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سۆسیالیزم، ماركس و ئەنگلس
سۆن ئەریك لیدمان

لە فارسییەوە: یاسین عومەر
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1. سۆسیالیزم لە سەدەی نۆزدەیەمدا

بە درێژایی سەدەی نۆزدەیەم زنجیرە ڕەوتێكی جیاواز و دژ بەیەك 

دەركەوت، كە هەموویان بانگهەڵخەری ناوی سۆسیالیزم بوون. تاكە ڕوی 

لەبەرامبەر  لێدەدا،  ئەوەیان  الفی  كە  بوو  ئەمە  ڕەوتانە  ئەو  هاوبەشی 

هەروەها  ئاینی(،  پیاوانی  )خانەدان و  تەقلیدییەكان  دەستەبژێرە  چینە 

بوو،  زیادبوون  لە  ڕوو  دەسەاڵتی  ب��ەردەوام  كە  بۆرژوازییەی  چینە  ئەو 

نوێنەرایەتی بەرژەوەندییەكانی خەڵكانی هەژار و نەدار و مەحروم دەكەن 

_نەك هەر پرۆلیتاریای پیشەسازی بەتەنها. سۆسیالیستەكان لەو باوەڕەدان 

جۆرە  بە  جێگرتنەوەی  و  تایبەتی  خاوەنداریەتیی  وەالنانی  ڕێگەی  لە  كە 

خاوەنداریەتێكی گشتی دەكرێت بەسەر نایەكسانیی كۆمەاڵیەتی و ئابووریدا 

ئەوەندە  ئامانجە  بەم  دەستڕاگەیشتن  بۆ  ئەوان  ڕێگەچارەكانی  زاڵببین. 

جیاوازە كە تەنها لە وردەكارییە بێبایەخەكاندا دەتوانرێت خاڵی هاوبەشی 

نێوانیان ببینرێت.

كە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  سۆسیالیستییەكان  ڕەوتە  هەمەچەشنی 

ببێت.  ناڕۆشن  و  لێڵ  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  )سۆسیالیزم(  زاراوەی  واتای 

سیستەمی  پێچەوانەی  كە  دیدگایەك  هەر  )پارێزگاران(  كۆنسێرڤاتیڤەكان 

مەوجود بێت بە سۆسیالیستی دادەنێن، كەچی لیبراڵەكان هەر جۆرە هەوڵێك 

بۆ ڕیكخستن و كۆنترۆڵكردنی بازاڕی ئابووری بە سۆسیالیزم دەزانن. 
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ڕەوتێك  نۆزدەدا،  سەدەی  سۆسیالیستییەكانی  ڕەوتە  نێو  لە  بەاڵم 

هەیە كە لە ڕوی ڕۆشنی تیۆرییەوە ئاڵۆزی  و كاریگەرییەكی قوڵ و فراوانی 

بەسەر ئەندێشەی كۆمەاڵیەتی ڕەوتەكانی دیكەوە هەیە. لەم كتێبەدا ڕەوتی 

ناوبراو، كە ماركس و ئەنگلس بناغەكەیان داناوە، بەناونیشانی سۆشیالیزمی 

سەدەی نۆزدە دەناسرێنرێت.

قسەوباس و  ئەو  ئەنگلس  ماركس و  بەرهەمەكانی  لە  دیار  بەشێكی 

دیكەدا  سۆشیالیستەكانی  بیرمەندە  لەگەڵ  ئەوان  كە  تێدایە،  مشتومڕانەیان 

كردویانە. لە بنەڕەتدا تێگەیشتنی زۆرێك لە تیۆرە بنچینەییەكانی ئەوان ئەگەر 

لەسەر زەمینەی تەعالیمە سۆسیالیستیەكانی بەرامبەرەكانیان لێیان بتوێژرێتەوە، 

ئاسانتر دەبن. ماركس لە نامەیەكی بەناوبانگیدا ڕونیدەكاتەوە كە گرنگترین 

كۆمەكی ئەو بۆ تیۆری سیاسی بریتییە لە:

سیستەمە  ناپایەداربوونی  تێپەڕین و  واتە  مێژووییبوون،  تیۆری  ا- 

كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكان )دەرەبەگایەتی، سەرمایەداری و هیتر(.

ب- تیۆری ڕوخاندنی سیستەمی سەرمایەداریی فەرمانڕەوا تەنها لە ڕێی 

شۆڕشێكەوە دەبێت، كە مسۆگەركەری دامەزراندنی دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریایە.

بەهۆی  ناچینایەتی  كۆمەڵگەیەكی  ڕێگەی  هەمواربوونی  تیۆری  ج- 

دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریاوە.

لەگەڵ  سنوربەندییە  س��ەرەوە،  خاڵەكەی  سێ   كۆتایی  خاڵی  دوو 

تێگەیشتنی سۆسیالیستەكانی دیكە، لە بارێكدا كە خاڵی یەكەم بەر لە هەر 

بیناكراو  سیاسیی  ئابووریی  بنەڕەتییەكەی  تیۆرە  لەگەڵ  پێچەوانەوەیە  شتێك 

لەسەر ئەمەی كە تەكامولی مێژوویی بە واتای جواڵنی لەسەرخۆ و بەردەوام 

بەرەو كۆمەڵگەیەكی كامڵی سەرمایەداری. زۆرێك لە سۆسیالیستەكان لە ژێر 

كاریگەریی قوڵی ئەم تیۆرییەدا بوون.
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ئەنگلس  ماركس و  كە  بەرجەستانەی  دیار و  سۆسیالیستە  ئەو  لەنێو 

وتووێژیان لەگەڵ كردون دەتوانرێت ناوی سان سیمۆن 1 و چارلز فۆریە2 و 

پرۆدۆنی3 فەرەنسایی و ڕۆبێرت ئۆینی4 ئینگلیزی بهێنرێت. ماركس و ئەنگلس 

ناوەی كە دواتر لە  ناو دەبرد، ئەو  ئەوانیان بە سۆسیالیستە یۆتوپییەكان 

تێكستە ناماركسییەكانیشدا بەكارهێنرا، بەاڵم لەو تێكستانەیشدا تێگەیشتنێك 

لەبەرامبەر ڕەخنەكەی ماركس و ئەنگلسدا هەبوو. 

ئۆین  پرۆدۆن و  فۆریە،  سیمۆن،  سان  سۆسیالیستییەكانی  تەعالیمە 

ئەوان  تیۆرییەكانی  وردتری  توێژینەوەی  بەاڵم  جیاوازن،  یەكتریدا  لەگەڵ 

لێرەدا كارێكی ئەستەمە، بۆیە لەبری ئەوە ئاماژە بۆ هەندێك لە بنەڕەتیترین 

ناكۆكییەكانی نێوان سۆشیالیزمەكەی ئەوان و ماركسیزم دەكرێت.

1. بەپێی تێگەیشتنی باوی ناو ماركسیستەكان، سۆشیالیزمی خەیاڵی 

دوژمنایەتی  نایەكسانی و  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەیە  ڕێگەچارەی  بەدوای 

كۆمەاڵیەتیی سەردەمەكەی خۆی لە یەكەیەكی ئابووری سنورداردا –كۆمەڵەی 

هەرەوەزیی كشتوكاڵی و پیشەسازی . 

2. سۆسیالیزمی خەیاڵی بە بەراورد لەگەڵ ماركسیزمدا سۆسیالیزمێكی 

خەیاڵییەكان،  سۆسیالیستە  لە  هەندێك  بۆچوونی  بەپێی  ناشۆڕاشگێڕانەیە. 

ناو  دیاریكراوی  ڕەوتگەلێكی  نێو  لە  هاوسەنگ  بەشێوەیەكی  سۆسیالیزم 

دیكەیان  ژمارەیەكی  بەبۆچوونی  دەكات.  گەشە  سەرمایەداری  سیستەمی 

ئاوەڵدوانەی دامەزراندنی سۆسیالیزم گۆڕانی ئابووری و كۆمەاڵیەتییە، نەك 

دواتر  كە  پرۆدۆنە،  ڕەوتە  ئەم  نوێنەری  دیارترین  سیاسی،  گۆڕانكاری 

بیروبۆچوونەكانی بوونە سەرچاوەی ئیلهامی ئانارشیستەكان )كە باوەڕیان بە 

تاكگەرایی هەبوو و سەبارەت بەهەر جۆرە دەسەاڵتێكی سیاسی بەبێزارییەوە 

دەدوان( و سەندیكالیستەكان )كە باوەڕداربوون بەوەی تەنها لەڕێی خەباتی 
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سۆسیالیزم  بە  دەستمان  دەتوانین  كرێكارییەكانەوە  یەكێتییە  یەكگرتووی 

ڕابگات. 

ڕاستەقینەی  هۆكاری  باوەڕەدان  لەو  سۆسیالیستەكان  سەرجەم   .3

نایەكسانی كۆمەاڵیەتی، ئەو پەیوەندیی خاوەندارێتییەیە كە فەرمانڕەوایە، 

خەیاڵییەكان  سۆسیالیستە  ئەنگلس،  ماركس و  بۆچوونەكانی  بەپێی  بەاڵم 

لەم  تێگەیشتنێكی  واتە  هەیە،  ئایدیالیستییانەیان  مێژوویی  تێگەیشتنێكی 

دیاریكراو  بۆچوونی  بیرو  هەندێك  ئەوەیە  شتێك  هەر  لە  بەر  چەشنە، 

_لە هەنگاوی یەكەمدا بە خەسڵەتێكی ئەخالقی_ بۆ بەدیهاتنی سۆسیالیزم 

بایەخێكی چارەنووسازیان هەیە. ئەوان هەر لە بناغەوە هەموو تەكامولێكی 

مێژوویی بە تەكامولی نمونەگەلێكی جیاواز و بەردەوام ڕوو لە پێشكەوتن، 

باوەڕیان  خەیاڵییەكان  سۆسیالیستە  كە  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  وەردەگرن. 

بەوە هەبوو كە مرۆڤەكان وێڕای وابەستەگیی چینایەتی جیاواز جیاوازیان 

ڕێگەی  لە  كە  لەحاڵەتێكدا  ئەمەش  بكەن،  سۆسیالیزم  ئارەزووی  دەتوانن 

فێركردنی ڕۆشنگەرانەوە بەم ڕاستییانە ئاشنا بكرێن و لەوە هۆشیار بكرێنەوە 

كە بیروبۆچوونی سۆسیالیستییەكان باشن و خاوەنی ڕەوایین.

)سۆسیالیزمی  كە  دەریدەخەن  ئەنگلس  ماركس  و  ڕووەوە،  لەم 

هۆكاری  بەاڵم  نازانستییە،  گشتی  بەشێوەیەكی  یان  نامێژووییە،  خەیاڵی( 

ڕاستەقینەی ئەوەی كە دەستەواژەی خەیاڵییان بۆ ئەوان بەكار دەهێنا ، ئەوە 

بوو كە نوێنەرانی ئەم ڕەوتە حەزیاندەكرد بەجۆرێكی كەم تا زۆر خەیاڵییانە 

باسی ئایندەی پڕ كامەرانی بكەن. بەتایبەتی فۆریە هەوڵێكی زۆری خۆی بۆ 

باسكردنێكی وەها خەیاڵیانە تەرخانكردووە. ئەو لەو باوەڕەدایە كە بەوزوانە 

لە  دەبێت  مرۆڤەكان  كە  بەوەی  سەبارەت  ناكۆكەكان  بۆچوونە  هەموو 

كۆمەڵە هەرەوەزییە سۆشیالیستییە سەربەخۆ و دیاریكراوەكاندا بژین)واتە ئەو 
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شوێنەی كە ئیمكانی گەشە و برەوی تواناكانی سەرجەم تاكەكانی كۆمەڵگەی 

ئاوادا  كۆمەڵەیەكی  لە  دەچێت.  ناو  لە  بژین(  بكەن و  كار  تێیدا  تێدایە، 

نەك تەنها مرۆڤ دەگۆڕێت، بەڵكو ئاژەاڵنیش دەكەونە ژێر كاریگەرییەوە و 

چەشنگەلێكی نوێ  و باشتر لە ئاژەاڵن دەردەكەون و دێنەئاراوە.

ڕەخنە  ئایندەوە  لەبارەی  ئاوایان  خەیاڵگەلێكی  ئەنگلس  ماركس و 

كۆمەڵگەی  بۆ  ئ��ەوان  خودی  وەسفكردنەكانی  لێدەدا.  تانەیان  دەك��رد و 

ناچینایەتی بە بەراورد لەگەڵ خەیااڵتی سۆسیالیستە خەیاڵییەكان تا ڕادەیەك 

خۆپارێزانەیە. بەبۆچوونی ئەوان پێشوێژیی پێغەمبەرانە لەگەڵ ئەو میتۆدە 

زانستییەی كە جێگەی پەسەندی ئەمانە ناگونجێت.

2. سێ  سەرچاوەكەی ماركسیزم

 )1895-1820( ئەنگلس  فرەدریك  )1818-1883( و  ماركس  كارل 

بەشێوەیەكی گشتی بیر وڕا و ئامانجگەلێكی وەك یەكیان هەبوو، بەاڵم ئەمە 

بەو واتایە نییە كە ئەندێشەكانیان لەگەڵ یەكدیدا پڕاوپڕ چوونیەك بوون: 

ڕەوتی گەشە و گۆڕانی ئەوان، جۆری پەیوەنییەكانیان، زانست و تواناكانیان 

بە چەشنێكی سەرنجڕاكێش لەگەڵ یەكدیدا جیاوازییان هەبوو. هەر یەكەیان 

ڕاوێژیان  پرس و  بكات،  هاوئاهەنگ  تردا  ئەوی  لەگەڵ  خۆی  هەوڵیدەدا 

زانستییەكان  كارە  تیۆرییەكان و  بابەتە  بە  سەبارەت  دەك��رد و  بەیەكتری 

یەكتری سوودیان  تونای هزریی  ڕوانین  و  لە  یەكترییان وەردەگرت و  ڕای 

تایبەتمەندییەكیان  بەرهەمەكانیان  كە  لەبەرئەمەیە  هەر  وەردەگ��رت. 

بەدەستهێناوە و هەردووكیان بە ناوی دامەزرێنەرانی ماركسیزمەوە دەناسرێن.

تیۆری ماركسیزم یەك سەرچاوەی نەبوو. ماركس  و ئەنگلس لەژێر 

كاریگەری چەندین ڕەوت یان تەژمی فكریدا بوون و لەبەر ڕۆشنایی ئەواندا 
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شكڵیان بە تیۆرییەكەیان دا. زۆرتر ئەم سێ  ڕەوتە هزرییەی خوارەوە وەك 

سێ  سەرچاوەی ماركسیزم باس دەكرێن: 

1. فەلسەفەی ئایدیالیستی ئەڵمانی، لە پێش هەموویانەوە فەلسەفەكەی  

هیگڵ.

2. ئابووریی سیاسیی كالسیك، كە دامەزرێنەر و نوێنەرە ڕاستەقینەكانی 

ئینگلیز بوون.

3. سۆسیالیزمی بەرایی، كە بەر لە هەر شوێنێك لە فەرەنسا گەشەی 

كردبوو  و گۆڕانی بەسەردا هاتبوو. 

هیگڵ  فەلسەفەكەی   بە  بەرلین  لە  هەردووكیان  ئەنگلس  ماركس و 

بیركردنەوەیەدا بوون كە لە  ئاشنا بوون. ئەوان لەژێر كاریگەری ئەو تەرزە 

تێگەیشتنی  بەپێی  هەبوو.  ڕەواجی  الوەكاندا  یان  چەپەكان،  هیگڵییە  ناو  

ئەوان )ماركس و ئەنگلس( میتۆدە دیالێكتیكیەكەی  هیگڵ لەگەڵ كۆنسێرڤاتیزمە 

جێ پەسەندەكەی ساز و تەبا نەبوو.  هیگڵییە الوەكانیان بە نوێنەری ڕەوتی 

لە  شۆڕشكردن  بۆ  هەوڵیان  شتێك  هەر  لە  بەر  بەاڵم  دەزانی،  شۆڕشگێرانە 

گۆڕەپانی هزری و ژێرەو ژووركردنی ئایین دەدا. بەپێی بۆچوونی ئەوان ئاڵوگۆڕی 

هزری دەبێتە هۆی ئاڵوگۆڕی سیاسی. بە دەربڕینێكی دیكە، تێگەیشتنی ئەوان 

بۆ مێژوو تێگەیشتنێكی تەواو ئایدیالیستیانە بوو.

ماركس  و ئەنگلس هەر زوو لە دژی ئایدیالیزم وەستانەوە و تێكۆشان كە 

بەرامبەر ئایدیالیزمدا تیۆری دیالێكتیكی بیناكراو لەسەر ماتریالیزم بنوسن، ئەوان 

بەردەوام دانیان بەو مەسەلەیەدا دەنا، كە تا ڕادەیەكی دیاریكراو وابەستەی 

میتۆدەكەی  هیگڵن، بەاڵم لە هەمانكاتدا لەو باوەڕەدا بوون كە  هیگڵ ئەم 

میتۆدەی لنگەوقوچ كردوەتەوە و لەسەر سەر دایناوە، واتە میتۆدەكەی لەسەر 

ئایدیاكان بینا كردووە، ماركس و ئەنگلسیش لەسەر قاچەكانی دایانناوەتەوە.
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ماوەیەكی زۆر ئەو مەسەلەیە جێگەی ناكۆكی بووە كە تیۆرییەكانی  

ماركسیستی هەبووە.  تیۆری  بۆ  بایەخێكی  واقیعی چ  بەشێوەیەكی  هیگڵ 

بەپێی بۆچوونێك، ماركس و ئەنگلس لە بەرهەمەكانی قۆناغی پێگەیشتوویی 

قۆناغی  مامۆستای  بە  ڕێزئامێزانەیان  سەرپێی و  ئاماژەیەكی  تەنها  خۆیاندا 

قسەلێوەرگرتنانە  گێڕانەوە و  ئەو  بەرهەمانەدا  لەم  داوە،  خۆیان  الوێتی 

بەپێی  دەك��ات.  هیگڵ  بۆ   ئ��ەوان  وابەستەیی  لە  دەالل��ەت  كە  نابینرێن 

تێگەیشتنی نەیارانی ماركسیزم، ماركسیزم پێگەیشتنێكی زیاتری فەلسەفەكەی  

هیگڵە. لەم ڕووەوە كەسێك كە دەیەوێت بەشێوەیەكی واقیعی لە ماركسیزم 

بشكێت،  هیگڵدا  فەلسەفەكەی   كۆی  بەسەر  دەسەاڵتی  دەبێت  تێبگات، 

لەبەرئەوەی ئەم فەلسەفەیە ڕێنومای تێگەیشتنی ماركسیزمە. وا دێتە پێش 

چاو هەڵوێستی لۆژیكیانەی دیدگایی لە نێوان ئەم دوو بۆچوونەدا زیادەڕۆیی 

بێت، لەالیەكەوە بەڵگەنەویستە كە دیالەكتیكەكەی  هیگڵ ڕۆڵێكی گرنگی 

ماركس و  دیكەوە  لەالیەكی  كەچی  گێڕاوە.  ماركسیزمدا  شێوەگرتنی  لە 

ئەنگلس لەبارەی چەندین بابەتی سەرەكییەوە بۆچوونگەلێكی تەواو جیایان 

لە فەلسەفەكەی  هیگڵ هەیە.

كالسیكە.  سیاسیی  ئابووریی  ماركسیزم،  دیكەی  سەرچاوەیەكی 

ئەنگلس بە تیۆرییەكانی ئادام سمس و دیۆجین ڕیكاردۆ لە ئینگلستان ئاشنا 

بوو، بەاڵم ماركس كاتێك لە ژێر گوشاری دەوڵەتی پروسدا هەاڵت بۆ پاریس 

توانی بەوان ئاشنا ببێت. ماركس چەندین دەیە لە ئابووری سیاسی كۆڵییەوە و 

كاریكرد. خاڵی وەرچەرخانی ماركس لە تۆماركردنی تیۆرە ئابوورییەكەیدا 

تیۆرییەكانی ڕیكاردۆ بوو، بەاڵم لە زۆر خاڵی بنەڕەتیشدا جیاوازیی لەگەڵدا 

هەبوو. ماركس لەو باوەڕەدا بوو كە تیۆری زێدەباییەكەی ئەو بناغەیەكی 

پتەوی بۆ خەباتی شۆڕشگێڕانە داناوە. ئەو لە بەرگی یەكەمی سەرمایەدا 
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)Das capital( )بەرگی یەكەمی سەرمایە لە ساڵی 1867دا باڵو بوەوە و 

ئەنگلس دوو بەرگەكەی تری لەپاش مردنی ماركس باڵوكردەوە( دەنوسێت: 

»ئەم )تیۆری زێدەبایی(ە قورسترین بەردێكە، كە بەرەو ڕوی سەرمایەداریدا 

هەڵدراوە.«

ماركس بە سۆسیالیستە بەراییەكانی پاریس ئاشنا بوو. لەژێر كاریگەریی 

پرۆلیتاریای  ئەنگلس  لەگەڵ  پاریس(  بەراییەكانی  )سۆسیالیستە  ئەواندا 

پیشەسازییان لە دۆخی گەشەكردندا وەك چینێك هەڵسەنگاند كە دەبێت لە 

دژی كۆمەڵگەی بۆرژوازی شۆڕش بكات، پاشان ماركس و ئەنگلس لە دژی 

ڕەوتە سۆسیالیستەكانی دیكە وەستانەوە و تیۆری شۆڕشگێرانەی تایبەت بە 

خۆیان داڕشت. ئەم تیۆرییە یەكەم جار لە مانیڤێستۆی پارتی كۆمۆنیستدا5 

)1848( پێكهات. ئەوان لەسەر داوای یەكێتی نێو نەتەوەیی كۆمۆنیستەكان كە 

ساڵی 1847ی پێوەی پەیوەست بوو بوون پێكەوە ئەم بەیاننامەیەیان نووسی. 

بەتێپەڕینی كات بە شێوەیەكی ئاشكرا و بەرچاو تێگەیشتنی ماركس و ئەنگلس 

بەاڵم  هات،  بەسەردا  گۆڕانیان  شۆڕشگێڕانە  خەباتی  تواناكانی  ئامڕاز و  بۆ 

مانیڤست وەك ڕێنمایەكی گشتی و پڕۆگرامێكی تێرو تەسەل و بێكەمایەسی 

پێگەی خۆی پاراست. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ماركس و ئەنگلس نە لەم 

نووسینە و نە لە هیچ بەرهەمێكی دیكەیاندا وەك سەنەدێك كە دەبێت بۆ 

هەموو سەردەمەكان دەست بدات تەماشای ئەم مانیڤیستۆیەیان نەكردوە، 

سیاسی  تیۆری  كە  هەبوو  مەسەلەیە  بەو  باوەڕیان  ڕاشكاوانە  زۆر  ئەوان 

دەبێت لەڕوی ئەزموونكاریی پراكتیكییەوە بەردەوام بگۆڕێت و دەوڵەمەند 

ببێت. قەیرانە ئابوورییە گەورەكان كە پێشتر لە دەیەكانی پێنجەم و شەشەمی 

سەدەی نۆزدەدا لە هەموو شوێنێكی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و بەریتانیا 

ڕوویان دابوو، هەروەها ڕژێمی شۆڕشگێڕانەی كورتخایەن كە بە كۆمۆنەی 
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پاریس ناسراوە لە نمونەی ئەو ئەزموونانە بوون. ئەوان بەشێكی زۆری كار و 

چاالكییەكانی خۆیان بۆ ئەم ڕێكخراوە شۆڕشگێڕییانە لەپێش هەمووشیانەوە 

)ئینتەرناسیوناڵی كرێكاریی یەكەم( تەرخان كرد كە لە ساڵی 1864دا دامەزرا و 

نێوان ماركسیستەكان و  لە  ناكۆكیی  بەدوای سەرهەڵدانی  لە ساڵی 1876دا 

سۆسیالیستە ئانارشیستەكاندا هەڵوەشایەوە.

چاودێریی  ب���ەوردی  كە  ئ��ەوەی  س��ەرب��اری  ئەنگلس،  م��ارك��س و 

بە  پلە  كە  ئەڵمانیایان دەكرد،  دیموكراتی  پارتی سۆسیال  گۆڕانكارییەكانی 

پلە مەیلی بەرەو ماركسیزم دەچوو لە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیانەوە لە 

بەریتانیاوە بە پێشنیار و ڕێنماییەكانیان یارمەتی ڕابەرانی كرێكارانیان دەدا. 

تیۆریكیان  هەڵەی  ئەوان  بۆچوونی  بە  كە  ڕەوتێك  هەر  دژی  لە  ئەوان 

هەبوو، یان بە الدەر لە ڕەوتی شۆڕشگێڕانە لە قەڵەم دەدران سەرسەختانە 

خەباتیان دەكرد. گرنگترین نمونەی ئەم چاالكییە ڕەخنەگرییانەش )ڕەخنە لە 

پرۆگرامەكەی گۆتا(یە كە لە نووسینی ماركسە. 

كۆمەڵە  بە  بەخشیوە  شێوەی  ماركسیزم  س��ەرچ��اوەك��ەی  سێ 

دەستەواژەیەكی تاڕادەیەك ئاڵۆز و ڕێنومائاساكەی. چەمكە سەرەكییەكانی نێو 

نوسراوەكانی ماركس و ئەنگلس لە نەریتە فكرییە جیاوازەكانەوە وەرگیراون. 

بۆ نموونە دەتوانرێت ناوی ئەم زاراوانە ببرێت، كە لە خوارەوە هاتوون: 

زاراوە فەلسەفییەكانی )لەهەنگاوی یەكەمدا زاراوە فەلسەفییەكانی  هیگڵ(: 

دیالێكتیك، لێكدژی، لێكدژی دەرەكی، لێكدژی ناوەكی، زەروری، بەهای 

ئاڵووێر، زێدەبایی، سەرمایە، بەرهەمهێنان، دابەشكردن. زاراوەگەلێك كە 

لە هەموویان زیاتر دەرخەری نەریتی سۆسیالیستییە: شۆڕش، چینی كرێكار، 

بۆرژوازی. 

نەریتێكی  چەند  بە  پەیوەندییان  زاراوەك��ان  لە  هەندێك  بێگومان 
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گرنگیی  خاوەنی  هیگڵ  الی   شۆڕش  )زاراوەی  هەیە.  جیاوازەوە  جیاواز 

خۆیەتی، زاراوەیەكی وەك زاراوەی )كار( الی ماركس و ئەنگلس، خاوەنی 

نەریتی  لە  ئابووریی سیاسی و هەمیش  لە  تایبەتمەندیی خۆیەتی كە هەم 

مەسەلەی  بێگومان  وەرگ��ی��راوە.(  هیگڵەوە  فەلسەفەی   سۆسیالیستی و 

كە  ئەوەیە  بەڵكو  زاراوەكەیە  دروستكەری  كێ   كە  نییە  ئەوە  بنەڕەتی، 

پێناسەی  بوونەتەوە.  ورد  زاراوانە  لەم  ڕادەیەك  چ  تا  ئەنگلس  ماركس و 

ئەوان بۆ چەمكە ئابووری سیاسییەكان زۆر وردترە تا پێناسەیان بۆ چەمكە 

سەرەكییە فەلسەفییەكان.

كتێبی  بگرین.  لەبەرچاو  نمونە  وەك  سەرمایە  كتێبی  دەتوانین   

ئابووریی  لە  ڕەخنەیەكە  كە  دی��ارە  ناونیشانەكەیەوە  لە  هەر  سەرمایە 

بایەخێكی  ئابوورییەكان  زاراوە  بەرهەمەدا  لەم  بەڵگەنەویستە  سیاسی. 

زیاتریان پێدراوە تا زاراوە فەلسەفی و سۆسیالیستییەكان، بەاڵم ئەم بەرهەمە 

مەبەستێتی تێگەیشتنێك لە ئابووریی سۆسیالیزم و سەرئەنجامیش بەشێكی 

سەرەكی لە تیۆری سۆسیالیستیش پێشكەش بكات. سەرباری ئەمەیش ماركس 

بەكارهێناوە.  دیالێكتیكی  میتۆدی  نووسینی سەرمایە  بۆ  ڕایدەگەیەنێت كە 

سەرمایە هەر تەنها زاراوەگەلێكی سەرەكیی ئابووری سیاسی لەخۆ ناگرێت، 

بەڵكو زاراوە سەرەكییە دیالێكتیكی و سۆسیالیستیەكانیش لە خۆدەگرێت.

بە  زۆری  گرنگییەكی  ماركس  كە  ڕۆشنە  ئ��ەوە  هەمانكاتدا  لە 

بەوردی  زۆر  ئەو  داوە.  ئابووریی سیاسی  زاراوەكانی  وردی  پێناسەكردنی 

زاراوەكانی )بەهای تێچوو(، )بەهای ئاڵووێر(، )هێزی كار( و غەیری ئەمانە 

پێناسە دەكات و پاشان بەپێی ئەم پێناسانە بەكاریان دەهێنێت. 

یان  سیاسییەكان  زاراوە  )س��ەرم��ای��ە(دا  كتێبی  ل��ە  پێیە،  ب��ەم 

بە  ماركس  ئەگەرچی  كەمترن.  گرنگیپێدانێكی  خاوەنی  سۆسیالیستییەكان 
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ڕۆشنی مەبەستی خۆی بۆ نمونە لە وشەی )شۆڕش( بەیان دەكات، بەاڵم 

»هێزە  نمونە  )بۆ  بەكاریبهێنێت  مەجازی  واتایەكی  بە  ناكاتەوە  لەوە  سڵ 

دایلەكتیكیەكان  فەلسەفی و  زاراوە  شۆڕشگێڕەكان«(،بەاڵم  بەرهەمهێنەرە 

خاوەنی پێگەیەكی تایبەتین. ماركس ڕوونیناكاتەوە كە وشەگەلێكی لەچەشنی 

)لێكدژی(، )زهنی( یان )چۆنایەتی( چۆنچۆنی بەكاردەهێنێت. خوێنەر دەبێت 

لە ناوەڕۆكی تێكستەكەوە پەی بە واتای ئەم زاراوانە بەرێت؛ ئەم كارەش 

ئەوەندە ئاسان نییە. ئەم دژوارییە تەنانەت، بوەتە مایەی مشتومڕگەلێكی 

زۆر دەربارەی بنچینەی فەلسەفیی ماركسیزم.

ماركسەوە  سەردەمی  هەمان  لە  ڕازئامێزە  مەسەلە  ئەم  حاڵ  بەهەر 

_لەو زیاتریش ئەنگلس_ بوەتە جێی سەرنج. ئەنگلس هەوڵیدا فەلسەفەیەكی 

هتد  سروشتی و  فەلسەفەی  مەعریفەو  تیۆری  كە  دابڕێژێت،  ماركسیستی 

ئەم  كە  خستەڕوو  ئەوەی  ماتریالیزم و  ناونا  فەلسەفەیەی  ئەم  لەخۆبگرێت. 

مێژوو،  لە  ماركسیستیانە  تێگەیشتنی  بۆ  پێویستەكان  كۆڵەكە  فەلسەفەیە 

ب��ەوەوە،  پەیوەنددار  ئابوورییەكانی  كۆمەاڵیەتی و  سیاسی و  تیۆرییە  لە 

فەراهەمدەكات. بەرهەمی ئەنگلس سەبارەت بە ماتریالیزمی مێژوویی كتێبی 

لەسەر  زۆری  كاریگەرییەكی  بەرهەمە  ئەم   .)»1878« دۆهرینگە  )ئەنتی 

ماركسیزمی قۆناغەكانی دواتر دانا، بەاڵم ئەوەی كە ماتریالیزمی مێژوویی تا 

چ ئاستێك پێشمەرجی پێداویستییە تیۆرییەكانە كە كرۆكی سەرەكیی ماركسیزم 

پێكدەهێنن )ئەو تیۆرییانەی كە پەیوەستن بە بەرهەمهێنانی مادی و شێوەبەندییە 

چی  هەر  دەمێنێتەوە.  مشتومڕئامێز  بابەتێكی  بەشێوەی  كۆمەاڵیەتییەكان(، 

چۆنێك بێت، ڕوونكردنەوەی تاڕادەیەك دوور و درێژی دیالێكتیكی گشتی لە 

نازانرێت. سەر خەتە  پێویست  بە  بیروباوەڕە سیاسیەكاندا  مێژووی  شرۆڤەی 

گشتییەكانی ڕێبازی دیالێكتیكی لە ڕاڤەی تیۆری ماتریالیزمی مێژووییدا هاتووە.
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پەراوێزەكان:
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سەرچاوە: 

تأریخ عقاید سیاسی از افالتون تا هابرماس، نویسندە: سون اریك 
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هجری شمسی.
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چ مەشخەڵی بیرێك كوژایەوە
چ دڵێكی گەورە لە لێدان كەوت!

نكراسۆف

لە عەرەبییەوە: نزار عەبدڵاڵ
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و  ماركس  ی��اوەری  و  ه��اوڕێ   ئەنجلس  ماركسدا  مەرگی  لەیادی 

لە  ماركس  م��ەزاری  لەسەر  جیهان،  كرێكاری  چینی  راب��ەری  گەورەترین 

)هاگێت(ی لەندەن لە 17ی مارسی 1883دا وتەیەكی پێشكەش بەئامادەبووان 

كرد. ئەو وتەیە بەشێوەیەكی كورت و پوخت ژیان و كار و بەشداری ماركس 

لە مێژووی زانست و خەباتی چینی كرێكار و مرۆڤایەتیدا دەخاتە روو. 

****

ناوی ئەو و كاری ئەو لەسەدەكان تێپەڕدەبێ ! 

مێشكی  كەمدا،  چارەكێك   3 لەسەعات  مارس  14ی  دوانیوەڕۆی 

تەنها بۆ  لەبیركردنەوە راوەستا.  ئەمڕۆ  مەزنترین ڕووناكبیری هاوچەرخی 

ماوەی دوو دەقیقە بەجێهڵرابوو، كاتێك چووینە ژوورەوە بینیمان لەسەر 

كورسیەكەی بەهێمنی خەوێكی قووڵی یەكجاری لێكەوتووە.

مەرگی ئەم پیاوە بۆ پرۆلیتاریای خەباتگێڕ لە ئەوروپا و ئەمریكادا، 

بۆ زانستی مێژوو، خەسارەتێكی كەم وێنەیە، هەر بەم زووانە ئەو بۆشاییە 

دەردەكەوێ ، كە ئەم بلیمەتە لەدوای خۆی بەجێیدەهێڵێ .

ئۆرگانیكی  جیهانی  گەشەكردنی  یاسای  داروی��ن  چۆن  هەروەكو 

دۆزییەوە، ئاواش مارس یاسای گەشەی مێژووی مرۆڤایەتی دۆرزییەوە:

ئەوم یاسایە لەو واقیعەتە سادەیەوە دەست پێدەكات، تا ئەم دواییانەش 

بەئایدۆلۆژیا داپۆشرابوو، كە ئینسانەكان پێش هەموو شتێك، دەبێ  بخۆن 
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و بخۆنەوە و پۆشاك و شوێنی نیشتەجێبوونیان هەبێ ، پێش ئەوەی بتوانن 

بیر لە سیاسەت و زانست و هونەر و دین و ... تاد بكەنەوە، هەروەها 

قۆناغێكی  لەهەر  ژیان  مادییەكانی  بەروبوومە  راستەوخۆی  بەرهەمهێنانی 

گەشەركردندا، لەمیدانی ئابووریدا، بناغەیەكن كەدامودەزگاكانی دەوڵەت و 

بیروبۆچوونە حقوقییەكان، هونەر و تەنانەت لێكدانەوە دینیەكانی كۆمەڵێكی 

دیاریكراو لەسەریان بنیاتدەنرێ ، پێویستە بەو شێوەیە لێك بدرێنەوە، نەك 

بە پێچەوانەوە وەكو تائێستا باو بووە.

یاسای  م��ارك��س  ه��ەروەه��ا  نییە،  شتێك  ه��ەم��وو  ئەمە  ب��ەاڵم 

و  هاوچەرخ  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی  شێوەی  جواڵنەوەی  بە  تایبەت 

دۆزییەوە.  پێكهێناوە،  بەرهەمهێنانەی  شێوە  ئەو  كە  بۆرژوازی،  كۆمەڵی 

بوەوە،  ڕوون  شتێك  هەموو  مەیدانەدا  لەم  زێدەبایی  دۆزینەوەی  دوای 

لەكاتێكدا كە باسەكانی رابووردوو كە ئابووریناسە بۆرژواكان و ڕەخنەگرە 

سۆسیالیستەكانیش باڵویانكردبوەوە هەر لە تاریكیدا مابوەوە.

ئەم دۆزینەوەیە بەسە بۆ ژیانی كەسێك، بەڵكو ئەو كەسە زۆرخۆش 

بەختە، كە سەركەوتووبێ  و بتوانێت تەنها یەكێك لەم دووانەی دۆزیبێتەوە، 

دۆزینەوەی  تێداكرابێ ،  لێكۆڵینەوەی  كە  مەیدانێكدا  لەهەر  ماكس  بەاڵم 

تایبەتی هەبووە، تەنانەت لەمیدانی ماتماتیكدا، ئەو مەیدانەی گەلێك زۆرن 

و هیچ كات گرنگی بەو ڕووكەشانە نەدەدان و نەدەچوونەناویانەوە.

سیفەتە  ئەم  بەاڵم  دۆستە،  زانست  و  زانست  پیاوی  ئەم  ئاوابوو 

تەنها سیفەتی سەرەكی ئەو نەبوو، لەڕوانگەی ماركسەوە زانست هێزێكی 

لەگەڵ  ئەو  هەرچەندە  هەیە.  مێژووییانەی  جواڵنەوەیەكی  و  شۆڕشگێڕە 

هەر دۆزینەوەیەكی نوێدا لەهەر زانستێكی نەزەریدا، كە تەنانەت هەندێك 

لەخۆشی،  پڕدەبوو  تاقیبكرێتەوە، دڵی  بەشێوەیەكی عەمەلی  نەدەكرا  جار 
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زانستیەكە  دۆزینەوە  كاتێك  بوو،  جیاواز  زۆر  بوونی  دڵخۆشی  بەاڵم 

بەشێوەیەكی خێرا كاریگەری شۆڕشگێڕانەی لەسەر پیشەسازی و گەشەكردنی 

مێژوویی بەشێوەیەكی گشتی دادەنا، بۆ نموونە ئەو زۆر بەوردی گەشەی 

دۆزینەوەكانی  دواییانەش  ئەم  هەروەها  كارەبادا،  لەبواری  دۆزینەوەیەكی 

مارسیل دوبرێی، چاوێری دەكرد.

ماركس پێش هەموو شتێك شۆڕشگێڕ بوو، بەشداریكردنی بەشێوەیی 

دەوڵ��ەت  دامودەزگاكانی  و  سەرمایەداری  كۆمەڵی  بە  دژ  ج��ۆراوج��ۆر 

هاوچەرخدا  پرۆلیتاریای  ڕزگ��اری  لەمەسەلەی  بەشداری  كەپێكیهێنابوو، 

تایبەتی و  بوو، هەوڵیدا جێگەو شوێنی  یەكەم كەس  كەئەو خودی خۆی 

بەفعلی  ئەمە  بناسێ ،...  ڕزگاربوونی خۆی  داخوازییەكانی و هەلومەرجی 

پەیامی ئەوبوو لەژیاندا.

و  ڕاوەستاوی  و  بەحەماس  شێلگیربوو،  زۆر  لەخەباتكردندا  ئەو 

وەكو  هەبوو  كەس  كەم  دەكرد  خەباتی  تێدەكۆشاو  واوە  سەركەوتنێكی 

ئەوبێ .

»رۆژنامەی رینان«ی یەكەم ) Rheinische zeitung( لە ساڵی 1843دا 

و »فۆرفارتس«ی )vorwosts( پاریسی لە ساڵی 1844و »سااڵنەی ئەڵمانی 

»رۆژنانەی  و   1847 لەساڵی   )Deutsche-Brusseler-zeitung( بەلجیكی« 

رینانی نوێ : )Rheinische Zeitung( لە 1848 و 1849دا و نیۆرك دەیلی 

نامیلكەی  زۆر  و   ،  1861-newyork daily tribune( 1852( تریبیۆن 

خەباتكارانەی تر، كاركردن لە رێكخراوەكانی پاریس و بڕۆكسل و لەندەن، 

كە  كارێكن  هەمووی  ئەمانە  یەكەم،  ئەنتەرناسیوناڵی  بەبنیاتنانی  تادەگات 

هەركەس كردبێتی حەقێتی شانازی پێوەبكات، تەنانەت ئەگەر هیچ كاریكی 

تری نەكردبێت .
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لەبەرئەوە ماركس ئەو پیاوەبوو، كە هیچ كەس وەك ئەو دوژمنی 

هەڵنەبەسترا. حكومەتەكان،  بۆ  درۆی  و  تۆمەت  ئەو  وەك  كەس  نەبوو، 

هەم ئیستبدادییەكان و هەم كۆماریەكان، نەفیان كرد و دووریان خستەوە.. 

بۆرژواكان-هەم خۆپارێزەكانیان و هەم دیمركراتە توندڕەوەكانیان – لەنێوان 

خۆیاندا پێشبڕكێیان بوو، تا نەفرەتی لێبكەن و شتی هەڵبەستراوی بەسەردا 

ببارێنن.

تەنافی  البردنی  وەكو  خۆی  رێگای  لەسەر  ئەوانەی  هەموو  بەاڵم 

جاڵجاڵۆكە پاككردنەوە، تەنها لەكاتی زۆر پێویستدا نەبێ  وەاڵمی نەدایەوە، 

لە  ملیۆنەها  بە  لەدەستدا،  گیانی  بەخۆشەویستیەوە  مرد،  بەڕێزەوە  بۆیە 

هاوڕێ  شۆڕشگێڕەكانی لە فكر و لەخەباتدا و لەهەموو ئەوروپاو ئەمریكادا، 

لەكانە خەڵوزەكانی سیبریاوە تا كالیفۆرنیا بۆی دەگرین، دەتوانم بەجورئەتەوە 

بڵێم، ئەو لەژیانیدا دوژمنی زۆری هەبوو، بەاڵم جێگەی گومانە كە النی 

كەم یەك كەس دوژمنی شەخصی ئەو بووبێ .



23 ئاشنابوون بە كارل ماركس

كرێكارنی جیهان یەكگرن!
لودڤیگ فۆێرباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی

لەگەڵ پاشكۆی: كارڵ ماركس تێزەكان دەربارەی فۆێرباخ

ئەنگلس

وەرگێڕانی: ساالر ڕەشید
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»ماركس و ئەنگلس بە لێبڕاوەترین تەرز، داكۆكییان لە ماتریالیزمی 

كەهەر  رۆشنكردوەتەوە،  ئەویان  كەڕەت  چەندین  و  كردووە  فەلسەفی 

جۆرە الدانێك لەم بنەمایانە، هەڵەیەكی گەورەیە. تێروانینەكانیان زۆر بە 

و  فۆێرباخ«  »لوڤیگ  ئەنگلس:  پ��ەڕاوەی  دوو  لەو  درێژی  بە  و  ڕۆشنی 

ئەو  ڕێزی  لە  كۆمونیست«،  »مانیفێستی  مانەندی  كە  دۆهرینگ«،  »ئانتی 

كتێبانەیە كە دەبێت هەردەم لە بەردەستی هەر كرێكارێكی وشیاردا بێت، 

خستوەتەڕوو«.

لێنین

پێشەكی 

كارل ماركس لە پێشەكی پەرتووكەكەی »دەربارەی ڕەخنە لە ئابوریی 

سیاسی«، چاپی بەرلین 1859، باسی ئەوە ئەكات كە چۆن لە ساڵی 1845 لە 

برۆكسل، پێكەوە بڕیاری ئەوەماندا كە »هەردووك پێكەوە، تێڕوانینەكانمان« 

یانی تێگەیشتنی ماتریالیستانە بۆ مێژوو، كە بە شێوەیەكی سەرەكی لەالیەن 

فەلسەفەی  ئایدیۆلۆژییەكانی  تێڕوانینە  »بەپێچەوانەی  داڕێژران  ماركسەوە 

لەگەڵ  خۆمان،  حیسابی  كارەكەوە،  ناوەرۆكی  لە  و  دابڕێژین  ئەڵمانی 

ویژدانی فەلسەفیی پێشوومان، یەكال بكەینەوە. ئەم نیازەی ئێمە، بەشێوەی 

رەخنەگرتن لەو فەلسەفەیەی كەلە پاش هیگڵ پەیدابوو، بەئەنجام گەییشت. 
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گەورە،  بەرگی  دوو  لە  كەپێكهاتبوو  دەسنوسەكە-  بوو،  دەمێك  زۆر 

كاتێك  وستفالیا،  یانی  چاپ،  جێگای  گەییشتبووە  هەشتیەك-  بەقەوارەی 

مەحاڵە  هەلومەرجەكەوە،  گۆڕانی  هۆی  بە  كە  ئاگاداركردەوە،  ئێمەیان 

پەرتووكەكە لە چاپ بدرێ. بەاڵم لەبەرئەوەی ئێمە بەمەبەستی سەرەكیمان 

بە  ئەوا  گەییشتبووین،  خۆمان  بۆ  بوو  مەسەلەكان  ڕۆشنكردنەوەی  كە   –

خۆشحاڵییەوە، دەسنوسەكەمان خستە بەردەم رەخنەی مشكە كرتێنەرەكان.

لەو كاتەوە، چل ساڵ زیاتر تێپەڕیوە و ماركس كۆچی دوایی كردووە. 

بۆ هیچ یەكێكمان، ئەو هەلەنەڕەخساوە، كە جارێكی تر بگەرێینەوە سەر 

بابەتی ناوبراو. ئێمە هەڵوێستی خۆمان لە زۆر بۆنەدا، سەبارەت بە  هیگڵ 

خستوەتە ڕوو، بەاڵم ئەم كارەمان لە هیچ نوسراوەیەكدا بەتەواوی بەئەنجام 

نەگەیاندوە. هەرچی دەربارەی فۆێرباخە، كەلە هەندێك الیەنی دیاریكراودا، 

جۆرێك  بەهیچ  ئێمەیە،  تیۆرییەكەی  و  هیگڵ  نێوان   پەیوەندی  ئەڵقەی 

نەگەڕاوینەتەوە سەری. لەو ماوەیەدا، تێروانینی ماركس بۆ دنیا، الیەنگرانێكی 

لە دەرەوەی سنورەكانی ئەڵمانیا و ئەوروپا و تەواوی زمانە ئەدەبییەكانی دنیا 

بۆ پەیدا بوو. لەالیەكی دیكەوە، فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی لە دەرەوەی 

ئەسكاندیناڤییەكان،جۆرێك  واڵتە  لە  و  ئینگلتەرا  لە  تایبەت  بە  ئەڵمانیا، 

هەر  ئەڵمانیا،  لە  تەنانەت  دەرئەكەوێ ،  وەك  بینی.  خۆی  بە  بۆرژوانەی 

هەموو ئەو چێشتە بێتامە ئیختیارییەیان پێئەگەیان، كەلە زانكۆكاندا بە ناوی 

فەلسەفەوە پێشكەشیان دەكرا.

لەبەرئەوە هەتا ئەهات زیاتر، ئەوەم لەال گەاڵڵە ئەبوو، كە چۆن 

تێڕوانینی خۆمان لەسەر فەلسەفەی  هیگڵ، بەشێوەیەكی كورت و رێكوپێك، 

ڕوو.  بخەمە  لێهینا،  وازم��ان  چۆن  و  دەستمانپێكرد  لێیەوە  چۆن  یانی 

هەروەها دەبێ  بە تەواوەتی دان بەوەدا بنێم كە چۆن ئێمە قەرزارباری 
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هیگڵ،  پاش   لە  هێرشدا)1(،  و  تۆفان  سەردەمی  لە  چۆن  و  فۆێرباخین 

بەسەرمانەوە  گەورەی  كاریگەری  زیاتر،  دیكە  فەیلەسوفێكی  هەموو  لە 

هەبوو. لەبەرئەوە من زۆر بە خۆشحاڵییەوە، پێشنیازی دەستەی دەرهێنەری 

گۆڤاری نوێی تزایت )Neue Zwit« )2 »م قبوڵكرد، كە ئەویش نوسینەوەی 

فۆێرباخ  لەسەر  كە  شتاركە  پەرتوكەی  لەو  ڕەخنەگرانە  شیكردنەوەیەكی 

ساڵی  لە  ناوبراو  گۆڤاری  پێنجەمی  و  چوارەم  ژمارە  لە  نوسینەكەم  بوو. 

1886دا باڵوكرایەوە و ئێستاش بە چاپێكی سەربەخۆ، كە پێیدا چوومەتەوە، 

باڵوئەكرێتەوە.

پێش ئەوەی ئەم دێڕانە بۆ چاپخانە بنێرم، دەكسنوسە كۆنەكەی سااڵنی 

پەیداكرد و جاررێكی تر دەرم كردەوە. لەم دەسنوسەدا،  1845 1846-م 

ئەو بەشەی كە تایبەتە بە فۆێرباخ، تەواو نەكراوە. ئەو بەشەی كە تەواو 

ناتریالستانە بۆ مێژوو، ئەو شیكردنەوەیە  بریتییە لە شیكردنەوەی  كراوە، 

بە تەنها ئەوەپیشان ئەدات كە تا چ ڕادەیەك زانیاریمان لەو سەردەمەدا، 

لەبواری مێژوویی ئابوریدا ناتەواو بووە. بابەتی ڕەخنە لە تێۆری فۆێرباخ 

لە دەسنوسەكەدا نییە، هەربۆیە ئەم نوسینەم، ناتوانم پشتی پێ  ببەستم. 

بەاڵم لە یەكێك لە دەفتەرە كۆنەكانی ماركس، یانزە تێزەكەم، كە دەربارەی 

تێزانە،  ئەم  چاپكراوە.  پاشكۆ،  بەشێوەی  كەلێرەدا  دۆزییەوە،  فۆێرباخە 

تێبینیگەلێكن، كە بە خێرایی نوسراون و بە هیچ جۆرێك بۆ باڵوكردنەوە 

ئامادە نەكراون، پێویستسسان بە ڕێكخستن و داڕشتنەوە هەیە. بەاڵم بەهای 

ئەوانە، وەك یەكەمین بەڵگەنامەیەك، كە ناوكی بلیمەتی جیهانبینی نوێی 

لە خۆگرتوە، لەڕادەبەدەرە.

فریدریك ئەنگلس

لەندەن شوبات 1888

ئەم پێشەكییە ف.ئەنگلس، بۆ چاپێكی سەربەخۆی پەرتوكەكەی بە 
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ناوی »لودڤیگ فۆێرباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی«، كەلە ساڵی 

1888 لە شتوتگارت باڵوكرایەوە.

لودڤیگ فۆێرباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی

بەشی یەكەم:  هیگڵ

ئەم پەرتوكەی كە لە بەردەستماندایە، ئەمانگەڕێنێتەوە بۆ رۆژگارێك، 

كەلە ڕووی كاتەوە بە قەدەر یەك وەچە لە پاش ئێمەوەیە. بەاڵم بۆ ئەم 

وەك  نامۆیە،  بۆیان  بەجۆرێك  ئەژین،  ئەڵمانیا  لە  ئێستا  كە  وەچەیەی 

ئەوەی كە یەك سەدە نێوانیان بێت. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قۆناغە قۆناغی 

دوای  لە  هەۆچییەك  و  بوو   1848 شۆڕشی  بۆ  ئەڵمانیا  خۆئامادەكردنی 

ئەوەوە، الی ئێمە ڕوویدابێت، تەنها بەردەوامی ساڵی 1848 و جێبەجێكردنی 

ئەو ڕاسپاردانەیە، كە شۆڕش بەجێی هێشت.

سەدەی  فەرەنسای  هەروەكو  نۆزدەیەم،  س��ەدەی  ئەڵمانیای  لە 

بەاڵم  سیاسی.  شۆڕشی  بۆ  بوو  سەرتایەك  فەلسەفی  شۆڕشی  هەژدەیەم، 

هەبوو!  فەلسەفییەدا  شۆڕشە  دوو  ئەو  نێوان  لە  مەزن  جیاوازییەكی  چ 

كڵێسا  و  فەرمی  زانستی  سەرتاپای  بەرامبەر  لە  ئاشكرا  بە  فەرەنسییەكان 

و هەروەها زۆر جاریش لە بەرامبەر دەوڵەت، دەجەنگێن نوسراوەكانیان 

زۆریی  بە  بۆیە  و  ئەكران  ئینگلتەرا چاپ  و  هۆڵەندا  لە  سنور،  دیو  لەو 

خۆشیان ڕەوانەی باستیل ئەكرد. بەالم ئەڵمانەكان بە پێچەوە، مامۆستا و 

پەروەردەكارانی الوان، لەالیەن دەوڵەتەوە دامەزرابوون، نوسراوەكانیان وەكو 

پەرتوكی پەروەردە و فێركردن دانی پێدا نرابوو، هەروەها رێبازی  هیگڵ، 

كە تاجی تێكڕای پەرەسەندنی فەلسەفییە، بەڕادەیەك بڵندكرایەوە كە بووە 

مامۆستایانێكی  سەری  پشت  لە  پروسی!  شاهەنشاهیی  فەرمی  فەلسەفەی 
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لەو چەشنە و لە دەربڕینە ناڕۆشن و خۆبەزلزانینەكانیانەوە، لە ڕستە قورس 

و بێزاركەرەكانیانەوە، چۆن دەكرێت شۆڕش پەیدابێت؟! ئەوانیش كە لەو 

رۆژگارەدا، بە نوێنەری شۆڕش دائەنران، یانی لیبراڵەكان، ئایا سەرسەخترین 

دوژمنی ئەو فەلسەفەیە، كە ناڕۆشنی لە مێشكی مرۆڤ پێكئەهێنا، نەبوو؟ 

كەم  النی  دەبینی،  نەیان  لیبراڵەكان  نە  و  دەوڵەت  نە  كە  ئەوەی  بەاڵم 

كەسێك، لە هەمان ساڵی 1833دا، بە ناوی هاینریش هاینەوە )3( جەیبینی.

با نمونەیەك بهێنمەوە. هیچ تێزێكی فەلسەفیی بە قەدەر ئەو تێزە 

بەناوبانگەی  هیگڵ كە دەڵێت: »هەر واقیعییەك ماقوڵ و هەر ماقوڵێك 

واقیعییە«، نەبوەتە جێگای ڕێزی دەوڵەتە كورتبینەكان و دانی پێدا نەنراوە 

و نەبوەتە جێگای غەزەبی ئەو لیبرااڵنەی كە لە كوردتبینیدا لەو دەوڵەتانە 

كەمتر نین.

ئەم تێزە بە ڕووكەش، پاساوێكە بۆ گشت ئەو شتانەی كە هەیە، 

پاشایەتی  دادگای  پۆلیسی،  دەوڵەتی  ملهوڕی،  و  ستەمكاری  فەلسەفەی 

بیری  جۆرە  بەو  سێیەم  ولهیلمی  فریدریك  ڕائەگرێت.  پیرۆز  سانسۆر  و 

بەالی   ب��ەاڵم  ئ��ەك��ردەوە.  بیریان  ج��ۆرە  بەو  الیەنگرانیشی  ئ��ەك��ردەوە، 

هیگڵەوە، هەر شتێك كە بوونی هەیە، بەهیچ جۆرێك، بەبێ  قەیدوشەرت، 

واقیعی نییە. واقیعیبوونی هەرشتێك، پەیوەستە بەوەی، كە لە هەمانكاتدا 

پێویستیش بێت.

»واقیعییەت، لە میانەی پەرەسەندنی خۆیدا، بە شێوەی پێویستیی 

دەرئەكەوێ ». لەبەرئەوە،  هیگڵ پێیوا نییە، كە هەر هەنگاوێكی دەوڵەت 

بەبێ  چەندوچوون، شتێكی واقیعییە، خودی  هیگڵ، بۆ نموونە، »یاسای 

سەرئەنجام  پێویستییە،  كە  ئەوەی  بەاڵم  دەكرد،  باس  دیاریكراو«ی  باجی 

لەگەڵ  هیگڵ  تێزەی   ئەو  ئەگەر  پێییە،  بەم  دەرئەكەوێ ،  ماقوڵ  وەك 
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دەوڵەتی پروسی ئەو سەردەمە بەكاربەرین، ئەوا تەنها ئەم مانایەی ئەبێت: 

ئەم دەوڵەتە بەو ڕادەیەی كە پێویستە، بە هەمان ڕادەش ماقوڵە و لەگەڵ 

ژیریدا جووت دێتەوە. ئەگەر بەم حاڵەوە، لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەم دەوڵەتە 

دەستوپێوەندەوەیە.  گەندەڵی  لە  دەوڵەت،  گەندەڵیی  پاساوی  و  گەندەڵە 

پروسییەكان ئەو دەمە، دەوڵەتێكی وایان هەبوو، كە شایانی خۆیان بێت.

بەاڵم واقیعییەت، لە دیدگای  هیگڵەوە، بەهیچ جۆرێك سیفەتگەلێكی 

لەو جۆرە نییە، كەلە هەموو هەلومەرج و سەردەمێكدا، پاشكۆی سیستەمێكی 

سیاسیی وەیان كۆمەیەتی دیاریكراو بێت. بەڵكو بە پێچەوانەوە، كۆماری 

ڕۆمانی واقیعی بوو، بەاڵم ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانیش كە كۆماریی لە مەیدان 

وەدەرنا، ئەویش دیسانەوە واقیعی بوو. هەروەها پاشایەتیی فەرەنسا لە 

پێویستی  كە  ڕادەیەك  بە  یانی  بوو.  ناواقیعی  ڕادەیەك  بە   1789 ساڵی 

مانەوەی بە هیچ جۆرێك نەمابوەوە و بەڕادەیەك ناماقوڵ بوو، كە پێویست 

بوو شۆڕشی مەزن، كە  هیگڵ هەمیشە بە شۆڕوشەوقێكی زۆرەوە باسی 

شۆڕش  بەاڵم  ناواقیعیی،  لێرەدا  پاشایەتی  لەبەرئەوە  بیروخێنێت.  ئەكرد، 

واقیعی بوو. ڕێك بە هەمان شێوە، هەموو ئەو شتانەی كە لە ڕابردودا 

واقیعیی بوون، لە ڕەوتی پەرەسەندندا، ئەبنە ناواقیعی و پێویستیبوون و 

مافی ژیانی خۆیان، هەروەها سیفەتی ماقوڵێنی، لەدەستئەدەن. واقیعەتی 

ئەگەر  ئەگرێتەوە،  لەناوچوو  واقیعەتی  جێگاە  بشێت،  ژیان  بۆ  كە  نوێ ، 

هاتوو كۆنەكە ژیربوو، وە بەبێ  بەرگریی، بە چارەنوسی خۆی ڕازی بوو، 

وەستایەوە،  پێویستییەدا  ئەم  لەبەرامبەر  ئەگەریش  و  ئاشتیانە  ڕێگایەكی 

ئەوا رێگای توندوتیژی بەكاردەبرێت. بەو شێوەیە ئەم تێزەی  هیگڵ، لە 

ئەو  بەدژی خۆی دەگۆرێت: هەموو  دیالێكتێكیخودی  هیگڵ،  ژێرتیشكی 

كات  تێپەڕینی  بە  واقیعین،  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  مەیدانی  كەلە  شتانەی 
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لەگەڵ ژیریدا پێچەوانە دەبنەوە، بەم پێیە هەموو واقیعەتێك بە تەبیعەتی 

خۆی ناماقوڵەو هەر لەسەرتاوە مۆری ناماقوڵی بە خۆیەوە ناوە، هەروەها 

هەموو ئەوانەی كە لە مێشكی مرۆڤدا ماقوڵن، هەرچەندە لەگەڵ واقیعەتی 

واقیعەت  بە  ڕۆژ  سبەی  كە  بڕیارە  هەبێت،  دژایەتیشیان  ڕووك��ەش  بە 

بەپێی  ماقوڵە،  واقیعی،  شتێكی  هەموو  دەڵێت،  كە  تێزەی  بگۆڕێن.ئەو 

هەموو ڕێساكانی ڕێبازی  هیگڵی، بر تێزێكی دیكە ئەویش هەر شتێك كە 

هەیە، شاییستەی پوكانەوەیە ئەگۆڕێت. بەاڵم لەهەمانكاتدا گرنگیی واقیعی 

لێرەدا،  ئێمە  پێویستە  )كە  هیگڵ  فەلسەفەی   شۆڕشگێڕانەی  مۆرێكی  و 

سەردەمی  لە  كە  فەلسەفی،  بزوتنەوەی  قۆناغی  دوا  بە  توێژینەوەكەمان 

كانتەوەدەستیپێكردووە، سنوردار بكەینەوە( لەوەدایە، كە فەلسەفەی  هیگڵ 

و  بیر  بەرهەمی  بەشی  دوا  مەڕ  لە  وێنایەك  جۆرە  هەر  بۆ  سنوری  دوا 

كاری مرۆڤ دانا. لە دیدگای  هیگڵەوە ئەوەی، كە دەبێ  فەلسەفە بیزانێت 

ئەوەیە، كە ڕاستی كۆمەڵە بڕوایەكی وەشكەاڵتوو و ئامادەكراو نییە، كە لە 

دوای دۆزینەوەی ئەركی مرۆڤ تەنها ئەوە بێت كە بچێت لەبەریان بكات، 

بەڵكو ئێستا ئیتر شوێنی ڕاستی خودی پرۆسەی زانین و پەرەسەندنی مێژووی 

دوورودرێژی زانستە، زانستێك كە لە پلە نزمەكانی زانستەوە بۆ پلە بەرز 

و بەرزترەكانی هەڵدەكشێت، بەاڵم هەرگیز ناگاتە خاڵی بەناو ڕاستیی ڕەها 

، كە ئیتر نەكرێ  لەوە تزیاتر مرۆڤ هەنگاوی زیاتر بنێ و كارێكی تری بۆ 

نەمابێتەوە، جگە لەوەی دەست بنێتە سەر دەست و لە نێو خەیاڵی جوانیی 

ئەو ڕاستییە ڕەهایەی كە بە دەستیهێناوە بتوێتەوە. ڕەوەندەكە بەم جۆرەیە، 

چ لە مەیدانی مەعریفەی فەلسەفی وەیان لەمەیدانی هەر مەعریفەیەكی 

دیكە و هەروەها لە مەیدانی چاالكی عەمەلیشدا. مێژووش بە هەمان شێوەی 

زانینە، هەرگیز لە حاڵەتێكی كامڵ و نموونەیی مرۆیی، بە سەرئەنجامێكی 
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كۆتایی ناگات. كرمەڵگەی كامڵ و«دەوڵەتی« دوو شتن دەكرێ  بە تەنها لە 

دنیای خەیاڵدا بوونی هەبێت، بەاڵم مەسەلەكە بە پێچەوانەوەیە، هەموو 

سیستەمە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە مێژوودا جێگای یەكتری دەگرنەوە، جگە 

لە  نییە  كۆتایی  كە  مرۆیی،  كۆمەڵی  پەرەسەندنی  كاتیی  قۆناغگەلێكی  لە 

پێویست، كە  نییە. هەر قۆناغێكی  تر  بەرز شتێكی  بۆ  نزمەوە  قۆناغێكی 

قەرزارباری ئەو هەلومەرج و ڕژگارەیە كە تیایدا گەشەی كردووە، باش و 

پەسەندكراوە، بەاڵم لە بەرامبەر ئەو هەلومەرجە نوێ  و بااڵترەدا، كە پلە 

بە پلە لە هەنگاوی خودی خۆیەوە پەیدا ئەبێ  و گەشە ئەكات، باشی و 

پەسەندێتی لە دست ئەدات و جێگەی بۆ چۆڵ ئەكات. ئەم قۆناغە ناچار 

ئەبێ  كە جێگا بۆ قۆناغێكی بااڵتر چۆڵ بكات، كە ئەویش لە نۆرەی خۆیدا 

هۆی  بە  بۆرژوازی  چۆن  هەروەكو  دەبێت.  لەناوچوون  و  داماوی  توشی 

دامەزراوە  تەواوی  جیهانییەوە،  بازاڕی  و  كێبەركێ   و  گەورە  پیشەسازی 

لە مێژینە جێكەوتەكان، كە چەندین سەدەی دووردرێژ پیرۆز ڕاگیرابوون، 

تەواوی  دیالێكتیكە،  فەلسەفەی  ئەم  بە هەمان شێوە  ئەشكێنێ،  تێكوپێك 

ئەو وێنایانەی كە باسی ڕاستی ڕەها و كۆتایی و هەلومەرجی مرۆڤایەتیی 

ڕەها كە جوتبێتەوە لەگەڵیاندا ئەكات، تێكوپێك ئەشكێنێ . بەالی فەلسەفەی 

نییە ئەم فەلسەفەیە  پیرۆز  دیالێكتیكییەوە، هیچ شتێكی كۆتایی، ڕەها و 

پێیوایە، لەناوچوون مەسەلەیەكی ناچارییە بۆ هەموو شتێك و هیچ شتێك 

لە  كۆتایی  بێ   بڵندبونەوەی  و  نەمان  و  گەشە  بەردەمی  ڕەوتی  لە  جگە 

بۆ  هەروەها  نییە.  بەرامبەریدا  لە  وەستانەوە  توانای  بەرز،  بۆ  نزمەوە 

خۆشی ڕەنگدانەوەیەكی سادەی ئەم پرۆسەیەیە لە هزری بیرمەنددا. ئەوە 

بەو  ئەویش  هەیە،  كۆنەپارێزانەشی  الیەنی  فەلسەفەیە  ئەم  كە  دروستە 

جۆرەی كە وەك شتێكی باش و پەسەند دەڕوانێتە هەر قۆناغێكی دیاركراو 
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و  هەلومەرج  لە  كۆمەاڵیەتەییەكان  پەیوەندییە  و  زانین  پەرەسەندنی  لە 

ڕێژەییە،  تێگەیشتنە  شێوە  ئەم  كۆنەپارێزی  زیاتر.  خۆیدانەك  سەردەمی 

بەاڵم الیەنە شۆڕشگێڕییەكەی ڕەهایە- ئەمە تەنها ڕەهایەكە كە فەلسەفەی 

دیالێكتیك پێی ڕازیی بێت.

ئێمە لێرەدا بە پێویستی نازانین لەو مەسەلەیە بكۆڵینەوە، كە ئایا ئەم 

شێوە تێگەیشتنە لەگەڵ هەلومەرجی هەنووكەیی زانستییە سروشتییەكاندا بە 

تەواوی ڕێك دێتەوە، ئەو زانستانەی كە پێشبینی ئەگەری لەناوچوونی گۆی 

زەوی و لەناوچوونی دانیشتوانەكەی بە دڵنیاییەكی ڕێژەییەوە دەكات و بە 

پێی ئەم بنەمایە، پێوایە كە مێژووی مرۆڤایەتیی جوڵەیەكی ڕوو لەسەر نییە 

بە تەنها، بەڵكو ڕوو لە خواریشە، بەاڵم بە هەرحاڵ ئێمە هێشتا لەو خاڵی 

وەرچەرخانەی، كە میژووی كۆمەڵگە جزڵەی ڕوو لە خواری خۆی لێیەوە 

دەسپێئەكات،گەلێك دوورین و ناشێتیش ئەو چاوەڕوانییەمان لە فەلسەفەی  

هیگڵ هەبێت، كە گرنگی بە مەسەلەیەك بدات كە زانستەكانی سروشت 

هەتاوەكو ئێستا لە دەستوری كاری خۆیاندا دایان نەناوە.

ئەو  كە  ئ��ەوەی��ە،  بكرێت  ب��اس  پێویستە  لێرەدا  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

بۆچوونانەی لە سەرەوە لێی دواین، بەو شێوە لێبڕاوانەیەی ئێمە خستمانە 

ڕوو،  هیگڵ نەیخستوەتە ڕوو. ئەوانە ئەنجامگیرییەكن كە ئەو ڕێبازەی ئەو 

بە ناچاری پێی دەگات، بەاڵم خۆی هەرگیز بە ڕاسشكاوییەكی لەو جۆرە، 

ئەم ئەنجامگیرییەی نەكردووە، ئەویش لەبەر هۆیەكی سادە ئەویش ئەوەشە 

فەلسەفەیش  سیستەمەی  بنێت،  بنیات  سیستەمێك  ناچاربووە  هیگڵ  كە  

ڕاستییە ڕەهایە  بەو  یان  بەم  ئەبێت  میژەوە،  لە  باو هەر  نەریتی  بەپێی 

پەرتووك  لە  تایبەت  بە  ئەوە خودی  هیگڵیشە،  بێت. هەروەها  كۆتایی 

»لۆژییك«ەكەی خۆیدا، ئاماژە بەوە دەكات كە ئەم ڕاستییە نەمر جگە لە 
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خودی پرۆسەی لۆژیكیی )بەمانایەكی تر: resp: مێژوویی( شتێكی دە نییە،  

هیگڵ خۆی بە ناچار ئەزانێت كە كۆتاییەك بۆ ئەم پرۆسەیە دابنێت، چونكە 

كۆتایی  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  فەلسەفەكەی  پێویستە  ئەو  سەرئەنجام 

بهێنێت. ئەو ئەتوانێت لە »لۆژیك«دا، لەو كۆتاییە سەرەتایەكی نوێ   پێ  

دەستپێبكات، چونكە خاڵی كۆتایی یانی بیرۆكەی ڕەها� كە تەنها لەبەرئەوە 

ڕەهایە، چونكە ئەو هەرگیز ناتوانێت شتێكی لەبارەوە بڵێت_ لەوێدا خۆی 

 _ ڕۆح  شێوەی  لە  پاشان  سروشت  بۆ  ئەگۆڕێت(  )یانی  »دەگوازێتەوە« 

یانی بیر و مێژوو _ دووبارە ئەگەڕێتەوە بۆ خۆی. بەاڵم لە كۆتایی هەر 

فەلسەفەیەكدا، بۆ گەڕانەوەیەكی لەم چەشنە بۆ خاڵی لێوەهەستان، تەنها 

یەك ڕێگا ئەمێنێتەوە، ئەویش ئەوەیە كە پێویستە كۆتایی مێژوو بەم شێوەیە 

وێنا بكات: مرۆڤایەتی، بەتەواوییدەستی بە زانینی بیرۆكەی ڕەها ئەگات و 

ڕایدەگەیەنێت كە زانینی ئەم بیرۆكەی ڕەهایە، لەالیەن فەلسەفەی  هیگڵەوە 

بەدەستهاتوە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوەیە كە هەموو ناوەڕۆكێكی وشكەاڵتووی 

سیستەمی  هیگڵ وەكو ڕاستییەكی ڕەها ڕابگەیەنین، كە ئەمەش ناكۆكی 

لەگەڵ شێوازە دیالێكتیكییەكەی خۆی، كە هەموو شتێكی وشكەاڵتوو وێران 

ئەكات. ئەمە یانی خنكاندنی الیەنی شۆڕشگێڕیی لە ژێر فشاری الیەنی لە 

فەلسەفی  زانینی  مەیدانی  لە  نەك  كۆنەپارێزانە،  هەاڵوسانی  ڕادەەبەدەر 

بە تەنها، بەڵكو لە بواری پراكتیكی مێژووییشدایە. مرۆڤایەتی كە بە هۆی  

پراكتیكیشدا  مەیدانی  لە  پێویستە  گەییشت،  ڕەها  بیرۆكەی  بە  هیگڵەوە 

بۆ  ڕەهایە  بیرۆكەی  ئەم  گۆڕینی  بتوانێت،  كە  پێش  بچێتە  ئاستە  ئەو  تا 

واقیعەت فەراهەم بكات. بەم پێیە، بیرۆكەی ڕەها پێویستی نە ئەكرد بۆ 

هاوچەرخەكانی خواستی سیاسی زۆر مەزن پێشكەش بكات، لەبەرئەم هۆیە، 

ئێمە لە كۆتایی »فەلسەفەی مافەكان«دا ئەوەمان بۆ دەرئەكەوێ  كە پێویستە 
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بیرۆكەی ڕەها لە ژێر سایەی پاشایەتیی پایەپایەییدا، كە فریدریك ویلهیلمی 

سێیەم، پەیمانی بە دەستوپێوەندەكانی ئەدا و پێی لەسەر دائەگرت، بەاڵم 

بەجێی نەئەگەیاندبەم ئەنجامە بگات، یانی لە ژێر سایەی دەسەاڵتی چینە 

لەگەڵ  كە  مامناوەندی،  سنوردار  ناڕاستەوخۆی  دەسەاڵتی  دەسەتدارەكان، 

پەیوەندییەكانی وردەبۆرژوازی ئەو دەمەی ئەڵمان ڕێك دێتەوە. هەروەها 

بۆ  نەجیبزادەكانمان  چینە  پێویستبوونی  ناڕاستەوخۆ،  كە  ئەدرێت  هەوڵ 

بسەلمێنن.

بەهەمان شێوە، تەنها پێویستییە دەروونییەكانی سیستەمە بە ڕادەی 

لە  بیركردنەوەی  شێوازێكی  بۆچی  كە  ئەكاتەوە  ڕۆشن  ئەوە  پێویست 

ڕادەبەدەر شۆڕشگێڕانە، بە ئەنجامگیرییەكی سیاسیی زۆر ئاشتیانە ئەگات. 

ئەوەی  بۆ  ئەگەڕێتەوە  بێگومان،  ئەنجامگیرییە  ئەم  تایبەتی  شێوەی  بەاڵم 

كە  هیگڵ ئەڵمانی بووە و وەكو گۆتەی هاوچەرخی، بە ڕادەیەكی بەرچاو 

كورتبینی وردەبۆرژوازی بەسەردا زاڵبووە. گۆتەش هەروكو  هیگڵ، هەر 

واقیعی   )4( ئۆلۆمپی  مانا، زێوسی  تەواوی  بە  لە مەیدانی خۆی  یەكەیان 

بوون، بەاڵم نە یەكەمیان و نە دووەمیان، نەیانتوانی بە تەواوی خۆیان لە 

كورتبینی وردەبۆرژوازی ئەڵمانی رزگار بكەن.

بەاڵم ئەو ڕێگەی لەوە نەگرت كە سیستەمی  هیگڵ، مەیدانگەلێك 

بگرێتەوە بە بەراورد لە تەك تەواوی سیستەمەكانی پێشینی خۆی، گەلێك 

بەدەستبهێنێ  وەها  فیكری  سەروەتێكی  مەیدانەدا،  لەم  و  بێت  فراوانتر 

فینۆمینۆلۆژی  لە  هیگڵ  سوڕبمێنێ .   لێی  سەرمان  ئێستاش  هەتاوەكو  كە 

ڕۆح )كە ئەكرێت لەگەڵ زانستی كۆرپەلەناسی و كاهینناسی رۆح بەرابەر 

بە  جیاجیاكانیدا،  قۆناغە  لە  فەردیی  هەستی  پەرەسەندنی  دابنرێت، 

هەستی  مێژووییەوە  ڕووی  لە  كە  دەچوێنرێت  قۆناغانە  ئەو  كورتكراوەی 
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مرۆیی پیایدا تێپەڕیوە(. لە لۆژیك لە فەلسەفەی سروشت لە فەلسەفەی 

ماف،  مێژوو،  فەلسەفەی  یانی  فراوانەكانیدا،  مێژوییە  لقە  لە  كە  رۆح 

ئاین، مێژوویی فەلسەفە و جوانناسییو ... هتد. ڕۆشن كراوەتەوە  هیگڵ 

جۆراوجۆرانەدا،  مێژووییە  مەیدانە  لەو  مەیدانێك  لەهەر  ئەدات،  هەوڵ 

ئەو هێڵی پەرەسەندنە كە لە نێوا ئەو مەیدانەوە گوزەرئەكات، بدۆزێتەوە 

و دەستنیشانی بكات. هەروەها لەبەرئەوەی  هیگڵ نەك هەر بلیمەتێكی 

داهێنەر، بەڵكو زۆر دانا و خاوەن زانیاری و زانستێكی زۆر فراوان بوو، 

هەر بۆیە كارەكانی ئەو لە هەر شوێنێك كە پێی هەستابێت سەردەمێكی 

پێویستسسەكانی  كە  ڕۆشنە  بۆخۆی  ئەوەش  هێناوەتەكایەوە.  تەواوی  بە 

لێرەدا پەنا بۆ داڕشتنی  »سیستەم«، لە زۆر الیەنەوە ناچاری كردووە كە 

بارەیەوە  لەو  ئابڕووەكانی  بێ   نەیارە  ئێستاش  تا  كە  بەرێت،  دروستكراو 

لە ڕادەبەدەر هاتوهاواریانە. ئەگەر كەسێك بێهودە خۆی بە تەماشاكردنی 

مەزنەوە،  تەالرە  ئەو  قواڵیی  بچێتە  و  نەكات  خەریك  داڕشتنانەوە  ئەو 

بەهای  ئێستا  بەرچاوئەكەوێت، كە هەتاوەكو  یەكجار زۆری  گەنجینەیەكی 

لە  فەیلەسوفەكانەوە، شتێك كە  پاراستوە. بەالی گشت  تەواوی  بە  خۆی 

نێودەچێت »سیستەم«ە، ئەمەش چونكە سیستەمەكان لە پێویستیی رۆحی 

مرۆییەوە كە لەناوناچێت، یانی پێویستی زاڵبوون بەسەر تێكڕای ناكۆكییەكان، 

سەرچاوەی گرتووە، بەاڵم ئەگەر بە یەكجاریی، ناكۆكییەكان گشت البران 

ئەوا ئێمە بە حەقیقەتی بە ناو ڕەها ئەگەین و مێژووی جیهان كۆتایی پێ 

دێت، بەاڵم لە هەمانكاتدا پێویستە لەسەری كە بەردەوام بێت، تەنانەت 

ئەگەر كارێكیش نەمابێتەوە بۆ ئەوەی ئەنجامی بدات. بەو جۆرە ناكۆكییەكی 

تازە سەرهەڵئەدات، ناكۆكییەك كە توانای چاركردنی نییە. چاوەڕوانییەك 

بكات،  چارەسەر  ناكۆكییەكان  هەموو  بێت  كە  ئەكرێ ،  فەلسەفە  لە  كە 
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وەك ئەوەیە داوا لە فەیلەسوفێك بكرێت كارێك ئەنجام بدات، كە تەنها 

تێكڕای مرۆڤایەتی لە ڕەوتی پەرەسەندنی ڕوو لە پێشی خۆیدا ئەتوانێت 

ئەنجامیبدات. كاتێك كە پەی بەم خاڵە ئەبەین _ كەێمە لەوەدا لە هەر 

كەسێكی كە زیاتر قەرزارباری  هیگڵین _ سەردمی هەرجۆرە فەلسەفەیەك، 

بە مانا كۆنەكەی ئەم وشەیە كۆتایی پێدێت. ئێمە »حەقیقەتە ڕەها« كە 

لە ڕووی پرانسیپەوە هیچ كەسێك بە تەنها، لەم ڕێگایەدا ناتوانێت دەستی 

زانستە جێكەوتەكان  ڕێگەی  لە  ئەوە،  لەبریی  و  ئەهێڵین  بەجێ   پێبگات، 

دیالێكتیكییەوە،  دیدگای  هۆی  بە  ئەنجامگیرییەكانیان  بەگشتییكردنی  و 

بكەوینە شوێن حەقیقەتی ڕێژەیی، كە دەكرێ  دستمان پێیڕابگات. فەلسەفە 

لەالیەكەوە  پێدێت، چونكە  لەگەڵ  هیگڵ كۆتایی  بە شێوەیەكی گشتیی، 

ڕێبازكەی  هیگڵ بەرئەنجامێكی مەزنە لە گشت ئەو پەرەسەندنانەی كەلە 

ڕابردودا فەلسەفە بە خۆیەوە بینیویەتی و لەالیەكی ترەوە، خودی  هیگڵ 

تەنگەبەرییە  لە  كە  ئەدات  ئیشان  ڕێگەیەكمان  بووە،  بێئاگایتنە  ئەگەرچی 

پڕ پێچ و پەناكانی سیستەمەكان بێینە دەر و ڕووە و مەعریفەی واقیعیی 

جێكەوتووی جیهان هەنگاو بنێین.

دژوارییەك لەوەدا نییە مرۆڤ درك بەوەبكات، كەسیستەمی  هیگڵ 

لە چینگەی ئەڵمانیای ئالودەبوو بە فەلسەفە ئەبێت چ كاریگەرییەكی مەزنی 

هەبێت. ئەوە مارشێكی سەركەوتوو بوو كە دەیان ساڵی خایاند و هەرگیز 

ڕەها  دەسەاڵتی  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  نەهات.  كۆتایی  هیگڵ  بەمەرگی  

»هیگڵیزم«، بەتایبەت لە ساڵەكانی نێوان 1830 بۆ 1840، گەیشتە ئەوپەڕی، 

تەنانەت دوژمنەكانیشی كەم تا زۆر دانیان پێدا ئەهێنا. لەو سلاڵنەدا بە تایبەت 

بەشێوەیەكی  هیگڵ  تیۆرییەكانی   بێئاگایانە،  وەیان  ئاگایانە  شێوەیەكی  بە 

فراوان لە زانستە جۆراوجۆرەكاندا بەكار ئەهێنرا، تەنانەت بووە هەوێنی 
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باڵوكراوە سادەكان و چاپكراوەكانی ڕۆژیش ، كە »ڕۆشنبیران«ی مامناوەندی 

كردبوویانە سەرچاوەی زەخیرەی تێڕوانینەكانیان. بەاڵم ئەم سەركەوتنە لە 

تەواوی مەیدانەكاندا، جگە لە سەرەتایەك بۆ جەنگی ناوخۆیی، شتێكی تر 

نەبوو.

مەیدانێكی  بینیمان  گشتیی، هەروەكو  بەشێوەیەكی  تێۆری  هیگڵ 

فراوانی بۆ تیۆرەكانی پراكتیكی حیزبیی زۆر لێك جیاواز بەجێهێشت، بەاڵم 

لە زیندەگی تیۆری ئەو دەمەی ئەڵمانیا، لە پێش هەر شتێكی دی دووشت 

جێبایەخی پراكتیك بوون: ئاین و سیاسەت. هەر كەسێك زیاتر نرخی بۆ 

ئەشێ   مەیدانە  دوو  لەو  یەكە  هەر  لە  ئەوا  دان،  هیگڵ  سیستەمەكەی  

تاڕادەیەكی زۆركۆنەپارێز بێت. بەاڵم ئەو كەسەی میتۆدی دیالێكتیك بە شتێكی 

سەركی دائەنێ  ئەشێ  چ لە سیاسەت چ لە ئاین، بكەوێتە نێو توندڕەوترین 

ئۆپۆزسیۆنەوە. خودی  هیگڵ سەرباری لە ئارادابوونی چەخماخەی زۆری 

توڕەیی شۆڕشگێڕانە لە دانراوەكانیدا، بەشێوەیەكی گشتی مەیلی بۆ الیەنە 

میتۆدەكەی  لە  زیاتر  گەلێك  هیگڵ  سیستەمەكەی   هەیە:  كۆنەپارێزەكە 

كۆتایی  بە  نزیك  سەپاندووە.  هیگڵدا  بەسەر  سەنگین«ی  فیكریی  »كاری 

سییەكان، قوتابخانەی  هیگڵیی گەلێك ڕۆشنتر لە پێشا پارچەپارچەبوونی 

پێیان دەوترا هیگڵییە الوەكان _باڵی _ چەپ  ئەوانەی كە  لێدەركەوت. 

و  ئەرتەدۆكسەكان)5(  پیەتیستە  دژی  لە  تێكۆشانیان  لە  وەردەووردە   _

خۆبەرزلزانانە  فەلسەفیی  هەڵوێستی  لە  دەستیان  فیۆدال  كۆنەپەرستانی 

سۆنگەی  لە  كە  هەوڵوێستەی  ئەو  ڕۆژ،  گەرمەكانی  مەسەلە  بەرامبەر  لە 

تەنانەت  و  درابوو  تیۆرییەكەیان  بە  مۆڵەت  دەوڵەتەوە  لەالیەن  ئەوەوە، 

پارێزگاریشیان لێدەكرا، دەستئەكێشنەوە. كاتێك كە لە ساڵی 1840 ڕیاكاریی 

ئەرتەدۆكسی و كۆنەپەرستیی فیۆداڵی سەركوتگەر لە كەسایەتیی فریدریك 
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ویلهیلمی چوارەمدا گەییشتە سەر تەختی پاشایەتیی، وای پێویست دەكرد، 

كە الیەنگیریی بۆ ئەم حیزب یان ئەوی تر بە ئاشكرا و بە دەنگی بڵند 

ڕابگەیەنرێ. جەنگین هەروەكو پێشا بە چەكی فەلسەفیی بە ئەنجام ئەگات، 

بەاڵم ئەم جارەیان لە پێناوی ئامانجی ڕووتی فەلسەفییدا نیی. قەسەوباسەكان 

ڕاستەوخۆ دەبارەی تێكشكاندنی ئاینی میراتیی و ئەو دەوڵەتەی لە ئارادایە 

 »Deutsche Jahrbucher« لە  كردارەكییەكان  ئامانجە  دوا  ئەگەر  بوو. 

)دۆیتشە یاربیوخێر( )6(، زۆرجار لە ژێر پەردەی فەلسەفیدا خۆی نماییش 

 Rheinische« ئەكرد، ئەوا لە بریی ئەوە ئامۆژگاریی  هیگڵییە الوەكان لە

Zeitung« )ڕاینیشە تزایتونگ( )7( لە ساڵی 1842دا، ڕاستەوخۆ فەلسەفەی 

بۆرژوا ڕادیكاڵی پەرەگرتوو بوو، ئەو پەردە فەلسەفیەش كە خۆیان لێوە 

پێچابوون تەنها بۆ چاوبەستەكێی سانسۆرچییان بوو.

بەاڵم ڕێگای سیاسەت لەو دەمەدا زۆر سەخت بوو، بۆیە خەباتی 

سەرەكی ڕووی لە ئاین بوو. خەبات لە دژی ئاینیش لەو دەمەدا، بە تابیەت لە 

ساڵی 1840ەوە، بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ خەباتێكی سیاسی بوو. پەڕاوەكەی 

شتراوس بە ناوی »ژیانی مەسیح« كەلە ساڵی 1835دا باڵوكرایەوە یەكەمین 

پەیدابوونی  تێۆری  دژی  لە  باوێر  برۆنۆ  پاشان  بارەوە،  لەو  بوو  تەكانێم 

هەوڵیدا  و  وەستایەوە  باسكراوە  پەڕاوەدا  لەو  كە  ئینجیل،  ئەفسانەكانی 

ئەوە بسەلمێنێ، كە ژمارەیەكی زۆری چیرۆكەكانی ئینجیل لەالیەن خودی 

دانەرانی ئینجیلەكانەوە دروستكراون. مشتومڕی نێوان شتراوس و باوێر لە 

خۆی  »جەوهەر«دا  و  »خودئاگایی«  نێوان  لە  فەلسەفی،  خەباتی  شێوەی 

سەبارەت  ئینجیل  چیرۆكەكانی  پەیدابوونی  چۆنیەتیی  مەسەلەی  بینییەوە. 

بە موعجیزە یانی، ئایا ئەم چیرۆكانە لە ڕێگای دروستكردنی ئەفسانە و بە 

شێوەیەكی نا ئاگایانە بەپێی نەریتێك كە باوبووە، لە دەروونی كۆمۆنەكانەوە 
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دایانهێناون، مەسەلەی مەعریفەی  ئینجیلەكان  دانەرانی  یان  سەریانهەڵداوە 

بەرەو ئەوە پەلكێش كرد كە: هێزی بزوێنەری سەرەكیی مێژووی جیهان 

كە  پەیدابوو،  شتیرنەر  كۆتاییدا  لە  وەیان »هەست«.  كامەیە »جەوهەر«ە 

پەیامبەری ئەنارشیزمی هاوچەرخە _ كە بتكۆنین زۆر شتی لەوە وەرگرتوە 

و بە هێنانەمەیدانی »تاقانە«ی خاوەن سەروەریی خۆی »هەست«ی خاوەن 

سەروەریی تێپەڕاند)8(.

ئێمە لێرەدا درێژە بەوالیەنە لە ڕەوتی شیبونەوەی قوتابخانەی  هیگڵیی 

نادەین. ئەوەی زیاتر بۆ ئێمە گرنگە ئەوەیە كە: پێویستییە كردارەكییەكانی 

تێكۆشان لە دژی ئاینی جێكەوتە، پاڵی بە ژمارەیەكی زۆری ئەو  هیگڵییانەی 

كە خاوەن باوەڕێكی زۆر پتەو بوون نا، كە بەرەو ماتریالیزمی ئینگلیزی و 

فەرەنسی بڕۆن. لەو دەمەوە ئەوانە كەوتنە نێو بەربەركانیكردنی سیستەمی 

تاكە  ماتریالیزمەوە  بەالی  سروشت  كاتێكدا  لە  خۆیانەوە.  قوتابخانەكەی 

مەسەلەی واقیغییە، لە سیستەمی هیگڵدا بێجگە لە »گواستنەوە«ی بیرۆكەی 

و  بیركردنەوە  بەهەرحاڵ  نییە،  تر  بیرۆكەشتێكی  پاشەكشەی  یانی  ڕەها 

و  یەكەمە  شتی  سیستەمەدا  لەم  بیرۆكە،  یانی  بیركردنەوەش  بەرهەمی 

سروشت كە لێیانەوە وەدەرهاتووە، تەنها بە خێری ئەوەی كە بیرۆكە تا 

ئەو شوێنە پاشەكشەی كردووە، بوونی هەیە.  هیگڵییە الوەكان لە نێو ئەم 

ناكۆكیانەدا بەشێوەی جۆراەجۆر سەرگەردان بوون.

مەسیحییەت«  »كرۆكی  ناوی  بە  فێرباخ  دانراوەكەی  كاتەدا  لەو 

سەكەوتنی  و  لەناوبرد  ناكۆكییەی  ئەو  پیاكێشان  بەیەك  باڵوكرایەوە،   )9(

ماتریالیزمی سەرلەنوێ  و ڕاشكاوانە ڕاگەیاند. سروشت سەربەخۆ لە هەر 

كردووە.  نەشونمامان  بناغەیە  ئەو  سروشت  هەیە.  بوونی  فەلسەفەیەك 

زیندەورانەی  ئەو  هەرچی  نییە،  شتێك  مرۆڤ  و  سروشت  دەرەوەی  لە 
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ئاسمانە كە لە خەیاڵی ئاینی ئێمەوە لەدایك بوونە، جگە لە ڕەنگدانەوەی 

تەلیسمەكە  شێوەیە  بەو  نییە.  تر  شتێكی  خۆمان  بوونی  خودی  خەیاڵیی 

وردووخاش كرا، »سیستەم«ەكە تێكدرا و خرایە الوە ناكۆكییەكەش تەنها بە 

دۆزینەوەی ئەو واقیعە سادەیەی، كە ئەم ناكۆكییە جگە لەوەی لە خەیاڵی 

كاریگەریی  مرۆڤ  پێویستە  بوو.  چارەسەر  نییە،  تری  بوونێكی  ئێمەدایە 

جۆرە  لەو  بیرۆكەیەكی  تاوەكو  هەستپێبكات،  پەڕاوە  ئەم  ڕرزگاریبوخشی 

بەدەستبهێنێ . شۆڕوشەوق و وروژانەكە هەموو الیەكی گرتەوە: هەموومان 

»خێزانی  خوێندنەوەی  بە  دەتوانێت  مرۆڤ  فۆێرباخیی.  بووینە  یەكسەر 

پیرۆز« بۆی دەربكەوێ ، كە ماركس سەرباری هەر تێبینییەكی ڕەخنەگرانەی، 

بە چ شۆڕشەوقێكەوە پێشوازیی لەم تیۆرە نوێیە كرد و تا چ ڕادەیەك كاری 

تێكرد.

تەنانەت كەموكوڕییەكیش كە لە پەڕاوەكەی فۆێرباخدا هەبوو، لەو 

دەمەدا كاریگەریی فۆێرباخی بەهێز ئەكرد. شێوازی ئەدەبیی فۆێرباخ، كە 

بەكێش  بۆخۆی  زۆری  خوێنەرێكی  بوو،  و  دروستكرا  شوێن  هەندێك  لە 

ئەكرد، بەهەرحاڵ ئەمە لەپاش سااڵنێكی دورودرێژی بااڵدەستیی  هیگڵیزمی 

موجەڕەد و تەماویی سروەیەكی ڕەوانبەخش بوو. پێویستە هەمان شت، 

بڵێین.  لەڕادەبەدەر  بەشێوەیەكی  خۆشەویستی  بەخوداوەندكردنی  لەسەر 

بكرێتە  ئەوە  ئەكرێ   نەبێت،  پاساوێكیشی  بەخوداوەندكردنە  ئەم  ئەگەر 

دەسەاڵتی  و  زەبروزەنگ  دژی  لە  پەرچەكردارێك  وەك  ئەمە  كە  بیانوو، 

»بیركردنەوەی پەیتی«، كە بە هیچ كلۆجێك توانای بەرگەرگرتنی نەئەكرا، 

»سۆسیالیزمی  كە  نەچێ ،  یاد  لە  ئەوەمان  ئەبێ   بەاڵم  بدرێت.  پیشان 

ڕاستەقینە« بە تەواوی خۆی بەو دوو الیەنە الوازەی دیدگای فۆێرباخەوە 

هەروەكو  ئەڵمانیا،  لە  ەوە   1844 لە  كە  »سۆسیالیزم«ەی  ئەو  هەڵواسی، 
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»سۆسیالیزم«ەی  ئەو  كرد،  تەشەنەی  »ڕۆشنبیران«دا  ناوەندی  لە  پەتایەك 

ڕزگاركردنی  و  زانستی  لێكۆڵینەوەی  جێگەی  ئەدەبی  ڕستەی  تیایدا،  كە 

مرۆڤایەتی بە هۆی »خۆشەویستی«، جێگەی ڕزگاركردنی پرۆلیتاریا لە ڕێگای 

ئاڵوگۆڕی ئابووری بەرهەمهێنانی، دەگرتەوە بە كورتییەكەی بڵێن، نوقمی 

خۆشەویستی  سۆزی  چەنەبازیی  و  ئەدەبی  گفتاری  جۆەكانی  بێزراوترین 

ببوو. بەڕێز كارل گرون نوێنەرێكی نموونەیی ئەم ڕەوتە بوو.

هیگڵیی  قوتابخانەی   كە  نەچی  بیر  لە  ئەوەشمان  پێویستە 

هەڵوەشایەوە، بەاڵم رەخنەگرتن لە فەلسەفەی  هیگڵی هێشتا، سەركەوتنی 

لە الیەنەكانییان  یەكەیان الیەنێك  باوێر هەر  نەهێنا. شتراوس و  بەدست 

بەدەستەوە گرتبوو، كە بە وێنەی چەكی پلمیك لە دژی یەكتر بەكاریان 

دەبرد. فۆێرباخ سیستەمەكەی تێكشكاند و بە سانایی خستییە پەراوێزەوە، 

بەاڵم ڕاگەیاندنی ئەوەی كە ئەم فەلسەفەیە، فەلسەفەیەكی هەڵەیە مانای 

ئەوە نییە كە ئیتر بەسەریدا زاڵبوویتە. ئەوەش مەحاڵە كە تەنها بە هۆی 

لە  كە  هیگڵی،  فەلسەفەی   وەكو  مەزن،  ئەوەندە  كارێكی  گوێنەدانەوە، 

پەرەسەندنی ڕۆحیی میللەتێكدا كاریگەرییەكی خۆی »بڵند« بكرێتەوە، یانی 

ئەو  كە  تازەش  ناوەڕۆكێكی  و  تێكبشكێنێ   شێوەكەی  كە  ڕەخنەیە  ئەركی 

بەدەستیهێناوە، ڕزگار. دەواتر ئەبینین كە ئەم مەسەلەیە بە چ شێوەیەك 

چارەسەركراوە.

كە  بێپەرواییەك  هەمان  بە  ڕێك   1848 شۆڕی  نێوەدا،  لەم  بەاڵم 

چۆن فۆێرباخ  هیگڵی خستە كەنارەوە، گشت جۆرە فەلسەفەیەكی خستە 

كەنارەوە. لەهەمان كاتدا خودی فۆێرباخیشی خستەدواوە.
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بەشی دووەم: ماتریالیزم

بەتایبەت  فەلسەفەیەك،  گشت  لە  گ��ەورە  بنەڕەتی  مەسەلەی 

فیكر  نێوان  پەیوەندی  مەسەلەی  لە  بریتییە  هاوچەرخدا،  فەلسەفەی  لە 

هێشتا  مرۆڤ  كە  كاتەوە،  لەو  چاخەكانەوە  كۆنترین  لە  هەر  بوون.  و 

نەی  و  دەزانی  نە  خۆی  لەشی  پێكهاتەی  دەربارەی  زانیاریی  بچووكترین 

كە  گەیشتووە،  بڕوایە  بەو   ، بكات  خەوبینین  بۆ  لێكدانەوەیەك  ئەتوانی 

سەرچاوەی فیكر و هەستی خودی لەشی نییە، بەڵكو ئەو روحەیە كە لەو 

لەشەدا جێگیر بووە و لە پاش مردن بەجێی ئەهێلێ، لەوكاتەوە ئیتر ئەبوو 

بیر لە پەیوەندی نێوان ئەو روحە و جیهانی دەرەوە بكاتەوە. ئەگەر روح 

لەكاتی مەرگ لە جەستە جیا ئەبێتەوە و درێژە بە ژیان ئەدات، ئەوا هیچ 

ڕازیبن. بەو  تایبەتی بۆ روح  تاوەكو بە مەرگێكی  نییە  ئارادا  لە  خۆیەك 

شێوەیە بیرۆكەی نەمریی روح سەری هەڵدا، كە لەو پلەیە لە پەرسەندن 

مایەی هیچ سەرەخۆشییەك نەبوو، بەڵكو بە وێنەی چارەنوسێكی ناچاریی 

دەهاتە پێش چاوهەروەكو الی گریكەكانی بە بەاڵیەكی واقیعی دەژمێردرا. 

ئەوە پێویستییەكی ئاینی بۆ سەرەخۆشی نەبوو، كە لە هەموو جێگەیەك 

بەڵكو  كەسەكان،  نەمریی  بێزاركەری  خەیاڵی  هێنانەكایەوەی  هۆی  بووە 

ڕاستییەكی سادە بوو، كە ئەویش بریتی بوو لەوەی پاش قبووڵكردنی روح 

لەالیەن مرۆڤەوە بەهۆی بیرتەسكی بیركدنەوەی گشتییەوە، بەهیچ جۆرێك 

مرۆڤ نەی ئەتوانی ئەوە بۆ خۆی ڕۆشنبكاتەوە، كە لە پاش مردنی جەستە 

روح بۆ كۆی ئەچێت. ڕێك بەم شێوەیە، لە میانەی دیاریكردنی هێزەكانی 

ئاینزیاتر  شروشتدا، یەكەمین خوداكان كە لە رەوتی پەرەسەندنی دواتری 

لە  هەتا  و  خۆوەگرت  بە  سروشتی  دەرەوەی  هێزەكانی  وێنەی  زیاتر،  و 

كۆتاییدا و لە مێشكی مرۆڤ لە ئەنجامی پرۆسەی تەجریددا خەریكبوو بڵێم: 
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پرۆسەی دڵۆپاندن كە لە ڕەوتی پەرەسەندنی مێشكدا، شتێكی زۆر سروشتییە 

تا  یان  ڕادەیە  ئەم  تا  كە خاوەن دەسەاڵتێكی سنورداری  فرەخوداییەوە،  لە 

ئەو ڕادەیەیە، كە هەندێكیان هەندێكی تریان دیاری ئەكەن چەمكی خودای 

تاكوتەنیا و ڕەهای ئاینە یەكتاییەكان پەیدابوو.

فەلسەفەدا،  ت��ەواوی  لە  مەسەلەیەك  بەرزترین  ڕیشەی  پێیە  بەم 

مەسەلەی پەیوەندی نێوان فیكر و بوون، روح و سروشت بۆ ئەو وێنا سنوردار 

و تەماییانەی كە لەالی مرۆڤ لە سەردەمی دڕندەییدا هەبووە، كە هیچی 

ئەم  بەاڵم  ئەگەڕێتەوە.  نییە  كەمتر  وێنایانەدا  لەم  ئاینێك  هەر  ڕیشەی  لە 

مەسەلەیە كاتێك توانی بەوپەڕی هێزەوە خۆی بنوێنێ  و تەواوی گرنگی خۆی 

سەدەكانی  دوورودرێژی  سڕبووی  خەوی  لە  ئەوروپا  خەڵكی  كە  وەربگرێ ، 

بوون  بە  فیكر  پەیوەندی  مەسەلەی  بووەوە.  بێدار  مەسیحیەت  ناوەڕاستی 

مەسەلی ئەوەی كە روح لە پێشە و یەكەمە یان سروشت ئەو مەسەلەیەی، 

ناوەڕاستیشدا، ڕۆڵی گرنگی گێڕا  لە فەلسەفەی سكۆالستیكی سەدەكانی  كە 

و لە بەرامبەر كەنیسەدا شێوەیەكی توندی بە خۆوە گرت و بەم جۆرە خۆی 

نواند: ئایا جیهان لەالیەن خوداوە ئافرێندراوە، یان هەر لە ئەزەلەوە هەبووە؟

فەیلەسوفەكان بە پێی وەاڵمێك كە بەم پرسیارەی ئەدەنەوە، بەسەر 

ئەوە  لەسەر  جەخت  كە  ئەوانەی  ئەبن.  دابەش  گەورەدا  ئۆردووگای  دوو 

بەم  دواتر و سەرەنجام  ئەوانەی  پێش سروشتەوەیە  لە  ئەكەنەوە، كە روح 

شێوەیە یان بەوی تر، دانیان بە ئافراندنی جیهاندا نا )ئەبێ  ئەوە بڵێین كە لوالی 

فەیلەسوفەكان بۆ نموونە لەالی  هیگڵ ئافراندنی جیهان زۆر جار شێوەیەكی 

ئاڵۆزتر و نا باوتریان وەك لە مەسیحییەت بە خۆیانەوە گرتووە(، ئۆدووگای 

پێیانوایە سروشت بنەڕەتییە، ئەوا  ئاییالیستی پێكئەهێنن. بەاڵم ئەوانەی كە 

سەربە قوتابخانە جۆراوجۆرەكانی ماتریالیزمن.



ئاشنابوون بە كارل ماركس 44

ئەم دوو دەستەواژەیە: ئایدیالیزم و ماتریالیزم، جگە لەم مانایە هیچ 

شتێكی دی نییە و بەكارهێنانیشی لێرەدا، تەنها بەو مانایەیە. دواتر ئەبینین 

ناڕۆشنییەك  چ  ئەدەن  دەستەواژانەدا  ئەم  بەسەر  تر  مانایەك  كە  كاتێك 

دێتەكایەوە.

بەاڵم مەسەلەی پەیوەندی نێوان فیكر و بوون، ڕوخسارێكی تریش 

جیهانی  بە  سەبارەت  بیركردنەوەكانمان  نێوان  پەیوەندی  خۆدەگرێت:  لە 

لە  ئێمە  بیركردنەوەی  ئایا  چییە؟  جیهانە  ئەم  خودی  و  دەورووبەرمان 

توانایدایە كە جیهانی واقیعی بناسێت ئایا لە وێنا و چەمكەكانمان لە مەڕ 

جیهانی واقیعی ئەتوانین ڕەنگدانەوەیەكی ڕاستگۆیانە و واقیعی بەدەست 

بهێنین؟ ئەم مەسەلەیە لە زمانی فەلسەفیدا بە مەسەلەی جوتهاتنەوەی فیكر 

و بوون ناودەبرێت. زۆربەی فەیلەسوفە گەورەكان وەاڵمی ئەم پرسیارەیان بە 

پۆزێتف داوەتەوە. بۆ نموونە وەاڵمی پۆزتیفی  هیگڵ بەم مەسەلەیە، خۆی 

بۆ خۆی ڕۆشنە: ئەوەی لە جیهانی واقیعیدا دەیزانین ئەوە ڕێك ناوەڕۆكە 

بیرۆكەی  پیادەكراوی  جیهان  ئەودا،  ڕۆشنایی  ژێر  لە  كە  فیكرییەكەیەتی، 

ڕەهایە، كە هرە لە ئەزەلەوە لە شوێنێك سەربەخۆ لە جیهان و پێش جیهان 

بوونی هەبووە. ئەوە شتێكی بەڵگەنەویستە كە فیكر ئەتوانێت دەربارەی 

ئەو ناوەڕۆكە زانیاری بەدەستیهێنێ  كە خۆی پێوەخت ناوەڕۆكی فیكرە. بە 

هەمان ئەندازەش ئەوە ڕۆشنە كە ئەوەی پێویستە لێرەدا بیسەلمێنین ئەویە 

كە هەر لەسەرتاوە بە تایبەت، بە شێوەیەكی نهێنی هەبووە. بەاڵم ئەمە 

بە هیچ جۆرێك ڕێگە لە  هیگڵ ناگرێت كە لە سەلماندنەكەی، دەربارەی 

پێیە  بەو  بگات.  ئەنجامگیرییە  بەم  بوون،  و  فیكر  نێوان  جوتهاتنەوەی 

بیركردنەوەی ئەم بڕیاری ڕاست و دروستیی فەلسەفەكەی ئەدات، مانای 

پێویستە  و  دروستە  و  ڕاست  فەلسەفەی  تاكە  ئەم  فەلسەفەكەی  كە  وایە 
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بە  فەلسەفەیە  ئەم  بوون  و  فیكر  جوتهاتنەوەی  حوكمی  بە  مرۆڤایەتی 

پەلە لەمەیدانی تیۆرەوە بۆ مەیدانی جێبەجێكرد بگوازێتەوە و سەرانسەر 

جیهان بەگوێرەی پرانسیپەكانی  هیگڵ بگۆڕێت. ئەم ناڕۆشنییە تایبەتمەندیی  

هیگڵ و زۆربەی هەرەزۆری فەیلەسوفەكانی ترە.

هەن،  فەیلەسوفەكان  لە  تر  ژمارەیەكی  ئەمەدا،  كەناری  لە  بەاڵم 

كە توانای ناسین یان بەالی كەمەوە توانای ناسینی تەواوەتی جیهان، ڕەت 

ئەكەنەوە. لە نێو فەیلەسوفە هاوچەرخەكاندا پێویستە قامك بخەینە سەر 

هیوم و كانت، كە بەم كۆمەڵەیەوە پەیوەسان و ڕۆڵی زۆر گەورەیان لە 

پەرەپێدانی فەلسەفەداگێڕاوە.  هیگڵ بۆ ڕەتكردنەوەی ئەم تێڕوانینە تا ئەو 

جێگایەی كە دیدگای ئایدیالیستی ڕێگە ئەدات قسەی بڕێنەرەوەی كردووە. 

ئەو شتەش كە فۆێرباخ لە ڕووی ماتریالیستییەوە بۆی زیادكردووە، زیاتر 

گاڵتەجاڕانەیە تا بگات بەوەی كە قووڵ بێت. بەاڵم بڕێنەوەترین ڕەتكردنەوە 

بۆ ئەم فریوكارییە فەلسەفییە و گشت فریوكارییەكی تر پراكتیك بە تایبەت 

تێگەیشتنمان  دروستیی  توانیمان  كاتێك  هەر  پیشەسازییە.  و  تاقیكردنەوە 

بۆ دیاردەیەكی سروشتیی بە سازكردنی ئەو دیاردەیە لەالیەن خۆمانەوە و 

دەروونی هەولومەرجەكانی خۆیەوە،  لە  دیاردەیە  ئەو  هێنانەكایەوەی  بە 

بسەلمێمێنین  بهێنین  بەكاری  خۆمان  مەبەستەكانی  بۆ  ئمانەش  سەرباری 

ئەوكاتە ئیتر كۆتایی بەو تێگەیشتنەی كانت سەبارەت بە » شت لە خۆیدا«، 

پێكهاتەی  ئەو مادەكیمیاوییانەی كە  نییە درك بكرێت دێت.  توانادا  كەلە 

تەنی ڕوەك و گیانەورانە تا ئەو دەمەی كە كیمیای ئۆرگانیك یەك لە دوای 

یەكیانی ئامادەكرد هەروەكو »شت لە خۆیدا« مابووەوە، بەم كارە »شت 

ئالیزیرین كە  ئێستا  ئێمە  نموونە  بۆ  ئێمە گۆڕدرا  بۆ  بە شت  لە خۆیدا« 

مادەیەكی ڕەنگكردنە لە ڕووەكی ڕۆنیاسدایە )الفوە(، لە ڕەگی ڕۆنیاسەوە 
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و  هەرزانتر  نرخێكی  بە  بەڵكو  دەرناهێنین،  ئەچێنرێ   كێڵگەكاندا  كەلە 

بەشێوەیەكی زۆر ساناتر لە قەترانی خەڵوزی بەردینەوە دەری دەكێشین. 

گریمانەیەك  وەكو  هەر  ساڵ  سەد  سێ  بۆ  كۆپەرنیك  خۆریی  سیستەمی 

ڕادەیەكی زۆر بوو، بەاڵم  بە  ئەگەری ڕاست و دروستییەكەی  ماوەتەوە، 

لەگەڵ ئەوەشدا هەر لە چوارچێوەی گریمانەیەك تێپەڕی بوو. بەاڵم كاتێك 

كە لوڤیریی بە پشتیەستن بەژمارەگەلێك كە ئەم سیستەمە بەدەستی هێنابوو، 

دەمە  ئەو  تا  كە  ئەبێ  هەبێ ،  تر  نەك هەر سەلماندی كە هەسارەیەكی 

نە دۆزرابووەوە، بەڵكو بە هۆی ژمێریارییەوە، ئەو جێگایەشی دەستنیشان 

كرد، كە ئەم هەسارەیە لە بۆشایی ئاسنان ئیتر ئەو كاتە دروستیی سیستەمی 

هەوڵی  لە  ئەڵمانیا  لە  نوێكان  كانتیستە  ئەگەر  سەلمێندرا.  كۆپەرنیك 

زیندووكردنەوەی بیروباوەڕەكانی كانتدان و ئاگنوستیكەكانیش لە ئینگلتەرا 

كە  )بیروباوەڕێك  هیومدان  بیروباوەڕەكانی  زیندووكردنەوەی  هەوڵی  لە 

هەرگیز لەو شوێنەدا نەمردووە(، سەرباری ئەوەی كە دەمێكە لە بارەی تیۆر 

و پراتیكەوە ڕەتكراوەتەوەن پێویستە بووترێت كە ئەم كارە لە ڕوانگەیەكی 

زانستییەوە  ڕوانگەیەكی  لە  دیسانەوە  پاش  بەرەو  هەنگاوێكی  زانستییەوە 

شێوەیەكی شەمنۆكانەی قبوڵكردنی ماتریالیزمە بە نهێنی و خۆ بێبەریكردنە 

لێی بە ئاشكرا.

بەاڵم لەو ماوە دوورودرێژەی كە لە دیكارتەوە تا  هیگڵ لە هۆبسەوە 

كە  ئەوەی  ئەكەن  وێنای  ئەوان  بەپێچەوانەی  هەیە،  درێژەی  فۆێرباخ  تا 

بەڵكو  نەبوو.  پەتی  فیكری  تەنها  بە  برد،  بەرەوپێشیان  فەیلەسوفەكان 

شێوەیەكی  بە  برد  بەرەوپێشیان  ئەوان  ئەوەی  ڕاستیدا  لە  پێچەوانەوە  بە 

تایبەت،پێشخستنی سروشتناسی و پیشەسازی پێشخستنێكی بە جۆش و گورج 

ماتریالیستەكان سەرنجڕاكێش  لەالی  لە سەرەتاوە  ئەم مەسەلەیە هەر  بوو، 
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پێشوو،  لە  وەك  زیاتر  ئەوانیش  كە  ئایدیالیستەكان  سیستەمی  بەاڵم  بوو، 

بە چەمكگەلی ئایدیالیستی ئاخنرابوو لە هەوڵی ئەوەدا بوون كە بە هۆی 

ناكۆكی  الوجود/ و.كوردی(یەوە،  پانتئیستی )یەكێتی بوون: وەحدە  چەمكی 

نێوان روح و مادە چارەسەر بكەن. سەرئەنجام لەسیستەمی  هیگڵدا كار بەوە 

گەییشت، كە ئەم سیستەمە چ لە ڕووی شێواز و چ لە ڕووی ناوەڕۆكەوە 

ماتریالیستە تەنها ئەوەیە كە لنگەوقوچ بەشێوەی ئایدیالیستی ڕاوەستاوە.

پاش ئەم قسانە ئیتر ئەوە ڕۆشنە كە بۆچی شتاركە، كاتێك دێتە سەر 

باسی تایبەتمەندییەكانی فۆێرباخ، پێش هەر شتێك لە هەڵوێستی فۆێرباخ لەم 

مەسەلە بنەڕەتییەدا، یانی مەسەلەی پەیوەندی فیكر و بوون دەكۆڵێتەوە. لە 

دوای پێشەكییەكی كورت كە تیایدا تیۆری فەیلەسوفەكانی پێشین بە تایبەت لە 

كانتەوە بە زبانێكی لە ڕادەبەدەری قورسی فەلسەفیی خرایەڕوو، بەجۆرێك 

كە  هیگڵ لەو دانراوەدا مافی خۆی پێ  نەدراوە، چونكە شتاركە بە شێوەیەكی 

ئەبەستێتەوە  دانراوەكانی  هیگڵ  لە  بڕگە  زۆر فۆرماڵی خۆی بە هەندێك 

ڕەوتی گەشەكردنی خودی »میتافیزیك«ی فۆێرباخ كەلە دانراوە یەك لە دوای 

ڕەنگئەداتەوە، خراوەتەڕوو.  باسە  بەم  فەیلەسوفە سەبارەت  ئەم  یەكەكانی 

ئەم باسە بە وردی و زۆر بە ڕۆشنیی خراوەتەڕوو. بەاڵم ئەوەی زیانی بەم 

باسە گەیاندووە ، هەروەكو زیانی بە سەرتاپای پەڕاوەكەی شتاركە گەیاندوە، 

ئەو هەموو جەستەواژە فەلسەفییانەیە، كە مەرج نەبوو بەكاربهێنرایە. ئەم 

بە  خۆی  نوسەر  كە  ئەكات  قورستر  باسەكەی  كاتێك  دەستەواژانە  هەموو 

بەكارهێنانی دستەواژەی قوتابخانەیەكەوە نابەستێتەوە وەیان بەالی كومەوە، 

ئەو دەستەواژانەی كە هی خودی فۆێرباخن، بەڵكو دەستەواژەی قوتابخانە 

ناوی  بە  پەتا  چەشنی  بە  ئەمڕۆكە  كە  ئەوانەی  بەتایبەت  جۆراوجۆرەكان، 

گرایشاتی فەلسەفییەوە باڵوئەبنەوە، تێكەڵ ئەكات و بەكاریان ئەهێنێ .
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ڕەوتی پەرەسەندنی فۆێرباخ، ڕەوتی پەرەسەندنی كەسێكی هێگلییە 

ئەگەرچی فۆێرباخ هەرگیز،  هیگڵییەكی ئەتەدۆكس نەبووە بەرەو ماتریالیزم. 

پەیوەندی خۆی بە  لە قۆناغێكی دیاریكراوی ئەم پەرەسەندنەدا، فۆێرباخ 

تەواوی لەگەڵ سیستەمی ئایدیالیستی بەر لە خۆی ئەپچڕێنێ . سەرئەنجام 

بەهێزێكی لەشكاننەهاتووەوە بەو دركە گەیشت، كە »بیرۆكەی ڕەها« كە 

چەمكە  ئارادابوونی  »لە  كەوتووە،  زەوی  بوونی  پێش  هیگڵەوە  بەالی  

لۆژیكییەكان« بەر لە پەیدابوونی جیهان جگە لە پاشماوەی خەیاڵی بڕوابوون 

بە خالقێكی ئەودیو سروشتەوە، شتێكی دی نییە و جیهانی مادی كە ئێمە 

بكرێت،  بەهۆی هەستەكانەوە دەشێ  درك  بەوین و  خۆشمان هەر سەر 

تاكە جیهانی واقیعییە. هەرچی هەست وبیركردنەوەی ئێمەیە هەرچەندە 

وەك شتگەلێك كە لە سەرووی هەستەوە بێت دێنە پێش چاو، بەرهەمی 

ئۆرگانێكی مادیی جەستەیە واتە مێشك. مادە بەرهەمی روح نییە، بەڵكو 

بێگومان  نییە.  نر  شتێكی  مادە،  بەرهەمی  بااڵترین  لە  جگە  روح  خودی 

ئەمە ماتریالیستێكی پوختە، بەاڵم كاتێك فۆێرباخ بەم خاڵە ئەگات، لە ناكاو 

لوە كە بە كرۆكی  ناتوانێت بەسەر ئەو خورافە فەلسەفییە  وازئەهێنێ  و 

پەیوەستە بە وشەی »ماتریالیزم«ەوە،  نییە، بەاڵم  پەیوەست  مەسەلەكەوە 

زاڵبێت.

ئەو ئەڵێت: »بەالی منەوە ماتریالیزم بناغەی بینای ماهییەتی مرۆیی و 

زانستی مرۆییە، بەاڵم بەالی منەوە ئەم ناتریالیزمە ئەو شتە نییە وەك بەالی 

فیزیۆلۆگ و سروشتناسەكان، بە مانای بەرتەسكی وشەكی بێت، هەروەكو بۆ 

مولیشوت بەو جۆرەیە، كەبەپێی ڕوانگە و پسپۆرییەك كە هەیانە ناكرێت 

بەو جۆرە نەبێت واتە بەالی منەوە ماتریالیزم، خودی بیناكە نییە. كاتێك 

كە بەرەو دوا ئەگەڕێتەوە، من بەتەواویی لەگەڵ ماتریالیستەكانم كاتێك كە 
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بەرەو پێشەوە ئەڕۆین لەگەڵیاندا نیم.

لەسەر  كە  گشتی  جیهانبینییەكی  وەكو  ماتریالیزم  لێرەدا،  فۆێرباخ 

بنچینەی تێگەیشتنێكی دیاریكراو لە پەیوەندی نێوان مادە و روح بنیاتنراوە 

لەگەڵ ئەو شێوە تایبەتییەی كە ئەم جیهانبینییە لە قۆناغێكی دیاریكراوی 

ئەكات.  گۆتبوویتێكەڵ  خۆیەوە  بە  هەژدەیەم  سەدەی  لە  یانی  مێژوویی 

سواوە  شێوە  ئەو  و  ماتریالیزمە  ئەم  نێوان  لە  فۆێرباخ  ئەوەش  سەرباری 

جۆرەی  بەو  ئەمڕۆ  ه��ەژدەی��ەم  س��ەدەی  ماتریالیزمی  كە  عامییانەیەی 

پەنجاكاندا  كەلە  هەیە،  درێ��ژەی  پزیشكەكان  و  سروشتناس  مێشكی  لە 

موژدەبەخشە )مبشر( گەڕیدەكان بوخنەر و فوگت و مۆلیشوت بگەشەیان 

چەندین  ئایدیالیزم  هەروەك  ماتریالیزمیش  بەاڵم  ئەكات.  ئەكردتێكەڵ  بۆ 

قۆناغی پەرەسەندنی بە خۆوە بینیوە. ماتریالیزم لەگەڵ هەر دۆزینەوەیەكدا 

كە سەردەمێكی نوێ  ئەهێنێتە كایەوە، تەنانەت با ئەو دۆزینەوەیە لە بواری 

مێژووی سروشتناسیشەوە بێت، پێویستە بە ناچاری شێوەی خۆی بگۆڕێت. 

هەروەها لە كاتەوەی كە مێژوو بە شێوەیەكی ملتریالیستانە شیئەكرێتەوە، 

دەرگای نوێ  بۆ پەرەسەندنی ماتریالیزم ئاوەاڵ بووە.

میكانیكی  ماتریالیزمێكی  زۆرتر  ڕابردوو)11(،  سەدەی  ماتریالیزمی 

تەنها  ڕۆژگ��ارەدا  ئەو  یروشتییەكانی  زانستە  گشت  نێو  لە  چونكە  بوو، 

ئاسمانی(،  و  زەمینی   « ڕەقەكان  تەنە  میكانیكی  تایبەت  بە  و  میكانیك 

یان بە دەربڕینێكی كورت میكانیكی كێشكردن بوو بە تەنها بە كاملییەكی 

تیۆری  و  بوو  ساواییدا  قۆناغی  لە  هێشتا  كیمیا  گەیشتبوو.  دیاریكراو 

بوو،  بێشكەدا  لە  هێشتا  بایۆلۆژی  بوو.  زاڵ  بەسەریدا   )12( فلۆژیستۆن 

بوو  سەرەتایی  شێوەیەكی  بە  ئاژەڵی  و  ڕوەكی  ئۆرگانیزمی  لێكۆڵینەوەی 

ماتریالیستەكانی  دیدی  لە  لێكئەدرایەوە.  ڕووت،  میكانیكی  بەهۆكاری  و 
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سەدەی هەژدەیەمەوە، مرۆڤ بریتی بوو لەو جۆرە دەزگایەی كە ئاژەڵ 

لە دیدی دیكارتەوە هەی بوو. بەكاربردنی بنەماكانی میكانیك بەم شێوە 

تاك و ڕەهایە بۆ ئەو پرۆسانەی كە سروشتێكی كیمیاوی و ئۆرگانیكییان 

هەیە بەجۆرێك هێشتا یاساكانی میكانیك كاری خۆی ئەكات، بەاڵم لەالیەن 

تەسكبینیی  یەكەمین  دواوە_  ڕیزی  خراوەتە  بەرزترەوە  تری  یاساگەلێكی 

خودی تایبەتمەندیەكانی ماتریالیزمی كالسكی فەرەنسی پێكئەهێنێ ، كە لەو 

ڕژگارەدا شتێكی ناچاریی بوو.

لە  بریتییە  ماتریالیزمە،  ئەم  تایبەتمەندی  تەسكبینیی  دووەمین 

بێتوانایی ئەم ماتریالیزمە لە درككردنی جیهان بە وێنەی پرۆسەیەك و بە 

وێنەی ئاوەها مادەیەك كە لە حاڵی پەرەسەندنی مێژوویی بەردەوامدایە. 

ئەمەش لەگەڵ هەلومەرجی سروشتناسی و ڕێبازی بیركردنەوەی فەلسەفیی 

هەلومەرجەوە  بەو  كە  ڕۆژگ��ارەدا  لەو  دیاڵكتیك،  دژی  واتە  میتافیزیكی 

پەیوەست بوو جووتدێتەوە. سروشت لە بزوتنەوەیەكی هەمیشەییدایە: ئەم 

بابەتەش لەو سەردەمە ئەزانرا. بەاڵم ئەم بزوتنەوەیە بە پێی تێگەییشتنی 

باوی ئەو دەمە، هەمیشە لە بازنەیەكدا دەخولێتەوە، بەم جۆرە لە بنەڕەتدا 

لە هەمان شوێن دەمێنێتەوە واتە: هەمیشە بەهەمان ئەنجامگیری ئەگاتەوە. 

لەو ڕۆژگارەدا ئەم تێگەیشتنە شتێكی ناچاریی بوو. تیۆری كانت دەربارەی 

پەیدابوونی كۆمەڵەی خۆر تازە هاتبووەكایەوە و هێشتا هەروەك قسەیەكی 

خۆش سەیر دەكرا. هەرچی مێژووی پەرەسەندنی زەوی، واتە زەویناسی 

بوو هێشتا بە هیچ جۆرێك نە ئەزانرا. لەو كاتەدا وانست بە شێوەیەكی 

گشتی، لە توانیدا نەبوو كە بیرۆكەی پەیدابوونی بوونەوەرە زیندووەكانی 

ئێستا لە رێگەی گەشەكردنێكی دوورودرێژ، لە سادەوە بۆ ئاڵۆز بەشێوەیەكی 

وانستی بسەلمێنێ. لەبەرئەوە تیۆری نامێژوویی دەربارەی سروشت وەك 
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شتێكی ناچاری بوو. لەم ڕووەوە ناكرێت ئەم كەموكوڕییە بخرێتە ئەستۆی 

فەیلەسوفەكانی سەدەی هەژدەیەم تەنانەت بە خودی  هیگڵیشەوە. بەالی  

هیگڵەوە سروشت، كە »بەخۆنامۆبوون«ێكی سادەی فیكرە، ناتوانێت لە كاتدا 

پەرەبسێنێ  ئەتوانێت شێوە جۆربەجۆرەكانی خۆی تەنها لە شوێیندا فراوان 

بكاتەوە بەم شێوەیە دەرئەكەوێ ، كە سروشت ناچارە هەمان بزوتنەوەی 

لە  گرتووە،  لە خۆی  كە  پەرەسەندن  قۆناغانەی  ئەو  تەواوی  پەرەسەندن 

ئەو  هیگڵ  بكاتەوە.   دووب��راە  یەك  تەنیشتی  لە  یەك  و  كاتدا  هەمان 

خورافەیەی كە دەڵێت، پەرەسەندن لە شوێن و لە دەرەوەی كات كە كات 

مەرجی بنەڕەتییە بۆ پەرەسەندن لە وەختێكدا بەسەر سروشتدا سەپاندی: 

كە زەمینناسی و كۆرپەلەناسی و فیزیۆلۆژی ڕوەك و گیانەوەر و كیمیای 

بنچینەی  لە سەر  لە وەختێكدا كە  باش،  ئاستێكی  ئۆرگانیك گوییشتبوونە 

ئەم زانستە نوێیانەلەگشت جێگایەك گریمانەی بەر لە تیۆری پەرەسەندن كە 

دواتر هاتەكایەوە، پەیدابوون )بۆ نموونە هەروەكو لەالی گۆتە و المارك(. 

ڕازیكردنی  بۆ  میتۆدەكەش  ئەكرد،  حوكمی  جۆرە  بەم  سیتسەمەكە  بەاڵم 

سیستەمەكە، ئەبوو ناپاكی لە خۆی بكات.

لە بواری مێژووشدا بەهەمان شێوە، تێگەیشتی مێژوویی بۆ شتەكان 

لە ئارادا نەبوو. لێرەدا خەبات لە دژی پاشماوەكانی سەدەكانی ناوەڕاست 

سەرنجڕاكێشە. سەدەكانی ناوەڕاست بە وێنەی وەستانێكی سادە لە ڕەوتی 

مێژوو دەژمێرن، كە هۆكارەكەی ئەو بەربەرییەتە گشتییە بووكە هەزار ساڵی 

ماوەی  لە  كە  مەزنانەی  سەركەوتنە  ئەو  سەرنجی  كەسێك  هیچ  خایەند. 

سەدەكانی ناوەڕاستدا بەدەستهات، لە فراوانبوونەوەی داوێنی فەرهەنگی لە 

ئەوروپا لە میللەتانی گەورە كە توانی زیندەگییان هەبوو، كە لە سەدەكانی 

ناوەڕاستدا بەك لە تەنیشتی یەكتر پەیدابوون و سەرئەنجام لەو سەركەوتنە 
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تەكنیكییە گەورانەی سەدەكانی چواردەیەم و پانزەیەم نەدا. بەو شێوەیە لە 

ئارادابوونی تێگەیشنێكی دروست لە پەیوەندییە مێژووییە گەورەكان ئەستەم 

بوو لە باشترین حاڵەتیشدا مێژوو جگە لە كۆمەڵێك نموونە و ێنە، كە لە 

خزمەتی فەیلەسوفەكاندا بێت شتێكی تر نەبوو. 

كۆششكارانێك كەلە سااڵنی پەنجاكان لە ئەڵمانیا ڕۆڵی باڵوكردنەوەی 

وانەی  سنوری  لە  بارێكەوە  هیچ  لە  گرتبوو،  ئەستۆ  لە  ماتریالیزمیان 

مامۆستاكانیان تێ  نە ئەپەڕین. سەركەوتنە تازە بە تازەكانی سروشتناسیش 

هەبوونی  دژی  لە  تازە  بەڵگەگەلێكی  وەكو  مەگەر  نەبوو  بۆیان  سودێكی 

خوڵقێنەری گەردوون بەكاربهێنن. ئەوان تەنانەت لە بیری ئەوشدا نەبوونە 

كە پەرەی زیاتر بە تیۆری بدەن. ئایدیالیزم كە لەو دەمەدا كارامەییەكەی 

وشكی كردبوو و لەالیەن شۆڕشی 1848ەوە تووشی برینێكی كوشندە ببوو 

داكەوتنێكی  دوچاری  كە  ئەبینی  ماتریالیزمیشی  دەمەدا  لەو  كە  بەوەی، 

زۆر هاتووە دڵخۆش ئەبوو. فۆێرباخ بە تەواوەتی لەسەر حەق بوو كاتێك 

كە خۆی لە هرە جۆرە ماتریالیستێكی لەم چەشنە بێبەریی ئەكرد، بەاڵم 

ئەو مافەی نەبوو، كە وانەی گەڕیدە موژدەبەخشەكان و ماتریالیزم بە مانا 

گشتییەكەی تێكەڵ بە یەكتری بكات.

یەكەم  بگرین.  لەبەرچاو  حاڵەت  دوو  كە  پێویستە  ئەوەدا  لەگەڵ 

هەڵهاتن  سەختی  پرۆسەیەكی  بە  فۆێرباخدا  سەردەمی  لە  سروشتناسی 

پتنزە ساڵەی دواییدا بە سەرئەنجامی  تێئەپەڕی، كە تەنها لەم  )احتمار(دا 

ڕۆشنی ڕێژەیی قەوارەیەكی وەها كە پێشتر نەبینرابوو كەڵەكە بوو، بەاڵم 

ئەو  پەشێویی  نێوان  لە  نەزمێك  پاشان  و  پەیوەندی  كە  نەبوو  توانادا  لە 

ئەبوون،  كەڵەكە  یەكتر  لەسەر  یەك  زۆر  خێراییەكی  بە  كە  دۆزینەوانە، 

بدۆزرێتەوە مەگەر بەم دواییە نەبێت. ئەوە ڕاستە كە فۆێرباخ هاودەمی 
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خانە  دۆزینەوەی  لە  بوون  بریتی  كە  بوو  گرنگ  زۆر  دۆزینەوەی  سێ  

ناونرا.  داروینەوە  ناوی  بە  كە  پەرەسەندن  تیۆری  وزە،  گۆڕانی  تیۆری 

بەاڵم فەیلەسوفێك كە گۆشەگیرانە لە گوندێك ژیان بەسەربەرێت، لە كوێ  

زانست  پێشڕەوییەكانی  بە دوای  پێویست  ئەندازەی  بە  بۆی دەكریت كە 

بكەوێت، تاوەكو بتوانێت بە ڕادەی پێوێست پەی بە بەهای ئەو دۆزینەوانە 

ببات، كە لە كاتێكدا خودی زانایانی زانستەكانی سروشت لەو سەردەمەدا 

گومانیان لەوانە هەبوو، یان چۆنیەتی بەكارهێنانیان نەدەزانی؟ گوناهێك كە 

لێرەدا بۆ هەلومەرجی شەرمهێنەری ئەڵمانیا ئەگەڕێتەوە، كە لەسایەیدا بە 

تەنها كەسانێكی هیچوپوچی بێمایەی چینەكەر و خۆهەڵكێش كورسییەكانی 

خوێندنی فەلسەفەیان داگیركردووە، لە كاتێكدا فۆێرباخ لە ڕدەبەدەر لەو 

ناچاری ژیانێكی جوتیارانە لە  بێمایانە لە پێشتربوو، ئەبوو بە  هیچوپوچە 

لەوەدا  فوێرباخ  كەواتە  بەرێتەسەر.  دابڕاوی  بە  دێیەكدا،  كوێرە  سوچی 

گوناهێكی نەبووە، لە كاتێكدا ئەبینین كە تێگەیشتنی مێژوویی بۆ سروشت 

كە تازەبەتازە فەراهەمە و هەموو ئەو بەشە تەسك و یەكالیەنانەی كە لە 

ماتریالیزمی فەرەنسیدا هەبوو لەناوبردووە، ئەو دەستی پێ ڕانەئەگەیشت.

گوتی  كە  كاتێك  بوو  حەق  لەسەر  ت��ەواوی  بە  فۆێرباخ  دووەم 

ماتریالیزمی زانستی سروشتی بە تەنها )بنچینەی بینای زانستی مرۆڤایەتی 

لە  نەك هەر  ئێمە  نییە(، چونكە  بیناكە  بەاڵم هێشتا خودی  پێكئەهێنێ ، 

كە  ئەبەین،  بەسەر  ژیان  مرۆڤایەتیشدا  كۆمەڵگەی  لە  بەڵكو  سروشت، 

مێژووی پەرەسەندن و زانیاری ئەو لە هی سروشت كەمتر نییە. كەواتە 

ئەركێك كە دەبێ  ئەنجام بدرێت گونجاندنی زانستی كۆمەڵە، یانی تێكڕای 

ئەو زانستانەی بە زانستی مێژوویی و فەلسەفی ناودەبرێن، لەگەڵ بنچینەی 

ماتریالیزم و دووبارە بیناكردنەوەی لەسەر ئەو بنچینەیە. بەاڵم جێبەجێكردنی 
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»پایە«  لێرەدا سەرباری  ئەو  نوسرابوو.  نە  فۆێرباخ  لە چارەی  ئەركە  ئەم 

نەبووە  ڕزگاری  كۆن  ئایدیالیستی  كۆتوبەندی  لە  هێشتا  ماتریالیستییەكەی 

ئەمەش بۆخۆی دانی پێدا ناوە لەو كاتەیدا كە ئەڵێت: »كاتێك كە بەرەو 

كاتێك  ماتریالیستەكانم  لەگەڵ  تەواوەتی  بە  من  ئەگەڕێمەوە،  ڕاب��ردوو 

بەرو پێش ئەڕۆم لەگەڵیاندا نیم« وتێروانینی ساڵی 1840 یان 1844 خۆی 

گۆشەنشینی  بە حوكمی  دیاریكراوی  بە  دیسانەوە  ئەمەش  تێنەپەڕاندووە، 

خۆی كە بەهۆی خەسڵەتێكەوە كە هەی بووە، لە هەر فەیلەسەفێكی تر 

بیروباوەڕەكانی  زیاتر پێویستی بە تێكەڵبوونی كۆمەڵگا هەبوو، ناچاربووە 

كەسانێكی  لەگەڵ  دوژمنانە  وەیان  دۆستانە  چاوپێكەوتنی  لە  نەك  خۆی 

هاوئاستی خۆی، بەڵكو لە تەنهاییدا دابنێت. وادتر بە شێوەیەكی درێژتر 

ئەچێتە سەر باسی ئەوەی كە فۆێرباخ، تا چ ئاستێكی بەرز لەم بوارەی كە 

باسمان كرد، ئایدیالیستانە ماوەتەوە.

ئەو خاڵەش باس بكەین كە شتاركە ئایدیالیستیی فۆێرباخ، لەو شتەی 

كە بە واقیعی هەیە نابینێت. »فۆێرباخ ئایدیالیستە، بروای بە پەرەسەندنی 

مرۆڤایەتی هەیە« )ل19(. »لەگەڵ ئەوەدا ئایدیالیزم وەك پایە و بناغەی 

نیازە  بەدووی  كە  دەمەی  ئەو  تەنها  ڕیالیزم  دەمێنێتەوە.  شتێك  هەموو 

بەزەیی  مەگەر  پارێزێ .  دەمان  گومڕایی  لە  ئەكوین،  ئایدیالیستەكانماندا 

خۆشەویستیی خزمەتكردنی ڕاستیی و ڕەوایی هێزگەلی ئایدیالیستی نین؟« 

)ل8(.

لە هەوڵدان  نییە جگە  مانایەكی  لێرەدا هیچ  ئایدیالیزم  یەكەم 

لە پێناوی ئامانجە ئایدیالەكاندا نەبێت. بەاڵم ئەم ئامانجانە بە ناچاری 

ئەوپەرەكەی بە تەنها بە ئایدیالیزمی كانت و »ئیمپراتیف كاتەگۆریك« 

)حوكمی یەالیەكەرەوە بەپێی دەقە عەرەبییەكە _ و. كوردی(ەكەیەوە 
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ناوە  كە  فەلسەفەكەی  ناوی  بۆخۆی  كانت  تەنانەت  بەاڵم  پەیوەستە. 

»ئایدیالیزمی ترنساندانتال« )ئایدیالیزمی پێش تاقیكردنەوە بەپێی دەقە 

عەرەبییەكە ) و.كوردی(، لەبەرئەوە نییە كە لە ناوەڕۆكدا باسی ئایدیالە 

ئەخالقییەكان ئەكات، بەڵكو ئەم مەسەلەیە هۆكاری تری هەیە، كە الی 

شتاركە ڕۆشنە. ئەو خورافەیەی كە ئەڵێت كرۆكی ئایدیالیزمی فەلسەفیی 

بریتییە، لە بڕوابوون بە ئایدیالی ئەخالقی یانی كۆمەاڵیەتی لە دەرەوە 

فەلسەفە و لەالی هیچوپوچە تەسكبیرە ئەڵمانییەكان ئەوانەی كە چینەی 

وردە خۆراكی زانستی فەلسەفیی پێویستی خۆیان لە شیعركانی شیلەرەوە 

ئەكەن. هیچ كەسێك بە ڕادەی  هیگڵ ڕەخنەی توند لە »ئیمپراتیف 

كاتەگۆرێك«ی بێتوانای كانت ناگرێت )بێتوانا لەو بارەوە كە خوازیاری 

مەحاڵە و لەبەرئەوە هەرگیز بە ئەنجامێكی واقیعی ناگات(، هەروەها 

هیچ كەس توندتر لەو شێوەیەی  هیگڵ گاڵتەی بەو گرایشە هیچوپوچە 

و تەسكبیرانەیە بۆ ئەو خەونانەی كە دەربارەی ئایدیالگەلێك بوون كە 

جێبەجێ  نە ئەبوون و لەالیەن شیلەرەوە باڵوئەكرانەوە نەئەكرد )بڕوانە 

بۆ نموونە پەرتوكی »فینۆمینۆلۆژیاگ یانی »زانستی دیارە ناوازەكان«(. 

لەگەڵ ئەوەشدا  هیگڵ بە تەواوەتی ئایدیالیست بوو.

دووەم بە هیچ جۆرێك ناكرێت لەو واقیعە البدەیت، كە هەموو 

چاالكییەك  بەئەنجامگەیاندنی  بۆ  ئەنێن  بەمرۆڤەوە  پاڵ  شتانەی  ئەو 

پێویستە بە مێشكیدا تێ  بپەڕێت تەنانەت مرۆڤ خواردن و خواردنەوەشی 

مێشكیدا  لە  كە  تینوێتی  و  برسێتی  بە  هەستكردن  كاریگەریی  بە 

ڕەنگئەداتەوە دەستپێئەكات ئەو كاتەش كە هەستی تێربوون لە مێشكیدا 

ڕەنگی دایەوە، دەست لە خواردن هەڵئەگرێت. كاریگەرییەكانی جیهانی 

دەرەوە لەسەر مرۆڤ لە مێشكدا ئەنەخشێ  و بەشێوەی هەستەكان، 
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بیرۆكەكان پاڵنەرەكان، ئارەزووەكان، یان بە شێوەی »مەیلە ئایدیالەكان« 

بۆ  كردن  باسمان  كە  مەیالنەی  ئەو  شێوەیەش  بەم  و  ڕەنگئەدەنەوە 

»هێزە ئایدیالەكان« ئەگۆڕێن. ئەگەر كەسێك تەنها بەوەی كە »مەیلە 

ئایدیالەكان«ی هەیە و بڕوای بە كاریگەریی »هێزە ئایدیالەكان« بەسەر 

كەسێك  هەر  ئەوا  ئایدیالیست  كەسێكی  ببێتە  ئیتر  هەیە،  خۆیەوە 

تەبیعەتی خۆیی  بە  كردبێت،  گەشەی  كەموزۆر  ئاسایی  ڕادەیەكی  بە 

ئایدیالیستە و ئەوەی كە لەم نێوانەدا ئەمێنێتەوە و ناڕۆشنە ئەوەیە، 

چۆن ئیتر ئەكرێ  لە دنیادا ماتریالیستەكان هەبن؟

سێیەم یڕوابوون بەوەی كە مرۆڤایەتیی _ النیكەم لە ئێستادا_ 

بەشێوەیەكی گشتی بەرەو پێشەوە ئەڕوات بەهیچ جۆرێك پەیوەست 

ئایدیالیزمدا هەیە.  نێوان ماتریالیزم و  ناكۆكییەی كە لە  نابێتەوە بەو 

بڕوایەوە  بەم  دەمارگیرانە  ڕادەی��ەك  تا  فەرەنسییەكان  ماتریالیستە 

بوونی  بە  بڕوایان  كە  ڕۆسۆوە  و  ڤۆڵتێر  لە  النیكەم  پەیوەستبوون،- 

خودا وەك ئافێنەری جیهان هەبوو _ و زۆرجار گەورەترین قوربانی 

شەخسییان لە پێناودا داوە. ئەگەر كەسێك تەواوی زیندەگی خۆی لە 

پێناوی »ڕاستی و ڕەوایی« بە مانی باشی ئەم وشانە تەرخانكردبێت ئەوا 

بۆ نموونە ئەو كەسە دیدرۆ بووە. كاتێك كە شتاركە تەواوی ئەمانە بە 

ئایدیالیزم ناوزەد ئەكات، جگە لە پیشاندانی ئەوەی كە بەالی ئەوەوە، 

وشەی »ماتریالیزم« و لە پاڵیشیدا تێكڕای ئەو ناكۆكییانەی كە لە نێوانی 

شتێكی  دەستداوە  لە  مانایەكی  هەرجۆە  هەیە،  ئاراستەیەدا  دوو  ئەم 

دیكە نییە.

شتاركە ئالێرەدا بە كردەوە لە بەرامبەر خورافەیەك كە لە دژی 

ناوی ماتریالیزم لەالیەن هیچوپوچە بیرتەسكەكانەوە ئەكرێت پاشەكشە 
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ئەشێ   ئەگەرچی  نییە،  تیادا  لێخۆشبوونی  كە  پاشەكشەیەك  ئەكات، 

كە بێئاگاییانە بووبێت، ڕیشەی خورافەیەك كە لەالی ئەو هیچوپوچە 

لەالیەن  كە  كۆنانەی  تۆمەتە  ئەو  بۆ  ئەگەڕێتەوە  بیرتەسكانەیە، 

بەدمەستی شەهوەت،  زۆرخۆریی  یانی  ماتریالیزم  بۆ  كەشیشەكانەوە 

ئارەزووەجەستەییەكان، لەخۆباییبوون، پارەپەرستی، پیسكەیی، تەماح، 

كورتییەی  بە  و  بۆرسەدا  لە  )مچاربە(  سەوداگەریی  قازانجپەرستیی، 

كات،  ئەی  دزییەوە  بە  ب وخ��ۆی  ئەو  كە  چەپەڵ  كارێكی  هەموو 

هەروەها بەالی ئەوەوە ئایدیالیزم یانی بڕوابوون بە چاكە و بەخشندەیی 

بە  بڕوابوون  گشتی  بەشێوەیەكی  و  مرۆڤایەتی  گشت  خۆشویستنی 

»جیهانێكی باشتر« كو لەالی كەسانی تر بانگەشەی بۆ دەكات، بەاڵم 

بۆخۆی تەنها ئەو دەمە بڕوای پێی هەیە كە تووشی مایەپەچی یان 

سەرئێشەی پاش مەستبوون هاتبێت، بە كورتییەكەی سەردەمێك كە 

پێویستە ئەو قۆناغە نەویستراوە تێپەڕێنێ  كە بەرئەنجامی زیادەڕەویی 

»ماتریالیستی« ئاسایی خۆیەتی. لەو كاتەدا گۆرانییە پەسەندكراوەكەی 

خۆی ئەڵێتەوە: مرۆڤ چییە؟ نیوە گیانەوەر، نیوە فریشتە.

لە  شتركە،  تردا  شتەكانی  باقی  لە  دەرچێت  لێ   شتانەی  ئەو 

بەرامبەر هێرش و تیۆری ئەو مامۆستایانەی ك ئەمڕۆكە لە ئەڵمانیا بە 

ناوی فەیلەسوفەوە هاتوهاواریانە، سەرسەختانە لە هەوڵی داكۆكیكردن 

بووە لە فۆێرباخ، بێگومان ئەمە بەالی كەسانێكەوە كە باپەخ بەو نەوەیە 

مەسەلەیەكی  ماونەتەوە  ئەڵمانی  كالسیكی  فەلسەفەی  لە  كە  ئەدەن 

گرنگە، ئەمە بۆ خودی شتاركەش وە مەسەلەیەكی پێویست دەهاتە 

پێشچاو. بەاڵم ئێمە خوێنەر دەبەخشین.
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بەشی سێیەم: فۆێرباخ

دەرئەكەوێت،  خێرایی  بە  كاتە  ئەو  فۆێرباخ  واقیعیی  ئایدیالیزمی 

بە  فۆێرباخ  ئاین.  بچینە سەر مەسەلەی ڕەوشت و  فەلسەفەكەیدا  لە  كە 

هیچ جۆرێك گەرەكی نییە كە ئاین هەڵوەشێنێتەوە، بەڵكو مەبەستی ئەو 

كامڵكردنی بوو خودی فولسەفە ئەبێ  لە ئاییندا بتوێتەوە.

یەكدی  لە  ئاینییەكان  ئاڵوگۆڕە  بە  تەنها  مرۆڤایەتی  »قۆناغەكانی 

جودا ئەكرێنەوە، بزوتنەوەی مێژوویی تەنها ئەو دەمە بە بناغەیەكی قوڵ 

ئەگات، كە بە قوڵی ڕۆچووبێتە نێو دڵی مرۆڤەوە. دڵیش فۆرمی ئاین نییە، 

لەبەرئەوە ناشێت كە بووترێت، پێویستە ئاین دیسانەوە لە دڵدا جێگیر بێت، 

دڵ جەوهەری ئاینە« )لە پەڕاوی شتاركەوە وەرگیراوە ل. 168(.

بەپێی تیۆری فۆێرباخن ئاین پەیوەندی هاودڵیی نێوان مرۆڤی لەگەڵ 

مرۆڤێكی ترە و لەسەر بنەمای سۆز دامەزراوە، پەیوەندییەك كە هەتاوەكو 

ئێستا بەدوای حەقیقەتی خۆیدا، لە ڕەنگدانەوەی خەیاڵیی بۆ واقیع بە هۆی 

خەیاڵییەكان  ڕەنگدانەوە  هەموو  كە  خودایەكەوە،  چەند  یان  خودایەك، 

هیچ  بێ   بە  و  ڕاستەوخۆ  ئێستاكەش  دەگەڕێ   مرۆییدا هەن  لە سروشتی 

ناوەندێك لە خۆشەویستی نێوان »من«و »تۆ«دا دەی بینێتەوە. بەو جۆرە 

خۆشەویستی  كە  دەگات،  بەوە  فۆێرباخەوە  بەالی  مەسەلەكە  سەرئەنجام 

سێكسی یەكێكە لە بەرزترین، وەیان بەرزترین شێوەیە بۆ پەیڕەویكردن لە 

ئاینە نوێكەی.

دامەزراوە،  خۆشەویستی  لەسەر  كە  مرۆڤ  نێوان  پەیوەندییەكانی 

تاكەكانی دوو جنسی مرۆڤ هەر لە سەرەتای  نێوان  بەتایبەت پەیوەندی 

پەیدابوونی مرۆڤەوە لە ئارادابووە، بەاڵم سەبارەت بە خۆشەویستی سێكسی 

ماوەی  لە  خۆشەویستییە  ئەم  كە  بڵێین  پێویستە  تایبەت،  شێوەیەكی  بە 
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بۆخۆی  ڕێوشوێنێكی  و  پەیداكرد  خۆی  گرنگی  دواییدا  ساڵی  هەشتسەد 

داگێركرد بەجۆرێك كە بووە تەوەرەیەكی پێویستی وا كە هەرچی هونەر 

لەو  تەنها  هەن  كە  جێكەوتەكانی  ئاینە  بچەرخێن.  دەوری��دا  بە  هەیە، 

چوارچێوەیەدا خۆ قەتیس ئەكەن، كە لە ڕادەبەدەر رێكخستنی خۆشەویستی 

شوویی  و  ژن  بە  پەویوەست  یاساكانی  یانی  دەوڵەتەوە  لەالیەن  سێكسی 

پیرۆز ئەكەن، ئەو ئاینانەی كە ڕەنگە سبەی ڕۆژ بە تەواوەتی لە نێوبچن 

و  خۆشەویستی  بەسەر  ئاڵوگۆڕێك  كەمترین  پراكتیكدا  لە  ئەوەی  بەبێ  

دۆستایەتیدا بێت. ئاینی مەسیحی لە فەرەنسا لە ساڵەكانی 1739-1798 بە 

جۆرێك نەما كە خودی ناپلیۆن نەیتوانی هەروا بە ئاسانی و بەبێ  بەرگری 

لە  شتێك  پێویستی  بە  هەست  ماوەیە  ئەو  درێژایی  بە  بیگێڕێتەوە،بەاڵم 

جۆری ئاینە نوێكەی فۆێرباخ نە ئەكرا، تاوەكو جێگەی ئەو بگرێتەوە.

ئایدیالیستی فۆێرباخ لێرە لەوەدایە، كە ئەو خۆشەویستی سێكسی 

تێكڕای  یانی  بابەتانە،  لەم  تری  شتی  و  خۆنەویستی  بەزەیی  دۆستایەتی 

پەیوەندییە مرۆییەكان كە لەسەر بنچینەی ئارەزووی هەردووال دامەزراوە 

سیستەمێكی  بە  ئەوانە  پەیوەستكردنی  بەبێ   یانی  خۆیدا  لە  شتێك  وەك 

لێكناداتەوە،  پەیوەستە  ڕاب��ردوەوە  بە  ئەوەوە  بەالی  كە  تایبەت،  ئاینی 

دەمە  ئەو  تەنها  پەیوەندییانە  ئەم  كە  دەكات  ئەوە  بانگەشەی  ئەو  بەاڵم 

مانای تەواوی خۆیان دەبەخشن كە بە دەستەواژەی »ئاین« پیرۆز بكرێن. 

پەیوەندییە  ئەم  ئارادابوونی  لە  ئەوەوەلەسەر  بەالی  سەرەكی  مەسەلەی 

ئەم  بۆ  خەڵكە  تێڕوانینی  لەسەر  مەسەلە  بەڵكو  نییە،  پەتییە  مرۆڤایەتییە 

پەیوەندییە بە وێنەی ئاینێكی نوێ  و ڕاستەقینە. ئەو تەنها ئەو كاتە ئامادەیە 

وشەی  كرابن.  مۆر  ئاین  مۆری  بە  كە  بنێت،  ئەوانەدا  كامڵی  بە  دان 

Religion )ئاین( لە كرداری religare ەوە هاتوە و لە سەرەتادا بە مانانی 
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نێوان  دوالیەنەی  پەیوەندییەكی  جۆرە  هەر  لەبەرئەوە  بووە.  پەیوەندی 

واتایە  ئەو  بۆ وشەكان  بكات.  قوتار  یاریكردنە  ئەم جۆر  ئاینە.  دووكەس 

دانابڕن كە لە میانەی پەرەسەندنی مێژووییەوە بە خۆیانەوە گرتویانە، بەڵكو 

ئەگەرێنەوە بۆ ڕیشەی زمانەوانەیی وشەكان. بۆئەوەی وشەی ئاین كە لە 

بیرەوەرییەكانی ئایدیالیزمدا خۆشەویستە نەپوكێتەوە خۆشەویستی سێكسی 

بڵند ئەكەنەوە. لە سااڵنی چلەكاندا  ئاستی »ئاین«  تا  پەیوەندی سێكی  و 

ڕیفۆرمیستە پاریسییەكان كە سەر بە ڕێبازی لوئی بالن بوون و لە ڕوانگەی 

ئەوانەوە مرۆڤ بەبێ  ئاین مانەندی دڕندەیەكی كێوییە و بە ئێمە ئەڵێن: 

»Donc 1 atheisme c est votr religion!« ڕێك بەو جۆرە داوەری ئەكەن. 

كاتێك فۆێرباخ لە هەوڵی بنیاتنانی ئاینی ڕاستەقینە لەسەر بنەمای خەسڵەتی 

كیمیای  وابوو  پێی  كە  دەكرد  كەسەی  بەو  بوو،  سروشتدا  ماتریالیستی 

دەستبەرداری  ئاین  كە  بشێت  ئەگەر  ڕاستەقینەیە.  كیمیاگەریی  هاوچەرخ 

فەلسەفی  بەردی  دەستبەرداری  ئەتوانێت  كیمیاگەریش  ئەوا  بێت،  خودا 

و  كیمیاگەریی  نێوانی  لە  نزیك  زۆر  پەیوەندییەكی  ئەوە  سەرباری  بێت. 

ئایندا هەیە. بەردی فەلسەفی زۆر تایبەتمەدنی تێدایە، كە بە تایبەتمەندیی 

خوداوەند دەچێت كیمیاگەرانی میسری و یۆنایش، لە دوو سەدەی یەكەمی 

زایینیدا بەپێی ئەو زانیارییانەی كە بیرتلو و كوپ بە ئێمەیان داوە، دەستیان 

هەبووە لە دانانی ئاینی مەسیحیدا.

جەختكردنەوەی فۆێرباخ لەسەر ئەوەی كە »قۆناغەكانی مرۆڤایەتیی 

تەواویی  بە  دەكرێنەوە«،  جودا  یەكتری  لە  ئاینییەكان  ئاڵوگۆڕە  بە  تەنها 

نادروستە. وەرچەرخانی مێژوویی گەورە بە بێ  ئەوەی هاوكات ئاڵوگۆڕێك 

ڕووەوە  لەم  ڕادەی��ەك  تا  ئ��ەوەی  ڕووی��داوە  كایەوە،  هاتبێتە  ئایندا  لە 

و  مەسیحی  و  بودایی  یانی  جیانی  ئاینی  سێ   تەنها  لەبەرچاوبگیرێ، 
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ئاینە كۆنەكان  ئاڵوگۆڕ پێكهاتووە.  ئیسالمە، كە هاوشانی ئەوانە هەندێك 

كە لە نێو هۆز و میللەتەكان بە شێوەیەكی خۆبەخۆ پەیدابوونە، خەسڵەتی 

سەربەخۆیی  خەڵكیی  یان  هۆزەكان  كاتێك  هەر  و  نەبووە  پڕوپاگەندەیی 

لەدەست  خۆی  بەرگری  هێزی  تەواوی  ئاینیش  ئەوا  لەدەستدابێت  خۆیان 

ئەدات. لەالی ئەڵمانەكا بۆ بە ئەنجامگەیشتنی ئەم كارە بەریەككەوتنێكی 

كەم لەگەڵ ئیمپراتۆریەتی جیهانی ڕۆم كە لە حاڵی هەڵوەشانەوەدا بوو وە 

لەگەڵ ئاینی مەسیحی جیهانی كە لەو دەمەدا ڕۆمەكان تازە چووبوونە سەری 

و وەاڵمدەرەوەی هەلومەرجی ئابوری و سیاسی و روحییان بوو بەس بوو. 

تەنها لە پەیوەند بەم ئاینە جیهانییەوە كە كەموزۆر بە شێوەیەكی دەسكرد 

بزوتنەوە  كە  بوترێت،  ئەكرێ   ئیسالم  و  مەسیحی  بەتایبەت  پەبدابوون، 

لە  تەنانەت  بەاڵم  گرتبوو.  خۆوە  بە  ئاینیان  ڕەنگی  مێژووییەكان  گشتییە 

بواری باڵوبوونەوەی مەسیحیەتیشدا، ئەو شۆڕشانەی كە بە ڕاستی گرنگییەكی 

لە  بۆرژوازی،  تێكۆشانی  لە قۆناغە سەرەتاییەكانی  تەنها  گشتییان هەبوو، 

كۆتایی  ئەگاتە  تا  سیانزەهەمەوە  سەدەی  لە  یانی  خۆیدا  ڕزگاری  پێناوی 

سەدەی هەڤدەهەم ئەم ڕەنگەی لە خۆ گرتبوو. هۆكاری ئەم مەسەلەیەش 

و  مرۆڤ  دڵی  خەسڵەتی  بە  پێوابوو،  فۆێرباخ  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە 

سدەكانی  مێژووی  تێكڕای  بە  بەڵكو  لیكادرێتەوە،  ئاینییەكانی  پێویستییە 

ناوەڕاست، كە جگە لە یەك شێوە ئایدیۆلۆژی یانیئاین و الهوت، بە شتێكی 

دی ئاشنا نەبووە لێكئەدرێتەوە، بەاڵم بۆرژوازی لە سەدەی هەژدەیەمدا بە 

ئەندازەی پێوست هێزێكی وای پەیداكرد كە بتوانێت ئایدۆلۆژیایەكی تایبەت 

بە خۆی هەبێت، كە هاوشانی هەلومەرجی چینایەتی خۆی بێت ئەو كاتە 

شۆڕشی مەزن و تەواوی خۆی یانی شۆڕشی فەرەنسا ئەنجام دا ئەو ئاینی، 

تەنها بە پشتبەستن بە بیروباوەڕی حقوقی و سباسی، بە الوە گرنگ نەبوو، 
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مەگەر بەو ڕادەیەی كە ئاین كۆسپی لە ڕێگایدا پێكهێنابێت. بەاڵم بۆرژوازی 

تەنانەت بە خەیاڵیشیدا نە ئەهات، كە لە جێی ئاینی كۆن، ئاینێكی نوێ  

دابنێ . ئاشكرایە كە ڕۆبسپیر لەم ڕووەوە توشی چ ناكامییەك هات )13(.

بەسەر  تێدا  ژیانی  ناچاری  بە  ئێمە  ئێستا  كە  كۆمەڵگەیەكدا  لە 

ئەبەین و لەسەر ناكۆكی چینایەتی و دەسەاڵتی چینایەتی بنیاتنراوە، توانای 

پەیوەندییەكانی  بە  سەربارەت  مرۆڤایەتییەكان  پەتییە  هەستە  دەربڕینی 

خۆمان بە كەسانی دیكەوە، بە ڕادەیەكی یەكجار كەمە، بچوكترین هۆكارێك 

بەدەستەوە نییە كە هەمدیسانەوە، ئەو تواناییە كەمتر بكەینەوە ئەوەش بە 

بڵندكردنەوەی ئەو هەستانە بۆ ئاستی ئاین. بەم شێوەیە زانستی مێژووی 

باو بە تایبەت لە ئەڵمانیا، تێگەیشتنی ئێمەی بۆ جەنگە چینایەتییە مێژووییە 

گەورەكان تاریك كردووە و پێویست بەوە ناكات ئەم تێگەییشتنە بە یەكجاری 

ئەم خەباتەوە، ئەویش  لە ڕێگای گۆڕینی مێژووی  بكەینە شتێكی مەحاڵ 

بەوەی كە بكرێتە پاشكۆیەكی سادەی مێژووی كڵێسا. هەر لێرەوە كە ئەمڕۆ 

چەندە لە فۆێرباخ دووركەوتووینەتەوە. ئێستا تەنانەت خوێندنەوەی الیەنە 

»زۆر جوان«ەكانی دانراوەكانی فۆێرباخ كە تیایدا ئاینی نوێی خۆشەویستی 

هەڵئەنێ  ئەستەمە.

تەنها ئاینێك كە فۆێرباخ بە قووڵی لێی كۆڵیبێتەوە، ئاینی مەسیحی 

بنیاتنراوە.  یەكتاپەرستی  بنەمای  لەسەر  كە  ڕۆژئاوا،  جیهانی  ئاینی  بووە 

فۆێرباخ ئەوە پیشان ئەدات كە خودی مەسیحییەت جگە لە ڕەنگدانەوەی 

خۆی  نۆبەی  بە  خودایە  ئەم  ب��ەاڵم  نییە.  تر  شتێكی  م��رۆڤ  خەیاڵی 

بەرهەمی بزوتنەوەیەكی دوورودرێژی تەجرید و چڕبوونەوەی ژمارەیەكی 

زۆروزەبەندی خوادیانی كۆنی خێڵ و میللەتانە. بەهەمان شێوە ئەو مرۆڤەی 

ئەویش  بەڵكو  نییە،  واقیعی  مرۆڤێكی  ئەو  ڕەنگدانەوەی  ئەم خودایە  كە 
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كورتكراوە و چڕبووەوەی ژمارەیەكی زۆری مرۆڤگەلی واقیعییە، ئەم مرۆڤە 

فۆێرباخیش  خودی  فیكرییە.  وێنایەكی  ئەمیش  یانی  تەجریدییە  مرۆڤێكی 

كە لە هەموو الپەڕەیەكدا وەعزی ئەوە ئەدات، كە ڕۆچینە نێو ئارەزووە 

جەستەییەكان و داوامان لێ  دەكات كە نوقمی جیهانی مەلموس و واقیعی 

بین كاتێك، كە دەبێت قەسە نەك سەبارەت بە پەیوەندی سێكسین بەڵكو 

سەبارەت بە پەیوەندی تری نێوان مرۆڤەكان بكات، لە ڕادەبەدەر ئەكەوێتە 

نێو تەجریدەوە.

فۆێرباخ لە هەموو ئەو پەیوەندیانەی كە لە نێوان مرۆڤەكاندا هەیە، 

جگە لە الیەنێك كە ئەویش ڕەوشتە شتێكی تر نابینێت. لێرەدا جارێكی تر 

هەژاریی سەرسوڕهێنەری فۆێرباخ بە بەراورد لەگەڵ  هیگڵ سەرساممان 

دەكات. بەالی  هیگڵەوە، زانستی ڕەوشت یان تیۆرەكەی لە مەڕ ڕەوشت 

خێزان،  ئەگرێتەوە:  ئەمانە  نۆبەی خۆی  بە  ئەویش  كە  مافە،  فەلسەفەی 

كۆمەڵگەی مەدەنی، دەوڵەت.

لێرەدا، بە هەر ئەندازەیەك شێواز ئایدیالیستییە بەهەمان ئەندازە 

ناوەڕۆك ڕیالیستییە. ئەم ناوەڕۆكە سەرباری ڕەوشت تێكڕای مەیدانی ماف 

بە  مەسەلەكە  فۆێرباخەوە  بەالی  بەاڵم  ئەگرێتەوە.  سیاسەت  و  ئابوری  و 

تەواوی پێچەوانەیە. فۆێرباخ لە ڕووی شێوازەوە ڕیالیستییە و مرۆڤ خاڵی 

لێوە هەستانییەتی، بەاڵم هیچ قسەیەك دەربارەی جیهانێك كە ئەو مرۆڤە 

زیندەگی تێدا ئەكات ناهێنێتە گۆڕ، لەبەرئەوە مرۆڤ بەالی فۆێرباخەوە بە 

هەمان ئەو مرۆڤە موجەڕەدەی كە لە فەلسەفەی ئایندا دەبینرێ دەمێنێتەوە. 

ئەو مرۆڤە لە سكی دایكەوە پەیدا نەبووە، بەڵكو هەوەكو چۆن پەروانە 

هاتوەتە  یەكتاپەرستییەكانەوە  ئاینە  خودای  لە  دەرەوە،  دێتە  قۆزاخە  لە 

پەرەسەندنی  كە خاوەن  واقیعی  لە جیهانی  مرۆڤە  ئەو  لەبەرئەوە،  دەر. 
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تێكەڵی  ئەگەرچی  ناژێت.  دیاریكراوە  مێژوویی  سەردەمێكی  و  مێژوویی 

ڕادەی  بە  خەڵكانە  لەو  یەكێك  هەر  بەاڵم  هەیە،  تردا  خەڵكانی  لەگەڵ 

خودی موجەڕەدە. لە فەلسەفەی ئایندا بەالی كەمەوە ژن و پیاو لەیەك جیا 

ئەكەینەوە، بەاڵم لە ڕەوشتدا ئەم جیاوازییە دەپوكێتەوە. ئەوە ڕاستە كە لە 

الی فۆێرباخ بە دەگمەن بابەتگەلی وەكو ئەمەی خوارەوە بەرچاو ئەكەوێت:

»لە كۆشكەكاندا بە جۆرێكی تر وەك لەوەی لە كۆلیتەكاندا هەیە بیر 

ئەكرێتەوە«، »ئەگەر بەهۆی برسێتی و كوێرەوەری، هیچ مەوادێكی خۆراكی 

لە لەشتدا نەبوو، ئەوا لە مێشك و هەست و دڵیشتدا، هیچ خۆراكێكت بۆ 

ڕەوشت پێ  نابێت«، »ئەبێ  سیاسەت ببێتە ئاینمان« ...هتد.

بەاڵم فۆێرباخ بە هیچ جۆرێك ناتوانێت ئەم بابەتگەالنە بەكربهێنێ ، 

بەوەدا  دان  ناچارە  شتركە  تەنانەت  و  دەربڕینن  تەنها  ئەوانە  ئەو  لەالی 

بنێت، كە سیاسەت لەالی فۆێرباخ مەیدانێكە دەستڕاگەییشتن پێی ئەستەمە 

. »terra incognita _و« زانست دەربارەی كۆمەڵ وەیان سۆسیۆلۆژی

لەو جێگایەدا كە فۆێرباخ ناكۆكی نێوان خێر و شەڕ لێكئەداتەوە، 

بەهەمان ئەندازە تێگەیشتنی ڕووكەشییانەی فۆێرباخمان بە بەراورد لەگەڵ  

هیگڵ بۆ دەرئەوكێ .

 هیگڵ ئەنوسێت: »كەسانێك هەن پێیان وایە ئەگەر بڵێن: مرۆڤ بە 

پێی سروشتی خۆی خێرەومەندە، ئەوا بیرۆكەیەكیان خستوەتە ڕوو، یەكجار 

قوڵ، بەاڵم ئەوە فەرامۆش ئەكەن كە لە ڕستەی: مرۆڤ بە پێی سروشتی 

خۆی شەڕەنگێزە بیرۆكەیەكی زۆر قوڵتر هەیە«.

شەڕ بەالی  هیگڵەوە ئەو فۆرمەیە كە هێزی بزوێنەری پەرەسەندنی 

مێژوویی تێدا بەرجەستە بووە. ئەم بیرۆكەیەش دوو واتای هەیە: لە الیەكەوە 

هەر هەنگاوێكی تازە بۆ پێشەوە، بە ناچاری وا ئەنوێنێت كە سوكایەتییە بە 
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یەكێك لە شتە پیرۆزەكان یاخیبوونە لە دژی هەلومەرجی كۆن و بەسەرچوو، 

بەاڵم پیرۆزە بەهۆی نەریتەوە. لەالیەكی ترەوە، لەو كاتەوەی كە ناكۆكی 

وەكو  مرۆڤ  ناپەسەندی  ئاشوبی  پەیدابووە  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  نێوان 

چاوچنۆكی دەسەاڵتخوازی بوونەتە نوێڵی پەرەسەندنی مێژوویی. بۆ نموونە 

مێژووی فیۆدالیزم و بۆرژوازی، سەلمێنەری هەمیشەیی ئەم مەسەلەیەن. 

بەاڵم تەنانەت ئەوە بە مێشكی فۆێرباخدا نەهاتووە، كە لە ڕۆڵی مێژوویی 

شەڕی ئەخالقی بكۆڵێتەوە. بەشێوەیەكی گشتی مەیدانی مێژوو بۆ فۆێرباخ 

شیا و ئاسودە نییە. تەنانەت ئەم وتەیەی:

»ئەو دەمەی كە مرۆڤ لە دامێنی سروشتەوە هاتە دەرەوە، جگە 

مرۆڤ  نەبوو.  تر  شتێكی  مرۆڤ  نەك  پەتیی  سروشتیی  بوونەوەرێكی  لە 

بەرهەمی مرۆڤ و فەرهەنگ و مێژووە«.

تەنانەت ئەم قسەیەش لەالی فۆێرباخ، قسەیەكی بێبەرهەم بوو.

پاش هەموو ئەو شتانەی كە وترا، ئێستا ئەوە ڕۆشنە كە ئەو قسانەی 

فۆێرباخ دەربارەی ڕەوشت بە ئێمەی ئەڵێ ، شتگەلێكی زۆر چروساوەیە . 

لەالی مرۆڤ تێكۆشان لە پێناوی بەختەوەرییدا، شتێكی خۆڕسكە هەر بۆیە 

ئەبێ  ئەم تێكۆشانە ببێتە بناغەی ڕەوشت. بەاڵم ئەم تێكۆشانە لە پێناوی 

یەكەم  ئەكات.  كەچ  ڕستكردنەوە  بۆ  مل  ڕووەوە  لەدوو  بەختەوەریدا، 

مەستی  پاش  لە  كردارەكانمانەوە:  سروشتییەكانی  سەرئەنجامە  ڕووی  لە 

ژانەسەر و لە پاش زێدەڕۆیی كە ئەبێتە خوو، نەخۆشی دێت. دووەم لە 

ڕووی سەرئەنجامە كۆمەاڵیەتییەكانی كردارەكانمانەوە: ئەگەر ئێمە ڕێز لە 

هەمان ئەو تێكۆشانەی كە كەسانی دیكە بۆ بەختەوەریی ئەیدەن نەگرین، 

لە  ئێمە  تێكۆشانی  بەردەم  كۆسپی  دەبنە  و  ئەكەن  بەرگری  ئەوان  ئەوا 

ئێمە  ئەگەر  بەدەستدێت،  ئەنجامگیرییە  ئەو  لێرەدا  بەختەوەریدا.  پێناوی 
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خوازیاری ئەوەین كە تێكۆشانمان لە پێناوی بەختەوەریدا سەركەوتوو بێت، 

كارەكانمان  بە شێوەیەكی دروست سەرئەنجامی  بزانین كە چۆن  پێویستە 

هەڵئەسەنگێنین و سەرباری ئەوەش ڕیز لە مافی كەسانی دیكە، كە هەمان 

تێكۆشانیان هەیە ئەگرین. كەواتە، ڕێسای بنەڕەتیی ڕەوشت لەالی فۆێرباخن 

كە هەموو ڕێساكانی تری لێوە هەڵئەگۆزن بریتییە لە بەرتەسككردنەوەی 

عەقاڵنییانە سەبارەت بە خۆمان و بە خۆشەویستی )هەمیشە خۆشەویستی!( 

هۆشمەندانەكانی  زۆر  پاساوە  نە  دیكەوە.  كەسانی  بە  پەیوەندیمان  لە 

فۆێرباخ، نە پیاهەڵدانە زێدەڕۆییەكانی شتاركە، ناتوانن هیچوپوچی ئەم دوو 

و سێ  حوكمە بشارنەوە.

هەندێك  لە  تەنها  ئەوا  دا،  خۆی  بە  هەر  بایەخی  مرۆڤ  ئەگەر 

حاڵەتی زۆر كەمدا، كە ئەویش بە هیچ جۆرێك كەڵكی نەبۆ خۆیی و نە 

بۆ كەسانی دیكەش ئەبێت، ئەتوانێت سەركەوتن لەو كۆششەی لە پێناوی 

بەختەوەریدا ئەیكات بەدەستبهێنێ . پێویستە ئەو لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا 

پەیوەندی بگرێت و بۆ دابینكردنی پێویستییەكانی خۆی، خاوەنی هۆیەكانی 

ستومەكی  چاالكی،  وتووێژ،  گفتوگۆ،  پ��ەڕاو،  هاوسەر،  خ��ۆراك،  وەك: 

بەكاربردن بۆ ژیان و شتومەكی كاربێت. لە دوو حاڵەت بەدەر نییە: یان 

ئەوتا گریمانەی ڕەوشت لەالی فۆێرباخ هەر لە سەرەتاوە، گریمانەی ئەوە 

بێئەمالوئەوال لە بەردەستی  دائەنێت، كە هەموو ئەو شتومەك و هۆیانە 

هەموو مرۆڤێكدایە، وەیان ئەوەتا ئەو ڕەوشتە بە تەنها، ئامۆژگاریی جوان 

فەرماییش ئەكات، كە نایاتە دی و لەالی كەسانێك كە لەو هۆیانە بێبەشن، 

بەهای تاڵە موویەكی نییە.

لەم بارەیەوە خودی فۆێرباخ بە ڕشكاوی ئەڵێت:

»لە كۆشكەكاندا بە جۆرێكی تر وەك لەوەی لە كۆلیتەكاندا هەیە بیر 
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ئەكرێتەوە«، »ئەگەر بەهۆی برسێتی و كوێرەوەری، هیچ مەوادێكی خۆراكی 

لە لەشتدا نەبوو، ئەوا لە مێشك و هەست و دڵیشتدا، هیچ خۆراكێكت بۆ 

ڕەوشت پێ  نابێت«.

ئایا، سەبارەت بە مافی یەكسانی لە بەختەوەریی بۆ گشت كەسێك، 

هەلومەرجێكی باشتر لەوە لە ئارادایە؟ فۆێرباخ ئەم مافە بەبێ  قەید و مەرج 

داوا ئەكات و پێوایە كە لە هەموو سەردەم و بارودۆخێكدا پێویستە. بەاڵم 

لە كەیەوە تێكڕای خەڵكی، دان بەم مافەدا ئەنێن؟ ئایا لە سەردەمەكانی 

ڕابردودا هیچ كاتێك مافی یەكسانی لە بەختەوەریی بۆ گشت كەسێك، لە 

نێوان كۆیلە و كۆیلەداران، وەیان لە سەدەكانی ناوەڕاست، لە نێوان سێرفەكان 

و بارۆنەكان ، بۆتە جێگەی قسەوباس؟ ئایا تێكۆشانی چینە ستەمكێشەكان 

لە پێناوی بەختەوەرییدا، بێبەزەییانەو »بەپێی یاسا« نەبوەتە قوربانی هەمان 

ئەو تێكۆشانەی كە چینە دەسەاڵتدارەكان لە پێناوی بەختەوەریدا ئەی دەن؟ 

بەڵێ  بەو جۆرە بوو، بەاڵم ئەمە پێچەوانەی ڕەوشت بوو، بەاڵم ئەمڕۆ مافی 

بەرابەر، دانی پیادا نراوە. تەنها بە قسە دانی پێدانراوە، ئەویش لەو كاتەوە 

پەرەپێدانی  بۆ  و  فیۆدالیزم  تێكۆشانیدا دژی  لە  بوو،  ناچار  بۆرژوازی  كە 

پلەوپایەكان)»مراتب«.و.  ئیمتیازاتی  ت��ەواوی  سەرمایەداری  بەرهەمی 

كوردی(، یانی ئیمتیازاتە كەسایەتییەكان لە نێوبەرێت و بەرابەریی لە مافە 

دادوەرییەكان بۆ تاك سەرتا لە چوارچێوەی مافە تایبەتییەكان و پاشانیش 

وردەوردە لە مەیدانی مافەكانی دەوڵەت )»مافە گشتییەكان« بە پێی دەقە 

فارسییەكە. و. كوردی(، بڕیار بدات.

بەاڵم مافە ئایدیالە خۆراكییەكان شتگەلێكی زۆر كومن بۆ تێكۆشان لە 

پێناوی بەختەوەریدا. تێكۆشان لە پێناوی بەختەوەریی لە هەموو شت زیاتر 

لە ڕێگەی هۆیە مادییەكانەوە ئەچێتە سەر و بەرهەمهێنانی سەرمایەداری 
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لە سۆنگەی ئەمەوەیە كە هەوڵدەدات، تاوەكو زۆربەی هەرە زۆری ئەو 

زۆر  كەمی  شتگەلێكی  خاوەنی  تەنها  هەیە،  یەكسانیان  مافی  كە  تاكانەی 

پێویست بن، كە بۆ ژیانێكی پڕ لە كوێرەوەری پێویستن. بەم شێوەیە ئەوە 

زۆربە  یەكسانی  مافی  لە  زیاتر  ڕێزێكی  سەرمایەداری  كە  گومانە  جێگەی 

بگرێت بۆ بەختەوەری، وەك لەوەی كۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی گرتوویانە. 

ئایا هەلومەرجێكی باشتر لە پەیوەند بە هۆیە رۆحییەكان بۆ فەراهەمكردنی 

خودی  مەگەر  ئارادایە؟  لە  فێركردن،  هۆیەكانی  هەروەها  بەختەوەریین 

»ئەو مامۆسای خوێندنگا سەرەتاییی كە لە جەنگی سادوا سەركەوت« )14( 

كەسایەتییەكی ئەفسانەیی نەبوو؟

بەرزترین  بۆرسە  فۆێرباخ،  ڕەوشتی  تیۆری  بەپێی  زیاتر.  لەوانەش 

پەرستگای ڕەوسشتە، ئەگەر بێتو ژیرانە سەوداگەری بەڕیوە بچێت. ئەگەر 

تێكۆشانی من لە پێناوی بەختەوەری بەرەو بۆرسەم ببات و ئەگەر بزانم 

جۆرێك  بە  بكەم،  سەنگوپێوانە  دروستی  بە  كارەكانم  سەرنجامی  لەوێدا 

كە ئەم كارانە بۆ من جگە خۆشی شتێكی ترم بۆ نەهێنێ  و هیچ جۆرە 

زیانێكم یێ  نەگەیەنێت، یانی ئەگەر من هەمیشە قازانج بكەم، ئەو دەمە 

ئامۆژگارییەكەی فۆێرباخ دێتەدی. بڕوانن كە من لەم بارەیەوە بە هیچ جۆرێك 

كۆسپ ناخەمە بەردەم هاوشێوەی خۆم كە بۆ بەختەوەریی تێئەكۆشێت. 

هاوشێوەكەمیش هەروەكو من، بە ویستی خۆی بۆ بۆرسە هاتووە. ئەو كە 

مامەڵەی كێبەركێم لەگەڵدا ئەكات، بە هەمان شێوەی من بۆ بەدەستهێنانی 

بەختەوەریی تێ وەكۆشێت. ئەگەر پارەكانی دۆڕاند ئەوە نیشانەی بێڕەوشتی 

كردارەكانییەتی، چونكە سەرئەنجامی كردارەكانی نادروست هەڵسەنگاندووە. 

من ئەتوانم ئەو بە سزای شاییستەی خۆی بگەیەنم، تەنانەت ئەتوانم بە 

ناونیشانی ڕامانت )15(ی هاوچەرخ، سەربەرزانە سینگی خۆم دەرپەڕێنم. لە 
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بۆرسەدا تەنانەت خۆشەویستیش دەستەواژەیەكی سۆزیی پەتی نییە، بەڵكو 

فەرمانڕەوایە، لەبەرئەوە هەریەكە بە كۆمەكی كەسانی تر، تێكۆشانی خۆی 

لە پێناوی بەختەوەریدا بە سەركەوتن ئەگەیەنێت، ئەمە ڕێك ئەو شتەیە كە 

پێویستە خۆشەویستی بیكات و جێبەجێبوونی بە كردەوەی خۆشەویستیش 

سەرئەنجامی  من  ئەگەر  لەبەرئەوە  ئەبینێتەوە.  خۆی  چوارچێوەیەدا  لەو 

كارەكانی خۆمم بە دروستی پێشبینی كر، یانی ئەگەر سەركەوتوانە یاریم 

كرد، ئەوكاتە بە دڵنیاییەوە پابەندی گشت خواستە ئەخالقییەكانی فۆێرباخ 

و  مەبەست  تر،  مانایەكی  بە  ئەبم.  دەوڵەمەند  ئەوەش  سەرباری  ئەبم، 

ئارەووەكانی فۆێرباخ هەرچییەك بن، ڕەوشتەكەی لەسەر شێوەی كۆمەڵگەی 

سەرمایەداری ئەمڕۆ بڕڕوە.

بەاڵم خۆشەویستی! بەڵێ ، خۆشەویستی بەالی فۆێرباخەوە هەمیشە 

و لە گشت شوێنێك موعجیزە دروست ئەكات و پێویستە مرۆڤ لە هەموو 

كۆمەڵگەیەكە  دەربارەی  ئەمە  بكات  ڕزگار  عەمەلی  ژیانی  دژوارییەكانی 

كە بۆ چینە بەرژەوەند ناكۆكەكانی دابەش بووە! بەم جۆرە فەلسەفەكەی 

فۆێرباخ دوا مۆركی شۆڕشگێڕانەی خۆی كە ماوەتەوە لە دەست ئەدات و 

بەبێ   یەكتریان خۆشبوێت،  ئەڵێت:  ئەمێنێتەوە كە  تەنها گۆرانییەكی كۆن 

جیاوازی لە پلەوپایە و جنس، یەكتری لە باوەش بگرن، ژیانێكی ئاشتییانە، 

تیۆری  بەسەر  ئەوەی  كورتییەكەی  بە  بكەن!  بەرپا  گشتی،  ئاشتییەكی 

ڕەوشتی فۆێرباخدا هاتوە، هەمان ئەو شتەیە كە بەسەر تێكڕای تیۆرەكانی 

پێشیندا هاتوون. ئەم ڕەوشتە بە بەر هەموو سەردەمێك و هەموو گەلێك 

و هەموو هەلومەرجێدا بڕاوە، ڕێك لەبەرئەوە، لە هیچ كات و لە هیچ 

ئەندازەی  بە هەمان  ڕەوشتە  ئەم  دەستنادات.  بۆ جێبەجێكردن  شوێنێكدا 

جیهانی  بەرامبەر  لە  هیگڵ  و.كوردی(ی   )بڕێنەرەوە/  ئیمپراتیڤ  حوكمی 



ئاشنابوون بە كارل ماركس 70

واقیعی دەستەوەستانە. لە ڕاستیدا هەر چینێك و تەنانەت هەر پیشەیەكیش 

ڕەوشتی تایبەتی خۆیی هەیە، سەرباری ئەوە هەركاتێك بزانێت رووبەڕووی 

سزا نابێتەوە، لە دژی ئەوەستێتەوە، بەاڵم لە پەیوەند بە خۆشەویستییەوە 

شكااڵ،  جەنگ،  شێوەی  بە  بكات،  یەكگرتوو  شتێك  هەموو  پێویستە  كە 

تر،  هەندێكی  بۆ  هەندێك  چەوسانەوەی  و  تەاڵق  خانەوادەگی،  ناكۆكی 

دەرئەكەوەێ .

بزوتنەوەی  بە  تەكانە بەهێزەی فۆێرباخ  ئیتر چۆن ئەبێ ، كە ئەو 

سادەیی،  بە  زۆر  بێت؟  بەرهەم  بێ   تەواویی  بە  خۆی  بۆ  دا،  هزریی 

لەبەرئەوەی فۆێرباخ ئەو ڕێگایەی كە لە جیهانی تەجریدییەوە كە خودی 

فۆێرباخ هەتاوەكو مردن نەفرەتی لێكرد، بەرەو جیهانی زیندووی واقیعی 

و  سروشت  بە  خۆی  هێزێكییەوە  هەموو  بە  ئەو  نەدۆزییەوە.  ئەبرد، 

مرۆڤەوە چەسپاندبوو، بەاڵم سروشت و مرۆرڤ لەالی ئەو، جگە لە دوو 

وشە، شتێكی دی نەبوون. ئەو لەسەر سروشتی واقیعی نەی ئەتوانی شتێكی 

ڕۆشن بڵێت،  بۆئەوەی لە مرۆڤێكی موجەڕەدەوە هەروەكو فۆێرباخ وێنای 

ئەكرد، بگەینە مرۆڤێكی زیندووی واقیعی، پێویستە ئەو مرۆڤانە لە كردارە 

مێژووییەكانەوە لێیان بكۆڵدرێتەوە، بەاڵم فۆێرباخ بە توندی لە دژی ئەوە 

تێناگات، هیچ مانایەكی  وەستایەوە، لەبەرئەوە ساڵی 1848 )16( كە لێی 

چوونە  و  واقیعی  جیهانی  لەگەڵ  یەكجارەكی  داپچڕانی  لە  جگە  نەبوو، 

سەرەكی  شێوەیەكی  بە  ئەمەش  تاوانی  نەبێت.  تەواوەتی  گۆشەگیری  نێو 

هەمدیسان ئەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەڵمانیا، كە ئەوی 

بەئەنجامێك گەیاند جێگای بەزەیی بێت، بەاڵم ئەو هەنگاوەی كە فۆێرباخ 

نەی نا، لەگەڵ ئەوەشدا ئەبێ  بنرێت. پێویستە پەرستنی مرۆڤی موجەڕەد 

كە  بگۆڕێت،  زانستێك  بە  پێكئەهێنێ ،  فۆێرباخی  نوێی  ئاینی  ناوكی  كە 
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پەیوەندە بە خەڵكی واقیعی و پەرەسەندنی مێژووییانەوە. ئەم پەرەسەندنە 

دوایی تیۆری فۆێرباخ، كە چوارچێوەی فەلسەفەی فۆێرباخی، ماركس، لە 

ساڵی 1845، لە پەڕاوی »خێزانی پیرۆز«دا دەستی پێكرد.

بەشی چوارەم: ماركس

مەیدانی  كە  جێگایەی  ئەو  تا  فۆێرباخ،  و  شتیرنەر  باوێر،  شتراوس، 

فەلسەفەیان بەجێ  نەهێشتووە، نەوەكانی فەلسەفەی  هیگڵی بوون. شتراوس 

خۆی  زیندەگی  »دۆگمتتیك«،  و  مەسیح«  »ژیانی  پەڕاوەی  دوو  ئەو  پاش  لە 

بۆ ئەدەبیاتی فەلسەفی و مێژوویی كڵێسایی بە شێواوی ڕینانی تەرخان كرد. 

هەرچی باوێرە، بە تەنها لە بواری سەرهەڵدانی مەسیحییەتدا، تا ڕادەیەك كاری 

پڕ بایەخی ئەنجامدا. شتیرنر، تەنانەت پاش تێكەڵكردنی باكۆنین و پرۆدۆن لەگەڵ 

یەكتر و لە ئاو هەڵكێشانی )تعمید( ئەم تێكەڵكردنە بە ناوی »ئەنارشیزم«ەوە، 

هەروەكو ڕووداوێكی خۆشی گاڵتەئامێز مایەوە.بە تەنها فۆێرباخ فەلسەفەكارێكی 

بەرجەستە بوو، بەاڵم فۆێرباخ نەك هەر نەیوتوانی لە چوارچێوەی فەلسەفەیەك 

كە خۆی بە زانستی زانستەكانی لە قەڵەم ئەدا و بەسەر هەموو زانستەكاندا 

فەلسەفەیە  ئەم  )چونكە  تێبپەرێت  دەكاتەوە،  كۆیان  یەكەیەكدا  لە  و  دەفڕێ  

لە ڕوانگەی فرێرباخەوە هەروەك شتێكی پیرۆز كە نابێت دستی لێ بدرێت، 

مایەوە(، بەڵكو تەنانەت بە ناونیشانی فەیلەسوفێكیش لە نیوەی ڕیدا وەستا. 

فۆێرباخ لە ژێرەوە ماتریالیست و لە سەرەوە ئایدیالیست بوو. فۆێرباخ نەیتوانی 

بە چەكی ڕەخنە بەسەر  هیگڵدا زاڵ بێت، بەڵكو ئەو ئەوی وەك شتێكی وەها 

مە بۆ بەكارهێنان ناشێت خستە كەنارەوە، لە كلتێكدا خودی خۆی نەی ئەتوانی 

لە بەرامبەر سامانی دەوڵەمەندی هەمەالیەنەی  هیگڵی، جگە لە ئاینی فسەڵی 

ئەوین و ڕەوشتی الواز و زەبوون، هیچ شتێكی پۆزەتیف بهێنێت .
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بەاڵم لەگەڵ پوكانەوەی قوتابخانەی  هیگڵیدا، ئاراستەیەكی تریش 

ئەم  بەر،  بێنێتە  بەرهەمێك  ڕاستیی  بە  بوو  ئاراستە  تاقە  كە  بوو،  پەیدا 

ئاراستەیەش بە شێوەیەكی گشتی، بە ناوی ماركسەوە پەیوەستە .

لێرەدا دابڕانێك لە فەلسەفەی  هیگڵ، لە ڕیگای گەڕانەوە بۆ ڕوانگەی 

ناتریالیستی، هاتەكایەوە. ئەم مانای وایە، پشتیوانانی ئەم ئاراستەیە بڕیاریان 

داوە جیهانی واقیعی سروشت ومێژوو هەر بەو جۆرەی كە لە دیدی هەموو 

ئەوانەی بە بێ  قبوڵكردنی پێشوەختی خەیااڵتی ئایدیالیستی تێی ئەڕوانن، 

درك بكەن، ئەوانە بڕیاریان داوە، هەموو ئەو خەیاڵە ئایدیالیستییانەی كە 

جووت نایاتەوە لەگەڵ ئەو واقیعەتانەی لە پەیوەندییەكی تایبەتییدان لەگەڵی 

نەك لە پەیوەندییەكی خەیاڵی، بە بێ  زەییانە، بكەنە قوربان. ماتریالیزمیش 

ڕێبازی  جیایی  نییە.  دیكەی  مانایەكی  لەمە،  جگە  گشتیی  شێوەیەكی  بە 

تازە بە تەنها لەوەدا بوو، كە بۆ یەكەمین جارە سەبارەت بە تێگەییشتنی 

بەشێوەیەكی  و  بگیردرێتەبەر  جیدی  شێوازێكی  جیهان،  بۆ  ماتریالیستیی 

هاوئاهەنگ، لە كەمەوە لە ڕووی هێڵە گشتییەكانییەوە.

بە  بەڵكو  كەنارەوە.  نەخرایە  هیگڵ  سانایی   و  سوك  بە  هەروا 

پێچەوانەوە، الیەنە شۆڕشگێڕییەكانی فەلسەفەكەی، كە لە سەرەوە باسمان 

كرد، واتە میتۆدە دیالێكتیكییەكەی ئەو، كرایە خاڵی دەسپێك. بەاڵم ئەم 

میتۆدە بە شێوازە  هیگڵییەكەی، بێ  كەڵك بوو. دیاڵكتیك لەالی  هیگڵ 

بریتییەلە پەرەسەندنی خۆبەخۆی بیرۆكە. بیرۆكەی ڕەها نازانین لە كۆی 

زیندەگییبەخشی  و  حەقیقی  رۆحی  بەڵكو  هەیە،  ئەزەلەوە  لە  هەر  نەك 

تەواوی ئەم جیهانەیە. ئەم بیرۆكەیە بۆئەوەی بۆ خودی خۆی بگەڕێتەوە، 

»لۆژیك«دا  پەڕاوی  لە  كە  سەرەتاییانەوە  قۆناغە  ئەو  هەموو  میانەی  لە 

بیرۆكەكە  نێو  لە  قۆناغانەش  ئەو  كە  كراونەتەوەن،  ڕوون  درێ��ژی  بە 
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خۆی  بە  ئەوەی  دوای  ڕەهایە  بیرۆكە  ئەم  پاشان  پەرەئەستێنێ .  دان، 

»نامۆئەبێت«، خودی خۆی »ئەگوازێتەوە« و بۆ سروشت ئەگۆڕێت، بە بێ  

ئەوەی ئاگاییەكی لە خۆی هەبێت، پاش ئەوەی شێوەی پێویستی سروشتی 

بە خۆگرت، بە پەرەسەندنێكی نوێدا تێ  ئەپەڕێت و سەئەنجام لە وجودی 

مرۆڤدا سەرلەنوێ  بە خودئاگایی ئەگات. بەاڵم ئەم خودئاگاییە لە مێژوودا 

جارێكی دی لە حاڵەتی بەرایی قوتار دەبێت تا ئەو دەمەی سەرئەنجام لە 

فەلسەفەی  هیگڵ بیرۆكەی ڕەها بە تەواویی بۆ خودی خۆی دەگەڕێتەوە. 

واتە  دەرئەكەوێت،  مێژوودا  و  لە سروشت  كە  دیالێكتیكی،  پەرەسەندنی 

كە  پێشڕەوەندەی  بزوتنەوە  ئەو  و.كوردی(  )السببیە/  هۆكاریی  پەیوەندی 

بەرەوپاش،  كاتیی  هەنگاوگەلێكی  هەر  و  پەنا  و  پێچ  هەموو  میانەی  لە 

ڕێگە بۆ خۆی دەكاتەوە كە لە خوارەوە بەرەو سەرەوە پەرەبسێنێ ، بەالی  

هیگڵەوە تەنها ڕەنگدانەوەی بزاوتی خۆبەحۆی بیرۆكەیە كە لە ئەزەلەوە 

لە شوێنێكی نەزانراوەوە، بەاڵم سەربەخۆ لە هەر مێشكێكی بیركەرەوەی 

مرۆیی لە ڕەوت دایە. ئەم شێواندنە فیكرییە ئەبوو لە نێو ببرێت. كاتێ  

ئێمە بۆ ڕوانگەی ماتریالیستی گەڕاینەوە، سەرلەنوێ  لە بیرۆكە مرۆییەكاندا، 

لە  ئەوەی  جیاتی  لە  ئەمە  بینی،  واقیعییەكانمان  شتگەلە  ڕەنگدانەوەی 

شتگەلە واقیعییەكاندا ڕەنگدانەوەی ئەم یان ئەو قۆناغە لە بیرۆكەی ڕەها 

ببینین. بەم جۆرە دیالێكتیك بووە زانستی یاسا گشتییەكانی بزوتنەوە چ 

یاسا  كۆمەڵە  دوو  لیرەدا  مرۆییدا:  بیرۆكەی  لە  یان  دەرەوە،  جیهانی  لە 

جودان،  لێك  دەربڕینیاندا  لە  بەاڵم  یەكن،  وەك  ناوەرۆكدا  لە  كە  هەن 

لە  بكات،  پیادەیان  هوشیارییەوە  بە  كە  دەكارێت  مرۆیی  مێشكی  واتە 

كاتێكدا ئەوان لە سروشتدا هەتا هەنووكە، زۆرجار لە مێژووی مرۆییشدا_ 

لە میانەی زنجیرەیەكی  پێویستییەكی دەرەكی،  ئاگایانە، بەشێوازی  بە بێ  
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بەم  ئەدۆزنەوە.  خۆیان  ڕێگای  ڕوكەشەوە،  ڕبكەوتی  ڕێگای  لە  پایان  بێ  

شێوەیە خودی دیالێكتیكی بیرۆكەكان، جگە لە ڕەنگدانەوەی هوشیارانەی 

ئەمە،  هاوشانی  نییە.  تر  شتێكی  واقیعی  جیهانی  دیالێكتیكی  بزوتنەوەی 

دیالێكتیكی  هیگڵی سەرەوحوار بووەوە، بە واتایەكی دروستتر، سەرلەنوێ  

لەسەر پێییەكانی خۆی وەستایەوە، چونكە پێشووتر لەسەر سەر ڕاوەستابوو. 

شتێك كە شایانی باسە ئەوەیە، ئەوە تەنها ئێمە نین كە ئەم دیالێكتیكی 

هۆی  باشترین  دوورودرێ��ژە  سااڵنێكی  ئیتر  ئێستا  كە  ماتریالیستییەمان، 

كاركردنمان و بڕندەترین چەكی دەستمانە، دۆزیوەتەوە، بەڵكو بە جیا لە 

ئێمە و تەنانەت بە جیا لە  هیگڵیش، كریكارێكی ئەڵمانی بە ناوی یوسف 

دیتسگن ، ئەمەی دۆزیوەتەوە.

زیندوو  هیگڵی،  فەلسەفەی   شۆڕشگێڕانەكەی  الیەنە  شێوەیە  بەم 

بووەوە و لە هەمان كاتدا لەو بەرگە ئایدیالیستییەی كە لە جێبەجێبوونی 

هاوئاهەنگی ئەوانە، لەفەلسەفەی  هیگڵیدا، كۆسپی پێك ئەهێنا، ڕزگاركرا. 

بیرۆكەی مەزنی بنەڕەتیی كە دەڵێت، جیهان لە شتگەلی ئامادە و تەواكراو 

پێكنەمهاتووە، بەڵكو كۆمەڵێك پرۆسەیە، كە شتەكان تیایدا بە وەستاوی دێنە 

پێش چاو، هەروەها وێنای ئەوانە كە بەرهەمی مێشكن، واتە چەمكەكان، 

لە  دی  دەمێكی  و  سەرهەڵئەدەن  دەمێك  و  دان  ب��ەردەوام  گۆڕانی  لە 

بە  ڕێكەوتێكی  هەر  سەرباری  پەرەسەندن،  نێوەدا  لەم  و  دەچن  بەین 

ڕووكەش و هەر پاشەكشەیەكی كاتیی، سەرئەنجام ڕێگە بۆ خۆی ئەكاتەوە 

لە  ڕادەیەك  تا  لە سەردەمی  هیگڵەوە  بنەڕەتییە  مەزنە  بیرۆكە  ئەم   _

هوشیاری گشتیدا جێگیر بووە، بە جۆرێك كە زەحمەتە كەسێك بتوانێت 

لە شێوە گشتییەكەیدا نكۆڵی لێ  بكات، بەاڵم دانپێدانان بە قسە شتێكە و 

جێبەجێكردنی بۆ هەر بارێك بە جیاكار و لە هەر بەشێك لە بەشەكانی 
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توێژینەوە شتێكی ترە. ئەگەر ئێمە لە توێژینەوەكانماندا هەمیشە پەیڕەویمان 

لەم خاڵە كرد، ئەوا ئیتر چاوەڕوانیكردن بۆ دۆزینەوەی چارەسەری یەكجاری 

و حەقیقەتی هەتاهەتایی، یەكجار و بۆ هەمیشە ئەسڕینەوە، ئێمە هەرگیز 

ئەوەمان لە یاد نەچێت، كە تەواوی ئەو زانیارییانەی بەدەستمان هێناون، بە 

ناچاری سنوردارە و بەو هەلومەرجەوە پەیوەستە كە زانیارییەكەمان لێیەوە 

ناكۆكییەكانی  ڕادەبەدەری  لە  ئیتر ڕێزی  كاتدا  لە هەمان  چنگ كەوتووە. 

وەكو ناكۆكی نێوان ڕاستی و هەڵە، چاكە و خراپە لێكچوو و لێك جیاواز، 

پێویستی و ڕێكەوتن یانی ناكۆكیگەلێك كە بۆ میتافیزێك، كۆن بەاڵم هێشتا 

لە ڕادەبەدەر باڵو، سەخت بوو، ناتوانن كاریگەرییان لەسەر دەروونی ئێمە 

هەبێت. ئێمە ئەزانین كە ئەم ناكۆكییانە تەنها بەهایەكی ڕێژەییان هەیە: 

واتە ئەوەی كە ئێستا بە ڕاستی دەژمێردرێت، الیەنی هەڵەی تێدایە، كە 

ئێستا شاراوەیە، بەاڵم لەگەڵ ڕۆژگار خۆی دەرئەخا، ڕێك بەهەمان شێوە 

ئەوەی كە ئەمڕۆ بە هەڵە ناوزەد ئەكرێ ، الیەتی كڕاستیی تێدایە كە بە 

هۆی ئەوەوە ئەكرا پێشوتر بە ڕاست دابنرایە، ئەوەی كە بە پێویست ناوزەد 

كراوە، لە ڕێكەوتی پەتی پێكهاتووە و ئەوەی كە بە ڕێكەوت دەژمێردرێت 

فۆرمێكە پێویستیی، خۆی لە ژێریدا حەشارداوە.. هتد.

شێوازی كۆنی توێژینەوە و بیركردنەوە كە  هیگڵ بە »میتافیزیكی« 

ناوی ئەبات، كە شتەكان ویاتر بە ناونیشانی چتگەلی تەواو و لە گۆڕاننەهاتوو 

لەبەرچاو ئەگرێت، كە هێشتا پاشماوەكەی لە هزردا بنج پتەوە، لە سەردەمی 

شتەكان  لە  سەرتا  پێویستە  هەبووە.  گەورە  دیرۆكیی  پاساوێكی  خۆیدا 

هەڵبهێنرێتەوە.  پرۆسەكان  توێژینەوەی  بۆ  هەنگاو  بكرێت  تا  بتۆژرێنەوە 

تا  بزانرێت،  دیاریكراوە  ئەو شتە  یان  ئەم  ماهییەتی  یەكەم جار  پێویستە 

بكارێیت لەو گۆڕانانەی كە بەسەریاندا دێن بكۆڵێتەوە. بارەكە بۆ زانستە 
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وابوو  پێی  كە  كۆن  بوو.میتافیتافیزیكی  جۆرە  بەم  كتومت  سروشتییەكان 

سروشتناسییەوە  لە  گەییشتون،  خۆیان  سەرئەنجامی  بە  شتەكان  پێكهاتەی 

نەشونمای كرد، كە لە شتە گیاندار و بێ  گیانەكانی سروشتی، وا دەكۆڵێتەوە، 

گەییشتوون.  خۆیان  سەرئەنجامی  بە  پێكهاتەیان  شتگەلێكن،  ئەوەی  وەك 

بەاڵم كاتێك پانتایی توێژینەوەكان لە شتگەلی دابڕاو لەیەك گەییشتە ئاستێك 

كە هەڵهێنانەوەی هەنگاوی یەكالكەرەوەی تازە بەرەو پێش لە توانادابێت، 

خودی  لە  كە  گۆڕانانەی  ئەو  سیمستماتیكی  توێژینەوەی  دەستدانە  واتە 

لە مەیدانی فەلسەفەشدا،  ئەو دەمە  ئەو شتانەدا دێت،  سروشتدا بەسەر 

زەنگی مەرگی میتافیزیكی كۆن لێ  ئەدرێت. لە ڕاستیدا ئەگەر تا كۆتایی 

سەدەی ڕابردوو سروشتناسی، زیاتر زانستی كەڵەكە )تراكم(، زانستی ئەو 

شتانەی كە پێكهاتنیان بە سەرئەنجام گەییشتوە، بوو ئەوا ئیتر لەم سەدەیەی 

ئێمەدا بووە بە زانستی پۆلێنكردن، زانستی پرۆسەكان، زانستی پەیدابوون 

و پەرەئەستاندنی شتەكان و ئەو پەیوەندییانەی كە ئەو پرۆسە سروشتیانە لە 

یەكەیەكی گەورەدا كۆ ئەكاتەوە. فیزیۆلۆژی كە لەو كارلێكی لە ئۆرگانیزمی 

ڕووەك و گیانەوەردا هەن دەكۆڵێتەوە، كۆرپەلەناسی كە لە پەرەسەندنی 

پێئەگات دەكۆڵێتەوە، زەمینناسی كە لە  تا  هەر ئۆرگانێك لە كۆرپەییەوە 

لە  زانستانە  ئەم  تێكڕای  دەكۆڵێتەوە،  زەوی  توێكڵی  بەرەبەری  پێكهاتنی 

نەوكانی ئەم چەرخەی ئێمەن. 

سروشتدا  لە  كە  تفعل(كان  )كارلێك،  پرۆسە  پەیوەندی  زانستی 

ڕووئەدەن، بەهۆی سێ  دۆزینەوەی مەزنەوە بە تایبەت، هەنگاوی مەزنی 

بەرەو پێش نا:

یەكەم، دۆزینەوەی سێڵ )خانە( بەو پێناسەیەی، ئەو یەكەیەی كە لە 

ئەنجامی زۆربوون و دابەشبوونەوە تەواوی پەیكەری ڕووەك وگیاندار گەشە 
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ئەكات. ئەم دۆزینەوەیە نەك تەنها هەر ئێمەی گەیاندە ئەو بڕوایەی كە 

پەرەسەندن و نەشونمای گشت ئۆرگانیزمە بااڵكان بەپێی یەك ڕێسای گشتی 

ڕووئەدەن، بەڵكو بە نیشاندانی ئامادەیی سێڵەكان بۆ گۆڕان، ئەو ڕێگایەشی 

ئەبێتە هۆی گۆڕانی چەندایەتی و  ئۆرگانیزماكاندا  لە  دەستنیشان كرد كە 

سەرئەنجام ئەو ئۆرگانیزمانە ئەتوانن پرۆسەی پەرەسەندن كە شتێكی زیاترە 

لە پەرەسەندنی فەردی ڕووت، تەی بكەن.

دووەم، دۆزینەوەی گۆڕانی وزە )ئینێرژی( كە نیشانی دا، هەموو 

سروشتی  لە  شتێك  هەر  پێش  كە  هێزەكان،  دەوترێت  پێیان  ئەوانەی 

تەواوكەرەكەی  و  میكانیكی  هێزی  ئەكەن  خۆیان  كاری  ئۆرگانیكدا  نا 

گەرمای   Resp )ڕوناكی،  تیشك  گەرما،  نێودەبرێت،  ماتەوزە  بە  كە 

تیشكدەر(، كارەبا، موگناتیس، وزەی كیمیاوی ئەوانە شێوەی جۆراوجۆری 

دەرگەوتنیبزوتنمەوەی گشتین، كە لە هاوسەنگییەكی چەندایەتی دیاریكراودا 

كەهەركاتێك بڕێك لە یەكێكیاندا دیار  بۆ یەكتر دەگۆڕێن، بە جۆرێك  

نەمێنێی، لە بری ئەوە بڕێكی دیاریكرارو لە یەكێكی تر دەرئەكەوێ ، بە 

جۆرە هەموو بزوتنەوەیەك لە سروشتدا لە چوارچێوەی پرۆسەیەكی لێك 

بەستراو لەگەڵ یەكتر، لە شێوەیەكەوە بۆ یەكێكی تر ئەگۆڕێت.

جار  یەكمین  بۆ  كە  لۆژیكییەی  سەلماندنە  ئەو  سێیەم  كۆتایی،  لە 

ئۆرگانیزمانەی  ئەو  هەموو  دەڵێت،  كە  ڕوو  خرایە  داروینەوە  الیەن  لە 

ئەنجامی  لە  نێویشیاندا مرۆڤ،  لە  گرتووە،  دەوروبەرمانیان  كە هەنووكە 

پرۆسەیەكی دوورودرێژی پەرەسەندنی ژمارەیەكی بچوكی ناوكی لە بنەڕەت 

تاك خەنەیی، كە خودی ئەم ناوكە بە نۆرەی خۆی لە پرۆتۆپالزم یان سپێنە، 

كە بە ڕێگەی كیمیایی پەیدابووە، پێكهاتووە.
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بەهۆی ئەم سێ  دۆزینەوە گەورەیە و بەهۆی سەركەتنە گەورەكانی 

پەیوەندی  هەر  تەنها  نەك  دەتوانین،  ئێمە  ئەمرۆ  سروشتناسییەوە،  تری 

نێوان پرۆسەكانی سروشت لە مەیدانی جۆراوجۆرەكاندا كە هەن بدۆزینەوە، 

مەیدانە  ئەم  كە  پەیوەندییەی  ئەو  گشتی،  بەشێوەیەكی  دەتوانین  بەڵكو 

هەمە جۆرانەش لێك دەبەستێت، بدۆزێتەوە. بەم چەشنە بە كۆمەكی ئەو 

زانیارییانەی كە خودی سروشتناسی ئەزمونگەری بەدەستی هێناوە، دەتوانرێت 

بەشێوەیەكی تا ڕادەیەك سیستماتیك، تابلۆیەكی گشتیی سروشت بەو پێیەی 

گشتیی  تابلۆیەكی  خستنەڕووی  بدرێت.  پیشان  تێهەڵكێشە،  یەكەیەكی  كە 

سروسشتی لەم چەشنە لە ڕابردودا، ئەركی ئەو بەشە بوو كە پێی دەگوترا 

مەگەر  هەستێتن  كارێكیوا  بە  نەبوو  توانایدا  لە  كە  سروشتی،  فەلسەفەی 

نێوان دیاردەكان كە هێشتا لەالی ڕۆشن  پەیوەندییە واقیعییەكانی  لە بری 

نەبوو، پەیوەندییە ئایدیال و خەیاڵییەكان دابنێت، دانانی خەیاڵەكانیلە شوێنی 

واقیعەكان، بۆشاییە واقیعییەكان تەنها بە وێناكان پڕ دەبنەوە. كاتێك ئەمەی 

كرد، بیرۆكەی بلیمەتانەی زۆروزەبەندی گوت، پێشبینی زۆری بۆ دۆزینەوەكان 

كەم  پڕوپوچەكانیشی  شتە  كاتدا  لەهەمان  بەاڵم  كر،  هاتنەدی  دواتر  كە 

نەبوون. لەو دەمەدا جگە لەمە شتێكی دی لە توانادا نەبوو، بەاڵم هەنووكە 

ئەوە بەسە، كە بە تێڕوانینێكی دیالێكتیكییانە، واتە لە ڕوانگەی پەیوەندی 

توێژینەوەی  بەرئەنجامەكانی  بڕوانینە  بەرئەنجامانەوە،  ئەم  نێوان  تایبەتی 

سروشت، بۆئەوەی »سیستەمی سروشت«بە جۆرێك دابنێین كە وەاڵمگۆی 

سەردەمەكەمان بێت و دركی خەسڵەتی دیالێكتیكی ئەم پەیوەندییە تەنانەت 

لە مێشكی ئەو توێژەرانەی سروشت، كە بەدەر لە ویستی خۆیان، بە ڕێگایەكی 

میتافیزیكییانە پەروەردە كراون، بچەسپێت ئەمڕۆكە  وئیدی، دەورانی كۆتایی 

فەلسەفەی سروشت هات. هەرجۆرە كۆششێك بۆ زیندوكردنەوەی نەك هەر 
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زیادەیە، بەڵكو هەنگاوێكیشە بەرەو دوا.

بەاڵم ئەوەی كە بەسەر سروشتدا، كە ئێستا ئێمە بە وێنەی پرۆسەی 

هەموو  بەسەر  ئەبێت،  جێبەجێ  ئەكەین،  دركی  پەرەسەندن  مێژوویی 

زانستانەی  ئەو  تێكڕای  بەسەر  هەروەها  كۆمەڵیش،  مێژووی  بەشەكانی 

دەبێت.  جێبەجێ   دەكۆڵنەوە،  )خودایی(یەكان  مرۆڤایەتی  مەسەلە  لە  كە 

فەلسەفەی سروشت،  ئاین... هتد. هەروەكو  و  مێژوو، ماف  فەلسەفەی 

فەیلەسوفەكان،  دروستكراوی  ساختەی  پەیوەندی  كە  لەوەی  بوون  بریتی 

جێگەی پەیوەندی واقیعی گرتبۆوە، كە پێویستە لە ڕەوتی ڕووداوەكانەوە 

بدۆزێتەوە و بریتی بوون لەوەی، كە مێژوو بەگشت و بەشە لێكجیاكانییەوە 

ئایدیا  تەنها  بوو، هەڵبەتە  ئایدیاكان  بەردەوامی  و  بەرەبەر  جێبەجێبوونی 

پەسەندكراوەكانی الی هەر فەیلەسوفێكی دیاریكراو. لەم ڕوانگەیەوە بەو 

بەرئەەنجامە ئەگەیت، كە مێژوو بە شێوەیەكی نا ئاگایانە بەاڵم بە ناچاریی 

لە پێناوی بەدیهاتنی ئامانجێكی ئایدیالی دیاریكراو، كە پێشتر بڕیاری لەسەر 

دراوە، كار ئەكات، بۆ نموونە ئەم ئامانجە بەالی  هیگڵەوە، بەدیهێنانی 

ئایدیا  ئەم  بەرەو  هەمیشەیی  هەوڵی  پێیوایە،  كە  ڕەهاكەیەتی،  بیرۆكە 

ڕەهایە، پەیوەندی دەروونی ڕووداوە مێژووییەكان پێك ئەهێنێ . بەم جۆرە 

لە شوێن پەیوەندیی واقیعی كە هێشتا ڕۆشن نبوو، زاتێك )خودا(ی نوێ ، 

پەنهانی و ناهوشیار� یان وردەوردە بە هوشیاریی ئەگاتە، قەرار ئەگرێت. 

پاشان لێرەشدا، ڕێك بەو جۆرەی كە لە مەیدانی سروشت ڕوویدا، پێویستە 

پەیوەندییە  تاوەكو  الوە،  بخرێنە  دروستكراوانە  و  ساختە  پەیوەندییە  ئەم 

یاسا  ئەو  دۆزینەوەی  بە  ئەركە  ئەم  بدۆزرێنەوە. سەرئەنجام  واقیعییەكان 

بە  مرۆییدا  كۆمەڵگەی  مێژووی  لە  كە  پەیوەستە  بزوتنەوەوە  گشتییانەی 

وێنەی یاسای زاڵ كاری خۆیان كردووە.
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بەاڵم مێژووی پەرەسەندنی كۆمەڵ، لە یەك خاڵدا، لەگەڵ مێژووی 

ئەوەیە  ئەو جیاوازییەش  بنەڕەتی هەیە.  پەرەسەندنی سروشت، جیاوازی 

كە لە سروشن )بەو ڕادەیەی كە ئێمە كاردانەوەی مرۆڤ لەسەری بخەینە 

الوە(دا، تەنها هێزە كوێر و نا ئاگاكان كار لە یەكتری ئەكەن و لە میانەی 

كاریگەرییەكانیانەوە لە سەر یەكتر، یاسا گشتییەكان پەیدا ئەبن.لێرەدا هیچ 

ئامانجێكی هوشیارانە و خوازراو لە ئارادا نییە: نە لە ڕێكەوتە ڕووكەشە 

كە جەخت  بەرئەنجامانەی  دوا  لەو  نە  بینراو،  ڕوودا  لە  و  بێشومارەكان 

ڕێكەوتانە  ئەو  دەروون��ی  لە  قانونمەندانە  نەزمێكی  هەبوونی  لەسەر 

ئەكەنەوە. بەاڵم لە مێژووی كۆمەڵدا مەسەلەكە بە پێچەوانەیە، لە مێژووی 

دەنوێنن  چاالكی  هەیە  هوشیارییان  بەهرەی  كە  مرۆڤانەی  ئەو  كۆمەڵدا، 

ئامانجێكی  و  ئەكەن  كار  سۆز  كاریگەری  یان  بیركردنەوە،  هۆی  بە  و 

دیاریكراو لەبەرچاوئەگرن. لێرەدا هیچ كارێك بە بێ  نیازێكی وشیارانە و 

بە بێ  ئامانجێكی داواكراو بە ئەنجام ناگات. بەاڵم مەترسی ئەم جیتوازییە 

ڕووداوە  و  سەردەم  لێكۆلێنەوە  بۆ  تایبەت  بە  مێژوویی  لێكۆڵینەوەی  بۆ 

لەو  كلوجێك شتێك  بە هیچ  بێت، هێشتا  ئەندازەیەك  بەهر  جیاوازەكان 

لە  دەروونییە.  یاسای گشتی  پابەندی  مێژوو  ڕەوتی  كە  ناگۆڕێت  ڕاستییە 

ڕاستیدا ڕێكەوت، بە شێوەیەكی گشتی و وەك دێتە دیتن، لەم مەیدانەشدا 

و لە ئاستی دیاردەكان، سەرباری ئەو ئامانجانەی كە ئاگایانە خواستی هەموو 

تاكێكە هەریەكە بە جودا، فەرمانڕەوایە. ئەوەی خوازیارین، لە هەندێك 

حاڵەتی كەمدا نەبێت نایەتەدی، بەاڵم ئەو ئامانجانەی كە خەڵكی لە بەردەم 

خۆیانیان داناوە، زۆر كات توشی بەیەكدادان و ناكۆكی دێن، یان مرۆڤ 

كۆششە  بەیەكدادانی  جێبەجێكردنەوە.  هۆیەكانی  ڕاناگات،  پێیان  دستی 

بێشومارە جودا )منفرد(كان و كردارە بێشومارە جوداكان لە مەیدانی مێژوودا، 
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ئەبێتە هۆی هێنانەكایەوەی هەلومەرجێك كە بە تەواویی هاوشێوەی ئەو 

هەلومەرجە زاڵەیە كە بێئاگایانە لە سروشتدا فەرمانڕەوایە. كە لەو كردارانە 

ئەوكەونەوە، بە تەواویی نەخوازراون. ئەگەر ئەم بەرئەنجامانە لە سەرەتادا 

وا دەربكەون، كە لەگەڵ ئامانجە خوازراوەكەدا جووت دێنەوە، بەاڵم لە 

دواییندا هەڵگری شتێكە كە لە شتە خوازراوەكەوە دوورە. بەو جۆرە بەو 

سەرئەنجامە ئەگاتە، كە رێكەوت لە مەیدانی دیاردەكانی مێژووشدا تێكڕا و 

بەهەمان شێوە، فەرمانڕەوایە. بەاڵم لە هەر شوێنێك گەمەی ڕێكەوت كەوتە 

ڕوو، ئەوا هەمیشە خودی ئەو ڕێكەوتە لەوێدا، ملكەچی یاسای دەروونی و 

نهێنییە. گشت مەسەلەكەش بە تەنها، دۆزینەوەی ئەم یاسایانەیە.

ڕەوتی مێژوو هەر چۆنێك بێت، خەڵكی بەم جۆرە دروستی ئەكەن: 

هەر كەسێك پەیڕەوی لەو ئامانجانە ئەكات، كە بە هوشیارییەوە لەبەردەم 

خۆی دایناوە، سەرئەنجامی گشتی ئەم هەموو كۆششانەی كە بە ئاراستەی 

جیاواز كار ئەكەن و كاریگەرییە جۆراوجۆرەكانیان لە جیهانی دەرەكیدا، ئەوا 

مێژوو ڕێك ئەوەیە. بەم پێیە، مەسەلەكە لەو چوارچێوەیەدا دەمێنێتەوە كە 

ئەم ژمارە فراوانەی لە خەڵكی جودا، خوازیاری چین. سۆز یان بیركردنەوە 

پاڵنەرانەیكە بە نۆبەی خۆیان ڕاستەوخۆ  ئیرادە دیاری ئەكات، بەاڵم ئەو 

سۆز و بیركردنەوە دیاری ئەكەن، گەلێك الیەنی جۆراوجۆری هەن. ئەشێ  

ئایدیالەكان:  پاڵنەرە  تر  بن، سەروەختێكی  سەروەختێك شتگەلی دەرەكی 

ناوبانگخوازی »خزمەتكردنی ڕاستیی و ڕەوایی«، كینەی شەخسی و تەنانەت 

ئەو  الیەكەوە،  لە  بەاڵم  ڕووت.  كەسێتیی  )هەوەس(  ئارەزووی  جۆرەها 

كۆششە فراوانە جودایانانەمان بینی كە لە مێژوودا كار ئەكەن و زۆر وەخت 

بەو ئەنجامەی كە لە بەردەم خۆیانیان داناوە، نەگەیشتون، بەڵكو زۆرجار 

بە ئەنجامێكی تەواو پێچەوانە لەوەی كە مەبەستە گەیشتوون، لەبەرئەوەی 
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ئەم پاڵنەرانەش بۆ سەرئەنجامی كۆتایی، تەنها گرنگیی پلەی دوویان هەن.

هێزە  ئەو  ئەبێت:  پەیدا  ت��ازە  مەسەلەیەكی  ت��رەوە،  لەالیەكی 

بزوێنەرانە كامانەن كە بە نۆبەی خۆیان لە پشتسەری ئەم پاڵنەرانەدا خۆیان 

لە  پاڵنەرانە  ئەم  شێوەی  كە  چین  مێژووییانە  هۆكارە  ئەو  حەشارداوە، 

مێشكی خەڵكانی كاركەر بەخۆی دەگرێت؟

نەكردووە.  خۆی  لە  پرسیارەی  ئەم  هەرگیز،  كۆن  ماتریالیزمی 

لەبەرئەوە ڕوانگەی ئەو بۆ مێژوو تا ئەو جێگایەی كە بە شێوەیەكی گشتی 

پراگماتیك  ڕوانگەیەكی  بنچینەدا  لە  بێت  جۆرە  لەو  ڕوانگەیەكی  خاوەن 

)pragmaatic، عملی(ی بوو: دادوەریی ئەو بۆ هەر شتێك بە پێی پاڵنەری 

كردارە، پیاوانی مێژوو بە شەرافەتمەند و كەڵەكباز دابەش ئەكات، پێیوایە 

كە وەك باوە، شەرەفمەندان شكست ئەخۆن و كەڵەكبازانیش سەرئەكەون. 

لێرەوە بۆخۆی بەو ئەنجامگیرییە ئەگات، كە پەند لە مێژوودا یەكجار كەمە، 

بەاڵم بۆ ئێمە ئەم ئەنجامە دێتە دەست كە ماتریالیزمی كۆن لە مەیدانی 

مێژوودا ناپاكی لە خۆی كردووە، چونكە پێیوایە، هێزە پاڵنەرە ئایدیالەكان 

لەوە  ئەوەی  لە جیاتی  ئەكەن دوا هۆكاری ڕووداوەكانن،  كار  لەوێدا  كە 

بكۆڵێتەوە كە چ شتێك لە پشت ئەوەوە خۆی حەشار داوە و پاڵنەرەكانی ئەم 

هێزە پاڵنەرانە چین. نەبوونی هاوئاهەنگی ناگەڕێتەوە بۆ داننان بە بوونی 

هێزە پاڵنەر ئایدیالەكان، بەڵكو ئەگەڕێتەوە بۆئەوەی كە لەوێدا دەوەستێت 

و دوورتر ناڕوات، تاوەكو بە هۆكاری بزوێنەری ئەم هێزە پاڵنەرە ئایدیالە 

لە كەسی هێگلدا،  تایبەت  بە  مێژوو،  فەلسەفەی  پێچەوانەوە،  بە  بگات. 

دان بەوەدا دەنێت، كە پاڵنەری كەسایەتییە مێژوییەكان، ژ ڕووكەشەكان یان 

ڕاستەقینەكان، بەهیچ جۆرێك دوا هۆكاری ڕووداوە مێژووییەكان نین و لە 

پشت ئەم پاڵنەرانەوە هێزی بزوێنەری دیكە خۆیان حەشارداوە، كە پێویستە 
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بە دوویاندا بگەڕێین. بەاڵم فەلسەفەی مێژوو لێكۆڵینەوە لەسەر ئەم هێزانە 

لە خودی مێژوودا ناكت، بەڵكو بە پێچەوانەوە، لە دەرەوە لە ئایدیۆلۆژی 

مێژووی  لە جیاتی شیكردنەوەی  نموونە،  بۆ  ئەیان هێنێت.  فەلسەفییەوە 

یونانی كۆن بە پێی پەیوەندییە ناوخۆییەكەی،  هیگڵ زۆر بە سادەیی ڕای 

دەگەیەنێت، كە ئەم مێژووە جگە لە دانانی »شێوەكانی تاكێكی قەشەنك« و 

بە عەمەلیكردنی یەك »هونەری ناوازە« وەك ئەوەی كە هەیە، شتێكی تر 

نییە.  هیگڵ بەم بۆنەیوە تێبینیگەلێكی بەرز و قوڵ و فراوان سەبارەت بە 

یۆنانییە كۆنەكان ئەدات، بەاڵم لەم سەردەمەدا شیكردنەوەیەكی لەو چەشنە 

كە تەنها ڕستەسازییەكی پەتین، ئێمە ڕازی ناكات.

هێزە  ئەو  لەسەر  توێژینەوە  سەر  دێتە  قسە  كاتێك  پێیە،  بەم 

بزوێنەرانەی كە لە پشت پاڵنەری كەسایەتییە مێژووییەكانەوە وێستاون )ئیتر 

ئەوانە بە ئاگاییەوە بن، وەیان هەروەكو زۆر كات بینراوە بە ناگایی(، بە 

مانیەكی تر كاتێك قسە دێتە سەر توێژینەوە لە هێزگەلێك كە دەرئەنجام 

تاكە  پاڵنەری  نابێت  ئەهێنن،  پێك  مێژوو  واقیعیی  بزوینەری  هێزی 

جوداكان، تەنانەت ئەگەر چەندەش دەركەوتبن، بە ڕادەی ئەو پاڵنەرانەی 

كە جەماوەرێكی زۆری خەڵكی، سەرتاپا گەلێك، لەنێو هەر گەلێكیش بە 

نۆبەی خۆی، سەرتاپای یەك چین، ئەهێنێتە جوڵە، لەبەرچاوبگیرێن. ئەوەی 

نییە،  هەنوكەییەكان  چەخماخە  و  كورتماوەكان  تەقینەوە  گرنگە،  لێرەدا 

بەڵكو ئەو بزوتنەوە درێژخایەنانەیە كە پێویستی ئاڵوگۆڕی مێژوویی گەورە 

ئەهێننە كایەوە. توێژینەوە لەو هۆكارە بزوێنەرانەی كە بە ڕۆشنیی یان نا 

ڕۆشن، ڕاستەوخۆ یان بەشێوەی ئیدئۆلۆژیك و تەنانەت خەیاڵی لە مێشكی 

جەماوەری هەڵسوڕاو و ڕابەرانیدا، ئەوانەی پێیان ئەگوترێت پیاوانی مەزن 

وەك پاڵنەری هۆشیار، رەنگ ئەداتەوە یانی گرتنەبەری ئەو تاكە ڕێگایەی 
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كە بە زانینی ئەو یاسایانە دەگاتە، كە لە مێژوودا بە گشتی و لە سەردەمە 

جیاوازەكان و لە واڵتە جیاوازەكاندا فەرمانڕەوا بوونە. هەموو ئەو شتانەی 

بەاڵم  بكات.  گوزەر  بە هزریاندا  ئەبێ   ناچاری  بە  ئەبزوێنێ ،  كە خەڵكی 

ئەوەی كە لەم هزرەدا چ شێوەیەك بە خۆ دەگرێت، ئەوە تا ڕادەیەكی 

یەكجار زۆر بە هەلومەرجەكەوە پەیوەستە. ئێستا ئیتر كرێكاران ئامرازەكانی 

تێكناشكێنن، هەر بەو جۆرەی كەلە ساڵی 1848 لە ڕاین كردیان. بەاڵم ئەمە 

بە هیچ جۆرێك بەو مانایە نییە، كە ئەوان لە بەكارهێنانی ئامرازەكاندا، 

بەشێوازی سەرمایەداری ڕازین.

بەاڵم ئەگەر توێژینەوە لە هۆكارە بزوێنەرەكانی مێژوو لە تەواوی 

هۆكارانە  ئەم  نێوا  پەیوەندییەكانی  كە  ئەوەی  بەهۆی  ڕابردو  قوناغەكانی 

و بەرئەنجامەكانیان شێواو و شاراوە بوو، لە توانادا نەبووبێت، ئەوا لەم 

كە  سادەبوونەتەوە،  ئەندازەیەك  بە  پەیوەندییانە  ئەم  ئێمەدا  چەرخەی 

سەردەمی  لە  بێت.  توانادا  لە  هێماكان  كردنەوەی  سەرئەنجام،  تەنانەت 

پەیمانی  سەردەمی  لە  كەم  النی  واته  گ��ەورەوە،  پیشەسازی  پەیدابوونی 

ساڵی 1815ی ئەوروپاوە، لە ئیتگلتەرا، بەالی هیچ یەكێكەوە ئەوە شاراوە 

نەبوو، كە چەقی قورسایی سەرتاپای تێكۆشانی سیاسی لەم واڵتەدا بریتی 

زەویدار  ئەریستۆكراتی  دەسەاڵت:  گرتنی  بۆ  چین  دوو  هەوڵی  لە  بوو، 

)Landed aristocracy( لە الیەك و بۆرژوازی )Middel class( لەالیەكی 

هەمان  بە  هەستیان  بۆربۆنەكان،  گەڕانەوەی  پاش  لە  فەرەنسا  لە  دی. 

واقیع كرد. مێژوونوسان لە قۆناغی گەڕانەوە )17(، لە تێری هەتا ئەگات 

بە گیزو و مینیە و تێر، هەمیشە ئەو واقیعە وەكو كلیلی تێگەییشتن لە 

لە  ئەكەن.  پێ   ئاماژە  دواوە،  بە  نێوەند  سەدەكانی  لە  فەرەنسا  مێژووی 

كرێكار،  چینی  بە  دان  دوڵەتەدا،  دوو  ئەم  هەردوو  لە  1830یەوە  ساڵی 
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پرۆلیتاریا، هەوڵدەری سێهەم بۆ گرتنی دەسەاڵت، نرا. پەیوەندییەكان بە 

ڕادەیەك سادە بوونەوە، مەگەر تەنها ئەوانەی بە ئەنقەست چاوی خۆیان 

ئەنوقان، ئەتوانن ئەوە ببینن كە ملمالنێی ئەم سێ  چینە مەزنە و پێكدادانی 

بەرژەوەندییەكان، هێزی بزوێنەری سەرتاپای مێژووی هاوچەرخ النی كەم 

لەم دوو واڵتە یانی لە پێشڕەوترین واڵتان، پێك ئەهێنن.

تێڕوانیندا  یەكەم  لە  ئەگەر  پەیدابوون؟  چۆن  چینانە  ئەم  بەاڵم 

سەردەمانێك  كە  مڵكدارییەك  زەوی،  گ��ەورەی  مڵكداری  پەیدابوونی 

وەكو  سیاسی،  هۆكاری  بە  ك��اردا،  سەرتای  لە  كەم  النی  بوو،  فیۆداڵی 

داگیركردنی بە زەبر و زۆر، لێك ئدرایەوە، ئەوا لێكدانەوەی لەم جۆرە 

ڕۆشنە  ڕادەبەدەر  لە  ئەوەی  بوو.  مەحاڵ  ئیتر  بۆرلیتاریا  و  بۆرژوازی  بۆ 

كە پەیدابوون و پەرەسەندنی ئەم دوو چینە مەزنە بەرئەنجامی هۆكاری 

ئابووری بوون بە تەنها. بەهەمان ئەندازە ڕۆشن بوو، كەتێكۆشانی نێوان 

و  بۆرژوازی  نێوان  تێكۆشانی  وەكو  ڕێك  بۆرژوازی،  و  گەورە  زەویداری 

بوو، كە  ئابوری  بەرژەوەندیی  لەسەر  لە پێش هەر شتێكەوە،  پرۆلیتاریا، 

دەسەاڵتی سیاسی جگە لەوەی هۆیەك بوو بۆ دابینكردنی ئەم بەرژەوەندییە 

شتێكی تر نەبوو. بۆرژوازی بە هەمان شێوە پرۆلیتاریاش، بەهۆی ئاڵوگۆڕ 

شێوازی  لە  ئاڵوگۆڕ  بەهۆی  بڵێن  ڕەوانتر  یان  ئابوور،  پەیوەندییەكانی  لە 

بەرهەمهێنانی  سیستەمی  لە  گوێزانەوە  سەرەتا  پەیدابوون.  بەرهەمهێناندا 

پیشەییەوە بۆ مانیفاكتۆر، پاشان لە مانیاكتۆرەوە بۆ پیشەسازی گەورە بۆ 

بەرهەمهێنان بەهۆی ئامرازگەلێكەوە، كە هەڵمی تێدا بەكاربێت ئەمە بووە 

مایەی پەرەسەندنی ئەم دوو چینە. لە قۆناغێكی دیاریكراوی پەرەسەندندا، 

هێزە بەرهەمهێنەرە نوێكان كە بۆرژوازی بەڕێوەی ئەبردن )بەپلەی یەكەم، 

پەرشوباڵو،  كرێكارانی  زۆری  ژمارەیكی  كۆكردنەوەی  و  كار  دابەشكردنی 
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پێویستییەكانی  و  هەلومەرج  و  مانیفاكتۆرەدا(  هاوبەشی  دام��ەزراوەی  لە 

گۆڕینەوە كە بە هۆی ئەم هێزانەوە پەرەیسەندووە، لەگەڵ ئەو سیستەمی 

بەرهەمهێنانەی كە لە ئارادا بووە، كە میراتی مێژووییە و بە یاسا پیرۆز 

كراوە، ناتەبا بوو، واتە لەگەڵ ئیمتیازەكانی سیستەمی پیشەیی بەرهەمهێنان 

و لەگەڵ ئیمتیازە زۆر و زەبەندەكانی تر، شەخسی و ناوچەیی ) كە بۆ ئەو 

دەستەگەلەی ئیمتیازێكیان نییە، كۆتوبەندێكی زۆری تێدایە( كە بۆ سیستەمی 

كۆمەێ یەتی فیۆداڵی پێویستە، نا تەبا بوو. هێزە بەرهەمێنەرەكان لە شەخسی 

نوێنەرەكەی خۆیاندا واتە بۆرژوازی، لە دژی ئەم سیستەمە بەرهەمهێنانەی 

ئەكرد  نوێنەرایەتییان  پیشەییەكان  وەستا  و  فیۆداڵەكان  و  زەوی��داران  كە 

شۆڕشیان كرد. دەرئەنجامی تێكۆشان ڕۆشنە. كۆتوبەندی فیۆداڵی تێكشكا: 

لە ئینگلتەرا بە شێنەیی لە فەرەنسا بە یەك كەڕەت، لە ئەڵمانیا هێشتا لە 

نێو نەبراوە، بەاڵم ئەو شێوەیەی كە مانیفاكتۆرە لە قۆناغێكی پەرەسەندنی 

خۆیدا لەگەڵ سیستەمی بەرهەمهێنانی فیۆداڵیدا بەیەكیاندا دا، ئەمڕۆ ئیتر 

سیستەمی  جێنیشنی  كە  بۆرژواییدا،  سیستەمی  لەگەڵ  گەورە  پیشەسازی 

فیۆداڵییە، كەوتوەتە ملمالنێ  و پێكدادان. ئەم پیشەسازییە كە وابەستەی ئەم 

سیستەمەیە و لە چوارچێوەی تەنگی شێوازی بەرهەمێنانی سەرمایەداریدا 

لە  ڕۆژ  پرۆلیتاریزەكردنی  بە  هۆی  ئەبێتە  الیەكەوە  لە  گرتووە،  قەراری 

دوای ڕۆژ زیاتر و بێ  پسانەوەی جەماوەری مەزنی خەڵك، لەالیەكی ترەوە 

بڕێكی بەرهەم كە بەردەوام لە زیادبووندایە و بازاڕی فرۆشی نییە، بەرهەم 

ئەهێنێ . زێدەبەرهەم و هەژاریی جەماوەریی كە هۆكاری یەكترین، ئەوەیە 

ناچاریی  ناكۆكییە پوچەی كە پیشەسازی گەورە تووشی ئەبێت و بە  ئەو 

ئەبێ  لە رێگای گۆرینی شێوازی بەرهەمهێنانەوە، هێزە بەرهەمهێنەرەكان 

لەو كۆتوبەندە ڕزگار بكرێن.
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بوو،  جێگیر  ئەوە  هاوچەرخ  مێژووی  بۆ  كەم  النی  شێوەیە،  بەم 

لە  تێكۆشانێك  و هەر  چینایەتییە  تێكۆشانی  تێكۆشانێكی سیاسی  كە هەر 

الیەن چینەكانەوە بۆ ڕزگاری خۆیان بەبێ  لەبەرچاوگرتنی شێوەكەی كە بە 

ناچار سیاسییە )چونكە هەموو تێكۆشانێكی چینایەتی، تێكۆشانی سیاسییە( 

سەئەنجام تێكۆشانە لە پێناو ڕزگاریی ئابووری. كەواتە گومانێك لەوەدا نییە، 

النی كەم لە مێژووی هاوچەرخدا كە دەوڵەت و سیستەمی سیاسی توخمی 

ئابوورییە،  پەیوەندییەكانی  دووەم، بەاڵم كۆمەڵگەی مەدەنی كە مەیدانی 

بە  سەبارەت  كۆن  تێگەییشتنی  پێی  بە  پێكئەهێنن.  بڕێنەرەوە  توخمی 

دەوڵەت، كە  هیگڵیش تیایدا بەشدار بوو، دەوڵەت بە پێچەوانەوە، توخمی 

ڕواڵەتی  بوو.  لەسەرداو  بڕیار  توخمی  مەدەنی  كۆمەڵگەی  و  بڕیاردەرە 

كارەكەش لەگەڵ ئەم تێڕوانینە جووت دێتەوە. هەروەكو چۆن فەردێك، بۆ 

ئەوەی دەستبەركارێك بكات، پێویستە هەموو ئەو هێزە پاڵنەرانەی كە وای 

لێ  دەكات بەو كارە هەستێت بە مێشكیدا تێپەڕێت و بە پاڵنەری ئیرادەی 

پێویستسسەكانی  هەموو  بێگومان،  شێوە  هەمان  بە  بگۆڕێت،  فەردە  ئەو 

كۆمەڵگەی مەدەنیش بەبێ  لەبەرچاوگرتنی ئەوەی لەو ساتە دیاریكراوەدا، 

كام چینە دەسەاڵتدارە بە ناچار، بەئیرادەی دەوڵەتدا تێئەپەڕن، تاوەكو لە 

بەرگی یاسادا گرنگییەكی ئیلزامی، بۆ هەموان پیشان بدات. ئەمە الیەنی 

ئامانجەكە،  بەڵگەنەویستە،بەاڵم  بۆخۆی  خۆی  كە  مەسەلەكەیە  ڕووكەشی 

زانینی ناوەڕۆكی ئەم ئیرادە ڕووكەشییە ڕووتەیە ئیتر ئەوە ئیرادەی كەسە 

جوداكان، یان ئیرادەی دەوڵەت بێت، و زانینی ئەوەی كە ئەم ناوەڕۆكە لە 

كوێیوە بۆچی ئەم شتەیان گەرەكە و ئەوەی تر نا؟ ئێمە لە میانەی گەران 

هاوچەرخدا  مێژووی  لە  دەگەین،  بەوە  پرسیارەدا  ئەم  وەاڵمی  دوای  بە 

پێویستییەكانی  تێكڕا،  ئیرادەی دەوڵەت  دیاری ئەكات  فاكتەرەی كە  ئەو 
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كۆمەڵگەی مەدەنی كە لە گۆڕاندایە و دەسەاڵتداریی ئەم چین یان ئەوی 

دیكە، سەرئەنجام پەرەسەندنی هێزەكانی بەرهەمهێنان و پەویوەندییەكانی 

گۆرینەوەیە.

هۆی  بە  ئێمەشدا،  چەرخەی  لەم  تەنانەت  دەوڵەت  ئەگەر  بەاڵم 

بەهێزەكانی بەرهەمهێنان و هۆیە قەبەكانی گەیاندنەوە، مەیدانێكی سەربەخۆ 

نەبووبێت و بە شێوەیەكی سەربەخۆ پەرەی نەسەندبێت، بەڵكۆ بوون و 

پەرەسەندنی سەرئەنجام، بە هەلومەرجی ئابوری زیندەگی كۆمەاڵیەتییەوە 

پەیوەست بێت، ئەواو ئەم مەسەلەیە بۆ هەموو سەردەمەكانی ڕابردووش 

بۆ  بەرهەمێنان  هۆیەكانی  ف��راوان��ی  بە  هێشتا  كە  سەردەمێك  یانی 

بەرهەمێنانی زیندەگی مادی خەڵك لە ئارادانییە و بەم پێیە، پێویستییەكانی 

ئەم بەرهەمهێنانی وا دەكات، كە حوكمڕانییەكی بەسەر خەڵكەوە بكرێت، 

ڕۆژگاری  یانی  ئەمڕۆش،  هەتا  تەنانەت  دەوڵ��ەت  ئەگەر  دروستە.  هەر 

پیشەسازی گەورە و هێڵی ئاسندا، بێجگە لە گوزارشتێكی چڕوپڕی پێویستییە 

نەبێت  تر  شتێكی  بەرهەمهێناندا،  لە  دەسەاڵتدار  چینی  ئابوورییەكانی 

ئەوا ئەو ڕۆڵەی كە هەیەتی، بۆ ڕۆژگارێك كە هەر نەوەیەك لە خەڵك 

بۆ  دایناوە،  خۆی  زیندەگی  بۆ  كە  لەوەی  زیاتر  گەلێك  بەشێكی  ئەبوو 

ئەو  وابەستەییەكەی  و  بكات  تەرخان  مادییەكانی  پێویستییە  پڕكردنەوەی 

)حەتمیەت( ناچاری  وابەستەین،  پێوەی  ئەمڕۆ  ئێمە  لەوەی  زیاترە  بۆی، 

یەكی زیاتری هەیە. توێژینەوە لە چەرخەكانی ڕابردوو، لەو كاتەوەی كە 

ئەم ڕووەی مەسەلەكەمان بە بایەخێكیجیدییەوە وەرگرتووە، بە شێوەیەكی 

باوەڕپێكراوتر جەخت لەسەر دروستی ئەوەی كە گوتمان ئەكاتەوە. بەاڵم 

بێگومان لێرەدا ئێمە ناتوانین بە درێژی بچینە سەر باسی ئەم مەسەلەیە. 

ئەگەر دەوڵەت و مافەكانی دەوڵەت، پەیوەندییەكانی ئابوری دیارییان بكات، 
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ئەوا بەڵگەنەویستە كە خودی ئەو پەیوەندییانە مافە مەدەنییەكانیش، كە لە 

ناوەڕۆكدا ڕۆڵیان بریتین لە، بە ڕەوا پیشاندانی ئەو پەیوەندییە ئابورییانەی 

تاكەكاندا دروست ئەبن، كە لە هەلومەرجێكی دیاریكراودا،  نێوان  لە  كە 

پەیوەندگەلێكی سروشتی دیاری ئەكات، بەاڵم ئەم ڕەوایی پیشاندانە ئەشێ  

جۆراوجۆر بێت. ئەشێ  بۆ نموونە بەشێكی زۆری شێوەگەلی مافەكانی كۆنی 

فیۆداڵی بهێڵێتەوە، ئەویش بەوەی ناوەڕۆكێكی بۆرژواییان پێ  ببەخشێت، 

تەنانەت هەر بەو جۆرەی كە لە ئینگلتەرە ڕووی دا، بە گونجاندن لەگەڵ 

بۆرژواییەكە  ناوەڕۆكە  ڕاستەوخۆ  میللیدا،  پەرەسەندنی  ڕەوەندی  تێكڕای 

كە  شێوەیەی  بەو  هەر  ئەكرێ   بشارێتەوە،بەاڵم  فیۆداڵیدا  ناوی  ژێر  لە 

یەكەمین  واتە  بكرێت.  ڕەفتار  ڕوویدا،  ئەوروپادا  كیشوەری  ڕۆژئاوای  لە 

ڕۆمانی،  یاسای  یانی  كااڵ،  بەرهەمهێنەرانی  كۆمەڵگەی  بۆ  جیهانی  یاسای 

كە بەوپەڕی وردەكارییەوە تەواوی پەیوەندییە حقوقییە بنەڕەتییەكان كە لە 

نێوان كااڵدارانی سادە )كڕیار و فرۆشیار، قەرزار و خاوەن قەرز، گرێبەست و 

پەیماننامە و هتد(دا هەیە، داناوە بكرێتە پایە. ئەكرێ  لەوێدا بۆ دابینكردنی 

پێویستییەكانی كۆمەڵگەیەكی وردەبۆرژوازی كە هێشتا نیوە فیۆداڵیشە یان 

ئەم یاسایانە بە شێوەیەكی سادە، بەهۆی پراتیكی دادوەرییەوە )یاسای گشتی 

وەیان  خوارەوە،  بهێنرێنە  جۆرە  لەو  كۆمەڵگەیەكی  ئاستی  تا  ئەلمانیی(، 

یاسایانە چاك  ئەم  ئەكوتن،  ڕەوشت  لە  دەم  كە  مافناسانێك  كۆمەكی  بە 

پەرەسەندنی  لەگەڵ  بگۆڕدرێن كە  تایبەت  یاسایەكی  بە كۆمەڵە  بكرێن و 

كە  یاسایەك  كۆمەڵە  بگونجێن،  ئەكەین  لەسەر  قسەی  كۆمەڵگەیەی  ئەو 

لەم هەلومەرجەدا، لەباری مافناسیشەوە خراپە )یاسا ناوچەییەكانی پروس(. 

سەرئەنجام لە دوای شۆڕشی گەورەی بۆرژوازییەوە، لەسەر بنچینەی هەمان 

كۆمەڵگەی  بۆ  كالسیكی  یاسایەكی  كۆمەڵە  ئەكرێت،  رۆمانییەوە  یاسا  ئەم 
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بۆرژوازی، زوكز یاسای Code civil )یاسای مەدەنی( فەرەنسی دابنرێن. بەم 

پێیە ئەگەر بڕیارەكانی یاسای مەدەنی بە بەرگی مافناسییەوە، گوزارشت لە 

هەلومەرجەكانی ئابوری ژیانی كۆمەاڵیەتی بكەن، ئەوا بە پێی هەلومەرج، 

جارێك باش و جارێك خراپ گوزارشتی لێ  ئەكەن.

دەوڵەتدا  بوونی  لە  مرۆڤدا،  بەسەر  زاڵ  فیكری  هێزی  یەكەمین 

خۆی ئەنوێنێ . كۆمەڵگە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی خۆی لە 

پێكئەهێنێ ، ئەو دەزگایەش  ناوخۆیی و دەرەكییەكان، دەزگایەك  پەالمارە 

دەسەاڵتدارێكی دەوڵەتە. هەركە دەوڵەت پەیدابوو، ئیتر لە كۆمەڵگە خۆی 

جیائەكاتەوە و هەرچی زیاتر خۆی بە دەزگای چینێكی دیاریكراو بگۆڕێت 

بكات،  پراكتیزە  ڕاستەوخۆتر  چینە  ئەو  دەسەاڵتدارێتی  زیاتر  هەرچی  و 

بەو ئەندازەیەش سەركەوتن لەم ڕووەوە بەدەست ئەهێنێ . خەباتی چینی 

سیاسی  خەباتێكی  بە  ناچاری  بە  دەسەاڵتدار،  چینی  دژی  لە  چەوساوە 

ئەم  سیاسی  دەسەاڵتی  دژی  لە  شتێك  هەر  پێش  كە  خەباتێك،  بە  یانی 

چینەیە، ئەگۆرێت. درككردنی پەیوەندی ئەم خەباتە سیاسییە لەگەڵ پایە 

ئابوورییەكەیدا، ڕوو لە كزی ئەكات و هەندێكجار هەر نامێنێ ، بەاڵم ئەگەر 

مێژوونوسان  لەالی  ئەوا  نێونەچوبێت،  لە  تەواوەتی  بە  خەباتكاران  لەالی 

خەباتی  باسی  كە  كۆنانەی  مێژوونوسە  ئەو  نێو  لە  نییە.  هەر  كات  زۆر 

نێوجەرگەی كۆماری ڕۆمانییا كردووە، ئەوە بە تنها ئاپیانە كە بە ڕۆشنی 

لە  بووە:  چیدا  پێناوی  لە  خەباتە  ئەم  سەرئەنجام  كە  دەگێڕێتەوە  بۆمان 

پێناوی مڵكدارێتی زەوی.

بەاڵم هەر كە دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵدا، بووە هێزی سەربەخۆ، 

یەكسەر ئایدیۆلۆژی نوێ  ئەهێنێتە كایەوە. واتا پەیوەندی لەگەڵ ڕووداوە 

یاساكانی  تێۆریسینەكانی  و  پیشەیی  سیاسەتمەدارانی  لەالی  ئابورییەكان، 
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دەوڵەت و یاساناسانی یاسای مەدەنی، بە تەواوەتی لەنێوچووە. ڕووداوە 

ئابورییەكان بۆ ئەوەی مۆڵەتی یاسایی بە خۆیانەوە بگرن، بۆ هەر حاڵەتێكی 

تایبەت ئەبێ ، بە شێوەی بابەتگەلی یاسایی دەربكەون. بێگومان لێرەدا ئەبێ  

ڕەچاوی تەواوی ئەو سیستەمە یاساییەی كە لە ئارادایە بكردرێت. بەهۆی 

ئەمەوەیە وا دەرئەكەوێت، كە شێوازی یاسایی، هەموو شتێك و ناوەڕۆكی 

ئابووری، هیچ شتێك نییە. یاسای گشتی )دەوڵەت( و یاسای مەدەنی، وەكو 

دوو مەیدانی سەربەخۆ سەیر دەكرێن، كە خاوەن پەرەسەندنی مێژوویی 

و  سیستەماتیكانەن  توێژبەندی  ملكەچی  خۆبەخۆ  و  خۆیانن  سەربەخۆی 

لە ڕێگای ڕیشەكێشكردنی خەموو ناكۆكییە دەروونییەكانەوە بە شێوەیەكی 

ڕاوەستاو و پەیگیر، خوازیاری سیستەمبەندییەكی لەم چەشنەن.

مادی  بنەمای  لە  كە  ئەوانەی  واتە  بڵندەكان،  هەرە  ئایدیۆلۆژییە 

لە خۆ دەگرن.  ئاین  و  فەلسەفە  ئەكەونەوە، شێوەی  زیاتر دوور  ئابوری 

لە  كە  مادییەی  هەلومەرجە  ئەو  و  بیرۆكەكان  نێوان  پەیوەندی  لێرەدا 

ئارادایە، دەم بە دەم شێواوترئەبێت و لە ئارادابوونی ئەڵقە پەیوەستكارەكانی 

نێوانیان ناڕۆشنتر ئەبێت، بەاڵم سەرەڕای ئەوە ئەم پەیوەندییە هەر هەیە. 

تێكڕای سەردەمی ڕێنێنسانس لە ناوەڕاستی سەدەی پانزەهەمەوە، هەروەها 

دەرئەنجامی  بنەڕەتدا،  لە  هاتەوەبەر،  گیانی  دەمە  ئەو  كە  فەلسەفە، 

پەرەسەدندنی شارەكان، واتە بۆرژوازی بوون. فەلسەفە، جگە لەوەی كە 

بیروباوەڕانە كردووە كە جووت  تایبەتی خۆی گوزارشتی لەو  بە شێوازی 

ئەهاتنەوە لەگەڵ گۆڕانی بۆرژوازی بچوك و ناوەڕاست بۆ بۆرژوازی گەورە، 

شتێكی تری نەكردووە. ئەم مەسەلەیە لەالی ئینگلیزەكان و فەرەنسیییكانی 

سەدەی ڕابردوو، كە زۆربەیان بە هەمان ئەو ئەندازەیەی كە فەیلەسوف 

ئەم  پێشتر  ئێمە  بەرچاوئەكەوێت.  ڕۆشنی  بە  بوون  ئابوریزانیش  بوون، 
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مەسەلەیەمان لە پەیوەند بە قوتابخانەی  هیگڵەوە، ڕۆشن كردەوە.

ئێستا با بەخێرایی چاوێك بە ئایندا بخشێنین، كە لە هەموان زیاتر 

لە زیندەگی مادی دوورتر و لە هەموان نامۆ تر دەرئەكەوێ . ئاین لە قۆناغە 

زۆر سەرەتاییەكاندا، لە نەزانترین و ناڕۆشنترین ئەندێشەی تاكەكان سەبارەت 

بووە،  چواردەوریانەوە  بە  كە  دەرەكی  سروشتی  و  خۆیان  سروشتی  بە 

پەیدابووە. بەاڵم هەر ئایدیۆلۆژیایەك هەر پاش ئەوەی كە پەیدا ئەبێ ،  ویتر 

لە حاڵی پەیوەندی بە تێكڕای ئەو وێناگەلەوە كە لە ئارادایە، پەرەئەستێنێ  و 

ئاڵوگۆڕی تازەیان بەسەردا ئەهێنێ . ئەگەر نا ئەوە ئایدۆلۆژی نەبووە، واتە 

رووبەڕووی بیروباوەڕەكان نابێتەوە، كە بە ناونیشانی ناسنامە سەربەخۆكان 

و بەشێوەیەكی سەربەخۆ پەرەئەسێنن و تەنها بۆ یاسا تایبەتییەكانی خۆیان 

سەر دائەنوێنن. بێگومان ئەو ڕاستییە، كە هەلومەرجە مادییەكانی زیندەگی 

سەرئەنجام  ئەخوڵقێنێ ،  مێشكیان  لە  بیركردنەوە  پرۆسەی  كە  خەڵك 

ڕێڕەوی ئەم پرۆسەیە دەستنیشان ئەكات، لەالی ئەم خەڵكە بە ناچاریی، 

بە هەستپێنەكراوی دومێنێتەوە، ئەگەر نا ئەم ئدیۆلۆژییە كۆتایی پێ  دێت. 

وێنا ئاینییە سەرەتاییەكان، كە لە زۆربەی دۆخەكاندا لە نێو هەر گروپێكی 

دیاریكراو لەو میللەتانەی خزمی یەكدین، هاوبەشن لەدوای دابەشبونی ئەم 

ئەو  پێی  بە  تایبەت  بەشێوەیەكی  و  جیا  بە  میللەتێكدا،  هەر  لە  گروپانە 

هەلومەرجە تایبەتییەی كە تیایدا ئەژی، پەرەئەستێنێ . پرۆسەی پەرەسەندنی 

وێنا ئاینییەكان لەالی بەشێك لە گروپەكانی ئەم میللەتانە ، بە تایبەت لەالی 

ئارییەكان )كە پێیان دەڵێن، میللەتە هیندۆ ئەوروپییەكان( لەالیەن میتۆلۆژی 

بەراوردكارییەوە بە درێژی باسیان لەسەر كراوە. خاوەندەكان ئەوانەی بەم 

شێوەیە لەالی هەر میللەتێك بەجیا، پەیدابوون خواوەندی میللی بوون و 

دەسەاڵتیان لە سنوری ئەو سەرزەمینە میللییەیانەی كە ئەم خواوەندانە ئەبێ  
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سنورەدا،  ئەم  تری  الیەكەی  لە  بەاڵم  تێناپەڕێت،  بكەن،  لێ   پارێزگارییان 

خواوەندی دیكەی فەرمانڕەوای بێ  هاوتان هەن. ئەم خواوەندانە تێكڕا، تا 

ئەو دەمە لە خەیاڵگەی خەڵكیدا ئەمێننەوە، كە ئەو میللەتەی بەدیهێنەری 

ئەمانە بوو، لە ئارادابێت و لەگەڵ فەوتانی ئەم میللەتە، ئەویش ئەفەوتێ . 

ڕۆمەوە،  جیهانیی  ئیمپراتۆرییەتی  جەزرەبەكانی  هۆی  بە  كۆن،  میللەتانی 

بكۆڵینەوە،  پەیدابوونی  ئابوورییەكانی  هەلومەرجە  لە  لێرەدا  ناكرێت  كە 

داڕوخان. خوداوەندە میللییە كۆنەكان سڵوسامیان لە دەست دا، تەنانەت 

لە  ڕۆم  شاری  بچوكی  ئەلگۆی  پێی  بە  كە  گرتەوە،  ڕۆمیشی  خوداكانی 

قاڵب درابوون. پێ,یستییەكانی تەواوكردنی ئیمپراتۆریەتی جیهانی بە هۆی 

خوداوەندە  تێكڕای  پەرستنی  بۆ  ڕۆم  هەوڵەكانی  لە  جیهانییەوە،  ئاینێكی 

خوداوەندە  پەرستنی  پاڵ  لە  ڕادەی��ە،  بەو  یان  بەم  ڕێزدارەكان  بێگانە 

نوێی  ئاینێكی  ناكرێت  بەاڵم  دەرئەخست،  خۆی  ڕۆشنی  بە  ناوچەییەكان 

واتە  جیهانیی،  نوێی  ئاینی  دابهێنرێ .  ئیمپراتۆر  فەرمانی  بە  جیهانیی، 

مەسیحییەت، بەبێ  هەرا بە تێكەڵكردنی الهوتی ڕۆژهەاڵتیی گشتگیر، بە 

فەلسەفەی  تایبەت  بە  یۆنانی،  باوی  فەلسەفەی  لەگەڵ  یەهودی،  تایبەت 

بزانین، كە شێوەی یەكەم جاری  ڕەواقی پەیدابوو، بۆئەوەی ئێمە ئەمڕۆ 

مەسیحییەت چۆن بووە، پێویستە توێژینەوەی فراوان ئەنجام بدەین، چونكە 

ئەوە شێوە فەرمییەكەی مەسیحییە بە ئێمە گەییشتوە، كە كۆڕی ڕۆحانی 

ئاینی  ڕۆڵی  بتوانێت  و  بیگونجێنن  تاوەكو  زیادكردووە،  بۆ  شتیان  نیقایی 

ئەم  كە  ئەوەی  یانی  واقیعەتە  ئەو  بە هرە حاڵ،   .)19( بگێڕێ   دەوڵەت 

ئاینی دەوڵەت  بە  پەیدابوونییەوە بە دووسەدوپەنجا ساڵ،  لە دوای  ئاینە 

ئەگۆڕێت، بە تەواوەتی نیشانی ئەدات، كە مەسیحییەت وەك ئاینێك تا چ 

ڕادەیەك لەگەڵ هەلومەرچی ئەو چەرخەدا خۆی گونجاندبوو. مەسیحییەت 
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لە سەدەكانی نێوەڕاستدا هاوپای پەرەسەندنی فیۆدالیزم، دێمەنێكی ئاینی 

وای بەخۆیەوە گرت كە لەگەڵ فیۆدالیزم و زنجیرە پلەوپایەكانیدا جووت 

بێتەوە. كاتێكیش كە بۆرژوازی جێگیر بوو، ئاتەئیزمی پرۆتستانتی لە دژی 

ئاینزای كاتۆلیكی، سەرتا لەالی ئالبیژییەكان )20( لە باشوری فەرەنسا، لە 

هەڕەتی گەشە و ڕەونەقی شارەكانی ئەوێدا، نەشونمای كرد. سەدەكانی 

و  سیاسەت  فەلسەفە  واتە  تر،  ئایدۆلۆژییەكانی  سەرجەم  نێوەڕاست، 

مافناسی بە الهوتەوە گرێ  دا و كردیانی بە پاشكۆ بە بەشێك لە الهووت. 

دەرئەنجامی ئەم كارە هەر بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بە ناچاریی، 

ئەبوو بەرگی ئاین لەبەر بكات، لەبەرئەوە بۆ هێنانەكایەوەی بزوتنەوەیەكی 

ئاخنراوە،  ئاینی  خۆراكی  بە  تەنها  مێشكیان  كە  جەماوەریی،  جۆشی  بە 

ئەبوایە بەرژەوەندییە تایبەتییەكانی ئەم خەڵكە لەبەرگێكی ئاینیدا پێشكەش 

بە خەڵك بكرابایە. بەهەمان شێوە بۆرژوازی كە هەر لە سەرەتاوە بۆخۆی 

الیەنگرانێكی لە جۆری خەڵكانی ڕەشۆكی دەستەنگی شارەكان، كرێكارانی 

كرێگرتە و خزمەتكاران بە هەموو جۆرەكانیەوە واتە پێشینانی پرۆلیتاریای 

ئەمڕۆ ئەوانەی كە سەربە هیچ دارودەستەیەك و خاوەن هیچ پلەوپایەیەك 

نەبوون، دروستكرد، بەهەمان شێوە ئاتەئیستی ئاینیش زۆر زوو، بە دوو 

ڕەشۆكی  ئاتەئیستی  و  میانڕەو  بۆرژوازی  ئاتەئیستی  بوون:  دابەش  جۆر 

شۆڕشگێڕ كە تەنانەت ئاتەئیستە بۆرژواكانیش نەفرەتیان لێ  ئەكردن.

تێكبشكێنرێ ،  نەكرێت  پرۆتستانتی  ئاتەئیستی  كرد  وای  كە  ئەوەی 

مەسەلەی لەشكاننەهاتنی بۆرژوازی بوو، كە دەمبەدەم توانا و هێزی زۆرتر 

لە  سەفامگیركرد،  خۆی  پێویست  ڕادەی  بە  بۆرژوازی  كە  كاتێك  ئەبوو. 

دژی خانەدلنە فیۆداڵەكان دەستی دایە خەبات، كە تا ئەو دەمە شێوەیەكی 

ناوخۆیی بە خۆیەوە گرتنوو. ئەو خەباتە ئیتر، بەرەبەرە پێوەرێكی نیشتمانی 
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بە خۆیەوە گرت و سەرجەم خەڵكی گرتەوە. یەكەمین جەنگی مەزن، كە 

پێی دەگوترا ڕیفۆرم، لە ئەڵمانیا روویدا. بۆرژوازی هێشتا بەو ڕادەیە بەهێز 

و پەرەسەندوو نەبوو، كە بتوانێت تەواوی پێكهاتە شۆڕشگێڕەكانی دیكەی 

وەكو، خەڵكی ڕەشۆك لە شار خانەدانە بچوكەكان و جوتیاران لە الدێ ، 

لە ژێر ئااڵی خۆیدا، یەكگرتوو بكات. لە پێش هەموویانەوە، خانەدانەكان 

ئەم  ترۆپكی سەراپا  ڕاپەڕینی جوتیاران، كە  كاتەدا،  لەو  شكستیان خوارد 

بزوتنەوە شۆڕشگێڕییە پێكئەهێنێ ، دەستیپێكرد. بەاڵم شارەكان پشتیوانییان 

لە جوتیاران نەكرد و شۆڕش بە هۆی لەشكری شازادەكانەوە، كە دواتر لە 

هەموو دەرئەنجامە بەكەڵكەكانی ئەم شۆڕشە سوودمەنبوون، سەركوت كرا. 

لەو كاتەوە ئەڵمانیا، بۆماوەی سێ  سەدەی ڕەبەق، لە جەرگەی ئەو واڵتانەی 

كە بە شێوەیەكی سەربەخۆ و چاالك لە مێژوو كاریان ئەكرد، دائەبرێت. 

بە  كالفین  هەبوو.  فەرەنسیش  كالفینی  ئەڵمانی  لۆتەری  لە  بێجگە  بەاڵم 

تینوتەوژمی ڕەسەنی فەرەنسییانەوە، خەسڵەتی ڕیفۆرمی بۆرژوازی لە پلەی 

بەخشی.  كڵێسا  بە  دیموكراسی  و  كۆماریی  شێوەیەكی  و  دانا  یەكەمدا 

فەتارەت  بە  واڵتی  و  بوو  نوشوستیدا  لە  لۆتەر  ڕیفۆرمی  كە  كاتێكدا  لە 

ئەدا، كرمارییەكان لە ژنیف هۆلەندا و ئۆسكۆتلەندا، ڕیفۆرمی كالفینییان 

ئیمپراتۆریەتی  و  ئیسپانیا  دەسەاڵتی  لە  هۆلەندا  و  خۆیان  ئااڵی  كردە 

بۆ  ئایدۆلۆژی  پۆشاكی  كالفینی  ڕیفۆرمی  هەروەها  بوو،  ڕزگاری  ئەڵمانی 

سازكرد.  دا،  ڕووی  ئینگلتەرە  لە  كە  بۆرژوانی  شۆڕشی  دووەمی  پەرەی 

كالفینیزم لێرەدا، وەك دەمامكی واقیعیی ئاینی لە پێناو بەرژەوەندییەكانی 

ئەو ڕژگارەی بۆرژوازیدا، خۆی دەرخست، هەر بۆیە نەی توانی لە دوای 

شۆڕشی ساڵی 1689دا، ڕەزامەندی گشتیی بەدەستبهێنێ ، كە بە سازشی نێوان 

بەشێك لە خانەدانەكان و بۆرژوازی كۆتایی هات. كڵێسای دەوڵەتیی ئینگلیز 
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سەرلەنوێ  گەڕایەوە، بەاڵم نەك بە شكڵ و شێوە كۆنەكەی واتە، نەك بە 

شێوەی كاتۆلیزم لەگەڵ پاشا، كە ڕۆڵی پاپی دەگێڕا، ئێستا ئیتر ئەم كڵێسایە، 

دەوڵەتیی،  كۆنی  كڵێسای  گرت.  خۆیەوە  بە  تۆخی  بە  كالفینیزمە  ڕەنگی 

یەكشەمەی  و  جەژن  كردە  كاتۆلیكی  شادی  و  خۆشی  لە  پڕ  یەكشەمەی 

كالفینیی وەڕسكەری ڕاوەدوو نا، بەاڵم كڵێسای نوێ ، كە بە ڕۆحی بۆرژوازی 

پاراو بوو، بڕیاری لەسەر ئەوەی دواوە دا، كە تا هەنووكەش، بە ئینگلتەرا، 

جوانی ئەبەخشێت.

ناچاربوون  كران،  سەركوت  كەمایەتی   1685 ساڵی  لە  فەرەنسا  لە 

كوێ   بە  مەسەلەیە  ئەم  بەاڵم  دەرئەكران.  یان  بن،  ڕازی  كاتۆلیزم  بە  كە 

گەییشت؟ لەو سەردەمەدا بیرمەندی ئازادیخواز پیر بێڵ لەو پەڕی هەڵسوڕانی 

و  كەڵەگایی  بەهۆی  بوو.  دایك  لە  ڤۆڵتێر   1694 ساڵی  لە  و  بوو  خۆیدا 

بوو،  ساناتر  فەرەنسا  بۆرژوازی  بۆ  چواردەهەمەوە،  لویسی  زۆردارییەكانی 

كە شۆڕشەكەی خۆی بە شێوەیەكی نا ئاینی و بەشێوەی شۆڕشێكی سیاسی 

پەتی، كە تەنها شێوەیەكی گونجاو بوو لە تەك دۆخی بۆرژوازی پەرەگرتوودا، 

جێبەجێ  بكات. لە جیاتی پرۆتستانتەكان، بیرمەندانی ئازادیخواز چوونە نێو 

كۆمەڵە نیشتمانییەكانەوە. ئەمەش یانی مەسیحییەت لە دوا تافی خۆیدایە. 

بۆتێكۆشانی  ئایدیۆلۆژی  پۆشاكی  كە  دەستدا،  لە  تواناییەی  ئەو  ئاین  ئیتر 

هەر چینێكی چپێشكەوتنخواز دەستەبەر بكات و زیاتر و زیاتر بووە موڵكی 

بۆ  و  فەرمانڕەوایی  وەك  وئامرزێكی  كە  تەنها،  بە  سەردەستەكان  چینە 

لە  میانەدا هەر چینێك  لەم  ئەهێنرا.  بەكار  لغاوكردنی چینە ژێردەستەكان 

چینە دەسەاڵتدارەكان ئاینی تایبەتی خۆی بەكارئەهێنا: خانەدانە مڵكدارەكان 

ژزوئیتیزمی كاتۆلیك یان ئەرتەدۆكسی پرۆتستانی، بۆرژوازی لیبراڵ و ڕادیكاڵ 

ڕاسیۆنالیزم )ratinalism، عەقاڵنییەت(. ئەوەش بڵێن، كە ئایا ئەم بەڕێزانە 

ئاینەكەی خۆیان هەیە یان نا، ئەوە مەسەلەیەكە، لە پراكتیكدا  بڕوایان بە 
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هیچ بایەخێكی نییە.

هەمیشە،  پەیدابوونییەوە  دوای  لە  ئاین  كە  ئەبینین،  جۆرە  بەم 

سەردەمەكانی  لە  كە  وێنایانەی  لەو  دیاریكراو  زەخیرەیەكی  لە  پارێزگاری 

ڕابردووەوە بەجێماوە ئەكات، چونكە نەریت لە تێكڕای مەیدانە فیكرییەكاندا، 

زەخیرەی  ئەم  بەسەر  كە  ئاڵوگۆڕێك  وەلێ   مەزنە.  كۆنەپارێزی  هێزێكی 

وێنایانەدا دێت، دەرئەنجامی پەیوەندییە چینایەتییەكانە، واتە پەیوەندییەكانی 

ئابووری نێوان تاكەكان، كە ئەم ئاڵوگۆڕانە پێكدەهێنن. لێرەدا ئیتر ئەوەندە 

بەسە.

بوو، كە  توانادا  لە  ئەوەندە  تەنها  لەو ڕوونكردنەوانەی سەرەوەدا، 

باسێكی گشتیی دەربارەی تیۆری ماركس لە مێژوودا، بخەینە ڕوو، ئەوپەڕەكەی 

بە هەندێك نموونە، ڕۆشنیان بكەینەوە. بەڵگەی ڕاست و دروستی ئەم تیۆرییە 

تەنها لە مێژوودا ئەكرێت بۆی بگەڕێت، مافی ئەوەم هەیە لێرەدا من بڵێم، 

كە لە دانراوەكانی دیكەدا، بە ڕادەی پێویست لەم جۆرە بەڵگانە باسكراوە. 

بەاڵم تیۆری مێژوویی ماركس لە مەیدانی مێژوودا، زەبرێكی كوشندەی لە 

فەلسەفەدا، رێك بەو جۆرەی كە تێگەیشتنی دیالێكتیكی لەمەڕ سروشت، هەر 

جۆرە فەلسەفەیەكی بۆ سروشت، بە كارێكی نا پێویست و نەشیاو گۆڕی. 

ئێستا، چ لێرە و چ لەوێ  ئەركەكە بریتی نییە لەوەی كە پەیوەندییەكان لە 

هزردا وەك داهێنان دابهێنین، بەڵكو بریتییە لە دۆزینەوەی ئەم پەیوەندییانە 

لە خودی واقیعەكان. بەم پێیە، ئەوەی كە ئێستا بۆ فەلسەفەی ڕاوەدونراو لە 

سروشت و لە مێژوودا ماوەتەوە تەنها، جیهانی ئەندێشەی ڕووتە، ئەویش تا 

ئەو جێگایەی كە ئاوەها جیهانێك هێشتا لەئارادایە. ئەم جیهانە بریتییە لە: 

زانستی یاساكانی خودی پرۆسەی بیركردنەوە، مەنتیق و دیالێكتیك.

*******
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لە پاش شۆڕشی ساڵی 1848، ئەڵمانیای »ڕۆشنبیر« دەستی لە تیۆری 

مانیفاكتۆرە  و  بچوك  پیشەی  عەمەلییەوە.  چاالكی  نێو  چووە  و  كێشایەوە 

گەورەی  پیشەسازی  بۆ  جێگایان  ئەبەست،  دەستی  كاری  بە  پیشیان  كە 

جیهانیی  بازاڕی  مەیدانی  نێو  بۆ  دووبارە  ئەڵمانیا  چۆڵكرد.  سەردەمە  ئەم 

گەڕایەوە. ئیمپراتۆریەتی نوێی ئەڵمانیای بچوك )21(، النی كەم گەورەترین 

ئەو ئاسەنگانەی كە بەهۆی لە ئارادابوونی ژمارەیەكی زۆری دەوڵەتی بچوك، 

پاشماوەكانی فێۆدالیزم و بیرۆكراسی، ئەهاتنە بەردەم ڕێگای پەرەسەندنی، 

مچاربە(   ،SPECULATON( سپێكوالسیۆن  كە  ڕادەیەی  بەو  لێ   لەنێوبرد. 

بۆخۆی  ڕووگەیەك  دراو  بۆرسەی  لە  و  بەجێئەهێڵێ   فەیلەسوفەكان  بیرۆی 

بە  كە  زۆرەی  بایەخە  ئەو  ڕۆشنبیر،  ئەڵمانیای  ڕادەی��ەش  بەو  بنیاتئەنێ ، 

مایەی  خۆیدا،  سیاسی  زەلیلی  پەڕی  ئەو  دەوران��ی  لە  كە  ئەدات،  تیۆری 

بەدەر  ڕووت،  زانستیی  لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخدان  یانی  بوو،  ئەو  شانازی 

لەوەی دەرئەنجامی كردارەكییەكەی بە كەڵكە یان نا، لەگەڵ مۆڵەتی پۆلیسدا 

سروشتناسی  كە  دروستە  ئەوە  ئەدات.  دەست  لە  نا،  یان  هەیە  دژایەتی 

ئاستی  لە  تایبەتییەكاندا،  توێژینەوە  بواری  لە  تایبەت  بە  ئەڵمانی،  فەرمیی 

بە جێیەی كە گۆڤاری ساینس  تێبنییە  ئەو  پێی  بە  بەاڵم  سەردەمەكەیدایە، 

لە  یەكالكەرەوەكان  سەركەوتنە  كردوویەتی،  ئەمریكایی  )SCIENCE(ی 

مەسەلەی توێژینەوە لە پەیوەندییە مەزنەكانی نێوان دیاردە)فاكت( جوداكان و 

بە گشتیكردنی ئەم دیاردانە لە چوارچێوەی یاساكان، ئێستا ئیتر بە پێچەوانەی 

پێشتر، نەك لە ئەڵمانیا، بەڵكو زۆرتر لە ئینگلتەرا، ئەنجام ئەدرێن. بەاڵم 

سەبارەت بە زانستەكانی مێژوو ولە نێویاندا فەلسەفەش، پێویستە بگوترێت، 

كە ڕۆحی كۆنی توێژینەوەی تیۆریی، كە لە هەمبەر هیچ شتێك ڕانەدەوەستا، 

هاوشانی فەلسەفەی كالسیكی، بە تەواوەتی لە نێوچوو. فەلسەفەی ئیختیاریی 
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بێمایە و ئاراستە ترسنۆكانە بۆ پلەوپایە و سود و قازانج، تەنانەت جێخواز 

)وصولی( بە نزمترین شێوەی، شوێنی گرتەوە. نوێنەرانی فەرمی ئەم زانستە، 

بوونە بیرمەندانی ئاشكرای بۆرژوازی و ئەو دەوڵەتەی كە لە ئارادایە، ئەمەش 

لە سەردەمێكدا، كە ئەم دوانە هەردوك، دوژمنی ئاشكرای چینی كرێكارن.

تەنها لە نێو ڕیزەكانی چینی كرێكاردایە، كە هێشتاكو بایەخی ئەڵمانی 

بۆ تیۆریی هەر بەردەوامە و نابڕێتەوە. لێرەدا ئیتر هیچ هێزێك ناتوانێت، 

بیكاتە دەرەوە. لێرەدا هیچ جۆرە چاوبڕینێك بۆ پلەوپایە و سود و قازانج 

و پاراستنی بە بەزەییانە لە الیەن پلەوپایەدارەكانی سەرووەوە، لە ئارادانییە. 

بە پێچەوانەوە، بە هەر ڕادەیەك زانست، جەسورانەتر و لیبڕاوانەتر هەنگاو 

بنێ ، بە هەمان ڕادەش لەگەڵ بەرژەوەندی و ئامانجەكانی كرێكاراندا جووت 

دێتەوە. ئەم ڕێبازە نوێیە كە لە مێژووی پەرەسەندنی كاردا، كلیلی تێگەیشتنی 

تێكڕای مێژووی كۆمەڵگەی بەدەستهێناوە، هەر لە دەستپێكەوە چینی كرێكاری، 

بە پلەی یەكەم دواندووە و لەالیەن ئەوەوە ئەو سۆزەی بەدییكردووە كە لە 

زانستی فەرمیدا، نە بۆی گەڕاوە نە ئەو چاوەڕوانییەی لێی هەبووە. بزاڤی 

كرێكاریی ئەڵمانیی، واریسی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانییە.

لە ساڵی 1886 لەالیەن ف. ئەنگلسەوە نوسراوە. لەهەمان ساڵدا، لە 

گۆواری »Die neue Zrit«، لە هەردوو ژمارەی 4 و 5 بە چاپ گەیشتووە. 

پاشان لە ساڵی 1888 لە شتوتگارت، بەشێوەی چاوپێكی سەربەخۆ باڵوكرایەوە.

***
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پاشكۆ

تێزەكان دەربارەی فۆێرباخ

 تێزی یەكەم:

بە  ئێستا  هەتا  ماتریالیزمەكانی  ت��ەواوی  بنەڕەتی  كەموكوڕیی 

ماتریالیزمەكەی فۆێرباخیشەوە ئەوەیە، كە شت )Gegenstand(، واقیعییەت، 

دنیای هەستپێكراو تەنها بە شێوەی بابەت )object(، یان بە شێوەی تێڕامان 

شێوەی  بە  نەك  دەكرێن،  درك  زەین،  بە   ،)Anschauung( )تەئەمول( 

دەئەكەوێ ،  بۆمان  لێرەوە   . مرۆیی  )موشەخەس(  دیاریكراوی  چاالكیی 

داوە،  پراكتیك  بە الیەنی  پەرەی  ئایدیالیزم  ماتریالیزمەوە،  پێچەوانەی  بە 

بەاڵم تەنها بە شێوەیەكی تەجریدیی، چونكە ئایدیالیزم، بەتەبیعەتی حاڵ، 

چاالكیی واقیعیی دیاریكراو، وەك ئەوەی كە هەیە، ناناسێت. فۆێرباخ بابەتە 

كۆنكرێتەكانی ئەوێ ، كە لەڕستیدا جودایە لە بابەتە فیكرییەكان، بەاڵم خودی 

 )gegenstandliche( واقیعی  و  بابەتیی  چاالكییەكی  وەك  مرۆیی،  چاالكی 

نابێت. هەر بۆیە، لە چاالكیی تەواوی بەشەریی، چاولێناكات، لە كاتێكدا 

پیسەكەیەوە  بازرگانییە  لە شێوە  مەگەر  ناكاتن  دیاری  و  پراتیك  ناڕوانێتە 

نەبێت. هەر بۆیە گرنگیی چاالكیی )شۆڕشگێڕانەی(، )ڕەخنەیی عەمەلیی(، 

هەست پێ  ناكات.
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تێزی دووەم:

مەسەلەی ئەوەی كە ئایا، بیركردنەوەی مرۆیی ڕاستییەكی بابەتییە 

)gegenstandliche( یان نا، بە هیچ جۆرێك مەسەلەیكی تیۆریی نییە، بەڵكو 

مەسەلەیەكی عەمەلییە. پێویستە مرۆڤ لە پراكتیكدا، حوقیقەت بسەلمێنێت، 

یانی واقیعیبوون و بەهێزیی بیركردنەوەی و هەبوونی )Disseitigkeit( ئەم 

بیركردنەوەی دابڕاو لە پراكتیك، مەسەلەیەكی سكوالستیی پەتییە.

تێزی سێیەم:

و  هەلومەرج  بەرهەمی  خەڵك  پێیوایە،  كە  ماتریالیستی،  تیۆری  

پەروەردەیە و لەو بڕوایەدایە كە بۆ گۆڕینی خەڵك، پێویستە هەلومەرج 

و پەروەردە بگۆڕدرێت، ئەوە فەرامۆش ئەكات، كە ئەوە خودی خوڵكە، 

بە  پێویستی  كە  پ��ەروەردەك��ەرە،  خودی  ئەوە  و  ئەگۆڕێت  هەلومەرج 

كۆمەڵگە  ناچار،  بە  ئاوەهاییەوە  تیۆرێكی  ڕوانگەی  لە  هەیە.  پەروەردە 

ئەبێتە دوو بەشەوە، كە یەكێك لەو دوو بەشە، لە خودی كۆمەڵگە بااڵترە 

)بۆ نموونە، لەالی ڕۆبەرت ئەوین(.

بەراووردكردنی گۆڕانی هەلومەرج و چاالكیی مرۆیی، یان ئاڵوگۆڕی 

خۆبەخۆ، تەنها لە ڕووی پراكتیكی شۆڕشگێڕانەوە دەتوانرێت لێی بڕوانرێ  

و بە شێوەیەكی عەقالنی دركی پێ  بكرێت.

تێزی چوارەم:

خودی  لە  مرۆڤ  ئاین،  كە  دەستپێئەكات  واقیعەوە  لەو  فوێرباخ 

خۆی دوورئەخاتەوە ، لەسەر ئەم بنچینەیە، جیهان ئەكاتە دوو بەشەوە: 

جیهانێكی ئاینی خەیاڵی و دنیایەكی واقیعی . كاری ئەو لەو چوارچێوەیەدا، 

كە جیهانی ئاینی لە دنیای واقیعیدا كە پایەی جیهانی ئاینییە، لە نێوبەرێت 

. ئەو لەوە بێ  ئاگایە، هەر كاتێك ئەم كارە تەواو بوو، ئەوا مەسەلەی 
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خۆی  واقیعی،  دنیای  ڕاستییدا  لە   . ماوەتەوە  خۆی  وەك  هەر  بنەڕتی 

جیائەكاتەوە لە خودی خۆی و بە وێنەی قەڵەمڕەوێكی سەربەخۆ خۆی الی 

هەورەكان جێگیر ئەكات. ئەم جیاكردنەوەیە، تەنها لەسەر بنچینەی كێشە و 

ناكۆكییە دەروونییەكانی دنیای واقیعی، ئەشێ  شیبكرێتەوە. كەواتە پێویستە، 

بتوانرێت  تاوەكو  بكرێت،  درك  خۆیەوە  ناكۆكییەكانی  لە  جیهان  یەكەم: 

دواتر، )جیهان/ و.كوردی( بەشێوەی شۆڕشگێڕانە و بەڕەێگای البردنی ئەو 

ناكۆكییانە، ئاڵوگۆڕی بەسەردا بهێنرێت. بۆ نموونە، هەروەكو زانیمان كە 

خێزانی زەمینی، ڕاز و نهێنیی خێزانی ئاسمانییە ، ئیتر ئەبێ  ڕەخنەی تیۆری 

لە خودی خێزانی زەمینیی بگیردرێت و بە پراتێك، ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی 

بەسەردا بهێنرێت.

تێزی پێنجەم:

فۆێرباخ، كە بە بیركردنەوەی ڕووت ڕازی نەبوو، پەنای بۆ تێڕامانی 

بەرهەمی  وەك  هەستپێكراوی  جیهانی  بەاڵم  ئەبرد،  )حسی(  هەستیی 

پراكتیكی دیاریكراوی مرۆڤ نەدەبینی .

تێزی شەشەم:

ئاینیی، لە كرۆكی مرۆیی دەتوێنێتەوە،  فۆێرباخ ئەگەرچی كرۆكی 

بەاڵم )ئەوە لەبەرچاو ناگرێ ( كە كرۆكی مرۆیی، كارێكی دابڕاو لە دەروونی 

تاكی مرۆیی جودا لە تاكەكانی دیكە، نییە . لە ڕاستییدا ئەم كرۆكە بۆخۆشی 

كۆی تەواوی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانە.

ناچار  ناگرێت،  ڕاستەقینەیە  كرۆكە  لەم  ڕەخنە  كە  فۆێرباخ، 

ئەبێت كە: 1.ڕەوتی مێژوو لەبەرچاو نەگرێت و بەپێی ئەو گریمانەیەی 

دەڕوانێتە  وا  ئارادایە،  لە  یەكتر  لە  جودا  و  دابڕاو  مرۆیی  تاكی  كە 

هەستی ئاینی )Gemut( ، كە شتێكی لە گۆڕاننەهاتووە و خۆی بۆخۆی 
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لە ئارادایە.

بە وێنەی  بە وێنەی »جۆر«  تەنها  2.سەرجەم، كرۆكی مرۆیی 

ڕووتی  پەیوەندیی  هەڵگری  كە  كەڕ،  دەروونیی  یەكپارچەییی  شتێكی 

سروشتی تاكەكانن بە یەكترییەوە، لەبەرچاو دەگرێت.

تێزی حەوتەم:

ئاینیی(  )هەستی  كە  نابینێ  ئ��ەوە  فۆێرباخ،  ئ��ەوە،  بەپێی 

بۆخۆشی، بەرهەمی كۆمەاڵیەتییە و تاكی ڕووتی مرۆیی كە ئەو )یانی، 

فۆێرباخ/ و.كوردی( شیئەكاتەوە، لە ڕاستیدا، بەشێوەیەكی كۆمەاڵیەتی 

دیاریكراوەوە، پەیوەستە.

تێزی هەشتەم:

ناوەڕۆكدا، قراكتیكە.  هەرجۆرە زیندەگییەكی كۆمەاڵیەتیی، لە 

ڕێگەچارەی ژیرانەی هەموو نهێنییەكان كە تیۆریی لە سۆفیگەریی دوور 

سەرچاوەی  پراتیكە،  لەو  تێگەیشتن  و  مرۆیی  پراكتیكی  لە  بخاتەوە، 

گرتووە.

تێزی نۆیەم:

یانی  تەئەمملولیی،  ماتریالیزمی  كە  بەرئەنجامێك  بااڵترین 

دانابێت،  پراتیكی  چاالكیی  بە  هەستەكان  چاالكیی  كە  ماتریالیزمێك 

پێی بگات، ئەوەیە، كە چاالكی هەستەكان، شێوە تەئەممولی تاكەكانی 

دابڕاو لە یەكتری )كۆمەڵگەی مەدەنی(ن. 

تێزی دەیەم:

دیدگای  یە.  مەدەنی(  )كۆمەڵگەی  كۆن،  ماتریالیزی  دیدگای 

مرۆڤایەتییە، كە خەسڵەتی  یان  نوێ ، كۆمەڵگەی مرۆیی،  ماتریالیزمی 

كۆمەاڵیەتیبوون، تایبەتمەندییەتی. 
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تێزی یانزەیەم:

فەیلەسوفەكان، بێجگە لە شیكردنەوەی جیهان بە شێوازی جۆراجۆر، 

كارێكی دیكەیان نەكردووە، بەاڵم قسە لەسەر گۆڕینێتی.

*كارڵ ماركس، لە بەهاری ساڵی 1845دا نووسیویەتی. ئەنگلس، بۆ 

یەكەم جار، لە ساڵی 1888 وەكو پاشكۆی پەرتووكەكەی )لودڤیگ فۆێرباخ 

و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی( باڵوی كردوەتەوە.

ماركس  دەسنوسەكەی  لەگەڵ  كە   ،1888 چاپی  دەقی  پێی  *بە 

بەراوورد كراوە، دەرهاتووە. وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە.

تێبینییەكان

1.»تۆفان و هێرش«، بزوتنەوەیەكی وێژەیی كۆمەاڵیەتی بۆرژوازیی 

ئەڵمانی، لە ساڵەكانی -70 80ی سەدەی هەژدەیەم بوو. ئەم بزوتنەوەیە 

دژی  لە  ئەڵمانیا  الوەكانی  نوسەرە  كە  ڕەسەن  زێژەیی  ڕابوونێكی  وەكو 

نیزامی فیۆداڵی ستەمكار پێی هەستان، دەركەوت.

2.»نۆیێ تزایت« »Die Neue Zeit« )سەردەمی نوێ (، گۆڤارێكی 

 1923  1883- ساڵەكانی  لە  بوو،  ئەڵمانیا  دیموكراتەكانی  سۆسیال  تیۆریی 

هەندێك   »Die Neue Zeit«  1895  1885- لە  دەرئەكرا.  شتوتگارت  لە 

كۆمەكی  ئامۆژگارییەكانی،  بە  ئەنگلس  باڵوئەكردەوە.  ئەنگلسی  وتاری 

زۆری بە دەستەی دەرهێنەری گۆڤارەكە ئەكرد و هەر كاتێك لە ماركسیزم 

الیان بدایا، بە توندی ڕەخنەی لێ  ئەگر تن. لە سەرەتای نیوەی دووەمی 

وتاری  بەردەوامی  بە  گۆڤارە  ئەم  ئەنگلس،  مەرگی  پاش  لە  نەوەتەكان، 

الدەرانی باڵوئەكردەوە.

»شۆڕشە  دەرب��ارەی  »هاینە«یە  تێبینییەكانی  ئەنگلس  3.مەبەستی 

ناوی  ژێر  لە   ،1833 ساڵی  وتارەكانی  لە  كە  ئەڵمانیا«  فەلسەفییەكانی 
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»دەربارەی مێژووی ئاین و فەلسەفە لە ئەڵمانیا« باسكراوە.

كۆنی  ئەفسانەی  بەپێی  ئۆلۆمپییە  خودای  بەهێزترین  4.»زیۆس«، 

یۆنانی.

5.پییەتیست، الیەنگرانی ڕەوتی ئاینیی لە كڵێسەی لۆتەریی كە لە 

نێو بۆرژوازی سەر ڕاین و لە فیستفالیا باڵو بوو.

 Deutsche« »6.»دۆیتشە یاربیوخێر فیور ڤیزینشافت ئوند كونست

Jahrbucher fur Wissenschaft und Kunsy« )ساڵنامەی ئەڵمانی زانست 

و هونەر(، ئۆرگانی  هیگڵییە الوەكان كە لە ساڵی 1841 تا 1843 لەالیەن. 

ڕوگە وئیشتیرمیر بەڕێوەئەبرا.

ڕاینی(  )ڕۆژنامەی   »Rheinische Zeitung« »تزایتونگ 7.»ڕاینیشە 

ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانەی ڕادیكاڵ بوو، لە 1842 1843- لە كۆلۆنیا دەرئەچوو. 

ماركسەوە  لەالیەن   1843 مارسی  18ی  هەتا   1842 ئۆكتۆبەری  15ی  لە 

دەرئەهێنرا.

)ن��ازن��اوی  شتیرنەر  ماركس  پ��ەڕاوەك��ەی  ئەنگلس  8.مەبەستی 

ساڵی  لە  كە  خووەمانی«,  و  »تاقانە  ناونیشانی  بە  شمیدت«ە(ە  »كاسپار 

1845باڵوبوەتەوە.

لە   1841 ساڵی  لە  مەسیحییەت«  »كرۆكی  فۆێرباخ  9.پەڕاوەكەی 

الیپزیك باڵوبوەتەوە.

لەالیەن   1846 ساڵی  لە  كە  »نیبتۆن«ە  هەسارەی  لە  10.مەبەست 

»یوهان گالە«كە لە دیدەبانخانە )مرصد/ و,كوردی(ی بەرلین دیدەبان بوو، 

دۆزرایەوە.

11.لێرەدا مەبەست سەدەی هەژدەیەمە.

12.تیۆری فلۆژیستۆن، تیۆرێكی ساختە بوو لە كیمیادا، لە سەدەكانی 
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حەڤدەیەم و هەژدەیەم بالوبووەتەوە، بە پێی ئەم تیۆرە، سوتان بەهۆی 

بوونی مادەیەكی تایبەتی نێو تەنەكان، كە پێی ئەڵێن فلۆژیستۆن، ڕوئەدات.

13.ئاماژەیە بەو هەوڵەی ڕۆبسپیر، كە بۆ جێگیركردنی ئاینێكی نوێ  

بە ناوی »بوونەوەری بااڵ«وە دای.

ئەڵمانیا  بۆرژوازی  پۆپۆلستەكانی  نێو  باڵوی  زۆر  14.دەستەواژەیەكی 

بوو، كە لە پاش سەركەوتنی پرۆسەكان لە سادوا )لە جەنگی نەمسا و پرۆسیا 

ساڵی 1866( باڵوبووەتەوە. ئەمەش بەو مانایە دێت كە گوایە، سەركەوتنی 

پرۆس بەرئەنجامی بااڵیی سیستەمی پەروەردە و فێركردنی گشتی پرۆسییە.

15. ڕادامانت، بەپێی ئەفسانە یۆنانییەكان، بە بۆنەی بەدادی خۆیەوە، 

لە دۆزەخ بە دادوەر دامەزرێنرا.

دیموكراتیكی  بۆرژوا  1849ی   1848- شۆڕشی  مەبەست  16.لێرەدا 

ئەڵمانیایە.

17.گەڕانەوەی پاشایەتی 1814 1830-، قۆناغی دووەمی فەرمانڕەوایەتی 

نیزامی   1830 )تەموز(  یۆلیۆ  شۆڕشی  فەرەنسا،  لە  بۆربۆنەكانە  بنەماڵەی 

و  خانەدان  بەرژەوەندییەكانی  نوێنەری  كە  بۆربۆن،  نەوەكانی  كۆنەپەرستی 

ئیلكیریكییەكان بوو، تێكوپێك دا.

واڵتەكانی  لە  ژمارەیەك  پەرەسەندنی  لە  قۆناغێكە  18.ڕێنێنسانس، 

بە  ڕێنێنسانس  ئایدیۆلۆژیدا.  و  ڕۆشنبیری  مەیدانی  لە  نێوەڕاست،  ڕۆژئاوای 

نیوەی  و  بەسترابووەتەوە  سەرمایەدارییەوە  پەیوەندییەكانی  گەشەسەندنی 

دووەمی سەدەی پانزەیەم و سەدەی شانزیەمی گرتەوە. هەروەكو باوە، قۆناغی 

ڕێنێنسانس بە گەشانەوە بە گوڕی هونەر و زانست و بایەخدان بە فەرهەنگی 

جیهانی كۆن )هەر لێرەوەش ناوی ئەم قۆناغە هاتووە(، ئەلكێنرێت. ئەنگلس 

لە سەرەتای پەڕاوەكەی »دیاڵكتیكی یروشت«دا، ستایشی ڕێنانسانسی كردووە.
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19.كۆڕی نیقایی )325ی زایینی(، كۆڕێكی ئاینی سەربە كڵێسە بوو، 

لە شاری نیقا لەسەر بانگهێشتی قوستەنتین ئیمپراتۆری ڕۆمانی كۆبوونەوە. 

كڵێسای  بیروباوەڕی  كورت  شێوەیەكی  بە  كە  باوەڕ«،  »یاسای  كۆڕە  ئەم 

هەموو  ئەبێ   ئیمپراتۆر،  فەرمانی  دانا.بەپێی  نووسرابوو،  تیادا  مەسیحی 

مەسیحییەكان بە »یاسای باوەڕ«ەوە پەیوەست بن، دانپێدانەنانی، هەروەكو 

تاوانی دژی دەوڵەت چاوی لێ  ئەكرێ  و سزا ئەدرێت.

20.ئالبیژییەكان )لە ناوی شاری ئالبی باشوری فەرەنساوە هاتووە(، 

تیرەیەكی ئاینی بوون، لە سەدەكانی 12 13- ڕابەرایەتی بزوتنەوەی دژی 

كڵێسای كاتۆلیكی ڕۆمانیایان ئەكرد.

21.زاراوەیەكە بە مانای ئیمپراتۆریەتی ئەڵمانی )بە بێ  نەمسا( دێت، 

كە لە ساڵی 1871 لە ژێر ڕابەرایەتی پرۆسیا هاتە كایەوە.

ڕێنمای ناوەكان
نوسوری  زایینی(،  دووەمی  )سەدەی  ئەسكەندەرییەوە  لە  ئابیا   •

پەڕاوی »مێژووی ڕۆما«.
ئەنگلس فریدریك )Engels( )1820-1895(، ڕاەبەر و مامۆستای   •
بە  بوو.  تێكۆشانی  و  فیكر  هاوڕێی  و  ماركس  كارل  برادەری  پرۆلیتاریا، 
هاوبەشی لەگەڵ ماركس تیۆری كۆمۆنیزمی زانستیی دانا، لە پێناوی ڕزگاریی 

چینی كرێكار و كۆمۆنیزمدا خەباتی كرد.
یۆتۆپی  1858(،سۆسیالیستێكی   1771-( ڕۆبێرت   )Owen( ئۆوین   •

ئینگلیزی مەزن بوو.
نوێنەرێكی   ،)1876-1814( ئەلیكسەندرۆفیتش  میخائیل  باكۆنین   •

هەڵكەوتووی ئەنارشیستەكان و نەیاری ماركسیزم بوو.
باوێر برونۆ )1809-1882(، نوسەرێكی سیاسی ئەڵمانی و سەربە    •

هیگڵییە چەپەكان بوو.
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گومانگەرای  فەیلەسوفێكی   ،)1706-1647( بییر   )Bayle( بایل   •
فەرەنسی بوو.

نوسەرێكی   ،)1865-1809( یۆسیف  بییر   )Proudhon( پرۆدۆن   •
سیاسی فەرەنسی، ئابوریناس و زانایەكی كۆمەاڵیەتی سواو )vulgar، میتژل، 

سوقی، دارج(، بیرمەندێكی وردەبۆرژوا، دامەزرێنەرێكی ئەنارشیزم بوو.
• بالن )Blanc( لویس )1811-1882(، سۆسیالیستێكی وردەبۆرژوای 

فەرەنسی بوو.
بوخنێر )Buchner( لودڤیگ )1824-1899(، پزیشكێكی ئەڵمانی لە   •
پەخشكارانی زانستی سروشتی بوو. لە فەلەسەفەدا ناتریالیستێكی سواو بوو.
فەرمانڕەوایەتی  فەرەنسییە،  پاشایەتی  خێزانێكی  ب��ۆرب��ۆن،   •
فەرەنسایان لە كۆتایی سەدەی شانزەیەم هەتا 1792 و لە سەردەمی گەڕاەوە 

)1814 1830-( كردووە.
كیمیاگەرێكی   ،)1907-1827( مارسیلین   )Berthelot( بێرتێلۆت   •

فەرەنسی و دانەری یەكەمین ئاوێتەی مادە ئۆرگانیكییەكانە.
و  م��ێ��ژوون��ووس   ،)1877  1797-( ئ��ادۆل��ف   )Thiers( تییر   •
سیاسەتمەدارێكی بۆرژوازی فەرەنسی و ئەشكەنجەگەۆێكی كۆمۆنەی پاریش 

بوو.
تییری )Thierry( ئۆگستان )-1795 1856(، مێژوونوسێكی لیبراڵی   •

فەرەنسی بوو.
داروین )Dwin( چارلس )1809-1882( زانایەكی مەزنی ئینگلیز،   •
بنیاتنەری زانستی بایۆلۆژی ماتریالیستی، داهێنەری تیۆری نەشونمای جۆرە 

پەرەسەندووەكان، بوو.
دیتزگین )Dietzgen( یۆسیف ) -1828 1888(، فەلسەفەكارێكی   •
ماتریالیستی پرۆلیتێری ئەڵمانی، ئەندامی یەكێتی كۆمۆنیستەكان، كرێكاری 

دەباخانە بوو.
• دیدرۆ )Diderot( دنیس )1713 1784-(، فەلسەفەكارێكی فەرەنسی 
بیرمەندانی  لە  یەكێك  میتافیزیكی،  ماتریالیزمی  نوێنەری  دەركەوتوو، 
بۆرژوازی شۆڕشگێڕی فەرەنسی لە سەدەی هەژدەیەم، ڕۆشنگەر، سەرۆكی 
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ئینسكلوپیدییەكان، بوو.
و  فەلسەفەكار   ،)1650  –  1596( ڕینی   )Descartes( • دیكارت 
فەلسەفەكارێكی  فەلەسەفەدا  لە  دەركەوتوو،  فەرەنسی  ماتماتیكزانێكی 

دووانەیی )dual، پنائی(، لە فیزیا ماتریالیستێكی میكانیكی بوو.
ڕۆبسپیر )Robespierre( ماكسیمیلیان )1758 1794-( تێكۆشەرێكی   •
هەژدەیەم،  سەدەی  كۆتایی  لە  فەرەنسی  بۆرژوازی  شۆڕشی  دەركەوتووی 

ڕێبەری یاقوبییەكان، سەۆركی حكومەتی شۆڕشگێڕ لە -1793 1794، بوو.
ڕۆسۆ )Rousseau(جان جاك )1712 1778-(، ڕۆشنگەرێكی فەرەنسی   •
فەلسەفەكارێكی  وردەب��ۆرژوازی،  بیرمەندێكی  دیموكراتخواز،  دەركەوتوو، 

بڕوادار بە بوونی خودا وەك ئافرێنەری جیهان بوو.
فەلسەفەكارێكی   ،)-1892  1823( ئەرنست   )Renan( ڕێنان   •
ئایدیالیستی و مێژوونوسێكی فەرەنسی، نوسەری توێژینەوە لە مێژووی ئاینی 

مەسیحی بوو.
شتاركە )Starcke( كارڵ نیكۆاڵی )1858 1926-(، فەلسەفەكا ر و   •

كۆمەڵناسێكی دانیماریكی بوو.
شتراوس )Strauss( داڤید )1808-1874(، لە الیەنگرانی  هیگڵییە   •
چەپەكان بوو، نوسەری پەڕاوی »ژیانی یەسوع«ە، كە بە شێوەیەكی مێژوویی، 

ڕەخنە اە ئینجیل ئەگرێت.
شتیرنێر )Stirner( ماكس، ناوی خوازراوی گاسبار شمیدت )-1806   •
1856(ە، لە الیەنگرانی  هیگڵییە چەپەكان و تیۆریسینێكی ڕێبازی تاكگەرای 

بۆرژوازی ئەنارشیستی بوو.
مەزنی  شاعیرێكی   ،)1805-1759( فریدریك   )Schiller( شیلێر   •

ئەڵمانی بوو.
گەردوونناسێكی   ،)1910-1812( گۆتفرید  یوهان   )Galle( گالە   •

ئەڵمانی بوو، لە ساڵی 1846 هەسارەی »نیبتۆن«ی دۆزییەوە.
گرون )Grun( كارل )1817-1887(، نوسەرێكی سیاسی ئەڵمانی بوو،   •
یەكێك بوو لە نوێنەرانی ئەوانەی ناو ئەبران بە »سۆسیالیستە ڕاستەقینەكان«.
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و  شاعیر   ،)-1832  1749( ولفگانگ  یوهانن   )Goethe( گۆتە   •
بیرمەندێكی مەزنی ئەڵمانی بوو.

گیزۆ )Guizot( فرانسوا )-1787 1874(، مێژوونوسێكی بۆرژوازی   •
فەرەنسی، كەسایەتییەكی دەوڵەتكار )رجل الدولە(ی الیەنگری پاشایەتی بوو.
-1797( پرۆسیا  پاشای   ،)1840-1770( ولهیلمی سێیەم  فریدریك   •

1840( بوو.
-1840( پروسیا  پاشای   ،)1861-1795( ولهیلمی چوارەم  فریدریك   •

1861( بوو.
فەلسەفەكارێكی   ،)1872-1804( لودڤیك   )Feuerbach( فۆێرباخ   •
ماتریالیستی و ئاتەئیست )atheist( و ئەڵمانییەكی دەركەوتوو بوو. ماتریالیزمی 
لە  بوو  یەكێك  تەئەمولی،  خەسڵەتی  و  تەنگەبەری  سەرباری  فۆێرباخ 

سەرچاوەكانی تیۆری فەلسەفەی ماركسی.
فۆگت )Vogt( كارل )1817-1895(، ماتریالیستێكی سواوی ئەڵمانی،   •
الیەنگرانی  لە  كۆمۆنیستی،  و  كرێكاری  بزوتنەوەی  سەرسەختی  دوژمنێكی 

بۆناپارت بوو.
ڤۆڵتێر )Voltaire( فرانسوا ماری )ئەروای( )1694-1778(، گەورەترین   •

ڕۆشنگەری فەرەنسی سدەی هەژدەیەم، نوسەر و فەلسەفەكار بوو.
ئەڵمانی  فەیلەسوفێكی   ،)1804-1724( ئەمانۆئیل   )Kant( كانت   •
دەركەوتوو، بنیاتنەری فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی، ئایدیالیستێكی خۆیی و 

نازانمگەر )agnostic، ال ئەدری(، بوو.
بزوتنەوەی  بیرمەندێكی   ،)1564-1509( جان   )Calvin( كالفین   •

ڕیفۆرمیستی ئاینی لە سویسرا بوو.
كۆپێرنێك نیكۆاڵی )1472-1543(، گەردوونناسێكی مەزنی پۆلۆنییە،   •

دامەزرێنەری ئەو سیستەمەیە كە دەڵێت، رۆژ ناوەندی جیهانە.
سروشتناسێكی   ،)1829-1744( باتیست  جان   )Lamarck( المارك   •

فەرەنسی، بەر لە داروین سەربە ڕێبازی پەرەسەندن بوو.
لوتەر )Luther( مارتین )1483-1546(، بنیاتنەری ئایینزای پرۆتستانتی   •

)لوتەریست( بوو لە ئەڵمانیا.
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 )1877  1811-( ژۆزی��ف  ژان  ئ��ۆرب��ان   )Leverrier( ڤیریە  لو   •
گەردوونناسێكی فەرەنسی بوو.

لویسی چواردەیەم )1638-1715(، پاشای فەرەنسا )1715-1643(   •
بوو.

بلیمەتی  دامەزرێنەری   ،)1883-1818( كارل   )Marx( ماركس   •
كۆمۆنیزمی زانستیی و مامۆستا و ڕابەری مەزنی پرۆلیتاریای جیهانی بوو.

زانایەكی   ،)1893-1822( جاكوب   )Moleschott( • مۆلێشۆت 
فیزیۆلۆژی هۆڵەندی، نوێنەری ماتریالیزمی سواو، بوو.

مینیە )Mignet( فرانسوا ئۆگوست )1796-1884(، مێژوونوسێكی   •
بۆرژوازی فەرەنسیی سەر بە باڵی لیبراڵی بوو.

فەرنسا  ئیمپراتوۆری   ،)1821-1769( )بوناپارت(  یەكەم  ناپلیۆنی   •
)1804-1814،1815( بوو.

فەیلەسوفێكی   ،)1679-1588( تۆماس   )Hobbes( • هۆبس 
ماتریالیستیی دەركەوتووی فەرەنسیی بوو.

 ،)1831-1770( فریدریك  ولهیلم  ج��ۆرج   )Hegel( هیگڵ    •
دیالێكتیكی،  و  بابەتی  ئایدیالیستێكی  ئەڵمانی،  گ��ەورەی  فەیلەسوفێكی 

گەورەترین نوێنەری فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی بوو.
نووسەرێكی  و  شاعیر   ،)1856-1797( هنریخ   )Heine( • هاینە 

سیاسی گەورەی ئەڵمانیا بوو.
ئینگلیزی،  فەیلەسوفێكی   ،)1776-1711( داڤید   )Hume( • هیوم 

ئایدیالیستێكی زاتی، نازانمگەر، بوو.

*****
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وەرگێڕانی »لودڤیك فۆێرباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی« 
بۆ زمانی كوردی، لەم سەرچاوانەوەبووە:

فریدریك  االلمانیە،  الكالسیكیە  الفلسفە  ونهایە  فویرباخ  لودفیع   -
انجلس، دار التقدم، موسكو 1971. ترجمە: الیاس شلهین.

لودویك فویرباخ پایان فلسفە كالسیكی المانی، فریدریش انگلس،   -
ترجمە محمد پورهرمزان، انتشارات حزب تودەایران.

www.tudehpartyiran.org

لەم  كوردی،  زمانی  بۆ  فۆێرباخ«  دەرب��ارەی  »تێزەكان  وەرگێڕانی 
سەرچاوانەوە بووە:

فریدریك  االلمانیە،  الكالسیكیە  الفلسفە  ونهایە  فویرباخ  لودفیغ   -
انجلس، دار التقدم، موسكو 1971.ترجمە: الیاس شاهین.

پرهام،  باقر  ترجمە:  ماركس،  كارل  فویرباخ،  دربارەی  تزهایی   -
پیشگفتار: م. رازی، بازنویس: یاشار اژری.

http://www.javaan.net/nashr.htm  -
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ماركس و رەخنە لە هیگڵ
 یەكەمین دەستوربەندی كۆمەڵگای مەدەنی

لە فارسییەوە: یوسف عەلی پور
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و  باسكردن  نمونەی  یەكەمین  نوێنەری  هیگڵ  لە  ماركس  رەخنەی 

دەكات  قبوڵ  هیگڵ  پێشەكییەكانی  ماركس  بابەتێكە.  پێچەوانەكردنەوەی 

سەبارەت بەوەی كە دەڵێت، مەدەنییەت تایبەتمەندیی جیهانی نوێیە، ئەوەی 

دەتوانێ  چونكە  هەیە،  خستنەڕوو  بۆ  شتی  زۆر  نوێ  كۆمەڵگای  كە  قبوڵە 

بنەمای سەربەخۆخوازیی تاك یاسامەند بكات، بە دەستوربەندیەكانی هیگڵ 

كۆمەڵگای  بەوەیكە  سەبارەت  بەشدارە  هیگڵدا  نیگەرانییەكانی  لە  و  رازییە 

بەوەش  رێكبخرێت،  دەبێ  كەوابوو  و  خۆپەرەستییە  مەڵبەندی  مەدەنی 

رازییە كە زاتی دەوڵەت دەستوربەندیەكی بنەمایی گشتیخوازانەیە كە نەیاری 

بەرژەوەندییە هەندەكیخوازانەی تاكەكان لە كۆمەڵگای مەدەنی دایە، بەاڵم 

سەر  لە  هیگڵ  كردنەوەی  جەخت  رەخنەوە،  رێگای  لە  دەتوانێ  دیسانیش 

دەوڵەت پێچەوانە بكاتەوە. ئەو بە پێشەكیەكانی هیگڵ دەستی پێكرد، بەاڵم 

لۆژیكی شیكاریەكانی ئەو، هەروەها ئاكامەكانیشی رەتكردوە. هیگڵ لە پێشێتی 

كۆمەڵگای مەدەنیەوە دەستی پێكرد و بەرەوپێش چوو بۆ ئەوەیكە گوێڕایەڵی 

دەوڵەتی بكات. ماركس پێشێتی كۆمەڵگای مەدەنی زیندوو كردەوە، هەربۆیە 

دەوڵەتی كردە پەیڕەوی ئەو مەڵبەندە. لە دەستوربەندی ماركسدا كۆمەڵگای 

مەدەنی بوو بە گۆڕەپانێك كە دیالكتیكی نێوان كاری كۆمەاڵیەتی و كاری 

لەودا  رزگاریی  نێوان سەركوت و  بااڵدەستیی و خۆڕاگریی،  نێوان  سیاسی، 

بەكردەوە دەردێت. ماركس باسی ئەوەی دەكرد لەو رووەوە كە كۆمەڵگای 



11
5 ئاشنابوون بە كارل ماركس

مەدەنی شانۆی مێژوویە دەبێ بۆ رزگاربوونی چاو لە ناوخۆی خۆی بكات، 

دەبێ ئەكتەرێك بدۆزێتەوە كە لەناو ئەودا جێی ببێتەوە و گۆڕانكاریی تێدا 

پێكبێنێت، بە سیستمێكی داسەپاوی نێوبژیەكان ناكرێ رزگار بكرێت.

ماركس بە پێی پێشێتی كۆمەڵگای مەدەنی لە جیهانی نوێدا كارەكانی 

بەڵگەمەند دەكرد. ئەو دەیوت تاكی نوێ، بە پێچەوانەی »ئاژەڵی سیاسی«ی 

زاتی  لە  واتا هەر  نییە،  سیاسی  یەكەمدا  قۆناغی  لە  یۆنانی،  دەوڵەتشاری 

پێكهاتەكانی  چۆن  هەروەك  نییە،  دەوڵەتشار  كاروباری  سەرقاڵی  خۆیدا 

ئامرازە  بە  نوێ  دەوڵەتی  ئەون.  رێگای  سەر  كۆسپی  دەوڵەت  ئەمڕۆیی 

هیگڵ  كە  بوروكراسی  دەك��ات.  پاوان  سیاسی  ژیانی  خۆی،  تایبەتیەكانی 

پێیدەگوت چینی گشتیی سنا، بۆ ماركس فۆڕمێكە كە ناهێڵێت تاك دەستی 

بە دەوڵەت رابگات. كەوابوو تاكی لە سیاسەت دابڕوای نوێ دەبێ ژیانی 

خۆی لە كۆمەڵگای مەدەنیدا تێپەڕ بكات كە جێگاوشوێنی ئاكارەكانی كار و 

ژیانی هەموو رۆژێی ئەوە. ئەو دەڵێت ئەو چوارچێوە سەركوتگەرە، چونكە 

راپەڕینی سیاسی كە قەڵەمڕەوە سیاسیەكەی گۆڕیوە، كاری بە سەر ئەوەوە 

نەبووە، چوارچێوەیەكە كە لەودا چاوچنۆكی، خۆپەرەستی، و چەوساندنەوە 

هەروا بەڕێوەبەری ژیانی تاكەكەسین. گۆڕینی پانتایی سیاسی، كە چەمكەكانی 

ماف، دادپەروەری، ئازادی و یەكسانی لەگەڵدان، هاوڕێی گۆڕانكارییەكانی 

پانتایی مەدەنی نییە.

هەر بۆیە، ئەو شۆڕشە كە جیهانێكی سەربەست پێكدێنێت كە لەودا 

تاكەكان لە چاوی یاساو دەوڵەتەوە یەكسانن، پێشكەوتوو، بەاڵم نوقسانە. 

ماركس لە رەخنە لە فەلسەفەی مافی هیگڵ )116(دەنوسێت: »ئەوەی كە 

ئەو  سیاسیە،  تەواوەتی  بە  و  نوقسان  شۆڕشێكی  )یۆتۆپیایی(ە  ئاڕمانشاری 

شۆڕشەی كە ناهێڵێت ئەستوونەكانی ماڵ بڕوخێن« )116،ل31(.
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بەسەر  مەدەنیدا  كۆمەڵگای  لە  كە  تەماعكارییە  بازنە  لەو  تاك 

بارودۆخی ژیانی ئەودا زاڵە، بەداوەوە بووە، و ناتوانێ وەك تاكی هیگڵی 

لە نێو دەوڵەتدا پشتیوانییەك پەیدا بكات، چونكە دەوڵەت لۆژیكێكی جیا 

لە لۆژیكی كۆمەڵگای مەدەنی نییە و ناشتوانێ هەیبێت، چونكە دەوڵەت 

بەرهەمی هەر ئەو رووداوە مێژووییەیە كە كۆمەڵگای مەدەنی پێك دێنێت. 

لە  كەلەبەرێك  دەتوانێ  سیاسی  شۆڕشی  یانی  مێژووییە،  رووداوە  ئەم 

سیاسی  كاری  ئەگەر  بێنێت،  پێك  سیاسیدا  كاری  و  مەدەنی  كاری  نێوان 

وەكو چوارچێوەیەكی  دەتوانێ  بوو،  رزگاری  مەدەنی  ژیانی  »زیناح«ی  لە 

چوارچێوەی  سەرهەڵدانی  بەهۆی  بەاڵم  سەرهەڵبدات،  گشتگیر  ناتایبەتی 

تایبەتی كە لەودا هەندەكی دەبێتە بنەمای گشتی، دەتوانێ ئەو كارە بكات. 

كە  ئەوەیە  چییە؟  سیاسیی  تەواوەتی  بە  و  نوقسان  راپەڕینێكی  »بنەمای 

بەشێك لە كۆمەڵگای مەدەنی خۆی ئازاد بكات و دەستی بە بااڵدەستیی 

گشتی رابگات« )116(.

یەكێكیان  دەسەلمێنێت.  فورموڵبەندییەدا  لەو  راستی  دوو  ماركس 

پێك  مەدەنیدا  چوارچێوەی  لە  ئاڵوگۆڕی  ب��ورژوا  راپەڕینی  كە  ئەوەیە 

نەهێناوە. لە راستیدا ئەو دەسەاڵتە بەرتەسكەی كە بورژوازی بەدەستیهێناوە 

كە  ئ��ەوەی  دووه��ەم  دەكاتەوە.  چڕتر  چوارچێوەیە  ئەو  سەركوتەكانی 

پوچە.  مایە  بە گشتگیربوونەكەی شتێكی  بانگەشەكانی دەوڵەت سەبارەت 

لەو دەسەاڵتانەی  ئەوەیە كە هەندێك  ئەو شتەی كە روویداوە  هەمووی 

كە پێشووتر لە رێگای دەسەاڵتی سیاسییەوە دادەسەپان، تایبەتی بوونەتەوە 

چەوسانەوەی  لۆژیكی  سپێردراوە.  داراكان  چینە  بە  دەسەاڵتانە  ئەو  واتا 

ئەو  بۆیە  هەر  زاڵە،  قەڵەمڕەوەكەدا  دووك  هەر  سەر  بە  سەرمایەداری 

حاشا لەوە دەكات كە دەوڵەت بااڵدەست، بێ الیەن یان گشتگیرە، بەڵكو 
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باسی  بێناوەڕۆك  پڕوپاگەندەیەكی  بە  كە  چینێكە  بە  دامەزراوەیەكی سەر 

یەكسانی و مافەكان دەكات. دەوڵەت بە یاسا گشتییەكانی خۆی، بە رێكخستنی 

ئەو ناكۆكییانەی كە لە كۆمەڵگای مەدەنیدا هەن، لەو دەرباز نابێت، بەڵكو 

ئابستراكت  بەشێوەیەكی  دەوڵەت  ناكۆكییانە هەڵدەپەسێردرێت.  ئەو  تەنیا 

نوێنەرایەتی بەرژەوەندییە گشتییەكانی كۆمەڵگای مەدەنی دەكات، واتا ئەو 

بەرژەوەندییانەی كە هەر تاكێك لە »یەكێك لە دژی هەمووان و هەمووان 

لە دژی یەكێك« ملمالنێی ئابووریی بازاڕدا، لەگەڵ دیتران تێیدا بەشدارە.

نین،  جیاواز  دووجیهانی  مەدەنی  كۆمەڵگای  و  دەوڵەت  هەربۆیە 

عەقاڵنی  سەرنجێكی  و  لۆژیك  دەكرد،  شیمانەی  هیگڵ  بەوشێوەیەی  كە 

جیاوازیان هەبێت، ئەوان »جەمسەرە نەیارەكانی یەك ناكۆكین... كۆمەڵگای 

مەدەنی الیەنی سەرەكیی ئەو ناكۆكییەیە« )150،ل10(. و بنەمای كۆمەڵگای 

ئابوورییەكانی  سیاسیش هەروەك كۆمەڵگای مەدەنی لەگەڵ هەموو بەشە 

ئەوە )124،ل35(.

ماركس بە دەستوربەندی هیگڵی كە دەڵێت كاری تایبەتی راستەقینەی 

لە  گشتیەكان  بەرژەوەندییە  دەربڕینی  یانی  گشتییە،  كارێكی  دەوڵ��ەت، 

مەدەنی،  كۆمەڵگای  )تایبەتی(یەكانی  هەندەكی  بەرژەوەندییە  بەرامبەر 

ئایا دەوڵەتی ئێستا  رازییە. ئەوەی كە دەیباتە ژێر پرسیارەوە ئەوەیە كە 

دەتوانی ئەو كارە بكات. ماركس ئەو لێكدانەوەیە بەرەو پێشتر دەبات ئەگەر 

رزگاریی مرۆڤ نوقسانە و ئەو لە كۆمەڵگای مەدەنیدا هێشتا هەر بێبەشە، 

ژیانی هاوبەشی دەوڵەت وەهم و روكەشیانەیە.  لە  بەشداریی شارۆمەند 

مرۆڤ نەك وەكو شارۆمەندێك، بەڵكو وەكو بورژوا واتا تاكێكی سروشتی 

یە كە دەوڵەت گەرەنتی خوخدەی ئەو دەكات.
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تاقانەیە  رووەوە  »لەو  ماركس  بۆ  ئەمڕۆیی  بورژوازیی  سەردەمی 

دادەسەپێنێت.  چینەكان  كۆمەاڵیەتیەكانی  و  سیاسی  نۆڕمە  »جیایی«  كە 

كۆمەاڵیەتیەكاندا  چینە  سەر  بە  مرۆڤ  جار  یەكەمین  بۆ  سەردەمە  ئەو 

دابەشدەكات، پلەوپایەی یاسایی تاكەكان لە رۆڵی كۆمەاڵیەتیی ئابووریی ئەوان 

لە نێو كۆمەڵگای مەدەنیدا جیا دەكاتەوە و هەر تاكێك بە سەر دووبەشی 

خۆویستی تایبەتی و شارۆمەندێكی گشتیدا دابەشدەكات« )83،ل37(. بەاڵم 

ماركس باسی ئەوە دەكات كە تەنیا ئەوەیكە دەوڵەتی نوێ چینەكەی بۆ 

پانتاییەكی تایبەتی ڕاگواستووە، نابێتە هۆكار بۆ ئەوەی كە ئیتر هیچ چینێك 

بوونی نییە. هەروا بوونی هەیە، بەاڵم ئێستا وەكو ناكۆكییە كۆمەاڵیەتیەكان 

لەگەڵ جیاوازیە چینایەتیەكان هەڵسووكەوت دەكرێت، كە هۆكارێكی سیاسی 

نییە. هەر بەوچەشنە، ئەوەی كە ئیتر خاوەندارێتی بنەمای دەوڵەت نییە، 

بوونی  هەروا  هەڵوەشاوەتەوە.  خاوەندارێتی  خودی  كە  نییە  مانایە  بەو 

هەیە، هەروەك چۆن لە دەوڵەتی دونیایدا هەر هەیە.

دەوڵەتی سیاسی... هەر ئەو دژایەتییەی لە گەڵ كۆمەڵگای مەدەنی 

سەر  بە  ئاین  كە  سەردەكەوێت  سەریدا  بە  شێوەیەش  بەو  هەر  و  هەیە 

شێوەیە  بەو  هەر  دەبێ  واتا  سەردەكەوێت،  نائاینیدا  جیهانی  سنورەكانی 

بۆ  كە  بدات  ئەوە  ئیزنی  و  بكات،  سەقامگیری  دیسانەوە  بكات،  قبوڵی 

جارێكی تر بچێتە ژێر دەسەاڵتدارێتیەكەیەوە )122،ل45-6(.

ئەو  و  رایگەیاندوە  دەوڵەت  كە  سیاسیانەی  بنەما  ئەو  لێكدابڕانی 

بارودۆخە هەنووكەییەی كە تاك خۆی تێدا دەبینێتەوە، ئاشكرایە.

رەخنەی ماركسیستی لە هیگڵ دەتوانێت پەردە لە رووی دەوڵەت 

لە  و  دەزانێت،  گشتی  شتێكی  بە  خۆی  بەوەیكە  سەبارەت  هەڵماڵێت، 

پەردە  لێكردنی  پەیڕەوی  بە  ناچاركردن  بۆ  تواناییەكانی  و  مەشروعیەت 
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تااڵنەكانی  و  خودپەرستی  جوڵینراوی  نوێنەری  دەوڵەت  ئەگەر  الدەدات. 

كۆمەڵگای مەدەنی بێت، كەواتە ناتوانێت ناكۆكییەكانی كۆمەڵگای مەدەنی 

رێكبخات، بۆیە بە پێی پێویست سەرلەنوێ بەرهەمی دێنێتەوە. دەبێ لە 

یەكانگیربوونی سەرلەنوێی دەوڵەت و كۆمەڵگادا بەشوێن چارەسەرەكەیەوە 

بین: ماركس لە پرسی یەهود دا دەنوسێت: »تەنیا كاتێك كە تاكی راستەقینە 

هاوشاری ئابستراكت لە خۆیدا بتوێنێتەوە«... تەنیا كاتێك كە مرۆڤ »هێزە 

تایبەتی«یەكانی خۆی وەكو هێزە كۆمەاڵیەتیەكان ناسین و رێكی خستن و 

لە ئاكامدا ئیتر دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی بەشێوەی دەسەاڵتی سیاسی لە خۆی 

جیا نەكردەوە، تەنیا ئەوكاتەیە كە رزگاریی مرۆڤ كامڵ بووە« )121،ل57(.

كۆمەڵگای مەدەنی وەكو پێگەی كارەكانی رۆژانەی ژیان

ئەمڕۆ كە تاك لە بەشداریكردن لە دەوڵەتدا بێبەش بووە، لە راستیدا 

تاك  كەواتە  دەخوڵقێنێت،  خۆشباوەڕ  كۆمەڵێكی  تەنیا  دەوڵەت  كە  ئێستا 

لە  ناچارە  بكات.  تێپەڕ  مەدەنیشدا  چوارچێوەی  لە  خۆی  ژیانی  ناچارە 

چوارچێوەیەكدا بژیت كە بە كارە دونیاییەكانی رۆژانەی ژیان پێكهاتووە. 

ماركس ئەو شیكارییەی هیگڵ قبوڵ دەكات كە كۆمەڵگای مەدەنی هێندێك 

رێگا بۆ خوبەدیهاتنی مرۆڤەكان دابیندەكات. لێرەدایە كە مرۆڤ دەتوانێ 

هەبوونی چەشنیەتی خۆی بدۆزێتەوە. ئەو هەبوونی چەشنیەتە بۆ ماركس، 

پشتی بە تواناییەكانی ئەو بۆ كاری پێداچوونەوانە و وشیارانە بەستووە. لە 

ناخی تێگەیشتنەكەی ماركس دا لە مەڕ هەبوونی مرۆڤایەتی، ئەو چەمكە 

روانگەی  لە  كار  كاركەرە.  ئاژەڵێكی  شتێك  هەر  لە  بەر  تاك  كە  هەیە 

ماركسەوە چاالكییەكی خۆشە و دەبێ هەبێت. ئامرازێكە كە تاك لە رێگەی 

ئەوەوە خۆی بەدیدێنێت، هەروەها ئامرازێكیشە كە لە رێگای ئەوەوە لەگەڵ 
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جیهانی كۆمەاڵیەتی پەیوەندی دەگرێت. ئەگەر مرۆڤ وەكو بوونەوەرێكی 

خوڵقێنەر هەندێك شت دەخوڵقێنێت، دووجار دان بەخۆیدا دەنێت.

بوون  تایبەتی  و  تاكەكەسی  خۆمدا،  بەرهەمهێنانی  لە  -من   )1(

)هەندەكی(ی خۆم وەدی هێناوە، و لە رەوتی چاالكییەكانی خۆمدا، ژیانێكی 

تاكە كەسیم هەبووە، لە تێڕوانین بۆ هەقیقەت )OBJECT( خۆشیی ناسینی 

كەسایەتی تاكی خۆم وەكو دەسەاڵتێكی راستەقینە، شیاوی هەستپێكردن، و 

دوور لە گومانم ئەزموون كردوە. 

و  من  هێنراوەكانی  بەرهەم  لە  تۆ  وەرگرتنی  كەڵك  -لە   )2(

دابینبوونی تۆ لە من، من ئەو دابین بوونە راستەوخۆ و وشیارانەم هەیە 

خوخدەی)سروشت(  دابینكردوە،  مرۆیی  پێویستییەكی  من  كارەكەی  كە 

دابینكردنی  بۆ  كە  خوڵقاندوە  راستیەكی  و  گێڕاوە،  وەڕاستی  مرۆڤایەتی 

پێداویستییەكانی بوونەوەرێكی مرۆیی دیكە پێویستە )117،ل39(.

بۆ سەرقاڵبوون  تواناییەكانی خۆی  بەكردەوە دەرهێنانی  لە  مرۆڤ 

و  خودموختارانە  بەشێوەیەكی  خۆی،  بەرەوالی  كارەكە  رەنگدانەوەی  بۆ 

خوڵقێنەرانە، زاتی راستەقینەی خۆی و كۆمەاڵیەتی بوونی خۆی بەدیدێنێت. 

كار رێگای پەیوەندیی ئەو لەگەڵ جیهانێكی بەرباڵوە، كەواتە كار، ئازاد، 

خوڵقێنەر و هەستیارە لە مەڕ ئەو رێگایانەی كە تاك لە رێگای ئەوانەوە 

دان بە هەبوونی چەشنی خۆیدا دەنێت. بەاڵم كۆمەڵگای بورژوا ئیزن بە 

پشكووتنی ئەو هێزە نادات. 

هێزی  بۆ  كار  كۆمەڵگایەكدا،  وەها  لە  كە  ئەوەی  لەبەر  یەكەم: 

بێت،  نامۆ  لێی  ناچارە  كرێكار  كە  كااڵیەك  دەبێتە  كەمدەكرێتەوە،  كار 

رابگات،  بەرهەمهێنان  ژیان و  ئامرازەكانی  بە  وایلێدەكات دەستی  چونكە 

بەاڵم تێكهەڵچوون لە پڕۆسەكانی بەرهەمهێنانی كۆمەڵگای سەرمایەداریدا، 
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هیچ تاموچێژ و رەزایەتێك بە تاك نابەخشێت. ماركس، بە زایەڵەیەك لە 

شیكاریی ئادام سمیت لە نەگۆڕی و دووپاتبوونەوەی كار لە كۆمپانیایەكی 

بوونەوەی  تایبەتی  كە  دەكات  ئەوە  بانگەشەی  دا،  دەرزی  دروستكردنی 

پیشە و ئەركەكان، تاك دەكاتە یەخسیر و گیرۆدەی چوارچێوەیەكی باریك 

و بەرتەسكی دووپات بووەوە و رۆژانەی كارەكەی. تاك كە بەو چاالكییە 

تایبەتی كراوەیە بەرتەسك كراوەتەوە، بە گوێرەی كەسایەتیی مرۆیی و لە 

لەگەڵ  هەمەالیەنە  هاوسەنگی  تاكێكی  وەكو  پەیوەندییەوە  توانایی  بواری 

جیهان هەژار دەبێت، بەاڵم لە الیەكی دیكەوە، هەر ئەو تایبەتی بوونەوەی 

پیشەكان بارهێنەری پەیوەندییەكی بەرامبەرە. 

تایبەتیە  كۆمەڵگە كەسایەتیە  لە الیەكەوە  نەشیاوە:  جێگاوشوێنێكی 

پەیوەندییەكی  تاكەكان  دیكەوە  الیەكی  لە  و  دێنێت،  بار  بیرتەسكەكان 

راستەوخۆیان بە یەكەوە دەبێت، لەوەها كۆمەڵگایەكدا تاك دەبێ مامەڵە 

كۆمەاڵیەتییەوە،  كارێكی  گۆڕەپانی  نێو  بچێتە  دەبێ  و  بكات  كااڵكانی  بە 

بەاڵم ئەو دانوستانانە لە سەر بنەمای كااڵیی دامەزراون. هەموو كەس بە 

چاوێك لە كەسی دیكە دەڕوانێت كە دەتوانێت پێویستییەكی تایبەتی دابین 

لێكدانەوەكەی هیگڵ  لەگەڵ  لێكدانەوەیەكی هاوتەریب  لە  ماركس  بكات. 

باسی ئەوە دەكات كە ئەو پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەی كە بە بنەمای دانوستان 

پشت ئەستوورە، تووشی هەژاری بووە. »تەنیا زمانێكی لێكتێگەیشتن كە 

لەگەڵ یەكتری دەهێنین، شتەكانن ئەویش لە پەیوەندییان لەگەڵ یەكتریدا... 

نامۆ بووین كە زمانی راستەوخۆی  ئەوەندە لە خوخدەی)سرشت( مرۆیی 

ئەو خوخدەیە گورزێكە كە لە متمانەی مرۆیی دەدرێت، ئەوە لە كاتێكدایە 

كە زمانی نامۆی بەها راستەقینەكان وەكو متمانەی مرۆیی رێگەپێدراو، دڵنیا 

لە خود، و خۆ قبوڵكراو، خۆی دەردەخات. )117،ل38(. هەندێك دواتر 
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هەر لەو بەشەدا دەنوسێت: »بەهای بەرامبەری ئێمە )بۆ یەكتری( بەهای 

شتەكانی بەرامبەرمانە بۆ ئێمە، كەواتە خودی مرۆڤ راستەوخۆ بۆ ئێمە بێ 

بایەخە )هەمان سەرچاوە(.

بۆ وایلێدێت؟ بۆچی لە كۆمەڵگای بورژواییدا تاكەكان بێ بایەخ دەبن؟  

باسی  مەدەنی،  كۆمەڵگای  پێشینەی  پەیجویی  لە  ریسە  گرۆند  لە  ماركس 

ئەوە دەكات كە راپەڕینی بورژوازیی سەرجەم پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان و 

پەیوەندییەكانی كۆمەڵە مرۆییەكان لێكدادەبڕێت، تاك لە دەستپێڕاگەیشتنی بە 

ئامرازەكانی بەرهەمهێنان بێبەش دەكات، مرۆڤ بەو كەسانەوە دەبەستێتەوە 

بازاڕ  كە خاوەنی ئەو دەستپێڕاگەیشتنەن و خەڵك بۆ كارو كااڵ رەوانەی 

دەكەن. ئاكامەكەی ئاشكرایە تاكخوازی، ملمالنێ، و خۆپەرەستی، پەیوەندییە 

كۆمەاڵیەتییەكان لە جێی پەیوەندییە سروشتیەكان دادەنێن: ئەو پەیوەندییەی 

كە »تەنیا وەكو ئامرازێك بۆ مەبەستە تایبەتیەكانی مرۆڤ، وەكو پێویستییەكی 

دەرەكی لە روبەڕوی ئەودا دادەنرێت« )120،ل84(.  كۆمەڵگای مەدەنی 

وەكو گەندەڵی و لێك هەڵوەشانی پەیوەندییە سروشتیە مرۆییەكان كە لە 

دەكات  گەشە  دەگرێت،  سەرچاوە  ئامرازیەكانەوە  كۆمەاڵیەتیە  پەیوەندییە 

كە  دەخوڵقێنێت  جیهانێك  بەرهەم،  وەكو  سەرمایەدارییە.  بەرهەمێكی  و 

لەودا تاكی شارۆمەندی دنەدراو بە كەسانی دیكەوە بەستراوەتەوە، ئەوە 

بۆ بوونی رۆژانەی تاكەكان پێشهاتێكی بنەڕەتی هەیە. ماركس لە پێشەوەی 

هەموو ئەو بیرمەندانەی جیهانی ئەمڕۆیە كە باس لە ملهوڕیی فۆڕمەكانی 

رۆژانە دەكەن: كەسانێك باس لەو ئەزموونانە دەكەن كە لە سەر »تااڵنی 

گروپە جۆراوجۆرەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی« )124،ل412( بونیات دەنرێت. 

كۆمەڵگای مەدەنی، وەكو سەرچاوە و جێگاوشوێنی ملهوڕانەی فۆڕمەكانی 

رۆژانەی ژیان، دەبێتە هۆی لە خۆنامۆبوون و سەركوت و شەڕ و ركەبەری 
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لێدەكەوێتەوە. بۆ ماركس، كۆمەڵگای مەدەنی بەو چەشنەی كە لە الی هۆبز 

و لۆك بوو، نەیاری دۆخی سروشتی نییە. ئەو چەشنەی كە فرگۆسن دەڵێت، 

بەو چەشنەی كە  نییە.  ئەوپەڕی شارستانیەتیش  پێگەیشتوویی و  نیشانەی 

لەگەڵ  تێبگەین،  لە وەسفی ئەو سەبارەت بە كۆمەڵگای مەدەنی  دەكرێ 

دۆخی سروشتیش هاوواتا نییە. قۆناغێكی دیاریكراوی مێژوویە. ماركس لە 

ئابووریی سیاسیی كالسیك هاوڕایە سەبارەت بەوەی كە  گەڵ شارەزایانی 

كۆمەڵگای مەدەنی، تایبەتمەندییەكی كۆمەڵگا پیشەییەكانە، بەاڵم لە كاتێكدا 

كە ئەوان ئەوەیان بە پێشكەوتن دەزانی، ماركس لەسەر ئەو پێشكەوتنە 

سەرمایەداری  لە  بەر  نۆڕمەكانی  بە  سەبارەت  دەكات.  قسە  دووالیەنەیە 

كۆمەڵگا كە بە »دیموكراسی نائازادی« دیاریدەكرێن، بەرەوپێشچوونە، بەاڵم 

و  ئازادی  سیاسیی  بێناوەڕۆكی  قسەی  لەودا  كە  چوارچێوەیەكە  هەروەها 

یەكسانی، بێدەسەاڵتی تاك لە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێناندا دادەپۆشێت. لە 

بواری جێخستنی شتەكانەوە، كۆمەڵگای نوێ لە سەر ئەساسی خودموختاری 

و بكەریی تاك، و لە سەر بنەمای مافی ئەو سەبارەت بەوەی كە خۆی بە 

چاودێری كاروباری كۆمەڵ بزانێ، پێك هاتووە، بەاڵم نە كۆمەڵگای مەدەنی 

بارودۆخی  ناتوانن  دادەڕێ��ژن  نوێ  ژیانێكی  بنەماكانی  كە  دەوڵەت  نە  و 

پێویست بۆ ئەو كارە دابین بكەن. ماركس دوای سڕینەوەی پیرۆزیی دەوڵەت 

بەرەوالی سڕینەوەی پیرۆزیی كۆمەڵگای مەدەنی دەچێت، كە لە بەرهەمی 

لیبراڵەكان و هیگڵ دا باسی مافەكان و ئازادیەكان نوێنەریەتی دەكات، و 

ماركس ئێمە بۆ فامكردنی ئەوە هاندەدات كە كاتێك دەتوانین بە باشی لە 

تێبگەین، كە گۆڕەپانی رواڵەتی  خوخدەی راستەقینەی كۆمەڵگای مەدەنی 

ناو »پانتایی شاراوەی  بنتام بەجێبێڵین و بچینە  یەكسانی، خاوەندارێتی و 

دەنوسێت:  دا  سەرمایە1  گرینگی  بەشێكی  لە  ماركس  بەرهەمهێنانەوە«. 
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ئەمانە بەجێیدێڵین و كڕین و فرۆشتنی  ئەو چوارچێوەیەی كە هەمانە و 

هێزی كار لە نێو خۆی سنوورەكانی ئەودا بەرەو پێش دەچێت، لە راستیدا 

كە  لەوێیە  تەنیا  مرۆڤە.  زاتیەكانی  مافە  بەهەشتی  باخی  حوكمی  وەكو 

ئازادی، یەكسانی، خاوەندارێتی و بنتام دەسەاڵتدارن. بە بەجێهێشتنی ئەم 

چوارچێوەیەی گەڕخستنی ساكار، یان ئاڵوگۆڕی كااڵكان، پێمانوایە دەتوانین 

هەستپێبكەین.  خۆماندا  شانۆكەی  كەسایەتیەكانی  رواڵەتناسی  لە  گۆڕانێك 

ئەو كە پێشووتر خاوەنی پارە بوو، ئێستا وەكو سەرمایەدارێك دەچێتە سەر 

شانۆ، خاوەنی هێزی كار وەكو كرێكاری ئەو بە شوێنیدا دێت. یەكێكیان بە 

حاڵ و وەزعێكی گرینگ، گەشاوە و ئامادەی بەدەستهێنان، ئەوی دیكەش 

ترساو و لەدواوە راگیراو، هەروەكو كەسێك كە پێستەكەی خۆی دێنێتە بازاڕ 

و هیچ چاوەڕوانییەكیشی بێجگە لە پێست داماڵینەكەی نییە )122،ل172(.

ئێستا ئەگەر تاكێك نەتوانێ، بەڵێنەكانی جیهانی نوێ لە مەڵبەندی 

مەدەنی یان سیاسیدا بدۆزێتەوە، دەبێ لە سنووری هەردووكیان تێپەڕێ. 

ماركس لە گەڵ هیگڵ هاوڕایە سەبارەت بەوەی كە ناكرێ ئەو مەڵبەندە 

هەروا كاریان بەسەریەوە نەبێت، دەبێ ئەویش تێپەڕ بكرێت و بارودۆخی 

مەدەنی  كۆمەڵگای  گۆڕانی  بكرێت.  تێدا  گۆڕانی  دەبێ  تاك  بۆ  ژیان 

پێشمەرجی بنەڕەتیی گۆڕانكاریەكانی قەڵەمڕەوی سیاسیە، كەواتە هەندێك 

مەسەلە دێنە ئاراوە. كێ دەتوانێ ئەو گۆڕانكارییە بە ئەنجامبگەیەنێت؟ ئەو 

بەڕێوەبەرەی كە لەم مەڵبەندە تێدەپەڕێت لە كوێ دەدۆزرێتەوە؟

بوژاندنەوەی مەدەنییەتی كۆمەڵگای مەدەنی

شیكاری و هەڵسەنگاندنی دیاردەیەك، جەخت كردنەوە لە سەر ئەو 

مەسەلەی كە تێیدا بەرچاو دەكەوێ، و دواتریش گەڕان بەدوای رێگاچارەدا، 
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و  سیاسی  فیكریە  داڵغە  شیكارەكە،  بیردۆزیی  روانگەی  بە  پەیوەندیی 

هەیە.  گوتارەكەوە  بابەتی  گەاڵڵەكردنی  بنەمای  و  بیردۆزەكە  بەهاكانی 

مەدەنی  كۆمەڵگای  مەڕ  لە  ماركس  رەخنەی  لە  باشتر  ئەوە  شتێك  هیچ 

روونناكاتەوە. ماركس لە روانگەی بێبەشان و پەراوێزخراوەكانەوە سەیری 

مەڵبەندە  ئەو  بۆ  ئەو  خوێندنەوەی  هەربۆیە  دەكات،  مەدەنی  كۆمەڵگای 

رەخنەیە  ئەم  بەاڵم  جیاوازە،  هیگڵ  خوێندنەوەكەی  لەگەڵ  بەتەواوەتی 

فەلسەفەی  لەگەڵ  بیردۆزیی  تێكهەڵچوونێكی  تەنیا  مەدەنی  كۆمەڵگای  لە 

هیگڵی نییە، تاوانباركردنی كۆمەڵگایەكە كە هەر ئەو بەڕێوەبەرانە دەخاتە 

كۆمەڵگایە  ئەو  وەدیهاتنی،  بۆ  هەلیان  هەمووان  لە  بەر  كە  پەراوێزەوە، 

لە  ژیان  بۆ  هەل  كە  كۆمەڵگایەكە  لە  ئەو  رەخنەكانی  رووی  رەخساند. 

گەڵ ئەو بێبەشی و خستنەپەراوێزانە دەڕەخسێنێت. ماركس بە بەدەستەوە 

گرتنی روانگەی چینی كرێكار، بە ئاكامی زۆر جیاواز دەگات سەبارەت بە 

كۆمەڵگای مەدەنی. هەر ئەوەی كە روانگەكە بگۆڕێت، گرفتی بیردۆزییەكە 

بەتەواوەتی بەشێوەیەكی جیاواز خۆی دەردەخات.

دەكرێ هێمای ئەوە لە نووسراوەی سەرەتایی )1842(دا بدۆزرێتەوە 

نەریتیەكانی  مافە  بە  دا سەبارەت  راین  كاتیی  باڵوكراوەی  لە  ماركس  كە 

نەداران بۆ هەڵگرتنەوەی درەختی كەوتوو بە بێ سەرنجدان بە خاوەندارێتییە 

لە  بنەڕەتی  چینێكی  وەكو  نەدارەكانی  ماركس  نووسی.  ئەو  تایبەتیەكەی 

لە  ئەوان  خاوەندارێتی،  نەبوونی  چونكە  وەسفكرد،  مەدەنیدا  كۆمەڵگای 

تێگەیشتنە درۆیینە و دەسكردەكانی كۆمەڵگای مەدەنی رزگار دەكات. ئەوان 

مرۆیی  وشیارییەكی  رووەوە  لەو  و  ناپەرستن  نامۆكان  مادیە  بوونەوەرە 

تەواویان هەیە. لە روانگەی هیگڵەوە نەدارەكان ئەندامی كۆمەڵگای مەدەنی 

پانتاییە  ئەو  قازانجەكانی  لە  ئەوان  خاوەندارێتی  نەبوونی  چونكە  نین، 
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نەبوونی خاوەندارێتی  بڕوای ماركس ئەوە سەرەتییەكە،  بە  بێبەشدەكات. 

بەو مانایەیە كە نەدارەكان گەندەڵیی ژیانی مەدەنییان نییە. ئەو رەخنەیە 

سەبارەت بە كۆمەڵگای مەدەنی بە ئاماژە دەڵێت كە هەژاری لە نۆڕمێكی 

تایبەت لە كۆمەڵگای مەدەنیدا پێك دێت.

بە بڕوای هیگڵ، نەدارانی پەراوێز خراو لە كۆمەڵگا، تەنیا تا ئەو ئاستە 

مەسەلەن بۆ كۆمەڵگای مەدەنی، كە هەڕەشە لە سەقامگیرییەكەی دەكەن، 

بەاڵم بە بڕوای ماركس مەسەلەكە بریتییە لە هەبوونی تەكووزییەكی)نەزم( 

روانگەی  لە  هیگڵ  الدەدات.  ئەندامێتی  لە  هەژارەكان  كە  كۆمەاڵیەتی 

كۆمەڵگای مەدەنییەوە باسی هەژارەكان دەكات، بەاڵم ماركس لە روانگەی 

ئەم  ماركس  بۆ  دەگرێت.  مەدەنی  كۆمەڵگای  لە  رەخنە  نەدارەكانەوە 

راستییە كە هەبوونی نەداران، رێوڕەسمێكی تایبەتیی كۆمەڵگای مەدەنییە، 

ئەوەش بۆخۆی رەخنەیەكە لەو كۆمەڵگایە، رەخنەیەكە لە پێوانەگشتیەكان، 

ئاوەزمەندەكان و مرۆییەكانی ئەو )111،ل24-25(.

ئەو  بنەڕەتدا  لە  هەر  روو،  دەیخاتە  ماركس  كە  روانگەیەی  ئەو 

شێوازانەی كە لە رێگایانەوە دەكرێ رووداو و دیاردەكان، ئایدۆلۆژیەكان و 

بانگەشەكانی پێهەڵسەنگێندرێت، دەگۆڕێت:

ئەندامی  ن��ەدارەك��ان  كە  راستیە  ئ��ەو  ماركسەوە  روان��گ��ەی  لە 

پێیدەڵێن  ئەوەیكە  ئەزموونی  لە  كە  مانایەیە  بەو  نین  مەدەنی  كۆمەڵگای 

»دژەسەرەتیەكانی  یان  كۆمەاڵیەتی«  سەرەتیەكانی  بەرژەوەندیی  »نەبوونی 

كە  چەشنەی  بەو  سەرەتی  دژەسەرەتیەكانی)امتیاز(  بووراون.  سەرەتی«، 

ماركس لە باسەكانی خۆیدا وەسفیدەكات، تایبەتن بە ئاسەوارە زیانبارەكانی 

وشیاریی  و  ئەخالقیەكان  تایبەتمەندییە  سەر  لە  تایبەتیەكان  بەرژەوەندییە 

ئەخالقیی خەڵك. بەواتایەكی دیكە بە بڕوای ماركس، ئەوە تەنیا ئەندامانی 
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كۆمەڵگای مەدەنین كە ئەزموونی دژە سەرەتیەكانی)امتیازەكان( ئەندامێتی 

لە تەكووزیی)نەزمی( كۆمەاڵیەتیدا دەستەبەر دەكەن كە لە ژێر دسەاڵتدارێتی 

بەرژەوەندییە تایبەتیەكان دایە )هەمان سەرچاوە،ل31(.

هیگڵ  كە  مەدنی،  كۆمەڵگای  گوتاری  ناو  بۆ  نەدارەكان  هێنانی 

داراكاندا  چینە  چوارچێوەی  لە  لیبراڵەكان  لەگەڵ  هاوشێوە  شێوەیەكی  بە 

بەرتەسكی دەكاتەوە، چەمكی دژایەتی هەڵدەگەڕێنێتەوە. دژایەتیی نێوخۆیی 

نێوان  دژایەتیی  دەبێتە  نێوان چینەكانەوە  دژایەتیی  لە  كۆمەڵگای مەدەنی 

و  ماركسە  كاری  مێژووییە،  ئاوەژووكردنە  ئەو  نەدارەكان.  و  دارا  چینە 

خاڵێكی وەرچەرخانە لە مێژووی قسەوباس لە مەڕ كۆمەڵگای مەدەنی.

دەكات،  رۆمانتیك  نەدارەكان  هەموو  قۆناغەدا  لەو  ماركس  بەاڵم 

چونكە پرسیاری پێهەڵناخڕێنێت. ئەو بۆ چینێك بە پێی جێگاوشوێنەكەی، كە 

لە دەرەوەی كۆمەڵگای مەدەنییە، تایبەتمەندییەكی تایبەتی تەرخان دەكات. 

نە پێیوایە كە وشیاریی سیاسیی ئەو چینە جێگای پرسیارە، و نە پێشیوایە 

بن،  بەشدار  مەدەنیدا  كۆمەڵگای  بەهاكانی  لە  نەدارەكان  لەوانەیە  كە 

هەرچەندە لە بەرژەوەندییە مادیەكانی وەها كۆمەڵگایەكیشدا بەشدار نەبن. 

لە راستیدا لە نووسراوەكانی پێشووی ماركسدا سەبارەت بە پرۆلیتاریا، هەر 

ئەو رۆمانتیزمە خۆی دەردەخات. ئەو لە پێشەكیی رەخنە لە فەلسەفەی 

مافی هیگڵدا گەاڵڵەیەكی گشتی خستە روو سەبارەت بەوەی كە پرۆلیتاریا 

شۆڕش  بتوانێت  كە  بەڕێوەبەرێكدا  بەشوێن  گەڕان  لە  گشتییە.  چینێكی 

لە بارودۆخی سیاسیی دواكەوتووی ئەڵمانیادا بەرەوپێش بەرێت، هیچكام 

كارە  ئەو  بۆ  ئەڵمانیا  كە  پێیانوانییە  هەن،  كە  كۆمەاڵیەتیانەی  چینە  لەو 

گونجاوە. هیچكام لەو چینانەی كەهەن، خاوەنی دوو چەندایەتیی بنەڕەتیی 

پێویست بۆ راپەڕینی سیاسی نین. ئەوان خاوەنی توانایی هەڵسەنگاندنی 
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بۆ  پێویست  ویژدانێكی  بەكارهێنانی  و  شۆڕش،  راستەقینەی  بارودۆخی 

چاالكیی شۆڕشگێڕانە نین. تەنیا چینێك كە ئەو تایبەتمەندییانەی هەبێت، 

ئەو چینەیە كە لە كۆمەڵگای مەدەنی بێتە دەرێ:

مەدەنی  كۆمەڵگای  لە چەشنی  كە  مەدەنیدا  كۆمەڵگای  لە  چینێك 

نییە، ئەو چینەی كە هەڵوەشانەوەی هەموو چینەكانە، پانتاییەكی كۆمەڵگا 

كە بەهۆی كوێرەوەریی گشتی ئەو، تایبەتمەندییەكی گشتی هەیە و داوای 

بەڵكو  تایبەتی،  هەڵەیەكی  نەك  چونكە  ناكات،  تایبەتیش  مافێكی  هیچ 

نەك  كە  پانتاییەك  دەرهەقكراوە،  مەرجیشی  و  شەرت  بێ  هەڵەیەكی 

رەوابوونی نەریتی، بەڵكو تەنیا رەوابوونی مرۆیی هەیە، نەك بەشێوەیەكی 

بەرتەسك نەیاری ئاكامەكانی سیستمی سیاسی ئەڵمانیا، بەڵكو بەتەواوەتی 

نەیاری پێشەكییەكانی ئەوە، سەرەنجام ئەو مەڵبەندەی كە ناتوانێت خۆی 

رزگار بكات ،بێ ئەوەی كە لە هەموو مەڵبەندەكانی دیكەی كۆمەڵگا رزگاری 

چوارچێوەیەك  بەكورتی  بكات،  رزگار  ئەوانیش  بەمشێوەیە  هەر  و  بێت، 

تەواوی  رزگاریی  رێگای  لە  تەنیا  و  مرۆڤایەتییە  كامڵی  لەدەستچوونی  كە 

هەڵوەشاندنەوەیەی  ئەو  بكات.  دەرب��از  خۆی  دەتوانێت  مرۆڤایەتییەوە 

كۆمەڵگا وەكو چینێك تایبەت بە پرۆلیتاریایە )116،ل33(.

پێكهاتەی  مەدەنییە.  كۆمەڵگای  »دیكە«ی  ئەندامێكی  پرۆلیتاریا، 

دنیای بورژوازی، بۆیە بەدیهاتووە كە لە سەر شانی ئەو چینە بونیاتنراوە، 

لە  پەراوێزكەوتوو  جێگاوشوێنێكی  هەروا  ئەوانەش  هەمووی  سەرەڕای  و 

ناوخۆی ئەو كۆمەڵگایەدا داگیر دەكات. ماركس لەو قۆناغەدا سەرنجێكی 

ئەوتۆ ناداتە رۆڵی بكەریی ئەو چینە، هەرچەندە كاری چینەكانی دیكەی 

ئەڵمانیا تاوتوێدەكات. تا رادەیەك وا دەنوێنێت كە پرۆلیتاریا پێویستی بە 

گەشەپێدانی بكەریی خۆی نییە، چونكە پێشووتر دەرباز بووە، هەر لەبەر 
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ئەوە رزگاریی كۆمەڵگای مەدەنی لە الیەن ئەو چینەوە بۆ ماركس جێگای 

پرسیار نییە.

تەنیا دواتر، ئەو كاتەی كە ماركس راگوێزی پاریس كراوە و لەگەڵ 

پەیوەندیی  كۆمۆنیستەكان  حیزبە  و  كرێكار  چینی  رێكخراوی  بزووتنەوەی 

گرتووە، پرۆلیتاریا بە توخمێكی چاالك دەزانێت كە تێگەیشتنێكی زیاتری 

لە مەڕ سیاسەت هەیە. ئەوە شێوازی ئابووریی سیاسی بوو كە بووە هۆی 

ئەوەی كە ئەو لەوە تێبگات كە چینی كرێكار رۆڵێكی ناوەندێتی بۆ پڕۆسەی 

بەرهەمهێنان هەیە. هەلی پڕۆسەی كەڵەكەبوونی سەرمایە دەڕەخسێنێت، 

پەرەسەندن و گۆڕانكاریی شۆڕشگێڕانەی كۆمەڵگای بورژواز بەدیدێنێت و 

پڕۆسەی بەرهەمهێنان پشتی بە پاوانكردنی كار بەستووە. ماركس باسی ئەوە 

دەكات كە كار سەرچاوەی هەموو بەهاكانە، بەاڵم بەهەر رادەیەك بەهایەكی 

زیاتر بەرهەم دێت، كرێكار زیاتر تووشی نەداری دەبێت و بێ بایەخ دەبێت 

و لە مرۆڤایەتی دەشۆرێت. هەر كارێكی بەرهەم هێنان دەسەاڵتێكی زیاتر 

دێنێتەوە.  بەرهەم  كرێگرتە  كرێكاری  چینی  و  دەخوڵقێنێت  سەرمایە  بۆ 

بەشداریی چینی كرێكار لە پڕۆسەی بەرهەمهێناندا، بەشداریكردنە لە سەر 

لەنوێ بەرهەمهێنانەوەی نەگبەتی و بێدەرەتانی خودی ئەو. چینی كرێكار 

خۆی  بەرهەمهێنانەوەی  سەرلەنوێ  پڕۆسەی  لە  واتا  پڕۆسەیە  لەو  دەبێ 

رزگاری ببێت، دەبێ خۆی وەكو چینێك هەڵوەشێنێتەوە.

كۆبوونەوەی چینی كرێكار لە دامەزراوە گەورەكاندا و كۆمەاڵیەتی 

بوونەوەی پڕۆسەی بەرهەمهێنان، ئەو كارە بەدیدێنێت. ئەو كارە دەرفەتی 

بەرهەمهێنان  سیستمی  تەواوەتی  بە  كە  دەبەخشێت  كرێكاران  بە  ئەوە 

ئیفلیج بكەن. ئەو روانگە سیاسیەشیان پێدەبەخشێت كە بزانن بۆ ئەوەی 

هەڵوەشێتەوە.  دەبێ  سیستمەكە  خودی  هەڵوەشێتەوە،  چەوساندنەوە  كە 
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بەپێچەوانەی نۆڕمەكانی پێشووی ماركس، ئەو چینە لە دەرەوەی كۆمەڵگای 

مەدەنیدا دانەنراوە. دەسەاڵتی چینی كرێكاری رێكخراو لە نێو كۆمەڵگای 

مەدەنیدا ئەو دەرفەتانە دەڕەخسێنێت كە ئەو چینە دەتوانێت هەم خۆی 

گۆڕەپانی  مەدەنی  كۆمەڵگای  بكات.  دەرباز  مەدەنیش  مەڵبەندی  هەم  و 

دەشتوانێ  ب��ەاڵم  زاڵەكانە،  پەیوەندییە  بەرهەمهێنانەوەی  سەرلەنوێ 

رزگاریی  بۆ  لەودا  بتوانن  بەشمەینەتەكان  چینە  كە  بێت  جێگاوشوێنێك 

كۆمەاڵیەتی و ئابووری ملمالنێ بكەن.

هێنانی  لە  سیاسی،  ئابووریی  بۆ  خۆیدا  خوێندنەوەی  لە  ماركس 

نەداران و مافەكانیان بۆ ناو گوتاری كۆمەڵگای مەدەنی، لە دیتنی نەدارەكان 

وەكو چینێكی بنەڕەتیی لە كۆمەڵگای مەدەنیدا بەهۆی ئەوەی كە گەندەڵ 

نەبووە، لە تێگەیشتنێكی رۆمانتیكەوە سەبارەت بە بكەریی نەدارەكان، بەو 

ئاكامە گەیشت كە نەتەنیا ناكرێ چاوپۆشی لە چینی كرێكار بكرێت، بەڵكو 

دەبێ دەرك بە تواناییەكانیشی بۆ كردەوەی سیاسی بكات. تاك بە مەبەستی 

ئەوەی كە پاڵێوراوی ئەندامێتی كۆمەڵگای رزگاریبەخش بێت، دەبێ خۆی بە 

كارەوە خەریك بكات، چونكە لە مەجالی بەرهەمهێنان دایە كە ناكۆكییەكانی 

كۆمەڵگای مەدەنی لە هەموو شوێنێكی دیكە ئاشكراترن. دەبینین كە ماركس 

بەچ شێوەیەك لە دیاریكردنی مەسەلەیەكەوە لە كۆمەڵگای مەدەنیدا، ئەو 

مەسەلەیەی كە ئەوی بەرەو رەتكردنەوەی رێگاچارەی هیگڵ رێنوێنی كرد، 

دەیهەوێت مەسەلەكە لە رێگای هەر ئەو بەڕێوەبەرانەوە چارەسەر بكات 

كە هیگڵ بە مەسەلەی دەزانی.هیگڵ مەسەلەی كۆمەڵگای نوێی هێنابووە 

ئاراوە، ماركس رەهەندەكانی ئەو مەسەلەیەی بە چەشنێك وەرگرت، كە 

هیگڵ هەرگیز نەیدەتوانی وێنایبكات. ناوكی عەقاڵنی ئەندێشەی هیگڵی، 

واتا خودموختاری و خودبڕیاردان، لە قاڵبی عیرفانیی دەوڵەت دەركێشرا و 
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لە چوارچێوەی كۆمەڵگای مەدەنیدا دۆزرایەوە. وادیار بوو كە ماركس 

بەو ئاكامە بگات كە ئەگەر فەسڵی تایبەتیی جیهانی نوێ، كۆمەڵگای 

مەدەنییە، كۆمەڵگای مەدەنی دەبێ رێگاچارە و بەڕێوەبەرانی تایبەتیی 

خۆیشی بدۆزێتەوە. هەر ئەو كاتەی كە ئەوانە بە دەوڵەت بسپێرێت، 

مێژوو دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغێك كە كۆمەڵگە وەك شوێنی قەدەغەكراوی 

دەوڵەت پێناسە دەكرا. ماركس ئەو تواناییە بە ئێمە دەبەخشێت كە 

دابیندەكات،  تاك  بۆ  پێداویستی  هەندێك  نوێ  كۆمەڵگەی  ئەگەر 

بەرپرسیارێتی چارەسەری ئەو مەسەالنەش بەو دەسپێرێت. تاكی نوێ 

بەمانای  ئەوە  چونكە  بێتەوە،  پاشگەز  بەرپرسیارێتیانە  لەو  ناتوانێت 

دەست كێشانەوە لە دەسكەوتەكانی سەردەمی نوێیە. 

مەدەنییان  كۆمەڵگای  كالسیك،  سیاسیی  ئابووریی  شارەزایانی 

ئەوەی  هیگڵ  كۆمەاڵیەتی.  بیردۆزیی  سەرەكیی  رەوتی  ناو  هێنابوە 

قبوڵ كرد، بەاڵم كۆمەڵگای مەدەنی كردە بارمتەی دەوڵەتی دڵخوازی 

پێشەكییەدا،  ئەو  مێژوویی  ئاوەژووكردنەوەی  لە  ماركس،  خۆی. 

ماركس  بەاڵم  كردوە،  زیندو  مێژوو  شانۆی  وەكو  مەدەنی  كۆمەڵگای 

لە سەر ئەو باوەڕە بوو كە كۆمەڵگای مەدەنی نەیتوانیوە، بەڵێنەكانی 

خۆی، ئافراندنی كەشێك كە لەودا تاك بتوانێت دەستی بە ئازادی و 

گۆڕانكاریی  رێگای  لە  دەبوایە  بكات.  جێبەجێ  رابگات،  خۆبڕیاردان 

دیموكراتیكی بنەڕەتییەوە رێك بخرایە و بە سەرنجدان بە خوخدەی 

تەنیا  بوایە.  شۆڕشگیڕانە  دەبوایە  گۆڕانكاریە  ئەو  مەڵبەندە،  ئەو 

بێت.  یەكپارچە  دوڵەت  و  كۆمەڵگا  لەگەڵ  دەیتوانی  تاك  كات  ئەو 

گۆڕانكاریی شۆڕشگێڕانە دەبێتە بنەمایەكی رێكخەرانە بۆ بە مەدەنیەتی 

كردنی كۆمەڵگای مەدەنی.
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گرامشی و كۆمەڵگەی مەدەنی

ساڵ  بیست  ماركسیش  و   1821 ساڵی  لە  مافی  فەلسەفەی  هیگڵ 

شاكارەكەی  ماركس   ،1867 ساڵی  هەتا  ك��ردەوە.  باڵو  رەخنەكەی  دواتر 

خۆی واتە سەرمایەی نووسیبوو، كە لووتكەی كارەكانی ئەو دێتە ئەژمار، 

كەواتە كەمتر لە چل و شەش ساڵ دوای ئەوەی كە هیگڵ چینی كرێكاری 

وەكو هۆكارێكی كۆمەاڵیەتی وەال نا، ماركس توانی وەكو هۆكارێكی گشتی 

بەرێت و كۆمەڵگایەكی  لەناو  زاڵ  بیناسێنێت كە سیستمی زوڵم و زۆری 

مرۆیی لە جێگاكەی دابنێت. ماركس بۆیە توانی ئەو كارە بكات، چونكە 

قۆناغێك لە خەباتی چڕوپڕی چینی كرێكاری لە بریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا 

ناكۆكییەكانی سیستمەكەی خستەڕوو و  ئەو خەباتانە هەم  تێپەڕ كردبوو. 

بەاڵم  دەرخست،  گۆڕانكاری  دەسپێكی  بۆ  پرۆلیتاریایان  تواناییەكانی  هەم 

قۆناغی  كە  مێژووییدا،  قۆناغێكی  لە  زۆر  تا  كەم  فەیلەسوفەكە  هەردوك 

سەرهەڵدان و پتەوبوونی سەرمایەداری بوو، ژیان و كاریان كرد.

قۆناغێكی   )1891-1937( دا  گرامشی  و  ماركس  نێوان  مەودای  لە 

دوور و درێژ و گرینگی مێژوویی بە سەرداهات، ئەویش نەك لە بواری 

زەمەنیەوە، بەڵكو ئەو گۆڕانكارییانەی كە لە سیستمی سەرمایەداریدا هاتە 

پێشەوە. سەرمایەداری چووبووە ناو قۆناغی پاوانخوازانە و ئیمپریالیستیەوە. 

شێوازەكانی كەڵەكەكردن، رێكخستنی سەرمایەداری گۆڕی بوو، بەچەشنێك 

كە نەتەنیا سیستمی بەرهەمهێنان كەوتبووە سەر رەواڵێكی رێكوپێك، بەڵكو 

نێوان  ملمالنێكانی  خۆیەوە.  ركێفی  ژێر  بخاتە  كرێكارانیش  ژیانی  دەكرا 

یەكەمین  سەرهەڵدانی  هۆی  ببووە  سەرمایەدارەكان،  و  ئیمپریالیستەكان 

لە  ئەوروپا.  لە  دەسەاڵت  سیستمەكانی  پێداچوونەوەی  و  جیهانی  شەڕی 

چاوەڕواندەكرا  كە  پێكهێنا  رژێمێكی   1917 شۆڕشی  سۆڤیەتدا،  یەكێتی 
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بەدیبێنێت. خودی  گرێبدات و  پێكەوە  ماركسیستی  بیردۆزی و كردەوەی 

ماركسیزم لە ئەنترناسیۆناڵی دووهەمدا وەكو شتێكی دوگمی لێهاتبوو و بۆ 

دەستوربەندی میكانیكی و ئاست نزم دابەزیبوو.

لەو نێوەدا لە واڵتەكەی گرامشی واتە لە ئیتاڵیا، سێبەری فاشیزم 

كە لە دوورڕا بەرچاو دەكەوت، بزووتنەوەی چینی كرێكاری زایە كردبوو 

فۆڕمەكانی  و  دەسكەوت  سەرجەم  كە  بوو  سەر  لە  ئەوەی  مەترسی  و 

خەباتی سیاسی لە ناو بەرێت. لێكۆڵینەوەی بیردۆزی ئیتاڵی لە مێژووی 

نەریت و كردەوەی ماركسیستیدا، ئاكامی هەوڵەكانی ئەو بۆ تێگەیشتنی 

بە  تایبەت  گرامشی  بیردۆزیی  بوو.  خۆی  كۆمەڵگای  مێژوویی  رێڕەوی 

زەمەن و جێگاوشوێنێكی دیاریكراوە، بەاڵم لەو لێكۆڵینەوەشدا دیسانەوە 

هەندێك ئەندێشەی تێدایە كە بە قوڵی كاریگەری لە سەر بیردۆزیەكانی 

قۆناغێكی  لە  ئەو  دانا.  دیكە  شوێنەكانی  و  زەمەن  لە  سەرچاوەگرتوو 

شۆڕشی  ئەزموونەكانی  باسی  و  دەنووسی  شتی  تایبەتیدا  زۆر  مێژوویی 

روسیا و شكستی بزووتنەوەی چینی كرێكار لە ئیتاڵیای دەكرد، هەروەها 

لە قۆناغێكی فیكریدا شتی دەنووسی كە سەرجەمی بڕیارە ماركسیستیەكانی 

ئەنترناسیۆناڵی دووهەم بە هەڵە دەرچووبوون. گیڕانەوەی ماركسیستی كە 

باسی لە گەشەی كۆمەڵگاكان بە پێی گەشەی قەڵەمڕەوی ئابووریی ئەوان 

قەیرانی  ئابووریەكان  قەیرانە  و  دابوو،  لە دەست  بایەخی خۆی  دەكرد، 

سیاسییان لێ نەكەوتبوەوە. ماركسیزم لە چاوەڕوانی گێڕانەوەیەكدا بوو، 

كە بتوانێ لە دەست تێوەردانی ئایدۆلۆژیكی بە ئەنقەست لە بوارەكانی 

كولتوری و ئایدۆلۆژیك قسە بكات. مێژوو، كۆمەڵناسی و سیاسەتی نەریتی 

سۆسیالیست پۆزیتیڤیست، دەبوایە خوێندنەوەی بۆ بكرایەتەوە. گرامشی 

ئەو خوێندنەوەیەی بە ئەنجام گەیاند.
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واڵتانەدا  لەو  بۆچی  كە  كرد،  خۆی  لە  ئ��ەوەی  پرسیاری  گرامشی 

دابینكردبوون  سۆسیالیزمیان  كالسیكی  پێشمەرجەكانی  كە  نەدا  رووی  شۆڕش 

پڕۆسەی  لەم  لێنەدەكرا؟  چاوەڕوانی  كە  دابوو  رووی  واڵتانێكدا  لە  بۆچی  و 

پێداچوونەوەیەدا، چەمكە گرینگەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و سیاسی، هێژمۆنی 

و رۆڵی رۆشنبیرانی بە بیردۆزیی سیاسی بەخشی. ئاكامەكەشی ئەوەیە كە لە 

بیردۆزیی سیاسیی گرامشی دا، پەرەسەندنێكی سێ الیەنە بەرچاو دەكەوێت: 

چەمكەكانی  پەرەسەندنی  لە  بۆخۆی  كە  دەوڵ��ەت،  بیردۆزیی  پەرەسەندنی 

بااڵدەستیەوە سەر هەڵدەدات، و پەرەسەندنی چەمكی شۆڕش.  دەسەاڵت و 

بوونی  پێناسانەدا  ئەو  تەواوی  لە  لێكهەڵپێكراو  ئاڵقەیەكی  وەكو  كە  ئەوەی 

هەیە، چەمكی كۆمەڵگای مەدەنییە. ئەو سێ پەرەسەندنە، لە سەرنجی بااڵی 

ئەو بۆ رێگاچارەیەكی شۆڕشگێڕانەوە دەستپێدەكەن و بوارەكەشیان هەر لەو 

دایە. ئەو دەنوسێت: »كەم تێگەیشتن لە دەوڵەت بەمانای كەمبوونی وشیاریی 

چینایەتییە«.

دەوڵەت و كۆمەڵگای مەدەنی لە بیردۆزیی گرامشی دا

شۆڕشەكان  بۆچی  كە  پرسیارە  بەو  وەاڵم  دەرئەنجامی  لە  گرامشی 

ماركسیستی  بیردۆزیی  روویاننەداوە،  سەرمایەداریدا  پێشكەوتووی  واڵتانی  لە 

دەوڵەت پەرە پێدەدات. لێكدانەوەی بەرچاوی ئەو ئەوەیە كە بە بێ تێگەیشتن 

لە كۆمەڵگای مەدەنی ناتوانین لە دەوڵەت تێبگەین. ئەو دەڵێت دەبێ »دەوڵەت« 

نەك تەنیا بەواتای دامودەزگای حكومەت، بەڵكو دەبێ بە واتای دامودەزگای 

»تایبەتیی هێژمۆنی یان كۆمەڵگای مەدەنی« لێی تێبگەین )61،ل261(. ئەوە لە 

كۆمەڵگای مەدەنیدایە كە دەوڵەت قبوڵكردنی رێباز و بەرنامەكانی خۆی هەست 

پێدەكات. ئەو بۆچوونە چەمكی ماركسیستی دەوڵەتی پەرە پێدا.
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دوانێتی  خوخدەی  ماركسیخوازانە،  بیردۆزیی  كە  راستە  ئ��ەوە 

بەهۆی  كە  ك��ردوەت��ەوە  مانا  وەه��ا  دەوڵەتی  دەسەاڵتی  دژبەیەكی  و 

خوخدەی)سرشت( زۆرەملێ و ناچاریەوەیە، بەاڵم هەرچۆنێك بێت ئەوە 

ماركس بوو ئەو بیردۆزییەی هێنایە ئاراوە كە دەڵێت ئەندێشەكانی چینی 

كەوابوو  قۆناغەدان.  لەو  زاڵ  ئەندێشەكانی  قۆناغێك،  هەر  بااڵدەستی 

بەشە  لە  یەكێك  دەبێتە  بااڵدەستەكان  چینە  دەسەاڵتی  بە  دانپێدانان 

پێكهێنەرەكانی وشیاریی كۆمەاڵیەتی، ئەوەی كە گرامشی بەڕێوەی دەبات 

ئەوەیە كە ئێمە لەو راستیە ئاگادار بكات كە لە كۆمەڵگای سەرمایەداریدا، 

دەسەاڵت بە سەر تەوەری جۆراوجۆردا دابەشدەبێت، و نۆڕمی جۆراوجۆر 

روەشەوە  لەو  هەر  و  رازیبوون  جێگاوشوێنی  ئەو  دەگرێت.  بەخۆیەوە 

جێگاوشوێنی بااڵدەستیی چینە دەسەاڵتدارەكان دیاری دەكات.

مەدەنیدا  و  سیاسی  كۆمەڵگای  نێوان  لە  ئەو  كە  جیاوازییەش  ئەو 

دەسەاڵت.  فۆڕمەكانی  و  هەڵویست  نێوان  لە  جیاوازییەكە  دایدەنێت، 

كۆمەڵگای سیاسی چوارچێوەیەكە كە لەودا دامودەزگای زۆرەملێی دەوڵەت 

و  چەكدارەكان  هێزە  دادوەری،  سیستمی  زیندانەكان،  بەستوە  چەقی 

بۆ  دەكات  كار  دەوڵەت  لەودا  كە  تەوەرێكە  مەدەنی  كۆمەڵگای  پۆلیس. 

لە  دسەاڵت  باریكەكانی  و  پێنەكراو  هەست  نادیارەكان،  شێوازە  ئەوەی 

رێگای سیستمەكانی بارهێنان، كولتوری و ئاینی و دیكەی دامەزراوەكانەوە 

زیندانەكانی  و  سزادان  یاساكانی  رێگای  لە  سیاسی  كۆمەڵگای  داسەپێنێت. 

خۆیەوە كۆمەڵگاكەی رێكوپێك دەكات، بەاڵم كۆمەڵگای مەدەنی لە رێگای 

دامەزراوەكانیەوە زەین و دەروون رێكدەخات. گرنگتر ئەوەیە كە ئەگەر 

ئەوانەی دووهەم ئامادە بن، ئەوەی یەكەمیان بێجگە لە كاتەكانی قەیراندا 

كە هەڕەشە لە خودی سیستمەكە دەكرێت، پێویست نابێت.
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هەڵبەتە جیابوونەوەی دوو فۆڕمی دەسەاڵت، جیاییەكی شێوازناسانەیە، 

دەوڵەت دەتوانێ ئایدۆلۆژیا باڵوبكاتەوە، و خوێندنگەكانیش دەتوانن تەمێ 

بكەن، بەاڵم لە نێوان زۆرەملێ و رازیبوونەكەدا، گرامشی ئەوەی دووهەمیان 

لە پێشەوە دادەنێت. ئەو مەڵبەندەیە كە ئەركی تایبەتی بەرهەمهێنانەوەی 

سیستمەكەی لە ئەستۆیە. بیردۆزیی داشكێنەرانەی ماركسیستی كە كەم تا 

قاڵبێكی  كردبوو، چووە  سەیر  زۆرەملێ  پێكهاتەیەكی  وەكو  دەوڵەتی  زۆر 

نوێوە بۆ ئەوەی نیشانی بدات بەكار هێنانی راشكاوانەی زوڵم و زۆر رەنگە 

بەچەشنێك  كۆمەڵگادا  سەرتاسەری  لە  دەسەاڵت  نەبێت، چونكە  پێویست 

باڵو بووەتەوە كە خەڵك لە بڕیارەكانی دەوڵەتی سەرمایەداری هەر لە خۆڕا 

پەیڕەویدەكەن.

لەمبارەیەوە قسەوباس زۆرە سەبارەت بەوەی كە چەمكی كۆمەڵگای 

مەدەنی گرامشی دەبێ لە كوێ دابنرێت. ئایا هەروەك لە وتە بەناوبانگەكەی 

گرامشیدایە كە دەكرێ دووالیەنی سەرخان بە هاوتای كۆمەڵگای مەدەنی 

و سیاسی بزانین، وەك بەشێك لە سەرخان دێتە ئەژمار؟ یان ئەوەیكە ئەو 

ئاستێكی نوێی بە خوازەی بونیاتنەرانەی سەرخان و ژێرخان زیاد كردوە؟ 

خاڵی گرنگ ئەوەیە كە كۆمەڵگای مەدەنی، كە لە ماركسیزمی راستڕەودا 

لەگەڵ كردەوە ئابووریەكانی پەیوەندییەكانی بەرهەم هێنان و دانوستان وەك 

یەك شت لە بەر چاو گیراوە، بەو ئاستە گەیشت كە نوێنەری كۆمەڵێك لە 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان بێت كە لە نێوان دەوڵەت و تاك دا لە ئارادایە. 

كردەوەی  مەڵبەندەكانی  بە  سەر  چونكە  سەرخانییە،  مەدەنی  كۆمەڵگای 

چینە  لەودا  كە  تەوەرێكە  چونكە  ژێرخانیشە،  و  سیاسییە  و  ئایدۆلۆژیك 

ئەزموونەكانی  پرۆلیتاریا،  و  سەرمایەدارەكان  واتا  كۆمەڵگا،  بنەڕەتیەكانی 

خۆیان لەو كردەوانەدا دەخەنەڕوو.
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كردەوەی  كۆمەڵێك  وەكو  مەدەنی  كۆمەڵگای  دیكە،  بەواتایەكی 

و  سەرمایەداری  هێنانی  بەرهەم  )ژێرخانی(ی  پێكهاتەكان  كۆمەاڵیەتی، 

ئەوان  شێوە  دوو  بە  رێكدەخات.  دەوڵ��ەت،  و  ئایدۆلۆژیەكان  سەرخانە 

بەاڵم  رازی��ك��ردن،  بۆ  چوارچێوەیەكە  مەدەنی  كۆمەڵگای  رێكدەخات: 

نەهێشتنی  و  حاشاكردن  دەرفەتی  لەودا  كە  پانتاییەكیشە  هەمانكاتدا  لە 

رێكخراوێكی  نوێی  فۆڕمێكی  بە  دەتوانێ  و  ئارادایە،  لە  رازیبونەش  ئەو 

سیاسی رازی بێ و ئاگاداریشی لێبكەی. دوانەییەتی توند لە نێوان ژێرخان 

مۆڵەتی  كە  مەدەنییە  كۆمەڵگای  ئەوە  و  دەبێت  چارەسەر  سەرخاندا  و 

رێكخستنی ئەو دوانەییە دەدات.

كۆمەڵگای مەدەنی لەو روەوە مۆڵەتی خۆڕێكخستنی ئەو دوانەییە 

دەوڵەتی  گەاڵڵەكانی  بە  رەزای��ەت  ل��ەودا  كە  بوارێكە  چونكە  دەدات، 

سەرمایەداری دەدرێت، بەاڵم تاك بەشێوەی ناچاالك رەزایەت نادات، بەڵكو 

لە خوڵقاندنی ئەو رەزایەتەدا رۆڵی چاالكی هەیە. مەشروعییەت شتێكە زۆر 

دەوڵەت  مەشروعیەتی  دەوڵەت.  دەسەاڵتی  ناچاالكی  قبوڵكردنی  لە  زیاتر 

تاك  هۆشیاریی  كە  دەنوێنێت،  خۆی  رووەوە  لەو  ئەو  كردەوەكانی  و 

بەشێوەیەك بارهاتوە كە لە رووبەڕووبوونەوەی راشكاوانە لە گەڵ دەوڵەت 

و دامودەزگاكانی ئەو پێشگیری دەكات. ئەگەر ئاوا بێت كەواتە شۆڕش زۆر 

بە دژواری بەڕێوە دەچێت. لە ساڵی 1849 هێنری دەیڤید تۆرۆ، فەیلەسوفی 

ئەمریكی لە نافەرمانی مەدەنیدا نووسی: »هەموو مرۆڤەكان باوەڕیان بە 

مافی راپەڕین هەیە، ئەو مافەش رەتكردنەوەی وەفاداری بە حكومەت و 

خۆڕاگریی لە بەرامبەر ئەو دایە، لە كاتێكدا كە ملهوڕی یان كارابوونەكەی 

زۆر و لە تەحەمول دا نەبێت، بەاڵم دەكرێ بگوترێ كە هەمووان دەڵێن 

جارێ وا نییە«. گرامشی لەگەڵ ئەوە دەهاتەوە كە كاری تایبەتیی دەوڵەتە 
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ئاڵۆز و ناڕوونەكان ئەوەیە، خەڵكەكەی خۆیان بەو قەناعەت بگەیەنن، كە 

هەرچەندە ئەم ساتەوەختەی تێیدان ئەگەر زۆریش قەیراناوی بێت، بەاڵم 

كاتی دەستبردن بۆ راپەڕین نییە. دەكرێ ئەوە بەو راستیە شرۆڤە بكەین كە 

كۆمەڵگای مەدەنی بە دامودەزگای دەسەاڵتی ئایدۆلۆژی و كولتوریی خۆی 

لە نێوان تاك و دەوڵەتدا راوەستاوە.

بەو پێیە، ئەو توانی بەو ئاكامە بگات كە لە روسیادا دەكرا راپەڕین 

سەر هەڵبدات، چونكە لە نێوان دەوڵەتێكی تیزاریی)تزاری( بەهێز و خەڵكی 

روسیادا، كۆمەڵگای مەدەنی نەبوو كە بتوانێت پشتیوانی دەوڵەت بێت. لە 

نەبوونی ئایدۆلۆژیە بەهێزەكان، یان پێكهاتەكانی رەوایی پێدان، كە بتوانن 

قەڵغانێك بن لە نێوان دەوڵەت و خەڵك دا، یان تواناییەكی ئەخالقی بە 

دەوڵەت ببەخشن، دەوڵەتی روسیا بە ئاشكرا زۆروێژی دەكرد و سەر بە 

چینێك بوو. دەوڵەتێكی ناڕوون نەبوو. هەموو دەسەاڵتەكەی پاوانكردبوو، 

بە  بگرێت.  بەدەستەوە  دەسەاڵتەكە  توانی  راپەڕین  قۆناغی  هەربۆیە 

شێوازەكانی  هەموو  بە  مەدەنی  كۆمەڵگای  ئەوروپا،  لە  ئەو  پێچەوانەی 

پێویست بۆ دەسەاڵت و كۆنتڕۆڵ، قەڵغانێكی بۆ دەوڵەت دابینكرد. 

گرامشی شێوازێكی بۆ فامكردن و پۆلێنبەندیكردنی دەوڵەتەكان لە 

رێگای كۆمەڵگاكانی مەدەنیی ئەوانەوە دابینكرد. بەبڕوای گرامشی سەرجەم 

دەوڵەتەكان پێكهاتەكانی دەسەاڵتێكی زۆرەملێن، بەاڵم ئەو دەوڵەتانەی كە 

كۆمەڵگای مەدەنییان نییە، دەوڵەتانێكی روونن.

تایبەتمەندیی دەوڵەتە ئاڵۆزە بورژواكان ئەوەیە كە ناڕوونن، چونكە 

پاڵوێنەی  وەكو  مەدەنیەكانیش  كۆمەڵگا  و  مەدەنین  كۆمەڵگای  خاوەنی 

پشتگیری كار دەكەن. لە خۆرئاوا پەیوەندییەكی تایبەتی لە نێوان كۆمەڵگای 

مەدەنی و دەوڵەت لە ئارادابوو و كاتێك كە دەوڵەت الواز دەبوو، پێكهاتەی 
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تەنیا  دەوڵ��ەت  دەردەك��ەوت،  بەجارێك  مەدەنی  كۆمەڵگای  توندوتیژی 

سەنگەرێكی دەرەوە بوو و لە پشتەوەشی سیستمێكی بەهێز راوەستابوو« 

)61،ل238(.

ئەو لێكدانەوەیە بە دوو مانا ئاوەژووكردنەوەیەكی مێژوویی بەڕێوە 

كۆمەڵگای  دوتوكڤیل،  بەرهەمەكانی  وەك  لیبڕاڵی  بیردۆزیی  لە  دەبەن. 

تاك  لە  پارێزگاری  دەوڵەتدا  دانەبەزیوی  دەسەاڵتی  بەرامبەر  لە  مەدەنی 

یاسا  هەندێك  دەوڵەتیش،  دژی  لە  تەنانەت  تاك  كە  لێرەدایە  دەك��ات. 

تاك.  بۆ  پارێزەرە  پاڵوێنەیەكی  وەكو  مەدەنی  كۆمەڵگای  دەكات.  پەیڕەو 

لە  و  دەوڵەتە  نیگابانی  مەدەنی  كۆمەڵگای  گرامشیدا،  دەستوربەندیی  لە 

سیستمی سەنگەربەندیی شەڕەكانی ئەمڕۆیی دەچێت. كۆمەڵگای مەدەنی 

نەك قەڵغانی تاك، بەڵكو قەڵغانی دەوڵەتە. وەكو دەستوربەندیی ماركس، نە 

دەوڵەت و نە كۆمەڵگای مەدەنی پارێزەری تاك نین. هەردووك مەڵبەندەكە 

دەبێ گۆڕانیان بەسەر دابێت.

بەاڵم گرامشی واتای ماركسیی كۆمەڵگای مەدەنیش پەرەپێدەدات. 

رێكخستنی  لەگەڵ  مەدەنی  كۆمەڵگای  ماركسیستیی  راستڕەوانەی  نەریتی 

مادی كۆمەڵگا وەك یەك لە بەر چاو گرتبوو. گرامشی ئەوەی بە پێكهێنەری 

چوارچێوەی  لە  زیاتر  زۆر  شتێكی  بەاڵم  دەزانی،  سەرمایەداری  سیستمی 

مادی. ئەوە قەڵەمڕەوی ئاكارە ئایدۆلۆژی و كولتوریەكان بوو كە خزمەتی 

سەرمایەداری  دەوڵەتی  و  بااڵدەستەكان  چینە  گوشاری  چڕتربوونەوەی  بە 

دەكرد. گرامشی لە نێودێركردنی ئەو مەڵبەندەدا زیاتر لە هیگڵ نزیكترە 

بڕوای  بە  بوو.  دیاریكەر  ئابووری  ماركس  بڕوای  بە  ماركس.  لە  نەك 

بە  هەیە.  گرینگی  كە  ئایدۆلۆژیكە  بنەمای  و  ئابووری  بنەمای  گرامشی 

مێژوویە.  شانۆی  مەدەنی  كۆمەڵگای  ماركس،  هەروەك  گرامشیش  بڕوای 
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هاوسەنگیە  نەمانی  و  پێكهاتن  هاوپەیوەندیی  »پڕۆسەی  دەوڵەت  ژیانی 

نابەردەوامەكان« لە كۆمەڵگای مەدەنیدایە.

نێوان  لە  دەوڵ��ەت،  ماركسیستیی  واتای  پەرەپێدانی  بە  گرامشی 

حكومەت  وەكو  دەوڵەت  و  كۆمەڵگا،  سیاسیی  رێكخراوی  وەكو  دەوڵەت 

یەكپارچە  دەوڵەتی  دەستەواژەی  یەكەمیان  بۆئەوەی  دادەنێت،  جیاوازی 

بەكاردەهێنێت. ئەو دەوڵەتە فۆڕمی سیاسیی دیاری كۆمەڵگای مەدەنییە، كە 

تەنیا لە شیكاری و لێكدانەوەدایە، كە دەكرێ جیا بكرێتەوە. لە تێگەیشتنی 

چینی  كە  چاالكییانەی  ئەو  سەرجەمی  لە  بریتییە  دەوڵەت  دا،  گرامشی 

دەسەاڵتدار لە رێگای ئەوانەوە بااڵدەستیی خۆی دەپارێزێت و هەموو ئەو 

ئەو  رەزامەندی  دەتوانێت  ئەوانیشەوە  رێگای  لە  كە  دەگرێتەوە  شێوازانە 

كەسانە بەدەست بێنێت كە بە سەریاندا دەسەاڵتدارێتی دەكات. بەو واتایە 

هەموو ئەو چاالكییانە دەگرێتەوە كە بەگشتی بیردۆزیی سیاسی ئەوان لە 

رێگای  لە  یەكپارچە  دادەنێت. دەوڵەتی  تایبەتیدا  قەڵەمڕەوی  چوارچێوەی 

ئەو چاالكییانەوە كە لە كۆمەڵگای مەدەنیدا بەڕێوە دەچن، خۆی لە ئاكاری 

و  تاك  وشیاریی  بەمشێوەیە  بەرهەمدێنێتەوە.  سەرلەنوێ  رۆژانەدا  ژیانی 

كۆمەڵ پێكدێنێت. هۆشیارییەك كە مەبەستەكەی لە ئاكامدا هەر سەرلەنوێ 

بەرهەمهێنانەوەی دەسەاڵتی خودی سیستمی سەرمایەدارییە.

گرامشی دابینكردنی رەزامەندی لە رێگای بەكارهێنانی هێماكان و 

دەكاتەوە.  شی  هێژمووونی  وەك  ئاكارەكانی  و  دام��ەزراوە  ئەفسانەكان، 

هەژمۆنی لە روانگەی گرامشی دا كارێكی زۆر تایبەتی و بنەڕەتی هەیە. 

پەرتەوازەكانی  و  بەكۆمەڵ  ئاكارە  بۆ  فیكری  و  ئەخالقی  رێبەرایەتیەكی 

تایبەتیەكاندا...  شورا  زۆربوونەی  »لەو  دابیندەكات.  مەدەنی  كۆمەڵگای 

یەكێك یان چەنددانەی ئەوان بەشێوەی رێژەیی یان رەها زاڵە دامودەزگای 
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هێژمۆنی گروپێكی كۆمەاڵیەتی بە سەر دیتراندا )یان كۆمەڵگای مەدەنی( 

زۆرەملێ  دامودەزگای  بەرتەسكی  مانای  بە  دەوڵەت  بنەمای  پێكدێنێت: 

حكومەتی )61،ل264-5(.

لە پانتایی بەكۆمەڵ و جێگای ملمالنێی كۆمەڵگای مەدەنیدا، هەژمونی 

دابینكەری  و  رێكخەر  كە  دەردەخات  رێكخراوەیی خۆی  بنەمایەكی  وەك 

یەكێتیە. هێژمۆنی وەكو رێبەرایەتیەكی ئەخالقی و فیكری چینی بااڵدەست، 

الیەنی ئەخالقیی ژیانی سیاسی دابین دەكات، چونكە بنەمای كۆمەاڵیەتی 

شتە  كۆكراوەی  دەوڵەت  دەسەاڵتی  دەكات.  دابین  دەوڵەت  بۆ  رازیبوون 

كە  ئەوەیە  گرینگتر  لەوە  بەاڵم  دەسەاڵتە.  یاسامەندبووی  و  بەرچاوەكان 

رێگای  لە  بەڵكو  زۆرەملێ،  بەشێوەی  تەنیا  نە  دەسەاڵتە،  ئەو  سەپاندنی 

ئەوەی هەبێت  ئامادەگی  دەبێ  كۆمەڵگا  دەكرێت.  گەرەنتی  قبوڵكردنەوە 

كە دەسەاڵتی چینە بااڵدەستەكان قبوڵ بكات. كۆمەڵگای مەدەنی الیەنێكی 

بااڵدەست،  چینی  بینیی  پێش  و  ئەخالقی  روانگەی  لەودا  كە  ئەخالقییە 

كۆمەڵگایەكی چەند پارچە پێكەوە گرێ دەدات و بە یەكەوەیان رادەگرێت.

گروپێكی كۆمەاڵیەتی بەر لەوەی كە دەسەاڵتی حكومەتی بەدەست 

داسەپێنێت  خۆی  »رێبەرایەتی«ی  دەبێ  راستیدا  لە  و  دەتوانێت  بێنێت، 

ئەو  دەستەبەركردنی  سەرەكییەكانی  مەرجە  لە  یەكێك  راستیدا  لە  )ئەوە 

زاڵدەبێت،  بسەپێنێت،  دەسەاڵتەكەی  كە  كاتێك  ئاكامدا  لە  دەسەاڵتەیە(. 

بەاڵم تەنانەت كاتێك كە بە توندی دەستی بە سەر دەسەاڵتەكەدا گرتووە، 

دەبێ هەروا رێبەرایەتیش بكات )هەمان سەرچاوە، 57-63(.

بە  هیگڵ  كاریگەریی  مەدەنیدا،  كۆمەڵگای  واتاییەی  شیكاریە  لەو 

كە  كۆمەاڵیەتیەكان  ئاكارە  لە  كۆمەڵێك  دیارە:  ئاشكرا  بە  گرامشی  سەر 

رەنگدانەوەی خوی ئابوورین و لە رێگای ئەوەوە دابیندەبن، كۆمەڵێك لە 
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رێكخراوەكان كە ئەو ئاكارانە رێكدەخەن، و هەڵوێستێك بۆ یەكانگیربوونی 

دابیندەكات،  دەوڵەت  ئەخالقیی  بنەمای  كە  تایبەتیانە،  بەرژەوەندییە  ئەو 

كە  نییە  دەوڵەت  ئەوە  گرامشی  بڕوای  بە  هیگڵ،  پێچەوانەی  بە  بەاڵم 

كۆمەڵگای  رێكدەخات،  تایبەتیەكان  بەرژەوەندییە  مەدەنیدا  كۆمەڵگای  لە 

مەدەنی دەبێ رێگاچارەكانی خۆی بدۆزێتەوە. پێناسەكەی هیگڵییە، بەاڵم 

كۆمەڵگای  لە  گۆڕانكاری  كە  بنەمایەی  ئەو  ماركسییە.  ئەو  چارەی  رێگا 

مەدەنیدا پێك دێنێت، دەبێ لە نێو ئەم چوارچێوەیەدا بدۆزرێتەوە.

دووهەم: ئەوەی كە هەژمونی بۆ گرامشی پڕۆسەیەكە كە دەوڵەت 

پەیوەستە،  مەدەنی  كۆمەڵگای  رووداوەكانی  بۆ  بەردەوام  ئاوڕدانەوەی  بە 

دادەسەپێنێت،  خۆی  زاڵبوونی  پیالنی  دیسانەوە  رێگایەوە  لەو  بەردەوام 

دامەزراوەیەك  كە  كاتێك  تا  دەوڵەت  دەكات.  رێكوپێكیشی  و  هاوسەنگ 

دەسەاڵتەكەی لێوەردەگرێتەوە زیاتر پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتییە. سەرچاوەی 

نەگۆڕ و بەردەوامی دەوڵەت، كۆمەڵگای مەدەنییە، كەواتە هەژمونی شتێك 

نییە كە بكرێ جارێك بۆ هەتاهەتایە سەقامگیر بكرێت و دواتر دەستی لێ 

بەردرێت، بۆ ئەوەی داكۆكی لە خۆی بكات. دەبێ بەردەوام داڕێژرێتەوە 

و بخرێتەڕوو. پڕۆسەیەكە كە دەوڵەت دەباتە نێو پەیوەندییەكی بەردەوام 

لەگەڵ كۆمەڵگا و ئەو تواناییەی پێدەبەخشێت كە هێزێكی بنەڕەتیی بەخۆی 

ببەخشێت.

بە  خەریكبوون  لە  سیاسی  گوتاری  كاریگەر  بەشێوەیەكی  گرامشی 

پێكهاتە بەرینەكانی دەسەاڵت دەرباز دەكات و سەرنجی بەرەوالی شێوازێك 

رادەكێشێت كە لە رێگای هەژمونییەوە دەسەاڵت لەگەڵ ئەو، لە مەڵبەندی 

مەدەنیدا تەشەنە دەستێنێت. بەمجۆرە مانای دەوڵەت دەتوانێت هەروەك 

پێكهاتەكانیش  وردەكانی  رووب��ەرە  باسی  پێكهاتەكان  بەرینی  رووب��ەری 
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بكات. گرامشی دەیتوانی باسی دەسەاڵتی پڕۆسە ئابووریەكانی كۆمەڵگای 

بۆ  بابەتێك  وەكو  دەیتوانی  رادەیە  بەو  هەر  بەاڵم  بكات،  سەرمایەداری 

سەپاندنی ئەو دەسەاڵتە ئاماژە بە خێزان بكات. هەر ئەوەندە بەسە بیر 

لەوە بكەینەوە كە بە چ شێوەیەك چەمكی یاساداڕێژ دەباتە ژێر پرسیارەوە؟ 

تەنانەت بێدەسەاڵتترین تاكیش دەتوانێت یاساداڕێژی جیهانی تایبەتیی خۆی 

و  دایك  دەیكەن.  خێزاندا  ناو  لە  باوك  و  دایك  چۆن  ه��ەروەك  بێت، 

باوك، بەتایبەت باوكەكان، جیهانبینی خۆیان بەسەر منداڵەكاندا دادەسەپێنن 

ئەوە  كەواتە  )61،ل265-6(.  دادەسەپێنن  خۆیان  دەسەاڵتی  بەمجۆرە  و 

ئاشكرایە  دەسەاڵتە كە جیهانبینی تەواوی نەوەكان پێك دێنێت. روون و 

كەسێك كە لە پێكهاتەی دەسەاڵتدا لەدایكبووە، لەواندا بارهێنراوە، لەواندا 

كاری كۆمەاڵیەتی دەكات، جێگاوشوێنی پیشەگەریی ئەو لەواندایە، ئەوانە 

خوە  هەموو  ئەو  بەرهەمدێنێتەوە.  سەرلەنوێ  خۆیدا  بوونی  و  ژیان  لە 

گوێڕایەاڵنەیەكە لە دامەزراوەكاندا چێدەكات. ئەو تاكەی كە دوای سااڵنێك 

دەوڵەت  دەسەاڵتی  ئاسانی  بە  دەسەاڵت،  پێكهاتەكانی  لە  پەیڕەویكردن 

قبوڵدەكات.

هەڵوێستێكی  هەموو  پێكردەوە،  ئاماژەی  دواتر  فۆكۆ  ه��ەروەك 

بەاڵم  دەس��ەاڵت،  پەیوەندییەكانی  بۆ  هەڵوێستێكە  كۆمەاڵیەتی،  كاری 

پێكهاتە  بونیاتنەری  بە  وردانە  پڕۆسە  ئەو  فۆكۆ  پێچەوانەی  بە  گرامشی 

بەرینەكانی دەسەاڵت دەزانێت كە لە ئاستی دەوڵەتدا یاسامەند دەكرێن و 

ئاخێزگەكەشیان لە پڕۆسەكانی كۆمەڵگای سەرمایەداری دایە. سەرچاوەی ئەو 

پڕۆسە وردانە بە پێچەوانەی ئەوەی كە دواتر فۆكۆ باسی كرد، خواستی 

ئەوانە.  پێكهێنەری  لۆژیكی سیستمی سەرمایەداری  بەڵكو  نییە،  دەسەاڵت 

و  خواست  و  هەیە،  راستایەكی  و  زنجیرەییە  دەسەاڵت  دەڵێت  گرامشی 
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ئامانجێكی هەیە. چەقبەستن لە سەر چۆنیەتی باڵوبوونەوەی دەوڵەت لە 

چۆنیەتی  بە  سەبارەت  راپۆرتێك  بە  دا  گرامشی  بیردۆزیی  لە  كۆمەڵگادا 

تەواو  دەسەاڵت  زاڵی  پێكهاتەكانی  بە  شێوەبەخشین  بۆ  ئەو  رێكخستنی 

پەیوەندییە  لە  دەسەاڵت  دەڵێت،  فۆكۆ  كە  چەشنەی  بەو  ئەگەر  دەبێت. 

كۆمەاڵیەتیەكاندا گشتگیرە، بە بڕوای گرامشی زنجیرەییشە. ئەو سەرنجی 

شوێنەكاندایە،  هەموو  سەر  بە  دەوڵەت  پەیوەندییەكانی  چەقبەستنی  الی 

بەاڵم هەر بەو رادەیەش سەرنجی الی دەرخستنی ئەوەیە كە بۆچی وەها 

شێوەیەك  چ  بە  كە  ئەوەی  گرنگتر،  لەوەش  و  ئارادان  لە  پەیوەندییەك 

ئەگەری تێكشكانیان هەیە.

راپەڕین وەكو دژە هەژمونی

ئاستەدا مایابەوە، هیچ شتێك  كۆمەڵگای مەدەنی ئەگەر هەر لەو 

نەدەبوو بێجگە لە وەرگرێكی پاسیڤی ئەو هێزانەی كە لە دەوڵەت و چینە 

بااڵكانەوە سەرچاوەی دەگرت، بەاڵم لە بیردۆزیی گرامشی دا، رەهەندێكی 

چاالك و بزێو بەخۆیەوە دەگرێت، هەڵوێستێكە كە لەودا چینە بنەڕەتیەكانی 

كۆمەڵگا، هەروەها گروپەكانی دیكەش كە بەرژەوەندیەكانی خۆیان دەخەنە 

كۆمەڵگای  كە  كاتێكدا  لە  دیاریدەكەن،  چینایەتیەكان  جێگاوشوێنە  روو، 

بواری  باسدەكرێت،  تێدا  دەوڵەتی  مەشروعیەتی  كە  هەڵوێستێكە  مەدەنی 

رەزامەندبوونیشە. هەر لێرەدایە كە چینە ژێر دەستەكان دەتوانن ملمالنێ 

لە گەڵ دەسەاڵتی دەوڵەت بكەن.

بە بڕوای گرامشی كۆمەڵگای مەدەنی بە پێی پێویست شەڕخوازە، 

بەاڵم ئەو ملمالنێیە لەوانەیە باس بكرێت و هەر بە هەمان رادەش لەوانەیە 

لە  دەبێ  بااڵكان  چینە  هێژمۆنی  بمێنێتەوە.  ئاماژەگەرانە  شێوەیەكی  بە 
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رێگای دەستتێوەردانی وشیارانەی سیاسی و لە رێگای چینە ناسەرەكییەكانەوە 

بگۆڕدرێت. كۆمەڵگای مەدەنی بە شێوازی گرامشی خاوەنی زاتێكی نەگۆڕ 

نییە، كەشێكە كە بە كردەوەی دانیشتوانەكەی پێناسە دەكرێت. هەژمونی 

دەتوانێ دارایی چینە بااڵدەستەكان بێت، بەاڵم بە هەمان رادەش دەتوانێت 

بكەوێتە بەردەستی چینە ژێر دەستەكان، بەاڵم هەر چینێك بەر لەوەیكە 

دەست بە سەر دەسەاڵتی سیاسیدا بگرێت، دەبێ پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانی 

كۆمەڵگای مەدەنی بخاتە هەژمونییەوە. تەنیا لەو كاتەدا دەكرێت بنەمای 

ئەخالقیی دەوڵەت سەقامگیر ببێت.

بەاڵم گرامشی هۆشداردەدات كە تەنیا بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی 

لە  دەبێ  هەژمونی  دژە  پڕۆسەیەكی  نییە.  بەس  دەوڵەتی  یان  ئابووری، 

ناڕوونەكانی  خاڵە  گەڵ  لە  ملمالنێ  كۆمەاڵیەتیەكاندا  هەڵوێستە  هەموو 

ئەوە  سەر  لە  جەخت  فۆكۆ  پێچەوانەی  بە  گرامشی  بكات.  دەس��ەاڵت 

دەكاتەوە كە ئامانجی كۆتایی و گشتیی راپەڕین دەبێ گۆڕینی دەسەاڵتی 

سیاسی و بەدەستەوەگرتنی دەوڵەت بێت. ئەوەی كە بیردۆزیی هەژمۆنیی 

ئەو دەیكات، ئەوەیە كە رەنگە پەرە بە داوێنی خەباتی چینایەتی بدات و 

كامڵی بكات. خەباتی چینایەتی تەنیا لە سەر بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی 

لە  بەڵكو  نییە،  بەرهەمهێنەرەكان  بە دەستەوەگرتنی هێزە  یان  دەوڵەتی، 

ئەم  تا  تاك  كە  ئایدۆلۆژیایانەیە،  و  ئەندێشە  ئەو  نهێنیەكانی  الدانی  سەر 

سەردەمە لە رێگای ئەوانەوە جیهانی خۆی ناسیوە.

گرامشی پێیوایە كە بەگرتنەدەستی دەوڵەت یان ئابووری بەس نییە، 

ئەوانە تەنیا بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە چاالكییەكانی رۆژانەی 

تاكەوە هەیە. رزگاریی تاك پێویستی بەوەیە كە پڕۆسەكانی ژیانی رۆژانە 

كە ئەو بوونی خۆی لەگەڵ ئەوان رێكدەخات، لە ئەفسانەكان بەتاڵ ببنەوە 
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لە الی  تەواوی دەسەاڵتەكەی  دابێت. دەوڵەتی روسیا  بەسەر  گۆڕانیان  و 

ئەو  خۆی كەڵەكە كردبوو، هەربۆیە ساتەوەختێكی شۆڕشگێڕانە دەیتوانی 

سەرمایەداریدا  كۆمەڵگای  لە  بگرێتەوە.  جێگاكەی  و  بڕوخێنێت  دەسەاڵتە 

كە  شتەدا  لەو  بەدینایەت.  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  بێ  بە  سیاسی  شۆڕشی 

لە  وردیلەكان  و  بەشێنەیی  گۆڕانكارییە  بزووتنەوە،  شەڕی  پێیدەڵێت  ئەو 

لە  و  مەدەنی  كۆمەڵگای  دژی  لە  خەبات  پێویستن.  مەدەنیدا  كۆمەڵگای 

نێوخۆی كۆمەڵگای مەدەنی دایە. پێشێتی كۆمەڵگای مەدەنی لە بیردۆزیی 

گرامشی دا، ئاسەواری سیاسی و ستراتژیی گرینگی هەیە.

پەیوەندییە  وشەكانی  لە  بەشێك  زۆر  ماوەیەكی  هەژمونی 

دەوڵەتانە  ئەو  دەسەاڵتی  بە  ئاماژەكردن  بۆ  و  بووە  نێونەتەوەییەكان 

لەچاو  ئابوورییەوە  و  سەربازی  هونەرناسی،  بواری  لە  كە  دەبرا  بەكار 

لە  دەوڵەتەكانی دیكە لە سەرترن. ئەو دەستەواژەیە لە الیەن پۆلخانۆف 

لە  وەرزێران  و  كرێكاران  یەكێتی  لە  پرۆلیتاریا  رێبەریی  تایبەتیی  چەمكی 

دەیەی 1880دا بەكار هێنرا. بە بڕوای لێنین، هەژمونی رێگایەك بوو بۆ 

راپەڕاندنی ئەركەكان لە ژێر رێبەرایەتیی چینی كرێكاردا: »دەتوانین جەخت 

لە سەر ئەوە بكەینەوە كە بیردۆزیی لە مەڕ هەژمونی و وەدیهاتنی ئەو 

گەورەش  میتافیزیكیی  رووداوێكی  گەیاند،  ئەنجامی  بە  )لینین(  ئیلیچ  كە 

بوو« )61،ل357(. لە دەستوربەندی گرامشی دا، لەو روەوە كە ئەو لە ژێر 

كاریگەریی لینین دا بوو، هەژمونی رێگاچارەیە و باسی ئەوە دەكات كە 

لە دژی دەوڵەت و  پێشكەوتنخوازە كۆمەاڵیەتیەكان دەبێ  سەرجەم هێزە 

سیستمی سەرمایەداری یەك بگرن.

رێبەرایەتیی  كە  پەیوەندییەكە  زیاترە.  لەوە  زۆر  هەژمونی  بەاڵم 

ئەو  تا  پرۆلیتاریا  دەدات.  نیشان  چینایەتیەدا  یەكێتیە  لەو  كرێكار  چینی 
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سیستمێكی  بتوانێ  كە  بااڵدەست  و  رێبەر  چینێكی  ببێتە  دەتوانێت  ئاستە 

یەكێتیەكان بخوڵقێنێت كە ئەو ئیزنەی پێ بدات زۆرینەی جەماوەر لە دژی 

بارەیەوە  لەو  گرامشی  هەڵخڕێنێت.  بۆرژوازی  دەوڵەتی  و  سەرمایەداری 

چینی  نەتەنیا  كردوە.  ماركسیستی  بیردۆزیی  بە  بەرچاوی  یارمەتییەكی 

دەتوانن  كۆمەڵگاش  جەماوەریەكانی  و  چینایەتی  خەباتە  بەڵكو  كرێكار، 

شۆڕش بە سەرەنجام بگەیەنن. ئەو هاوپەیمانە چینایەتیانە دەبێ لە رێگای 

پرۆلیتاریاوە هاوئاهەنگ بكرێن، بەاڵم پرۆلیتاریا دەبێ لە قەدەر خۆیان دان 

بە گرینگی و مانای ئەو خەباتانەدا بنێت. شێوازەكانی دیكەی خەبات، لە 

شانۆی ماركسیستیی خەباتە كۆمەاڵیەتیەكاندا دەردەكەون.

هەژمونی یەك پێویستەهەبێت: ئەگەر چینی كرێكار دەبێ رێبەرایەتی 

یەكێتییەكی چینایەتی بكات، كەواتە بارودۆخی وەها رێبەرییەك، تێپەڕین لە 

بەرژەوەندییە ئابوورییە پیشەییە بەرچاوتەنگیەكانی پرۆلیتاریا، و پێگەیاندنی 

بەو  كرێكار  چینی  كە  ئەوەیە  گرنگتر  لەوەش  بەرفراوانترە.  روانگەیەكی 

پڕۆسەیە خۆی لە هەموو تێبینیە ئابوورییە بەرچاو تەنگەكانی خۆی دەرباز 

دەكات و دەگاتە ئەو جێگایەی كە لەگەڵ ئامانج و پێداویستیەكانی دیكەی 

هێزە نەتەوەییە خەڵكیەكان یەك بگرێت. چینی كرێكار تا ئەو ئاستە دەتوانێت 

هێزە  بەرفراوانی  كۆمەڵێكی  نوێنەری  كە  بێت  هەژمونی  خاوەن  چینێكی 

كۆمەاڵیەتیەكان بێت. بۆ چینی كرێكار، چەمكی هەژمونی بەهایەكی فێركاری 

هەیە. ئەو لەوە تێدەگات كە تەنیا كاتێك دەتوانێت سۆسیالیزم بونیات بنێت 

كە زۆرینەی هەرەزۆری ئەو چینە كۆمەاڵیەتیانە یارمەتی بدەن و پەیڕەوی 

لێبكەن، كەواتە هەژمۆنی دەگەڕێتەوە سەر ئەو پڕۆسانە كە بەرژەوەندی و 

روانگە كۆمەاڵیەتیەكان، جا چ رێبەران و چ كەسانی پشتیوانیان، یەكپارچە و 

ئاوێتە دەكەن، پەرەیان پێدەدەن وگۆڕانیان تێدا پێكدێنن.
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كردنی  سەقامگیر  بە  چینە  ئەو  پێویستی  باسی  بەمجۆرە  گرامشی 

رێبەرییەكی ئەخالقی دەكات:

تێگەیشتنی هیگڵ تایبەت بە قۆناغێكە كە لەودا گەشەی پەرەستێنی 

بورژوازی هیچ سنورێكی نەبوو، بەچەشنێك كە دەكرا باسی ئەخالقیەت، 

لە  بەاڵم  بورژوا.  دەبێتە  مرۆڤایەتی  هەموو  بكرێت:  ئەو  گشتیەتی  یان 

راستیدا تەنیا گروپێكی كۆمەاڵیەتی كە كۆتایی كاری دەوڵەت و كۆتایی خۆی 

دیاریدەكات ئەویش وەكو ئامانجێك كە دەبێ دەستی پێیرابگات، دەتوانێ 

ئەوەیە  خوازیاری  كە  دەوڵەتێك  یانی  بخوڵقێنێت،  ئەخالقی  دەوڵەتێكی 

كۆتایی بە دابەشكردنە نێوخۆییەكانی ژێر دەستەكان بێنێت )61،ل258-9(.

بەرەوپێش  دەتوانێ  كرا،  تەیار  هەژمۆنی  بە  ئەگەر  كرێكار  چینی 

بچێت و لەنێو كۆمەڵگای سیاسیدا، كۆمەڵگایەكی مەدەنی ئاڵۆز و رێكخراو 

ئەوەی  زاڵ بێت، بێ  بتوانێ بە سەر خۆیدا  تاك  لەودا  دروستبكات، كە 

كە ئەو دەسەاڵتدارێتییەی خۆی لەگەڵ كۆمەڵگای سیاسی لە ناكۆكی دابێت 

)هەمان  بێت  ئەو  ئەندامەكانی  پێگەیاندنی  و  ئەو  بەردەوامبوونی  بەڵكو 

سەرچاوە،ل268(. كۆمەڵگای سیاسی كاتێك ئەخالقی دەبێت كە گۆڕانكاریی 

نەك  دەوڵەت  كە  كاتێك  بەرێت،  لەناو  لەخۆنامۆبوو  مەدەنی  كۆمەڵگای 

و  ئەو  بەردەوامبوونی  بۆ  بەڵكو  مەدەنی،  كۆمەڵگای  لەگەڵ  دژایەتی  لە 

پەرەسەندنی گشتیی ئەو لە ئارا دابێت.

كە  چوارچێوەیەی  ئەو  كالسیك،  سیاسیی  ئابووریی  شارەزایانی 

و  جیاكردنەوە  بۆ  و  كردبوو  دیاریان  مەدەنی،  كۆمەڵگای  پێیاندەگوت 

)هیگڵی  نەریتی  وەرگرتبوو.  كەڵكیان  دەوڵەت  لە  ئەو  خودموختاربوونی 

ماركسی گرامشی(ی كۆمەڵگای مەدەنی بردە ژێر پرسیارەوە و پێكهاتەكانی 

ئەو چوارچێوەیەی ئاشكرا كرد. هەم بۆ لیبراڵەكان و هەم بۆ ماركسیستەكان، 
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ئەوە كۆمەڵگای مەدەنییە كە لە پێشەوەیە، بەاڵم ئەو هاوئاراستەییە هەر 

لێرەدا كۆتایی پێدێت. سەرەڕای ئەو جیاوازیانەش كە لە ئەندێشەی ئەو سێ 

بیردۆزە هیگڵ، ماركس و گرامشی دا هەیە، ئەوان رێبازێكیان سەبارەت 

بوو.  لیبراڵەكان  نەریتی  بەدیلی  كە  ئاراوە  هێنایە  مەدەنی  كۆمەڵگای  بە 

ئەوان ئەو گوتەی لیبراڵەكانیان قبوڵ نەبوو كە دەڵێت: كۆمەڵگای مەدەنی 

پانتایی مافەكان، تاكخوازی، خاوەندارێتی و بازاڕە و گوتیان ئەوانە الیەنە 

روكەشیەكانی ئەو چوارچێوەیەن. ئەگەر ژێرەوەی ئەم رووبەرە وەدەرخەین، 

كۆمەڵگای مەدەنی وەكو زاتی نامرۆیی نوێ خۆی دەردەخات. ئەگەر بیەوێت 

بانگەوازی مێژوویی خۆی بە ئەنجام  الیەنی بەهێزی خۆی بەدیبێنێت، و 

بگەیەنێت، دەبێ رێكبخرێت و گۆڕانكاری تێدا پێكبێت. هەركام لەو سێ 

بیردۆزە بۆ ئەو مەسەلەیە كە كێ دەبێ ئەو رێكخستنە بە ئەنجام بگەیەنێت 

و بە چ شێوەیەك دەبێ ئەنجام بدرێت، رێگا چارەی تایبەتیی خۆی هەیە، 

بەاڵم هەرسێكیان دەیانزانی ناكرێ كۆمەڵگای مەدەنی هەر بەو شێوەیەی 

كۆنتڕۆڵێكی  پەیڕەوی  دەبوایە  مەدەنی  كۆمەڵگای  بگەڕێن.  لێی  هەیە  كە 

بۆ  شیاوی  رێبەرییەكی  و  بكرایە  دیاری  بۆ  ئاقارێكی  بوایە،  ئاوەزمەندانە 

بۆ  هەوڵدان  لە  ئێستا  كە  مێژووییە  تایبەتیی  میراتێكی  ئەوە  دابینبكرایە. 

پێناسەی سەرلەنوێی كۆمەڵگای مەدەنی، باسی دەكەین.

سەرچاوە

جامعەی مدنی و دولت، لیزا چەندوك، ترجمەی: فریدون فاطمی، 

وحید بزرگی
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ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28



ئاشنابوون بە كارل ماركس

15
2

29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


