و پتەوکردن

ــتەیەکی  ــە ئاڕاس ــدە ک ــکارەوە، هەرچەن کرێ

ــە  ــی ل ــی ئەوروپای ــیی وەک کۆمۆنیزم سیاس

دەیــەی 1970 بەمــالوە زیــاد لــە جــاران 

گرتــووە.  ئەنجامگیرییــە  لــەم  ڕەخــەی 

دژبەرەکانــی  بزووتنــەوە  باڵوکارانــی 

ئەرووپــای ڕۆژهــەاڵت و یەکێتیــی ســۆڤیەت 

ڕەخنەگرانــە  تێبینییــە  لــەم  کەڵکیــان 

ــە  ــانەوەی حکومەت ــە هەڵوەش ــرت و ب وەرگ

کۆمۆنیســتییەکانی پــاش  1898 دەســەاڵت 

ــن و  ــی بەلشــەڤیزم وەک دۆکری و کاریگەری

لەناوچــوو. بەگشــتی  سیاســی  کــرداری 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە: کار، ئــی. ئێــچ. 

ــاڕ.  ــچ. ئ ــزی، ئێ ــی، ڕەم ــن، پ 1953، کۆریگێ

ئێــن.  هاردینــگ،   ،1978 دی.  ســەیەر،  و 

 ،1978 بــی.  پــاز،  کەنــی   ،1981 و   1977

لیــن، دی. ئێــس. 1981، لینیــن، ڤــی. ئــاێ 

1902 )1961(، لــۆکاچ، جــەی 1924 )1970(، 

لۆکســمبۆرگ، ئــاڕ 1961، مەیــەر، ئــەی. جــی 

لــە  1957، ســتالین، جــەی 1924 )1972(، 

فرانکێــل، بــی 1972.

دێڤید لین

بانکەکان 
ســەرمایەی  دارایــی؛  ســەرمایەی  )بڕواننــە 

دارایــی و قازانــج(

فیتیشیزم/ بەبتبوون 
)fetishism(

مارکــس مشــتومڕی ئــەوە دەکات کــە لــە 

کۆمەڵــگای ســەرمایەداریدا شــتە مادییــەکان 

تایبەمتەندیــی  کۆمەڵێــک  خاوەنــی 

ــە  ــەو پەیوەندیی ــۆی ئ ــە بەه ــراون ک دیاریک

کۆمەاڵیەتییــە بااڵدەســتەی پێیانــدراوە، وەها 

ڕەچاودەکرێــن کــە چــام تایبەمتەندیگەلێکــی 

مارکــس  رسووشــتەکەیانە.  هــی  وەهــا 

الیەنــی  کــە  ســێندرۆمانەی  ئــەم 

گشــتگیری بەرهەمهێنانــی ســەرمایەدارییە، 

یــان  کــۆگا،  وەک  کااڵیــی،  فیتیشــیزمی 

بــەراوەردە  دەزانێــت.  بەهــا«  »هەڵگــری 

تەمســیلیەکەی ئایینــە کــە تیایــدا خەڵــک 

ــتێک دەدەن.  ــە ش ــی ب ــەاڵتێکی خەیاڵ دەس

لــە  کــە  تایبەمتەندییانــەی  ئــەو  چونکــە 

شــتە  بــە  ســەرمایەدارییدا  ئابووریــی 

مارکــس،  بــەڕای  دەدرێــت،  مادییــەکان 

بــەاڵم  خەیــاڵ.  بەرهەمــی  ڕاســتەقینەن 

تایبەمتەندیگەلێکــی  تایبەمتەندییانــە،  ئــەم 

کۆمەاڵیەتیــن.  بەڵکــو  نیــن؛  رسووشــتی 

هێــزی  کۆمەڵێــک  تایبەمتەندییانــە  ئــەم 

مرۆڤــەکان  کــە  پێکدەهێنــن  ڕاســتەقینە 

لەڕاســتیدا  بەڵکــو  ناکــەن،  ڕکێفیــان 

هەیــە  دەســەاڵتیان  و  کاریگــەری  ئــەوان 

»فۆڕمــە  ئەوانــە  مرۆڤەکانــەوە،  بەســەر 

 form of( دیارکەوتــن«  کانــی  ]بابەتییــە[ 

ئابوورییــە  پەیوەندییــە  appearance(ی 

ــەم  ــەر ئ ــێنەرەکانی ســەرمایەدارین. ئەگ ناس

فۆڕمانــە بــە رسووشــتی دادەنرێــن، لــەو 
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ــاوەڕۆک یاخــود جەوهــەرە  ــە کــە ن ڕووەوەی

کۆمەاڵیەتییەکەیــان بەخێرایــی دەرناکەوێت، 

بەڵکــو تەنیــا لەڕێگــەی شــیکاریی تیۆرییــەوە 

دەردەکەوێــت.

دۆکرینــی فیتیشــیزمی مارکــس و تیۆرەکــەی 

ــراوە  ــێوەیەکی جیانەک ــە ش ــا، ب ــەڕ بەه لەم

لێکهەڵپێکــراون، گەرچــی ئەمــە هەمیشــە 

فۆڕمێکــی  ئەوانــە  نییــە.  پەســەندکراو 

تایبــەت بەرجەســتە دەکەنــەوە کــە کاری 

بۆرژواییــدا  کۆمەڵــگای  لــە  ســەرفکراو 

ــگای  ــۆ کۆمەڵ دەیگرێتەخــۆی. کار بۆخــۆی ب

مرۆیــی خــاوەن الیەنــی گشــتییە. بــەاڵم بــە 

بەرهەمهێنــان و دانوســتاندنی کااڵکانــە -کــە 

ــە ســەرمایەدارییدا گشــتیی دەبێتــەوە- کار  ل

ــی  ــی بەرهەمەکان ــی بابەتی وەک تایبەمتەندی

خــۆی، وەک بەهــا، دیاردەکەوێــت. لــە باقیی 

ئابووریــی  هــەم  ئابوورییەکانــدا،  تایپــە 

هاوبەشــی و هــەم چەوســاندنەوە، دەتوانیــن 

ــەت  ــە باب ــتەوخۆ ل ــێوەیەکی ڕاس ــە ش کار ب

ئــەو شــتەی کــە هەیــە، واتــە پڕۆســەی 

ــتی  ــینەوە. کار، چ بەدەس ــی، بناس کۆمەاڵیەت

ــۆی  ــن، وەک خ ــە ڕێکەوت ــەالت و چ ب دەس

بەئاشــکرا تەنزیــم و هاوئاهەنــگ دەکرێــت. 

بەپێچەوانــەوە،  ســەرمایەداریدا،  لــە 

جیــاواز  کااڵکان  تاکیــی  بەرهەمهێنەرانــی 

لــە یەکــر کار دەکــەن و ئــەوەی بەنــاوی 

ــێوەیەکی  ــە ش ــە ب ــەوە هەی هاوئاهەنگیبوون

ناشەخســی -وەک دەگوترێــت لــە پشــتەوەی 

ڕێگــەی  لــە  تاکــەوە-  بەرهەمهێنەرانــی 

ــاو  ــان لەن ــە پاکی ــت. ئەوان ــازاڕەوە دەکرێ ب

پانــدا  و  ئاڵــۆز  کارێکــی  دابەشــکردنی 

دەجووڵێــن و کاردەکــەن. ســەرباری هەمــوو 

ئەمانــە، ئــەم پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەی 

نێــوان  پەیوەندیــی  وەک  تەنیــا  نێوانیــان 

ــڕن و  ــەی دەیک ــەو کااڵی ــان، ئ بەرهەمەکانی

دەیفرۆشــن بەڕێوەدەچێــت، تایبەمتەندیــی 

شــێوەیەکی  بــە  تەنیــا  کار  کۆمەاڵیەتیــی 

ــەدا  ــەم کااڵی ــی ئ ــە بەهاکان ــتەوخۆ، ل ناڕاس

لــەو  پێیــە،  بــەم  کــە  دیاردەکەوێــت، 

بــە  بەهایەنــە  ئــەم  کــە  جێگەیــەوە 

کارن،  فیزیکیــی  کەرتــی  دوو  شــێوەیەکی 

دەشــێت هەڵبســەنگێدرێن. شــتەکان دەبنــە 

کۆمەاڵیەتیــی  تایبەمتەندیــی  هەڵگرانــی 

مێژوویــی تایبــەت.

ســەرچاوەکەی  فیتیشــیزم  وەهمــی 

دەگەڕیتــەوە بــۆ ئامێزانبوونــی تایبەمتەندیــی 

مادییەکانیــان:  فۆڕمــە  و  کۆمەاڵیەتــی 

بەشــێکی  بەهــا  کــە  وادەردەکەوێــت 

رسووشــتیی  و  کااڵکان  جەوهەریــی 

ئــەم شــتانە بێــت. لــە ڕێگــەی پــەرەدان 

فیتیشــیزمە  ئــەم  بەرینکردنــەوەی  و 

ســەرەتاییەوە، لــە دەوری پــارەدا، شــتێکی 

ــە جیســامنی  ــڕ، دەبێت ــە زێ ــەت، بۆمنوون تایب

بــە  کــە  ڕووت  چۆڕاوگەیەکــی  بەهــا، 

شــێوەیەکی ڕووکەشــی خــاوەن دەســەاڵتێکە 

هــەر  کۆمەاڵیەتییــە.  لەڕاســتیدا،  کــە، 

فیتیشــیزمی  لــە  بــەراوردە  ئــەم  بەپێــی 

ئابووریــە  پەیوەندییــە  ئــەو  ســەرمایەدا، 

تایبەتانــەی کــە کەرەســتەکانی بەرهەمهێنــان 

ــڵ و  ــەرمایە، لێ ــەی س ــاوەن پێگ ــە خ دەکەن

ناڕوونــن. وا دەردەکەوێــت ئــەو هێزانــەی 

ئەگــەرە  کــۆی  فەرمانیدایــە،  لەژێــر  کــە 

کۆمەاڵیەتــی  کاری  بەرهەمهێنەرانەکانــی 

ئــەون،  هــی  رسووشــتی  شــێوەیەکی  بــە 

دیارکەوتنێکــی شــاراوا و پــڕ لــە ڕاز و ڕەمــزە 

توانســت و  کــە ســیام هــەرە دیارەکــەی 

توانــای ســەرمایە، تەنانــەت بەبــێ یارمەتیــی 

بــۆ دەســتەبەرکردنی  کاری بەرهەمهێنــەر، 

)interest(یــە.  بەهــرە 

کــە  تایبەمتەندییانــەی  لــەو  پێیــە،  بــەم 

ــووری،  ــە شــتەکانی پڕۆســەی ئاب دەدرێــت ب

خەڵــک  کــە  ڕاســتەقینانەی  هێــزە  ئــەو 

شــتەکان،  دەســەاڵتی  مکەچــی  دەکەنــە 

ســەرمایە  تایبەتەکانــی  پەیوەندییــە 

چەشــنێک دەمامکیــان بەڕووخســارەوەیە. 

ئەمــە دەبێتــە هــۆی کۆمەڵێــک وەهمــی 

پەیوەندیــدار بــە ســەرچاوەی رسووشــتیی 

ــە،  ــەوە. ســەرباری هەمــوو ئەمان ــەم هێزان ئ

ئــەو  نیــە.  وەهــم  بۆخــۆی  دەمامکەکــە 

دیارکەوتنانــەی کــە تێگەیشــتنی خۆڕســک لە 

نەزمــی ســەرمایەداری پڕ لــە ڕاز و ڕەمز و الر 

دەکەنــەوە، ڕاســتەقینەن؛ ئــەم دیارکەوتنانــە 

ڕێــک فۆڕمــە کۆمەاڵیەتییــە بابەتییەکانــن 

کــە بــە شــێوەیەکی هــاوکات هــەم لەڕێگــەی 

هێزەکانــی ژێــرەوە دیاریدەکرێــن و هــەم 

دایدەپۆشــن.  و  دادەشــارن  هێزانــە  ئــەم 

خــۆی  جۆرەیــە  بــەم  ســەرمایەداری 

دەردەخــات: لــە بەرگــی ســاختەدا. لێرەوەیــە 

کــە واقیعیەتــی کاری کۆمەاڵیەتــی خــۆی لــە 

ــارێتەوە؛  ــدا دەش ــی کااڵکان ــتەوەی بەکان پش

حەقدەســت،  لێرەوەیــە  دیســان، 

چونکــە،  دەشــارێتەوە  چەوســاندنەوە 

بەهــای  هاوتــای  تەنیــا  کــە  حەقدەســت 
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هێــزی کارـــە وەک هاوتــای بەهایەکــی زیاتر 

خــۆی دەنوێنێــت کــە هێــزی کار لــە ڕەوتــی 

ــەوەی لەڕاســتیدا  ــت. ئ ــرداردا بەدیدەهێنێ ک

دێتەبەرچــاو،  رسووشــتی  کۆمەاڵیەتییــە 

وا  چەوســاندنەوەیی  پەیوەندییەکــی 

دەردەکەوێــت پەیوەندییەکــی مونســفانەیە. 

نهێنیــی  ناوەڕۆکــی  کــە  تیــۆرە  ئەرکــی 

بنچینەیــی لــە هەمــوو فۆڕمەکانــدا کەشــف 

بــکات و بیدۆزێتــەوە. ســەرباری هەمــوو 

ئەمانــە، وەها فۆڕم یاخــود دیارکەوتنگەلێکی 

لەناوناچــن. ئەوانــە  لــەم ڕێگــەوە  وەهــا 

تاکــو کۆمەڵــگای بۆرژوایــی خــۆی بەرقــەرارە 

بــە  مارکــس،  بــۆ  دەبێــت.  درێژەیــان 

ــووری  ــەی ئاب ــزم، پڕۆس ــی کۆمۆنی پەیدابوون

و  دەبێتــەوە  ڕوون  بەرهەمهێنــەران  بــۆ 

دەچێتــە ژێــر ســوڵتەی ئەوانــەوە.

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە: کۆهێــن، جــەی. 

ئــەی. 1978، گــراس، نۆرمــەن 1971.

نۆرمەن گراس

 

فیتیشیزمی کااڵیی 
)commodity fetishism(

فیتیشــیزمی  بــۆ  مارکــس  شــیکاریی 

کااڵیــی کــەم تــا زۆر تایبەتــە بــە کتێبــی 

ســەرمایە ب 1 )چ 1 ب 4(. مارکــس پــاش 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــەملێنێت ک ــەوەی دەیس ئ

نێــوان  کۆمەاڵیەتیــی  پەیوەندیــی  کااڵ 

ئــەو  پێکدەهێنێــت،  بەرهەمهێنــەرەکان 

پەیوەندییــەی کــە جــۆرەکان، کارامەییــەکان 

لــە  جۆراوجــۆرەکان  چەندێتیــە  و 

چوارچێــوەی بەهاکانــدا دەکاتــە هاوتــای 

ــە  ــەم بابەت ــا(، دوای ئ ــە بەه ــر )بڕوانن یەک

دەکەوێــت کــە ئــەم پەیوەندییــە لــە دیــدی 

بەرهەمهێنــەران، یــان گشــتیر لەمــە بــۆ 

کۆمەڵــگا، چــۆن خــۆی دەنوێنێــت. ئــەم 

ــەوە  ــدی بەرهەمهێنەران ــە دی ــە ل پەیوەندیی

کۆمەاڵیەتــی  پەیوەندییەکــی  »وەک 

ــدا  ــاو خۆیان ــەک لەن ــە ن ــت، ک دەردەکەوێ

بەڵکــو لەنــاو بەرهەمەکانــی کارەکەیانــدا 

ــی  ــی کۆمەاڵیەتی ــە«. پەیوەندی ــی هەی بوون

وەک  پــر  دارتــاش  و  بەرگــدروو  نێــوان 

مێــز،  و  قەمســەڵە  نێــوان  پەیوەندیــی 

بــەو ڕادەیــەی کــە ئــەم شــتانە بەوپێیــە 

تاکــو  دیاردەکەوێــت  دەگۆڕدرێنــەوە، 

بەپێــی ئــەو کارانــەی کــە تێیدانــدا ئامــادەن 

بــەاڵم  پەیداکــردووە.  جیســامنیان  و 

ئــەم  کــە  ڕایدەگەێنێــت  ڕێــک  مارکــس 

دیارکەوتنــەی پەیوەندییــە کااڵییــەکان وەک 

نێــوان شــتەکان درۆییــن  پەیوەندییەکــی 

هەیــە،  بوونــی  دیارکەوتنــە  ئــەم  نییــە. 

بــەاڵم پەیوەندیــی نێــوان بەرهەمهێنــەرەکان 

کــە  پەیوەندییــەی  »ئــەو  دەشــارێتەوە: 

ــی  ــە کاری باقی ــدەدەن ب ــک گرێ کاری تاکێ

پەیوەندییــە  وەک  نــەک  کەســەکانەوە، 

نێــوان  ڕاســتەوخۆکانی  کۆمەاڵیەتییــە 

ــەو  ــو ب ــدا، بەڵک ــی کارکردن ــەکان لەحاڵ تاک

شــێوەی لەڕاســتیدا هــەن، وەک پەیوەندییــە 

مادییەکانــی نێــوان کەســەکان و پەیوەندییــە 

شــتەکان  نێــوان  کۆمەاڵیەتییەکانــی 

دەردەکەوێــت«.

تیــۆری مارکــس لەمــەڕ فیتیشــیزمی کااڵیــی 

چیــر هیچــکات ســەرلەنوێ ڕاشــکاوانە و 

بــە تێــر و تەســەلی نــە لــە کتێبــی ســەرمایە 

ــی  ــەدا باس ــوێنێکی دیک ــچ ش ــە هی ــە ل و ن

ــن  ــە، دەتوانی ــەرباقیی ئەم ــەوە. س لێناکرێت

کاریگەریــی ئــەم تیــۆرە لــە ڕەخنەکانــی لــە 

ئابووریــی سیاســیی کالســیکدا جیابکەینەوە. 

فیتیشــیزمی کااڵیــی ســاکارترین و گشــتیرین 

چەشــنی شــێوازێکە کــە بەهۆیــەوە فۆڕمــە 

ــە  ــەرمایەداری پەیوەندیی ــی س ئابوورییەکان

کۆمەاڵیەتییــە بنچینەییــەکان دەشــارنەوە: 

ــا،  ــی زیادەبەه ــەرکات لەجیات ــە، ه بۆمنوون

ــت،  ــک درکــی پێکرابێ ســەرمایە، بەهەرجۆێ

بــە ســەرچاوەی قازانــج دابرنێــت. ســاکاریی 

فیتیشــیزمی کااڵیــی دەیکاتــە دەســتپێک 

ــە  ــیکاریی پەیوەندیی ــۆ ش ــەرەداوێک ب و س

نائابوورییــەکان. ئــەم فیتیشــیزمە کااڵییــە 

لەنێــوان  بەرقــەراردەکات  دووفاقییــەک 

)بەبــێ  شــاراوە  واقیعــی  و  دیارکەوتــن 

ئــەوەی دیارکەوتــن درۆییــن بێــت( کــە 

ــادا  ــیکردنەوەی ئایدیۆلۆژی ــە ش ــن ل دەتوانی

ــە  ــە دەپەرژێت ــەم ڕوانگەی ــن. ئ بەکاریبهێنی

ســەر پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان بــەو 

جــۆرەی وەک پەیوەندیــی نێــوان کااڵکان 

یاخــود شــتەکان بەڕێوەدەبرێــن و ئەمــە 

ــی  ــۆری بەشــتبوون و نامۆی ــە تی ــردی ل کارب

)alienation(دا هەیــە. )هەروەهــا بڕواننــە 

ــیزم(. فیتیش

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە فایــن، بــۆن 

مــۆن،   ،)1972( نۆرمــەن  گــراس،   ،1980

.1979 ســایمۆن 

بۆن فاین
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قەیران لە کۆمەڵگای 
سەرمایەداریدا

)crisis in capitalist society(
بەپێــی نەریــت، مارکسیســتەکان قەیــران بە 

تێکشــکانی بنەمــا چــاالک و پڕاکتیکییەکانی 

کۆمەڵــگا دەزانــن. لــەو بــاوەڕەدان کــە 

ــەی  ــەرمایەدارییدا پرۆس ــگای س ــە کۆمەڵ ل

ئــەم  هــۆکاری  ســەرمایە  کەڵەکەکردنــی 

ڕێگــەی  لــە  کــە  تێکشــکانەیە  چەشــنە 

ئاڕاســتەی ئاســتی دابەزینــی قازانجــەوە 

قەیرانــە  )بڕواننــە  دیاریدەکرێــت 

لەالیەکــەوە،  بــەاڵم  ئابوورییــەکان(. 

ســنووردار  قەیرانــی  لەنێــوان  دەبێــت 

دیکــەوە،  لەالیەکــی  و  شــێواویی  یــان 

گۆڕانــی  ئەنجامەکــەی  قەیرانــەی  ئــەو 

ــە،  ــان فۆڕماســیۆنی کۆمەاڵیەتیی ــگا ی کۆمەڵ

ئاماژەیــە  یەکەمیــان  دابنێیــن.  جیــاوازی 

بازنــەی  وەک  دەیــاردەی  هەندێــک  بــە 

ــدە  ــەت پابەن ــە بەڕواڵ ــی-بازرگانی ک سیاس

کــە  بێکۆتاییــەوە  ڕەونەقگەلێکــی  بــە 

ــە  ــە چاالکیی ــی ل ــک بێڕەونەق دوای کۆمەڵێ

ئابوورییەکانــدا ڕوودەدات و یەکێــک لــە 

تایبەمتەندییــە باوەکانــی ســەرمایەدارییە. 

یــان  کاکڵ  بــە  ئاماژەیــە  دووەمیــان 

واتــە  کۆمەڵــگا؛  ڕێکخراویــی  بنەمــای 

بــە لەناوچــوون یــان تەقاندنــەوەی ئــەو 

پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەی کــە ئاســۆ و 

ــکایەتییەکانی  ــا بەرتەس ــی و هەروەه پانتای

ــی و  ــە ئابووری ــە( چاالکیی ــۆڕان )بۆمنوون گ

دیاریــدەکات. سیاســییەکان 

ــگای  ــی کۆمەڵ ــای ڕێکخراوەی ــس بنەم مارک

کاری  پەیوەندیــی  بــە  ســەرمایەداری 

کرێگرتــە و ســەرمایە دەزانێــت و ناکۆکیــی 

کۆمەڵگایــە  جــۆرە  ئــەم  بنچینەیــی 

بەرهەمهێنانــی  نێــوان  ناکۆکیــی  بــە 

تایبەتــی،  داگیرکردنــی  و  کۆمەاڵیەتــی 

بەرهەمهێنانــی  دیکــە  گوتەیەکــی  بــە 

بەرینکردنــەوەی  بــۆ  کۆمەاڵیەتــی 

دەزانێــت.  تایبەتــەکان،  بەرژەوەندییــە 

گریــامن ســەبارەت بــەم خاڵــە مارکــس 

پرســانەی  ئــەم  بێــت،  حــەق  لەســەر 

ڕووداوەکانــی  ئایــا  دێتەئــاراوە:  خــوارێ 

ــە  ــوە ک ــردوو شــێوازێکی گۆڕی ســەدەی ڕاب

بنچینەییــەی  ناکۆکییــە  ئــەو  پێیــە  بــەو 

دادەنێــت  کاریگــەری  ســەرمایەداری 

کۆمەڵــگا؟  بزۆکەکانــی  هێــزە  لەســەر 

ئایــا لۆژیکــی قەیــران لەڕێگــەی گەشــە 

قەیرانســاز و کەڵەکەکردنــی ناســەقامگیر 

گــۆڕاوە بــۆ شــتێک لــە بنــج و بنــاوان 

جیــاواز؟ ئەگــەر وایــە، لێکەوتەکانــی چییــە 

بــۆ ســەرمنوونەکانی خەباتــی کۆمەاڵیەتــی؟

مارکس بە درووســتی ئاڕاســتەیەکی گشــتیی 

ســەرمایەدارییەکان  کۆمەڵــگا  کــۆی  لــە 

و  ســەرمایەبەرەکان  پیشەســازییە  بــەرەو 

ســەرمایەی  گەشــەکەری  چڕبوونــەوەی 

پێشــبینی کــرد. مارکسیســتەکانی دوایــی 

بــە بەڵگــەوە پەرژانــە ســەر ســەملاندنی 

ئــەم خاڵــە کــە دەزگا و پیشەســازییەکان 

چــۆن بــە شــێوەیەکی گەشــەکەر دەبنــە 

گرێــدراو و وابەســتەی یەکــر. )گورلەنــد 

ســویزی  و  بــاران   ،1944 نیمــەن   ،1941

1966(. گەرچــی شــیکاریی ســەرمایەداریی 

بەپێــی ژمــارەی کەرتــەکان  هەنووکەیــی 

ــەکان  ــە ڕکابەریی ــە تایبەتیی بەکەڵکــە )کەرت

و مۆنۆپۆلیــی چەنــد جەمســەر، کەرتــی 

ــەیرە  ــی(، س ــی دەوڵەت ــادە و کەرت کاری زی

کــە چــۆن ســەرمایەگەلێکی زۆری دەزگاکان 

ــۆڕی  ــراون. ت ــازییەکان لێکهەڵپێک و پیشەس

النیکــەم،  الیەنــەکان،  دوو  وابەســتەییە 

نــازک زامــن  ئابووریــی  هاوســەنگییەکی 

دەکات. هەرچەشــنە شــێواوی یــان گرفتێــک 

بــە  دەتوانێــت  ئابوورییــدا  ژیانــی  لــە 

شــێوەیەکی هێزەکــی کــۆی سیســتمەکە 

تووشــی کەرتکەرتبــوون و پارچەپارچەبــوون 

مایەپووچبوونــی  بۆمنوونــە،  بــکات. 

گــەورە  بانکێکــی  یاخــود  دامــەزراوە 

ــت  ــەی هەبێ ــک لێکەوت ــت کۆمەڵێ دەتوانێ

بەڕواڵــەت  جۆراوجــۆرە  دەزگا  بــۆ 

حەشــیمەتەکان  کــۆی  تەندرووســتەکان، 

بــۆ  هەبێــت  لێکەوتەگەلێکــی  و 

ــەر  ــەم ڕووەوە، گ ســەقامگیریی سیاســی. ل

بڕیــار بێــت نەزمــی ئابــووری و سیاســی 

بپارێزرێــت،  هەنووکەییــەکان  کۆمەڵــگا 

بەربــاڵو  دەوڵەتیــی  دەســتێوەردانی 

پێویســتە. لەژێــر تیشــکی ئــەم ڕوانگەیــەدا، 

دەتوانیــن پشــکوتنی چاالکیــی دەوڵەتــی 

پەرەســەندنی  و  بیســتەم  ســەدەی  لــە 

»ماشــێنی دەســتتێوەردان« بــە ناچاریــی 

بەرباڵوەکانــی  بەدواهاتــە  بزانیــن. 

گۆڕانەکانــی نــاو سیســتەم )ئاســتی بــەرزی 

و  بــەرزی  لــە  هەاڵوســان  و  بێــکاری 

ــی-بازرگانییەکان(  ــە سیاس ــی بازن نزمییەکان
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ــەکان  ــی هــۆکارە دەرەکیی یاخــود کاریگەری

ــال دوای  ــییەکانی مەتری ــە، کەماس )بۆمنوون

نێونەتەوەییــەکان(  سیاســییە  ڕووداوە 

جێبەجێبکرێــت. بــەوردی  دەبێــت 

چاالکییــە  تەنزیمــی  بــۆ  هــەوڵ 

بــەردەوام،  گەشــەی  و  ئابوورییــەکان 

چــڕ  بەشــێوەیەکی  کــە  هەوڵێــک 

و  )کینــز(  لەگــەڵ  هەیــە  پەیوەندیــی 

و  دارایــی  بەڕێوەبەرێتیــی  ئەندێشــەی 

ــە  ــە تایبەمتەندیی ــە یەکێــک ل ــدا )و ب پارەیی

بەرجەســتەکانی ژیانــی سیاســی لــە دەیــەی 

دادەنرێــت(   1970 دەیــەی  تــا   1950

تووندتــە  دەوڵەتــی  دەســتتێوەردانی 

دەکاتــە لــە کۆمەڵێــک پانتــادا )بڕواننــە 

دەوڵەتــی(.  مۆنۆپۆلیــی  ســەرمایەداریی 

ئــەم دەســتتێوەردانە بۆخــۆی کۆمەڵێــک 

دژواریــی دەخاتــەوە کــە دەاللەتــە لــەوەی 

هەندێــک  گریــامن  ئەگــەر  تەنانــەت 

دەوڵەتــی تایبەتیــش لــە کەمکردنــەوەی 

ــەرکەوتوون،  ــدا س ــتانە ئابوورییەکان نەوەس

دواخســتنی  بــە  تەنیــا  کارە  ئــەم 

هێزەکیــەکان  قەیرانــە  و  دژوارییــەکان 

 .)1973 )هابێرمــاس  بــووە  دەســتەبەر 

ــەکان  ــە ئابووریی ــە قەیران ــواردن ل ــۆ خۆب ب

و ڕاســانە سیاســییەکان، حکومەتــەکان و 

ــەکەری  ــێکی گەش ــت بەش ــان دەبێ دەوڵەت

ــان بگرنەئەســتۆی  ــی بەرهەمهێن تێچووەکان

خۆیــان. زێدەبــاری ئەمــە، حکومەتــەکان 

ــە  ــی کۆمەڵ ــان بەمەبەســتی گێڕان و دەوڵەت

گەشــەکەری  فرەچەشــنی  ڕۆڵێکــی 

ــادە بیرۆکراســییەکان  ــت بونی ــان، دەبێ خۆی

پەرەبــدەن و لێــرەوە ئاڵۆزیــی ناوەکیــی 

ئاڵۆزییــە  ئــەم  زیادبکــەن.  خۆیــان 

پێویســتیی  خــۆی  وەک  گەشــەکەرە 

لــەوە  و  دەبێــت  بــەدواوە  هاوکاریــی 

گرنگــر بوودجــەی دەوڵەتیــی گەشــەکەری 

لــە  دەبێــت خــۆی  دەوڵــەت  پێویســتە. 

ڕێگــەی بــاج و وامگرتــن لــە بازاڕەکانــی 

ــەپۆرت[  ــەوە ]س ــەڕووی دارایی ــەرمایە ل س

بــکات، بــەاڵم ناتوانێــت بــە شــێوەیەک 

ســازبکات  لەمپەڕێــک  کــە  بــکات 

و  کەڵەکەکردنــدا  پڕۆســەی  لەبــەردەم 

مەترســییەوە.  بخاتــە  ئابــووری  گەشــەی 

ــازدانی  ــی س ــنووردارێتییانە یارمەتی ــەم س ئ

بــاری هەاڵوســان و قەیرانــی تاڕادەیــەک 

بەردەوامــی لــە کەرتــە داراییە گشــتییەکاندا 

دەوڵــەت  گــەر   .)1973 )ئۆکانــۆر  داوە 

ســنووردارێتییە  ئــەو  لەنــاو  نەتوانێــت 

ســراتیژە  پــەرە  سیســتامتیکانەدا 

سیاســەتدانەرانە پێویســتەکان بــدات کــە 

ــە  ــەوە، لەوانەی ــەڕوو دەبێت ــدا ڕووب لەگەڵی

ســەرمنوونەیەکی  بەرەنجامەکــەی  لــە 

ــە  ــت ل ــەردەوام بێ ــکانی ب ــۆڕان و تێکش گ

)بێســت  بەرنامەدانــان  و  سیاســەتدانان 

و کانالــی 1976(. پرســەکان وەهــا قــووڵ 

ــتیدا  ــە لەڕاس ــردووە ک ــدا ک ــان پەی بونیادی

مومکیــن نییــە حکومەتێــک بتوانێــت جگــە 

هەندێــک خولــی کــورت ئــەم گۆڕانکارییانە 

ــە  ــەی ک ــەو هەواڵن ــەوە. ئ ــە بکات پێچەوان

ــەی  ــەرەتاکانی دەی ــەی 1980 و س ــە دەی ل

ــەت«  ــە دەوڵ ــێکردن ب ــۆ »پاشەکش 1990 ب

بەرتەســکی  ســەرکەوتنێکی  تەنیــا  کــرا، 

.)1989 هێڵــد  )بڕواننــە  بەدەســتهێنا 

بــە  بــارە  ئــەم  سیاســییەکانی  لێکەوتــە 

تەفســیرکراوە.  جۆراوجــۆر  شــێوەگەلی 

 )1972( ئۆفــێ  و   )1973( هابێرمــاس 

پرســە  ئەگــەر  کــە  لەوبــاوەڕەدان 

ئابوورییــەکان و ملمالنــێ دواییەکانــی نێوان 

دەوڵەتانــی نەتەوەیــی کۆتاییەکــەی جەنــگ 

نەبێــت، قەیرانێکــی ڕەوایــی تووندەوەبــوو 

چینایەتییەکانــی  دیموکراســییە  بەرۆکــی 

ڕۆژئــاوا دەگرێــت. دەوڵــەت دەکەوێتــە 

ــە  ــتتێوەردان ل ــەوە: دەس داوی ناکۆکییەکان

ــە  ــە، ســەرباری ئەمان ــدا ناچارەکیی ئابووریی

بااڵدەســتیی  و  چاودێــری  داســەپاندنی 

مەترســیی  ئابوورییــدا  بەســەر  سیاســی 

بــە موعارەزەکردنــی بنەمــای ســوننەتیی 

ــی  ــی کۆمەاڵیەتی ــتیی نەزم ــی گش ڕەوایەتی

بەدواوەیــە- واتــە ئــەم بڕوایــە کــە ئامانجــە 

بــە  دەتوانێــت  لەڕاســتیدا  کۆییــەکان 

تایبەتییــەوە  تاکــی  کۆمەڵێــک  دەســتی 

ڕکابەریــدا  لــە التەریکیــی  کــە  بێتــەدی 

کاردەکــەن و دوای ئامانجەکانــی خۆیــان 

دەســتێوەردانی  کەمریــن  بــە  دەکــەون 

خــۆی  دەســتێوەردان  دەوڵەتییــەوە. 

پنتەکانــی  باقــی  و  ئابووریــی  لــە 

دیکــەدا، ســەرنجەکان بــەرەو پرســەکانی 

چاودێریــی  و  پالندانــان  تەڵبژێرکــردن، 

دەوڵــەت«  »دەســتی  ڕادەکێشــێت. 

لــە  درکپێکراوتــرە  و  بیرناوتــر  و  ڕوونــر 

ــازاڕ. جەمــاوەری  ــرناوی«ی ب »دەســتی نەبی

سیاســیبوونەوەی  شــایەتی  خەڵــک 

لــە  زیاتــرن  هەرچــی  پانتاییگەلێکــی 
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)لــە ڕێگــەی  کــە  واتایــەی  بــەم  ژیــان، 

ــر  ــە ژێ ــەوە( دەکەون ــتیی حکومەت بااڵدەس

چاودێــری و بااڵدەســتیی هێزەکییــەوە. ئــەم 

گۆڕانکارییــە وەک خــۆی دەبێتــە هــۆی 

کۆمەڵێــک داواکاریــی پــر لــە دەوڵــەت؛ 

بۆمنوونــە، داواکاریــی بەشــداری و ڕاوێــژ 

ــەم  ــن ئ ــەر نەتوان ــارەکان. ئەگ ــەر بڕی لەس

داواکارییانــە لەچوارچێــوەی ئەڵتەرناتیڤــە 

دەوڵــەت  بهێننــەدی،  بەردەســتەکاندا 

لەوانەیــە لەگــەڵ »قەیرانــی ڕەوایەتی«یــدا 

ڕووبــەڕوو ببێتــەوە. ئــەو کێشــمەکێش و 

ــات،  ــەر داه ــە، لەس ــەی، بۆمنوون ملمالنێیان

ــی  ــۆر و کوالیتی ــوێنی کار، ج ــی ش چاودێری

دەوڵەتییــەکان  و خزمەتگوزارییــە  کااڵکان 

ئەوپــەڕی  بــۆ  دەتوانێــت پەرەبســتێنێت 

بااڵدەســتەکانی  دامــەزراوە  ســنوورەکانی 

بەڕێوەبەرایەتیــی ئابــووری و چاودێریــی 

ــی  ــن گۆڕان ــەدا ناتوانی ــەم دۆخ ــی. ل سیاس

ــان  ــەوە؛ ئاس ــتم ڕەتبکەین ــی سیس بنچینەی

ــەوە،  ــە ڕووداوێک ــە ل ــەم گۆڕان ــە ئ ــە ک نیی

شۆڕشــگێڕانەی  لەناوبردنــی  وەک 

ــت،  ــتەبەر ببێ ــی، دەس ــەاڵتی دەوڵەت دەس

بــەاڵم مومکینــرە کــە هاوتەریــب بێــت 

و  ئیســتیهالکی  پڕۆســەیەکی  لەگــەڵ 

لەناوچوونــی بەردەوامــی توانســتی نەزمــی 

بااڵدەســت لــە بەرهەمهێنانــەوەی خــۆ و 

ــەکەری دەزگا  ــی گەش ــا بێچمگرتن هەروەه

ئەڵتەرناتیڤەکانــدا.

ــتووە  ــیناریۆیان داڕش ــەم س ــە ئ ــەی ک ئەوان

بەکەمزانینــی  و  بچووککردنــەوە  بــەرەو 

ڕۆشــتوون  کۆمەاڵیەتییانــە  هێــزە  ئــەو 

کــە ئەزموونەکانــی خەڵــک لــە جیهانــی 

کۆمەاڵیەتــی پارچــە پارچــە، ئەتۆمیــزە و 

وەک  بکەرگەلێکــی  دەکەنــەوە.  تایبەتــی 

حەقدەســت،  هەاڵواردنەکانــی  بونیــادە 

ســەرچاوە  لــە  قەیــران  هەاڵوســان، 

پەرەســەندنی  و  حکومــەت  داراییەکانــی 

ئابووریــی ناڕێک کــە لێکەوتەکانــی قەیرانی 

ئابــووری بەســەر »گروپ«گەلێکــی وەک 

ــەکان  ــااڵچووان، نەخۆش ــۆرەکان، بەس بەرخ

و قوتابیانــی منداڵــدا دەشــکێنێتەوە، پاکیــان 

گۆڕانــکاری  زنجیرەیــەک  لــە  بەشــێکن 

ــو  ــن تاک ــەڵ دەکرێ ــر تێک ــەڵ یەک ــە لەگ ک

بــەرەی دژبــەر و ناڕەزایەتیــی چینایەتــی بــە 

بەردەوامــی تووشــی پەرتەوازەیــی بکــەن و 

وایــان لێدەکــەن کەمــر تێیانبگەیــن )هێڵــد 

1982، 1989(. تایبەمتەندیــی دیــاری ئــەم 

ئاراســتانە پەیدابوونــی ئــەو شــتەیە لــە 

کــە  ڕۆژئاواییــەکان  کۆمەڵــگا  زۆربــەی 

دەســتەیی«  »تەمهیداتــی  دەنێــن  نــاوی 

)corporatist arrangements(. دەوڵــەت 

پاراســتنی  بــۆ  خۆیــدا  هەوڵــی  لــە 

بەردەوامیــی نەزمــی بااڵدەســت زۆرجــاران 

پشــتیوانیی  تەڵبژێرانــە  شــێوەیەکی  بــە 

کــە  لەپشــتبوو  گروپــی  کۆمەڵێــک 

ــە  ــەرە، وات ــتیوانییان دیاریک ــەند و پش پەس

ــەری  ــی فرەجەمس ــەرمایەداریی مۆنۆپۆل س

نوێنەرانــی  پاشــان  ڕێکخــراو.  کاری  و 

)یەکێتیــە  ســراتیژییانە«  »گروپــە  ئــەم 

کۆنفێدراســیۆنە  یاخــود  کرێکارییــەکان 

بازرگانییــەکان( لەپــاڵ نوێنەرانــی دەوڵەتــدا 

دەســتوەردەدەن تاکــو ئــەو هەڕەشــانەی 

سیاســیە  ســەقامیگیریی  لــە  ڕووی  کــە 

لەڕێگــەی پڕۆســەی وتووێــژ و چەنەلێدانــی 

پەرلەمانییــەوە  بــان  و  ناڕەســمی  زۆر 

لەهەمبــەر بەرینکردنــەوەی بەرژەوەندییــە 

دەســتەییەکانی خۆیانــەوە کۆتایــی پێبهێنــن 

)شــمیتێر 1977، پانیــچ 197، ئۆفــێ 1980(. 

چینایەتــی«  »سازشــێکی  کــە  لێرەوەیــە 

ڕوودەدات،  دەســەاڵتداراندا  لەنێــوان 

تۆرتــەکان،  گروپــە  تێچــووی  بــە  بــەاڵم 

نەخۆشــەکان،  بەســااڵچووان،  بۆمنوونــە 

ــە  ــتان و ناوچ ــپی پێس ــەکان، ناس نایەکێتیی

ــە  ــەی ک ــەو ناوچان ــە ئ ــەکان، بۆمنوون تورت

بــە پیشەســازییە »ڕوولەتیاچوون«ـــەکانیان 

چیــر گرنگییەکــی بنەڕەتییــان بــۆ ئابــووری 

ــە  ــر 1982(. لێرەوەی ــد و کریگێ ــە )هێڵ نیی

خەباتــی  دیاریکەرەکانــی  بــەرە  کــە 

پەرتــەوازە  جارەهــا  دەتوانــن  چینایەتــی 

دۆخــەدا  لــەم  ببێــت.  پارچــە  پارچــە  و 

و  ناســەقامگیر  سیاســییە  بەدواهاتــە 

دەمێننــەوە. لــەرزۆک 

ئاڕاســتە  کۆمەڵێــک  ئەمانــە،  ســەرباری 

ــاد  ــورس زی ــی ق ــە ئەگــەری قەیران هــەن ک

بــە  لەپەیوەندیــدا  واســتەگەریی  دەکات. 

گروپــە بااڵدەســتەکانەوە لەالیــەن ســراتیژە 

موعامەلــە  یاخــود  سێکتاریســتەکان 

کۆڵەکەکانــی  »تایبەت«ـــەکان،  شــیرینە 

پەرلەمانــی  هەڵبــژاردن/  پشــتیوانیی 

ئــەو  دەپووکێنێتــەوە،  تورتــەکان  گروپــە 

پێویســت  لەوانەیــە  کــە  پشــتیوانییەی 

بێــت بــۆ مانــەوەی حکومــەت. بنچینەییــر 

ــدە دەســتەییەکان دەتوانێــت  لەمــە، تەمهی
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جەماوەریــی  باوەڕپێکراوەیــی  کپڵەکانــی 

شــێوەیەکی  بــە  کــە  دەزگایانــەی  ئــەو 

دەکــەن  ئاڕاســتە  لێکدژییــەکان  نەریتــی 

و  حزبییــەکان  سیســتمە  -بۆوێنــە، 

چەنەلێــدان  و  وتووێــژەکان  بەڵینەکانــی 

بــەم  لەناوبەرێــت.  دەســتەجەمعیەکان_ 

دەتوانێــت  تــازەکان  تەمهیــدە  چەشــنە، 

و  هەبێــت  پێچەوانــەی  دەرەنجامــی 

پێکهاتنــی ئــەو بزووتنەوانــە دنــە بــدات 

و پشــتیوانیی لێبــکات کــە ڕادەبــن دژی 

دۆخــی هەبوو و پشتبەســن بەو کەســانەوە 

کــە لــە پڕۆســەکانی بڕیاردانــی یەکالکەرەوە 

وەالنــراون، وەک کرێکارانــی کارخانــەکان 

جــودا لــە فەرمانبــەران و بەڕێوەبەرانــی 

یەکێتییــەکان،  نوێنەرانــی  و  فەرمانگــە 

ــەکانی  ــەڵ پرس ــەروکاریان لەگ ــەی س ئەوان

ژینگــە هەیــە و چاالکانــی بزووتنــەوەی 

.)1980 )ئۆفــێ،  ژنــان 

لەمــەڕ  قــووڵ  گومانێکــی  گەرچــی 

لەئارادایــە،  نەریتــی  سیاســەتکردنی 

لەگــەڵ ئەمــەدا بێباوەڕییەکــی بەرچاویــش 

ســەبارەت بــە ئەڵتەرناتیڤەکانــی دۆخــی 

بااڵدەســتەکانی بوونــی هەیــە: ڕوانگەکانــی 

هەڵبــەت  و  ســارد  جەنگــی  ســەربە 

ســتالینیزم،  کەوتنــی  و  ســەرهەڵدان 

ئەندێشــە سۆسیالیســتییەکانی لەبەرچــاوی 

بێباوەڕییەکــی  خســتووە.  زۆرکــەس 

ــە  ــە ک ــی هەی ــارەوە بوون ــەم ب ــاو ل بەرچ

بوونیــان  دەتوانــن  دەزگاکان  کام جــۆری 

هەبێــت و هەرەوەهــا لــەم بــارەوە کــە 

ــتی  ــیی گش ــی سیاس ــە هێڵ ــن کام دەتوانی

ــە  ــک هەی ــەم جــۆرە هۆکارێ ــەر. ب بگرینەب

ــەو گومــان  ــن کــە ئ ــاوەڕ بکەی ــەوەی ب بۆئ

ــک  ــەی خەڵ ــە زۆرب ــاوەی ک ــتنە ب و دانیش

سیاســییە  دەزگا  بــە  پەیوەندیــدا  لــە 

پێدەکــەن  هەســتی  بااڵدەســتەکانەوە 

ناڕەزایەتیــی  بنەمایەکــی  بــە  دەتوانێــت 

ــوودا.  ــە داهات ــت ل ــر دابرنێ ــیی زیات سیاس

بــەاڵم هەروەهــا کــە کۆمەڵێــک ئەگــەر بــۆ 

ڕوانگــە ملمالنــێ خــوازەکان دژی دەوڵــەت 

زۆری  چرۆگەلێکــی  هەروەهــا  دێنــەدی، 

جۆرەکانــی بزووتنــەوەی سیاســی، بۆمنوونــە 

نــوێ«ش  »ڕاســتی  بزووتنەوەکانــی 

لەبابــەت  نیگەرانــی  ســەرهەڵدەدەن. 

گۆڕانــی بــێ ئاڕاســتە دەتوانێــت پەرەبــدات 

بــە پێویســتیی ســەقامگیری و جێگیرکردنــی 

دووبــارەی نەریــت و دەســەاڵت. ئەمــە 

»نیــو«  پەنابردنــی  بــۆ  بنچینەیەکــە 

کۆنزێرڤاتــەکان -یــان ڕاســتی نــوێ- بــۆ 

ئــەو  زۆربــەی  و  نەتــەوە  بــۆ  خەڵــک، 

کەســانەی کــە بــە توونــدی وا هەســت 

ناکرێــن. نوێنەرایەتــی  دەکــەن 

کــە  لێبکەینــەوە  جەختــی  گرنگــە 

ئاڕاســتەگەلێکی وا، وێــڕای هەمــوو ئاڵــۆزی 

و  لەبــار  ناتوانــن جــودا  لێڵییەکانیــان،  و 

و  تەفســیر  نێونەتەوەییــەکان  گوشــارە 

بکرێــن. جیهانــی ســەرمایەداری  رشۆڤــە 

بــە پشتبەســن بــە بــازاڕی نێونەتەوەیــی 

ســەریهەڵدا و پــر پشــتی بــە بازرگانیــی 

پەیوەندییــە  فرەچەشــنیی  نێونەتەوەییــە. 

دەوڵەتانــی  نێــوان  ئابوورییەکانــی 

نەتەوەیــی کــە لــە چاودێــری و بەاڵدەســتیی 

بۆچوونەکانی 
باکۆنین لەناو 
بەشەکانی 
»ئەنتەرناسیۆناڵ«دا، 
بەتایبەت لە 
ئیسپانیا، باشووری 
ئیتالیا و هەندێک 
بەشی فەرانسا 
و سویسرا، 
پشتیوانیەکی 
ڕوولەگەشەی 
پەیداکرد
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تێدەپەڕێــت  دەوڵەتانــە  لــەم  هەریەکــە 

پەرەســەندنی  1974(؛  )والێرشــتاین 

ئابووریــی نالەبــار و پەرەســەندنی ئابووریی 

ناڕێــک بەگشــتی لەنــاو و لەنێــوان کۆمەڵــگا 

واڵتانــی  و  پێشــکەوتووکان  پیشەســازییە 

کۆمەڵێــک  ئەگــەری  ســێیەمدا،  جیهانــی 

کــە  ئــەوەی  لەســەر  دلێرانــە  خەباتــی 

ــە قــەراخ نەزمــی  ــد و کــێ ل ــە ناوەن کــێ ل

ــەوەی  ــە و هەروەهــا لەســەر ئ ئابوورییدای

کــە کــێ چاودێریــی چ ســەرچاوەگەلێک 

زیــاد  بەســەریدا،  بااڵدەســتە  و  دەکات 

دەکات. ئــەوەی ناکرێــت ڕەچــاوی نەکەیــن 

ــە جەوهــەر  ــەردار و ب ــدە ئەگ ــی زێ چیەتی

نێونەتەوەیــی  سیســتمی  مەترســیداری 

دەوڵەتانــی نەتەوەییــە کــە ســەرچاوەکانیان 

پەرەســەندنی  پێــش  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

لەژێــر  قــووڵ  بــەاڵم  ســەرمایەداری 

ــەرمایەداریدا  ــەندنی س ــی پەرەس کاریگەری

.)1978 )پووگــی  بــووە 

لــەم ڕووەوە، بۆ تێگەیشــن لە ئاڕاســتەکانی 

هەنووکــەدا،  دۆخــی  لــە  قەیــران 

شــیکارییەکی جیــاواز لەمــەڕ ئــەو بــارە 

و  ســنوورارێتییەکان  کــە  نێونەتەوەییــەی 

کــۆت و بەندەکانــی سیاســەتکردن کۆمەڵــگا 

مۆدێرنــەکان و بەســتێنەکەی بێچــم دەدات، 

پێویســتە. ڕێــک بەریەککەوتنــی پڕۆســەکان 

و کۆمەڵێــک ڕووداو لــە پنتــە نەتەوەییەکان 

ــەکان،  ــە تایبەت ــە دەوڵەتیی ــی فۆڕم -قەیران

ســەرهەڵدانی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتــی و 

ــە  ــکان، کۆمەڵێــک لێکــدژی ل سیاســییە نوێ

پەیوەندیــدا بــە حکومەتەکانــەوە، حزبەکان 

ــەڵ  ــەکان- لەگ ــێنە ئابووریی و ئینستیتوەیش

بــە  کــە  نێونەتەوەییەکانــە  گۆڕانکارییــە 

یەکالکەرەوەکانــی  دیاریکــەرە  هــۆکارە 

قەیرانــە گۆڕانکارانــەکان دادەنرێــت کــە 

کۆمەڵــگا  ڕێکخــراوی  بنەمــای  لەســەر 

ــپۆل 1979(.  ــت )سکۆس ــەری دادەنێ کاریگ

بتوانیــن  ئەســتەمە  ئەمانــە،  ســەرباری 

تێبگەیــن کــە وەهــا رشۆڤەیــەک چــۆن 

کــە  بگرێتەخــۆی  فۆڕمێــک  دەتوانێــت 

مارکســیزمی کالســیک ڕۆیدەنێــت، ئەویــش 

لەســەر  مارکســیزم  کــە  بــەو جەختــەی 

گەشــەکەری  زیادکردنــی  وەک  مێــژوو 

ــی  ــی چینایەت ــگای خەبات ــگاکان لەڕێ کۆمەڵ

هەیەتــی )گیدێنــز 1985(. وادەردەکەوێــت 

لەنێــوان  و  لەنــاو  گۆڕانکارییــەکان 

شــێام  ئــەم  ســنوورەکانی  کۆمەڵگاکانــدا 

ئامڕازەکانــی  تێکشــکاندووە.  چەمکیــەی 

تیــۆری  بــۆ  پایەیــەک  وەک  مارکســیزم 

قەیرانــی هاوچــەرخ ناتــەواون.

بەســت،  بڕواننــە:  زیاتــر  زانیاریــی  بــۆ 

ــز،  ــان 1976، گیدێن ــی، ویلی ــل و کانال مایکێ

ــڵ.  ــاڕ. ئێ ــای. ئ ــد، ئ ــی 1985، گێرلەن ئانتۆن

ــن 1973 )1976(،  ــاس، یورگێ 1941، هابێرم

لەگــەڵ  و   ،1989  ،1983 دێڤیــد  هێڵــد، 

کریگێــر، جــۆل 1982، ئۆکانــۆر، جەیمــز 

1973، ئۆفــێ، کالوس 1972، 1980، پانیــچ 

1977، پۆگــی، جــان فرانکــۆ 1978، شــمیتێر 

 ،1979 ســکاچپۆل   ،1977 ســی.  پــی. 

.1974 ئێامنوێــل  والێراشــتاین، 

دێڤید هێڵد

قەیران لە کۆمەڵگای 
سۆسیالیستیدا

)crises in socialist society(
تــا ئــەم دوواییانــە ئەندێشــەی قەیــران لــە 

بەشــێک  سۆسیالیســتیدا  کۆمەڵگایەکــی 

مارکسیســتی.  ئەندێشــەی  لــە  نەبــوو 

بــە  سۆســیالیزم  بەپێچەوانــەوە، 

ناکۆکییــەکان  یەکجارەکیــی  چارەســەری 

دادەنــرا  ســەرمایەداری  قەیرانەکانــی  و 

ــەم  ــەی یەک ــتی بەپل ــۆری مارکسیس ــە تی ک

ڕووبــەڕووە.  شــیکارییەکەیدا  لەگــەڵ 

ــان  ــان حەزەری ــس بۆخۆی ــس و ئەنگڵ مارک

ــە  ــەڕ پلەبەندیی ــبینی لەم ــە پێش ــرد ل دەک

ئاینــدە،  کۆمەڵــگای  کۆمەاڵیەتییەکانــی 

ــە  ــی بنچین ــەوە بەپێ ــدی ئەوان ــە دی ــە ل ک

تایبەتەکانــی خۆیانــەوە بااڵیــان دەکــرد، 

ــەوەی  ــوون ل ــان ب ــی بێگوم ــەاڵم بەڕوون ب

ئــەم پڕۆســە پێگەیشــتنێکی هاوئاهەنگــە و 

ــەکان  ــە چینایەتیی ــدی تووشــی لێکدژیی چی

»بەرهەمهێنەرانــی  تیایــدا  و  نییــە 

)و  کۆیــی  شــێوەیەکی  بــە  یەکگرتــوو« 

تاڕادەیــەک خۆڕســک( کاردەکــەن تاکــو 

گومانــی  پێشــبخەن.  گشــتی  باشــەی 

ــتەکانی  ــە مارکسیس ــک ل ــە هەندێ تێدانیی

دەزانــی  ئەمەیــان  دوایــی  نــەوەی 

کۆمەڵــگای  و  ئابــووری  بونیــادی  کــە 

ــەوە  ــچ ڕوویەک ــە هی ــە ل ــتی، ک سۆسیالیس

گرفــت  زۆرێــک  نییــە،  ســکار  پرســێکی 

 )1920( کاوتســکی  ئــاراوە.  دەهێنێتــە 

پــاش  »ڕۆژی  لەمــەڕ  نووســینێکیدا  لــە 
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دژوارییانــەی  ئــەم  بەشــێکی  ڕاپەڕیــن« 

خوێنــدەوە، لەحاڵێکــدا ئۆتۆ باوێــر )1919( 

لــەو باوەڕەدایــە کــە پڕۆســەی بونیــادی 

چینــی  ئــەوەی  پــاش  سۆسیالیســتی، 

ــی  ــەاڵتی سیاس ــە دەس ــتی ب ــکار دەس کرێ

ڕابــگات، لــەڕووی پێویســتییەوە خــاو و 

ئەســتەم دەبێــت، چونکــە »نــەک دەبێــت 

ــە دابەشــکردنی مونســیفانەتری  دەســتی ب

کااڵکان ڕابــگات، بەڵکــو هەروەهــا دەبێــت 

نابێــت  ڕێکبخاتــەوە؛  بەرهەمهێنــان 

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری  سیســتمی 

هــاوکات  ئــەوەی  بەبــێ  لەناوبەرێــت 

ــکات  ــا ب ــتی بەرپ ــی سۆسیالیس ڕێکخراوێک

کــە بتوانێــت النیکەم بــە هەمــان کارامەیی 

ســەرباری  بەرهەمبهێنێــت«.  کااڵکان 

هەمــوو ئەمانــە، بەگشــتی مارکسیســتەکان 

پێشخســتنی  ئەرکــی  و  ڕاپەڕانــدن  بــۆ 

تەیــار[  ]و  ئامــادە  نــوێ  ئابووریــی 

نۆیــرات  جــۆرەی  بــەو  هــەر  نەبــوون، 

)1920( بــە ئامــاژەدان بــە »کۆمســیۆنی 

پیشەســازی«  سۆسیالیســتیکردنەوەی 

لــە ئەڵامنیــادا دامــەزرا،  کــە لــە 1918 

ئابووریــی  »تەکنیکــی  دەنووســێت: 

گیرابــوو.  نادیــدە  قــووڵ  سۆسیالیســتی 

لەبەرامبــەردا، تەنیــا ڕەخنــە لــە کۆمەڵــگای 

لەئەنجامــدا،  دەگیــرا«؛  ســەرمایەداری 

»بــاس و موناقەشــەگەلی دوورودرێــژ و 

نــەزۆک دەکــران و پیشــاندەری جــۆر و 

بــوو«. ڕاوبۆچوونــەکان  چەشــنەکانی 

ــوو کــە  ــاش 1917 ب ــە ڕووســیای پ ــەاڵم ل ب

ــن شــێوە  ــە گرژتری ــەم کێشــەیە ب ئ

کێشــەیەکی  دەرخســت،  خــۆی 

دواکەوتوویــی  لێکــدراوی 

بەهــۆی  وێرانیــی  و  پیشەســازی 

ناوخۆیــی  جەنگــی  جەنــگ، 

دەرەکــی.  دەســتێوەردانی  و 

و  بــاس  1920دا  دەیــەی  لــە 

موناقەشــەگەلێکی دژوار و بەتیــن 

)لینیــن(  بەتایبــەت  ســازبوو کــە 

)پرابراژینســکی(  و  )بوخاریــن(  و 

لــەم باســانەوە گالنــد؛ ســەرباری 

باســانەی  ئــەو  ئەمانــە،  هەمــوو 

ســەرنجەکە پــر لــە جــاران لەســەر 

پیشەســازیکردنەوەی خێــرا )ئێرلیــخ 

بــوو  شــتە  لــەو  ڕووی  و   )1960

»دامەزراندنــی  ناونرابــوو  کــە 

-تــا  واڵت«دا  یــەک  لــە  سۆســیالیزم 

کۆتایــی  دیکاتۆریــی ســتالین  ئەوکاتــەی 

پێهێنــا- هــەر لەوکاتــەوە هێــامی ســوڵتەی 

و  کۆمۆنیســت  حزبــی  تەواوەتیــی 

ســەبارەت  بــوو  ســتالین  سیاســەتەکانی 

هاوبەشــیکردنەوەی  و  پیشەســازی  بــە 

سیســتمە  ئــەم   1945 پــاش  زۆرەملــێ. 

بەســەر  تۆتالیتێــر(  )بڕوانــە  گشــتخوازە 

ــەپا  ــدا داس ــای ڕۆژهەاڵتی ــی ئەوروپ واڵتان

1950دا  لــە  یوگوســالڤیا  )ئەگەرچــی 

ــەم سیســتمە  ــدا خــۆی لەدەســتی ئ هەوڵی

ڕزگار بــکات(، بــەاڵم پــاش مەرگــی ســتالین 

لــە 1953دا ناســەقامگیریی ئــەم سیســتمە 

ــۆرەی  ــەو ج ــەر ب ــرد، ه وردە وردە زیادیک

بەردەوامیــی شۆڕشــەکانی دەیەکانــی 1950 

و 1960 ســەملێنەر و شــایەتن بــۆ ئەمــە. 

ــدا  ــەی دوایی ــە دەی ــران ل ــانەکانی قەی نیش

بەخێرایــی  ئەوروپاشــدا(  و  چیــن  )لــە 

ڕاســانەکانی  لــە  و  تەشــەنە دەســتێنێت 

کۆتایــی 1989دا، کــە دەبێتــە دەســپێکی 

بیناکردنــەوەی ڕیشــەیی کۆمەڵــگا، دەگاتــە 

لوتکــە.

بــەم  تاڕادەیــەک  قەیــران  دەتوانــن 

وێنابکەیــن  و  پێناســە  »گشــتی«یە  واتــا 

کــۆی  لەســەر  قــووڵ  کاریگەریــی  کــە 

-ئابــووری،  کۆمەاڵیەتــی  چوارچێــوەی 

کولتــووری-  و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی، 

ئابوورییــدا،  پانتــای  لــە  دادەنێــت. 

زێــدە  بەرنامــەی  داڕشــتنی  گرفتەکانــی 

ــکەوتووتر،  ــە پێش ــە ئابووریی ــوو ل چڕەوەب

گۆڕانــی  لەحاڵــی  و  فرەچەشــنر  ئیدوارد بێرنشتاین؛ ڕێنیشاندەرێکی ڕیڤیزیۆنیست



241

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

بــوو  زیادبــوون  لــە  ڕووی  بەردەوامــدا 

پیشەســازی(،  بەرنامەداڕێژیــی  )بڕواننــە 

بــازاڕی  »ئابووریــی  ئەندێشــەی  و 

ــی  ــە پان ــڤ ب ــتی«ی ئەڵتەرناتی سۆسیالیس

خرایــە بــەر باســەوە و بــە شــێوەگەلی 

لــە  لێکــرا.  پشــتیوانیی  جۆراوجــۆر 

لێکــدراوەی  ئــەم  ســۆڤیەتدا  یەکێتــی 

بااڵدەســتەکان  بــازاڕە  و  بەرنامەڕێــژی 

تیایــدا  کــە  خۆشــدەکات  بوارێــک 

ریفۆڕمــە ئابوورییــەکان بەڕێوەدەچێــت. 

بــەاڵم لــە هەندێــک واڵتانــی ئەوروپــای 

ڕوویــان  نوێــکان  ڕژێمــە  ڕۆژهەاڵتــدا 

ــی  ــی تەواوەتی ــەوە و نەفی ــردە ڕەتکردن ک

ئابــووری  بەرنامەڕێژییەکــی  هەرجــۆرە 

کۆمەاڵیەتــی  خاوەندارێتیــی  و 

بــۆ  بەهێــز  بزووتنەوەگەلێکــی  و 

ســەقامگیریی دووبــارەی ئابووریــی بــازاڕی 

ئــازادی ســەرمایەداری ســەریان هەڵــدا.

بزووتنــەوە  لــە  سیاســیش  قەیرانــی 

چەشــنە  بــەم  هــەر  شۆڕشــگێڕانەکاندا 

خێراتــری  گرنگییەکــی  و  توونــدە 

کــە  بزووتنەوانــەی  ئــەو  پێدەدرێــت، 

بووژانــەوەی  ســەرەکییەکانیان  خواســتە 

و  ئــازاد  هەڵبژاردنــی  دیموکراســی، 

دەســەاڵتی  پاوانــی  بــە  کۆتاییهێنانــە 

ســڕینەوەی  بەتایبــەت  و  کۆمۆنیســتی 

هێزەکانــی پۆلیســی نهێنــی ئامــادە لــە 

ــی  ــا دژایەتی ــوێنێکدا. هەروەه ــوو ش هەم

ژیانــی  ڕزگاریــی  خوازیــاری  سیاســی 

کولتــووری لــە کــۆت و بەنــدی سانســور و 

ــیزمی  ــەپاندنی مارکس ــە داس ــان ب کۆتایهێن

و  فەرمــی  دۆکرینــی  وەک  دۆگامتیــک 

خۆشــکردنی بــواری ئــازادی چاپەمەنــی/ 

ــەرە  ــاکان و ڕێب ــی میدی ــدن و باقی ڕاگەیان

بەرجەســتەکانی نووســەران، هونەرمەندان، 

پاڵنــەری  خوێندکارانــن.  و  مامۆســتایان 

دژبــەرەکان  بزووتنــەوە  ســەرەکیی 

ســەرچاوەکانیان دەگەڕێتــەوە هــەر بــۆ 

ــی  ــۆ دیموکراس ــتیانە ب ــتە گش ــەم خواس ئ

شــارۆمەندییەکان  بنەڕەتییــە  مافــە  و 

پێکهێنانــی  مافــی  -بۆمنوونــە 

ــوو  ــەکان لەهەم ــەکان و یەکێتی ئەنجومەن

ــری  ــە چاودێ ــا ل ــدا، جی ــگای مەدەنی کۆمەڵ

ــەم  ــتەی ئ ــی. ئاڕاس ــتیی دەوڵەت و بااڵدەس

بزووتنــەوە لــە ئەوروپــای ڕۆژهەاڵتــدا پــر 

دژی سیســتمی سیاســیی بااڵدەســت بــووە، 

ــە  ــا ل ــەی 1980دا تەنی ــەی دەی ــە میان و ل

یەکێتیــی ســۆڤیەتدا )و لــە بەســتێنێکی 

گۆڕانــەکان  یوگوســالڤیا(  لــە  جیــاواز 

لەنــاوەوەی حکومەتــە کۆمۆنیســتییەکان 

خۆیــان دەســتیپێکرد. بــەاڵم لەکۆتایــی ئــەم 

دەیــە، لــەم دوو واڵتــەدا، هەربــەو جــۆرەی 

کــە ئازادیــی بــاس و موناقەشــەی سیاســیی 

پەرەیســەند، گرفتەکانــی ئــەم حکومەتانــە 

نــوێ  حزبــی  کۆمەڵێــک  زیادیکــردووە، 

هەڵبژاردنــی  وردە  وردە  و  پێکهاتــوون 

هەروەهــا  و  بەڕێوەدەچێــت؛  ئــازاد 

هەســتە  لەدایکبوونــەوەی  بەهــۆی 

نەتەوەتییــەکان و بزووتنــە ناسیۆنالیســتییە 

هەروەهــا  )کــە  ســەرکوتکراوەکانەوە 

ئەوروپــای  کــۆی  لەســەر  کاریگەریــی 

دژوارییانــە  ئــەم  دانــاوە(  ڕۆژهــەاڵت 

ئۆتۆ باوێر لەو 
باوەڕەدایە کە 

پڕۆسەی بونیادی 
سۆسیالیستی، پاش 
ئەوەی چینی کرێکار 
دەستی بە دەسەاڵتی 

سیاسی ڕابگات، 
لەڕووی پێویستییەوە 

خاو و ئەستەم 
دەبێت، چونکە »نەک 

دەبێت دەستی 
بە دابەشکردنی 
مونسیفانەتری 

کااڵکان ڕابگات، 
بەڵکو دەبێت 

بەرهەمهێنانیش 
ڕێکبخاتەوە
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بزووتنــە  بوونەتــەوە.  ئەوەنــدە  دوو 

دژبــەرەکان لــە درێــژەی دەیــەی 1980 لــە 

ــەم  چینیشــدا پەرەیســەندووە و گەرچــی ئ

بزووتنەوانــە لــە هاوینــی 1989دا لەڕیگەی 

ــە  ــارە ک ــەرکوتکران، دی ــەوە س توندووتیژی

ــووری  ــاری ئاب ــە ب ــاڵو ل ــی بەرب ناڕەزایەتی

ــت و  ــیەوە دەردەبڕێ ــی دیموکراس و کەوتن

ناســەقامگیرە. هەروەهــا  حکومــەت 

»سۆسیالیســتییە  واڵتــە  لــە  قەیــران 

شــێوەیەکی  بــە  کــە  ڕاســتەقینەکان«، 

تایبــەت لــە زنجیرەیەک نووســیندا لەبابەت 

»قەیــران لــە سیســتمەکانی هاوشــێوەی 

ســۆڤیەت«دا )مێلــی نێــر 1989_ 1982( 

شــیکراوەتەوە و ئــەو گۆڕانــە بەرچاوانــەی 

کــە لــە درێــژەی زســتانی 1989 تــا 1990دا 

دەســتیپێکردووە، کۆمەڵێــک پرســی گرنگــی 

مارکسیســتی  ئەندێشــەی  بەرامبــەر 

یەکــەم،  پلــەی  بــە  ئــاراوە.  دەهێنێتــە 

ــەوە.  ــژوودا بچین ــۆری مێ ــە تی ــتە ب پێویس

ــای  ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــک ل ــەر هەندێ ئەگ

ســەرمایەدارییان  هەنووکــە  ڕۆژهــەاڵت 

شــێام  ئــەو  کەواتــە  بووژاندۆتــەوە، 

گــوزاری  و  تێپەڕبــوون  کــە  مێژووییــەی 

پێویســت، یاخــود پێشــبینیی گوزارێکــی 

دەکــرد،  سۆســیالیزم  بــۆ  ئەگــەرداری 

ناچــارە دەســت و پەنجــە لەگــەڵ دیــاردەی 

سۆســیالیزمەوە  لــە  گــوزار  لەنــاکاوی 

ڕاســتە  نەرمبــکات.  ســەرمایەداری  بــۆ 

بــە هێنانەئــارای  ئــەم پرســە  دەتوانیــن 

ــە  ــن ک ــەم بەڵگەســازییە چارەســەر بکەی ئ

ــوون  ــە سۆسیالیســتی نەب ــەو کۆمەڵگەیان ئ

بەڵکــو »ســەرمایەداریی دەوڵەتــی« یاخــود 

»دەوڵەتانــی کرێکاریــی شــێواو )الدەر(« 

یــان »ئابوورییــە دەوڵەتییە گشــتخوازەکان« 

ــان  ــی بااڵدەســت ی ــدا چین ــە تیای ــوون، ک ب

یــان  ســەریهەڵداوە  نــوێ  نوخبەیەکــی 

ــگاو  ــدا هەن ــپاندنی خۆی ــگای چەس ــە ڕێ ل

بــەو جــۆرەی کــە  هەڵدەگرێــت، هــەر 

مارکسیســت  ڕەخنەگرانــی  زۆربــەی 

کۆمەڵگاکانــی جــۆری ســۆڤیەت -بۆمنوونــە 

ئۆتریشــیەکان،  مارکسیســتە  کاوتســکی، 

ترۆتســکی، بیرمەندانــی گروپی پراکسیســی 

فرانکفــۆرت  قوتابخانــەی  و  یوگوســالڤیا 

وەهایــان کــردووە.

ــە، هــەر ســەبارەت بەمــە  ســەرباری ئەمان

پرســێکی مێژوویــی دیکــە ســەرهەڵدەدات، 

ــش  ــی مێژوویی ــن پرس ــە گرنگری ــە ڕەنگ ک

ئــەم  ڕوونکردنــەوەی  ئــەوەش  بێــت، 

ــە  ــانەی ب ــەو شۆڕش ــوو ئ ــە چیب ــە ک خاڵەی

ئیلهــام وەرگرتــن لــە مارکســیزم بەرپابــوون، 

کۆمەڵــگای  کۆمەڵێــک  لێکەوتەکــەی 

قەیراناوییــان  لەکۆتاییــدا  و  ســتەمکار 

بەرینکردنــەوەی  و  پــەرەدان  خســتەوە. 

دەربڕینــە،  و  شــیکاریی  چەشــنە  ئــەم 

ئاڕاســتەگیریی  بــە  پابەنــدە  بێگومــان، 

ئەندێشــەی  ڕیشــەیی  و  دووبــارە 

کالســیک  مارکســیزمی  مارکسیســتی. 

بەتایبــەت لەگــەڵ شــیکاریی ســەرمایەداری 

بــوو،  ڕووبــەڕوو  پەرەســەندنەکەیدا  و 

ــارن  ــوو ناچ ــتەکانی داهات ــەاڵم مارکسیس ب

ــەرنجێکی  ــی و س ــە گرنگ ــل ب ــەم قای النیک

یەکســان بــن بــۆ ئەزموونــی مێژوویــی 

ــە سۆسیالیســتییەکان.  سۆســیالیزم و بزووتن

ــەوەی  ــە پێداچوون ــەوە نوێیان ــەم خوێندن ئ

چەمکــی  کۆمەڵێــک  بــە  بنچینەیــی 

رسووشــتی  چیــن،  وەک  مارکسیســتیی 

مــرۆڤ و شــۆڕش و کۆمەڵێــک چەمکــی 

ــی و  ــەاڵتی سیاس ــی دەس ــی نوێ بەتەواوەت

بونیــادی ئابــووری دەهێنێتــەوە ئــاراوە.

لــە  قەیرانــەدا  ئــەم  جەرگــەی  لــە 

کۆمەڵــگا سۆسیالیســتییەکاندا، کۆمەڵێــک 

کــە:  ئەندێشــەیە  ئــەم  نێــوان  ناکۆکــی 

بــاری  یەکگرتــوو«  »بەرهەمهێنەرانــی 

ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ژیانــی خۆیــان 

خۆیــان  »مێــژووی  و  دیاریدەکــەن 

دروســت دەکــەن« و واقیعــی دیکتاتۆریــی 

سیاســی، ســوڵتەی گروپێکــی کۆمەاڵیەتیــی 

گرفتــە  و  ئابووریــدا  بەســەر  نایــاب 

بەرنامەڕێــژی  لــە  زیادبوونــەکان  ڕوولــە 

ڕێگــەی  لــە  ئابــووری  ڕێکخســتنی  و 

ئەپاراتوســێکی چــڕەوە بــووە. هەنووکــە 

هــەر ئــەم »ناکۆکییانــەی سۆسیالیزم«ـــە 

ــی و  ــیکاریی تەواوەت ــە ش ــتی ب ــە پێویس ک

هەیــە. جیــدی 

بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕواننــە: بۆتۆمــۆر، 

ــتا  ــد. و مامۆس ــچ، زێ ــۆم 1990، گۆلۆبۆڤی ت

نێــر،  مێلــی   ،1986 ئێــس.  یانۆڤیــچ، 

زێدێنــک )بەڕێوەبــەر( 9_ 1982، نۆیــرات، 

دۆمێنیکــۆ  تۆنــی،   ،)1973(  1920 ئۆتــۆ 

.1988 ماریــۆ 

تۆم بۆتۆمۆر


