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گەڕان بە دوای راستیدا و بەرەنگاری بانگەوازی رەوشتی فریودەرانەی
ئاین ،پەرەوەردەی مرۆڤەكان بۆ گەیشتن بە كامڵ بوون لە فكر و روح،
رێنوێنی هێزە مرۆییەكان بۆ ژیانی راستەقینەی ئەم جیهانە ،ئەو ئامانجەیە
كە فیورباخ لە رەخنەگرتن لە ئایندا خۆی بە بەڵێندەر دەزانێت.
لودویگ فیورباخ فەیلەسوفی ئەڵمانی سەدەی نۆزدەیەم (-١٨٠٤
 )١٨٧٢لە خوێندكارانی هیگڵ و بەرجەستەترین نوێنەری فكری كۆمەڵەی
فەلسەفی ناسراو بە (هیگڵە چەپەكان) بوو .ئەو دواتر بە تایبەتی لە بواری
فەلسەفەی ئاین لە راكانی هیگڵ دوور كەوتەوە و بنەما تیۆرییەكانی خستە
ژێر سەرنج .بۆ نمونە هیگڵ دەیویست ئاین لە فەلسەفەدا جێ بكاتەوە،
بەاڵم ئەو بەرهەمەی لەمكارە بەدەستهات زیاتر لە هەرشتێك (خواناسی)
فەلسەفە بوو.
ناسراوترین بەرهەمی فیورباخ لەبارەی رەخنەگرتن لە ئاین ،بەتایبەتی
لە مەسیحیەت نوسراوە .باڵوبوونەوەی یەكەم بەرهەمی بە ناوی (لەبارەی
مەرگ و نەمری) كە تێیدا باوەڕی بە نەمری روح بە پووچ ناوبردبوو ،بووە
هۆكاری ئەوەی لەگەڵ توانا تیۆرییە بەرچاوەكانی بەهۆی بااڵدەستی دۆخی
ئاینی و موحافیزكارانەی ئەكادیمیك لە ئەڵمانیای سەدەی  ،١٩نەتوانێت
پۆستی مامۆستای زانكۆ بەدەستبهێنێت و ناچار بوو روو بكاتە وانە وتنەوەی
تایبەت.
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فەلسەفەی ئاینی الی فیورباخ بەوشێوەیەیە ،كە پێشبینییە ئاینییەكان
زیاتر هۆكارەكانی خۆیان لە سروشتی مرۆڤدا دەبیننەوە ،بەاڵم ئەم سروشتە
تاقیناكرێتەوە ،بەڵكو وەك خەیاڵی ئەو دنیا دوبارە دەنەخشێنرێنەوە .بۆ
فیورباخ پەروەردگار ئاوێنەی مرۆڤە ،بەاڵم مرۆڤ ئاگاداری ئەمە نیە و
نازانێت كە بەدرێژایی مێژوو خۆی ئەو ئاوێنەیەی دروستكردووە و تێیدا
بێجگە لە خۆی نابینێت .مرۆڤ سەرەتا خۆی و ئەوەی لە روح و ئیرادە و
دڵی خۆی هەیە دەهێڵێتەوە ،بۆ ئەوەی دواتر دوبارەی بكاتەوە .مەبەستی
فیورباخ لە پەروەردگار وەك ئاوێنەی مرۆڤ ،بەدڵنیاییەوە ئەم یان ئەو
مرۆڤ نییە ،بەڵكو جۆری مرۆڤایەتییە .ئەو ئاین بە هەمان (باوەڕ بە
پەروەردگار) پێناسە دەكات و بەهەمانشێوەش لێی دەڕوانێت .بە باوەڕی
ئەو مرۆڤ لە ئایندا پەنا بۆ زاتی ئارامگرتن دەبات ،بێ ئەوەی بزانێت كە
ئەم زاتە خودی ئەوە .ئاین لە دیدی فیورباخەوە رەفتاری مرۆڤ بەرامبەر
هێزی ئارامگرتنە ،بەاڵم بەشێوەیەك گوایە ئەم هێزانە هی یەكێكیترن.
بیروڕای فیورباخ لە رەخەگرتن لە ئاین كاریگەری لەسەر (كارل
ماركس ،سیگمۆند فرۆید ،ئریش ف��رۆم) و ژمارەیەكیتر لە رۆشنبیران
هەبووە .لەم نوسینەدا تیشك دەخەینە سەر بۆچوونەكانی ئەو لەبارەی
رەخنە لە ئاین:
خواستەی ئاین
لە ناوەندی فەلسەفی فیورباخدا لەبارەی ئاین ئەو ئەندێشەیە بەرچاو
دەكەوێت ،كە لە وێناكردنە ئاینیەكانی وەك (ئایدیای خودا) یان (نەمری
روح) لە سروشتی مرۆڤەوە سەرچاوەی گرتووە ،سروشتی مرۆڤ سەرەتا
لە رێگەی بیركردنەوەوە نەبووە ،بەڵكو لە رێگەی هەستەكانەوە دیاری
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دەكرێت .لە كاتێكدا كە هیگڵ لە وێناكردنە ئاینیەكاندا خاڵێكی لەبارەی
راستیە گونجاوەكانەوە دەبینیەوە ،فیورباخ پێیوابوو كە ئاین بە جەوهەری
خودی هەستەكانی مرۆڤەوە گرێدراوە .بۆ نمونە بڕوای وابوو كە ئایدیای
خودا (پەروەردگار) بەیانكەری حەزی مرۆڤە بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت و
توانا و كامڵی و باوەڕ بە (نەمری روح) لە مەیلی مرۆڤەوە بۆ نەمری بووە.
گرنگترین بەرهەمی فیورباخ لە رەخنەگرتنی لە ئاین (سروشتی
مەسیحیەت) و (وانەكان لەبارەی سروشتی ئاین)ە .لە بەرهەمی یەكەمیدا
كە ساڵی  ١٨٤١چاپكراوە ،فیورباخ نوسیویەتی «ئاین ،دوفاقی مرۆڤ لەگەڵ
ئارامگرتنە) .بە واتایەكیتر مرۆڤ پەروەردگار وەك زاتێك دەخاتە بەرامبەر
خۆی ،ئەم بەراوردكاریەش دەبێتە هۆكاری جیابوونەوەی نێوان پەروەردگار
و مرۆڤ و لێرەوە ئاین دەردەكەوێت.
دوات��ر لە بەرهەمی دووهەمیدا (وان��ە لەبارەی سروشتی ئاین)
كە یەكەم چاپی ساڵی  ١٨٥١بووە ،بۆچوونەكانی خۆی لەبارەی ئاینەوە
پەرەپێدەدات و رونتری دەكاتەوە ،هۆكاری دروستبوونی ئاین بۆ گرێدراوی
مرۆڤ بە سروشت و ترسەكانی لەو بارەیەوە گرێ دەدات .بە وتەی فیورباخ
هەستی گرێدراوی هۆكاری دەركەوتنی ئاینە ،بەاڵم بابەتی سەرەتایی ئەم
هەستی گرێ دراوی سروشتە و لەبەر ئەوە سروشت یەكەم بابەتی ئایینە.
فیورباخ لەو بارەیەوە نمونەی زۆر لەسەر ئایینە سروشتیەكان و
شێوازە مێژووییەكانی فرە خودایی پێشكەش دەكات بۆ ئەوەی نیشانی بدات،
كە ترس لە روداوە سروشتیەكان و سوپاس و پاڕانەوە دوای رزگاری ،لەم
هەستی گرێدراویەدا چ رۆڵێكیان هەبووە .بەو ئەنجامە دەگات كە بە خودا
كردنی دەركەوتە سروشتیەكان و پەرستنیان لە نێوان خێڵە سروشتیەكان،
سەرەتا و كۆنترین شێوازی ئاین بۆ مرۆڤایەتین.
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فیورباخ (هەستی كۆتایی) مرۆڤایەتیش بە یەكێكیتر لە شێوازەكانی
ئەم هەستی گرێدراوییە دەزانێت ،رایگەیاندووە كە لە ئەنجامی ئەم هەستە
یان ئاگاییەدا ،مرۆڤ درك بەو بابەتە دەكات كە بونەوەرێكە كۆتایی هەیە
و رۆژێك ئەم جیهانە بەجێدێڵێت .فیورباخ ئاینە سروشتیەكان بە سەرچاوەی
ئاینەكانی دواتر دادەنێت ،باس لەوە دەكات كە ئەم ئاینانە دەرەنجامی
دوفاقی و گومانی مرۆڤن و لە پەیوەندی نێوان ئەو و سروشتدا دروست
بوون.
ملمالنێی نێوان ئاین و كولتوور
وەك باسكرا فیورباخ دەڵێت :ئاین جیابونەوەی نێوان مرۆڤ و
سروشتی ئارامگرتن و ئەگەر وردتر بڵێین تەقینەوەی جیهانی ناوەوەی
مرۆڤە .ئەو لە نێوان ئاین و كلتوردا ملمالنێیەكی بێكۆتا دەبینێت و پێیوایە
لەكاتێكدا كە ئامانجی كولتوور هێنانەدی بەهەشتی ئەم جیهانەیە ،كاری ئاین
بەڵێنی بەهەشتی رۆژی دواییە ،بەهەشتێك كە تەنیا بە هۆی باوەڕدارییەوە
بەدەست دێت.
فیورباخ لە بەراوردكاری نێوان ئاین و كلتوردا لەمەش زیاتر تێدەپەڕێت
و روونی دەكاتەوە ،هەرچەندێك ئاسۆی مرۆڤ سنوردارتر بێت و لەبارەی
مێژوو ،سروشت و فەلسەفە كەمتر بزانێت ،بەهەمان رێژەش زیاتر بە باوەڕە
ئاینییەكانیەوە پابەندە و كەمتر هەست بە پێویستی فێربوون دەكات.
ئەو لەمبارەیەوە بەراوردی نێوان عیبری و یۆنانیەكانی كۆن دەكات
و رایدەگەیەنێت ،كە عیبرییەكان بە بەراورد لەگەڵ یۆنانیەكان نە هونەریان
هەبووە و نە زانست ،چونكە ئەوان لەم بوارەدا لە بنەڕەتەوە هەستیان بە
پێویستی نەكردووە ،بە باوەڕی ئەوان «یەهوە» خودای عیبریەكان سەرجەم
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پێداویستیەكانی ئەوانی دابین دەكرد .بە وتەی فیورباخ بۆ مرۆڤە ئاینیەكان
پەروەردگار سەرچاوەی سەرجەم زانست و فكرەكانە ،بەاڵم كەسێك كە
هەموو شتێك لە پەروەردگاردا دەدۆزێتەوە ،روحێكی هەژاری هەیە و تەنیا
لە خەیاڵ و فەنتازیای خۆیدا لە (میهرەبانی ئاسمان) چێژ وەردەگرێت.
لە دیدی فیورباخەوە سەرجەم لێكۆڵینەوەكانی پەیوەندیدار بە زانستە
سروشتیەكان بە شێوازێكی ناڕاستەوخۆ بابەتی ئەفراندنی جیهان لەالیەن
پەروەردگارەوە دەخەنە گومان و پرسیارەوە ،لەبەر ئەوە لە مەترسی چوونە
ناو دامێنی ئاتێئیزم و ماتریالیزمدان .لەسەر ئەم بنەمایە دەتوانرێت بوترێت،
كە ئاینەكان لە سروشتی خۆیاندا هەڵگری هیچ بنەما و پرەنسیپێك بۆ
كولتوور و زانست نین ،چونكە ئاینەكان تەنیا دەخوازن لە رێگەی جوانكاری
و باوەڕ بە پەروەردگار و بەهەشت ،بەسەر لەمپەڕ و گرفتەكانی سەرزەویدا
سەركەون .بەمشێوەیە فیورباخ زووتر جیاوازی نێوان ئاین و كولتوور دەبینێت
و پێیوایە لەشوێنێك كە یەكێك هەیە ،بۆ ئەوەیتر شوێنێك نییە.
فیورباخ لە بەرهەمەكانیدا زۆر زیاتر لە خواستە و مێژووی ئاین،
تیشكدەخاتە سەر سروشت و راستی ئاین .لە دیدی ئەوەوە ئاین و باوەڕ
بە خوا یەكێكن .تێزی سەرەكی ئەو لە كتێبی (سروشتی مەسیحیەت)
رایدەگەیەنێت كە ئاین پەیوەندی مرۆڤ بە خۆی یان بە واتایەكی راستتر بە
سروشتی خۆیەوەیەتی ،بەاڵم پەیوەندی بەو خودەی كە بێگانە بووە.
بە وتەی فیورباخ سروشت ساردە و شیوەنی مرۆڤایەتی نابیستێت.
سروشت بێهەستە و دەرد و ئازارەكانی مرۆڤایەتی نابینێت ،لەبەرئەوە مرۆڤ
لە سروشت هەڵدەگەڕێتەوە و روو لە ناخ و دەروون دەكات ،شوێنێك كە
لە توڕەیی دەسەاڵتە بێبەزەییەكان پارێزراو بێت و گوێیەك بدۆزێتەوە گوێ
لە ئازارەكانی بگرێت .لێرەدایە كە نهێنییەكانی ناخی خۆی ئاشكرا دەكات و
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پێكهاتەكانی دڵی خۆی هەڵدەڕێژێت .ئەم هەڵڕشتنەی ناخی مرۆڤ ،وەك
خوا خۆی دەردەخات.
لە تێڕوانینی فیورباخەوە (ه��زر ،ئیرادە ،دڵ «هەست») سێ
تایبەتمەندی مرۆڤن .بەپێی وێنا مەسیحیەكان ،خوا خاوەنی زاتێكە هەستی
هەیە ،بە دڵنیاییەوە پێویستە ئەوەمان لەبەرچاو بێت كەلە راستیدا سەرجەم
تایبەتمەندیە راستیەكانی هەستی مرۆڤایەتی بۆ وێنا كردنی خوا دەگوازرێتەوە.
بە بۆچوونی مەسیحی خوا خاوەنی هەست و سۆزە و (خۆشەویستی خوا)
بەر لە هەرشتێك لە مرۆڤ بوونی ئەودا دەردەكەوێت .لەالیەكیترەوە خودا
زاتێكی خاوەن ئیرادەیە و ئەم ئیرادەیەی لە (ئافراندن لە نەبوو) وەرگرتووە،
كە بەرهەمی ئیرادەی هێزی ئیرادەیەكی تەواو هزریدایە.
(باوەڕ بە «تپلیپ») لە مەسیحیەتدا لەسەربنەمای هەمان سێ
تایبەتمەندی مرۆڤ روونكراوەتەوە .بۆ فیورباخ «تپلیپ» خستنەڕووی
كێشمەكێشە دیاریكراوەكانی هەمان سروشتی مرۆڤە .خودا وەك باوك
بكەری بیركەرەوەیە ،خودا وەك كوڕ ،پێویستیە هەستیاری و سۆزداریەكانی
مرۆڤە ،لە ئەنجامیشدا خۆشەویستی نێوان ئەم كوڕ و باوكە ،خۆی لە (روح
القدس)دا دەبینێتەوە .بە وتەی فیورباخ ئەندێشەی كۆبونەوەی ئەم كوڕ و
باوكە ،هێشتا شتێكیان كەمە و پێویستە تەواو بكرێت ،ئەندامێكی ژن زیاد
دەكرێت كە خۆی لە (مەریەمی موقەدەس)دا دەبینێتەوە.
فیورباخ لە ئایدیای (مرۆڤبوونی خوا)شدا ئ��ارەزووی (خوابوونی
مرۆڤ) دەبینێت و بەو ئەنجامە دەگات ،كە «تپلیپ» (ئاگایی مرۆڤ لە ژیان
لە تەواوی خۆیدایە) .بە وتەی ئەو سەرجەمی ئەم بابەتانە نیشانی دەدات،
كە ئاگایی ئاینی لەسەر بنەمای نادیارییەك بنیاتنراوە و تەنیا دەركەوتنی
كێشمەكێشەكانی سروشتی مرۆڤە.
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فیورباخ جەخت لەسەر توانای تەواوی هەست لە ئایندا دەكاتەوە،
هەستێك كە لە توانایدایە سەرجەم لەمپەڕە عەقڵیەكان تێكبشكێنێت و
سەرجەم سنورەكانی سروشت تێكوەربدات ،هەستێك كە ناتوانێت لەگەڵ
دڵی مرۆڤ پێچەوانە بێت .بەڵگەی ئەم هەستە (پاڕانەوە)یە ،چونكە لە
كاتی پاڕانەوەدا مرۆڤ داوایەك لە دڵی خۆی دەكات و زاتی دۆخی خۆی
وەك بەرزترین زاتی خوایی دەبینێت .بە وتەی فیورباخ باوەڕی بێ پاڕانەوە
وێنا نەكراو و بێواتایە .لەهەمان كاتدا باوەڕی بەردەوام ،باوەڕ بوونە بە
موعجیزە ،باوەڕ و موعجیزە لێكجیا نەكراوەن .فیورباخ (موعجیزە) بە
ئارەزویەك دەناسێنێت كە (لەبەرامبەر راستەقینە و یاساكانی سروشت)
ە( ،ئ��ارەزوی هاتنەدی كارێكی سەروسروشتی) و (شتێكی دەركەوتو لە
هێزی خەیاڵ و هزری مرۆڤ)( .موعجیزە) لە هزر دێتەدەرەوە و دوبارە
دەگەڕێتەوە بۆ هزر.
فیورباخ باس لەوە دەكات كە سەرجەم جزمە بنچینەییەكانی مەسیحی
(ئ��ارەزوی هاتووەدی دڵ)ن و (سروشتی مەسیحیەت) شتێكی بێجگە لە
(سروشتی هزری مرۆڤ) نییە .پێدانی كەسایەتی بە خوا لە بوونی (عیسا)دا،
بەڵگەیەكی تەواوە بۆ ئەوەی كە بینینی خوا بااڵترین ئومێدی دڵی مرۆڤە،
(عیسا)ش هێنانەدی و سەركەوتنی ئەو ئومێدەیە.
بە وتەی فیورباخ ناسێنەرەوەی ئاین ئەوەیە كە ئەم رەوەن��دە
هەڵڕژانی پێكهاتەكانی ناخی مرۆڤ بە ئاگاییەوە روو نادات .ئەگەر ئاین
وەك ئاگایی لە خوا وەك ئاگایی مرۆڤ لەبەرچاو بگیرێت ،نابێت لەوە
بەوشێوەیە تێبگەیت ،كە مرۆڤی ئاینی ئاگاداری ئەوە بووە كە ئاگایی ئەو
لە خوا ،ئاگایی ئەو لە ژیانە ،چونكە سروشتی راستەقینەی ئاین پشت بەو
بێئاگاییە دەبەستێت.
12
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فیورباخ جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە ،كە خوا لەدەرەوەی هزری
مرۆڤ نییە ،ئەوە خوا نییە كە مرۆڤی وەك وێنەیەكی خۆی ئافراندووە،
بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەوە مرۆڤە كە خوای وەك خۆی ئافراندووە .مرۆڤ
بەبێ ئاگایی و ئیرادە خوا وەك وێنەیەك لە خۆی دەخوڵقێنێت و دواتر
رۆڵی پێدەبەخشێت ،بەاڵم ئەم ئافرێنراوە توانای بینینی ئەو رۆڵەی نییە.
ئەمە تەنیا بابەت نییە ،بەڵكو ئەم ئەفرێنراوە دواتر دەبێتە خاوەنی سەرجەم
دەسەاڵتەكان و سەرجەم شوێنەكان كۆنتڕۆڵ دەكات ،بەشێوەیەك كە مرۆڤ
بۆ رەهایی ژیانی خۆی ئیتر توانا و شوێنێكی نییە .كەواتە مرۆڤ تەنیا ئەو
كاتە ئازاد دەبێت كە ئەو دەسەاڵت و شوێنانە وەرگرێتەوە.
بە كورتی دەتوانین بڵێین كە خوا بۆ فیورباخ شتێكی بێجگە لە
(دەرخەری بێئاگایی مرۆڤ) و (هەڵڕشتنی ناخی) ئەو نییە ،خوا (جوانی و
ئارەزووەكانی) مرۆڤە ،خوا (وێنەیەك لە ئارەزوو ،بەكەس بوو ،رەهابووی
مرۆڤە) و (كۆمەڵێك لە تێگەیشتن و ئەندێشەكانی) ئەوە ،خوا ناوێكە كە
مرۆڤ لە دەفتەری خۆیدا (بااڵترین و پیرۆزترین بەهاكان) لە ژێر پێی ئەو
دەنوسێت ،خوا (وێنەدانەوەی ناڵەی ئازاردەر) و (دڵۆپە فرمێسكی چۆڕاوی
خۆشەویستی ،لە قوڵترین پەراوێز لەسەر لەناوچوونی مرۆڤە).
بەپێی ئەو بەئەنجام گەیشتنەی فیورباخ و بە یەكسان دانانی ئاین و
باوەڕ بە خوا ،سەرجەمی ئاین بە وروژان و (وەاڵمێكی هەڵە بە پرسیارە
راستەكان) ناودەبات .لەم تێڕوانینەوە ئاین (نهێنیەكی ئاشكرابووی مرۆڤە)،
(دانپێدانانی دەرەكی بە بیری ناوەكی) و (ئاشكرا كردنی نهێنی خۆشەویستی)
ئەوە.
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پێوەری راستەقینەی ئاین و پێویستی رەخنەلێگرتنی
فیورباخ لە رەخنەگرتنیدا لە ئاین ،لە نێوان (سروشتی راستەقینەی
مرۆڤناسی) لەالیەك و (سروشتی ناراستەقینەی خواناسی) لەالیەكیترەوە،
جیاوازی دادەنێت .ئەو رایدەگەیەنێت كە ناتوانرێت لە ئاین وەك رەفتاری
مرۆڤ لەگەڵ زاتی ژیانی ،كە سەرچاوەی راستەقینە و توانای رەوشتی
ئەوە سەرنجی لێبدرێت ،بەاڵم سروشتی دژی ئەو كە سەرچاوەكەی
ناڕاستەقینەیی ،لەمپەڕ ،دژبوونی هزر و ئەخالق ،خراپە ،دەمارگیری ئاینیە
لەبەرچاو نەگیرێت.
فیورباخ رایدەگەیەنێت باوەڕی بە ئاینی سروشتییە و مەبەستی ئەو
لەو باوەڕە ئەوەیە ،كە سەرجەم خورافاتەكانی لە خۆی دەركردووە ،تەنیا
رووی كردۆتە بینینە عەقڵی و زانستیەكانی سروشت و تەنیا ئەم تێڕوانینە
بە رەسمی دەناسێت .ئەو بەمشێوەیە جەخت دەكاتەوە كە تەنیا الیەنە
دەروونی و دەروونناسیەكەی بۆ ئەو گرنگە ،هەرجۆرێك تێڕوانینی بوونناسی
(ئۆنتۆلۆژیك) ( )ontologyو خواناسی ئەو بەتەواوی رەتدەكاتەوە.
فیورباخ جەخت دەكاتەوە كە «خەیاڵی ئاین» بۆ مرۆڤ بەفیڕۆچوونی
بنچینەیی هەیە و هێزی ژیانی راستەقینە ،واتە ژیانی ئەم جیهانە و سەرزەوی
ئەو دەڕفێنێت .راستی و گەورەیی لە ئایندا بۆ خورافە و سۆفیگەری
دەگۆڕێت ،رەفتاری دەمارگیری و بە پیرۆزدانان جێگەی رەوشتی راستەقینە
دەگرێتەوە .ئەو پێیوایە كە ئاین باوەڕ بۆ مەبەستێك لە ناخدا دەگۆڕێت و
ئەو بە بەرزتر لە سەرجەم یاسا سروشتییە رەوشتیەكان دادەنێت.
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=62213
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مانیفێستە
فەلسەفییەكانی فيورباخ
لوی ئالتيسێر
لە فارسییەوە :چنور فاتیح
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ال نۆڤێڵ كریتیك La Nouve
( ) lle Critiqueداوای لێكردووم كە نووسینەكانی فيورباخ هاوپێچی
كۆمەڵە [وتاری] ئێپی مەتە ( لە باڵو كراوەكانی ( )P.U.Fبكەم ،كە چەند
مانگ پێشتر باڵو كرایەوە .خۆشحاڵ دەبم بە وەاڵمدانەوەی كورتی هەندێك
پرسیار بتوانم ئەم كارە بكەم.
من گرنگترین دەق و وتارەكانی فيورباخ كە ساڵەكانی نێوان  1839بۆ
 1845لە الیەن خۆیەوە باڵوكراونەتەوە ،لە ژێر ناوی مانیفێستە فەلسەفییەكاندا
كۆمكردوونەتەوە :دەروازەیەك بۆ هەڵسەنگاندنی فەلسەفەی هیگل (،)1841
پێشەكییەك لە سەر زاتی مەسیحییەت ( ،)1841تێزە كاتییەكان بۆ چاكسازیی
فەلسەفە ( ،)1842بنەماكانی فەلسەفەی ئایندە ( ،)1843دەروازەیەك بۆ
دووەم پێداچوونەوەی زاتی مەسیحییەت ( )1843و وتارێك بۆ وەاڵم دانەوەی
هێرشەكانی شتێرنەر ( .)1845ئەم كۆمەڵە وتارە ،سەرجەم بەرهەمەكانی
فيورباخ لە نێوان  1845-1839لە خۆ ناگرێت ،بەاڵم خاڵە پێویستەكانی
هزری ئەو بە درێژایی ئەم ساڵە مێژووییانە ،دەنوێنێتەوە.
بۆچی سەردێڕی " مانیفێستە فەلسەفییەكانت" هەڵبژاردووە؟
ئەم سەردێڕە هی فيورباخ نییە .بە دوو هۆكار ئەمەم هەڵبژاردووە:
یەكەم زەینی و دووەم عەینی .هەر كەسێك كە دەقەكانی چاكسازیی
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فەلسەفە و دەروازەی��ەك بۆ بنەماكانی فەلسەفەی ئایندە بخوێنێتەوە،
تێدەگات كە ئەوانە بەیاننامەی راستەقینە و راگەیاندنی پرخرۆشی ئیلهامی
تیۆرین ،كە بڕیارە مرۆڤ لە كۆت و بەندەكانی رزگار بكات .فيورباخ
مرۆڤایەتی دەكاتە بەردەنگ .ئەو پەردە لە سەر مێژووی جیهانگیر الدەدات،
داستان و درۆكان لەناو دەبات ،راستی مرۆڤ ئاشكرا دەكات و رادەستی
خۆی دەكاتەوە .زەمەن سەرڕێژ ( )fullnessبووە .مرۆڤایەتی بە شۆڕشێك
ئاوسە كە پێدەچێت بەمزوانە روو بدات و خاوەندارێتی هەبوونی خۆی بۆ
خۆی بگەڕێنێتەوە .با مرۆڤ لە كۆتاییدا بەمە بزانێت كە ئەو لە راستیدا
( )realityدەبێتە ئەو شتەی كە لە راستیدا ( )truthهەیە :هەبوونگەلێكی
یەكسان ،ئازاد وەك برا.
ئەم چەشنە هاندان و پاڵنانە تا ئەو شوێنەی مەبەستی نوسەرەكەی
بێت بە دڵنیاییەوە مانیفێستن؛ هەر وەكچۆن بۆ خوێنەرەكانیشی وەها
بوون ،بە تایبەت بۆ ئەو رۆشنبیرە گەنج و رادیكااڵنەی  1840ەكان كە
پێكەوە لە نێو دژوازییەكانی " ناچاریی ئەڵمانیا" و فەلسەفەی هیگڵی نوێدا
گفتوگۆیان دەكرد .بۆچی 1840ەكان؟ چونكە چلەكان ،سااڵنی ئەزموونیی
ئەم فەلسەفەیە بوو .لە ١٨٤٠ەكان هیگڵییە گەنجەكان كە پێیانوابوو مێژوو
ئامانجێكی هەیە ( واتا گەیشتن بە واڵتی عەقڵ و ئازادی) بۆ گەیشتن بە
هیواكانیان واتە كۆتایی سیستمی فیۆداڵی و پاشایەتیی پڕۆس ،هەڵگرتنی
سانسۆر ،كەمكردنەوەی دەوری كڵێسا و بە كورتی دامەزراندنی سیستمێكی
پشت ئەستوور بە ئازادیی سیاسی ،هزری و ئایینی چاویان بڕیبووە
میراتگرەكانی پاشایەتی ،بەاڵم كاتێك فریدریك ویلهێلمی چوارەمی بە ناو "
میراتگری لیبڕاڵ" گەیشتە دەسەاڵت ،دیسان بە الی تۆتالیتەریدا گەڕایەوە.
ئەم سەر لەنوێ دانپێدانان و پشتڕاستكردنەوەی تۆتالیتاریزمە ،زەبرێكی
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كوشندەی لەم تیۆرە وەشاند ،كە بنەما و بەكورتی سەرجەم هیواكانی
[هیگڵییە گەنجەكان] بوو .لە بنچینەدا مێژوو دەبوو مێژووی عەقڵ و
ئازادی بێت ،بەاڵم لە واقیعدا مێژووی بێ عەقڵی و كۆیالیەتی بوو .ئەم
راستییانە وانەیەكیان بۆ فێربوون رەخساند :خودی هەبوونی ئەم دژوازییە
راستەقینەیە.
بەاڵم چۆن دەتوانرا ئەم وانەیە وەربگیرێت؟ لێرەدا زاتی مەسیحییەت
دەركەوت و دواتر نامیلكەكانی چاكسازیی فەلسەفەش .ڕەنگە ئەم دەقانە
مرۆڤایەتییان ڕزگار نەكردبێت ،بەاڵم هیگڵییە گەنجەكانی لە چەقبەستوویی
تیۆرییەكەیان رزگار كرد .هەر راست لە سەروبەندی گەورەترین ئاڵۆزیی
نێوان هیگڵییە گەنجەكان ،فيورباخ وەاڵمی پڕبە پێستی پرسیار و مشت و
مڕەكانیان سەبارەت بە مرۆڤ و مێژووی دایەوە .رەنگدانەوە و كاریگەری
ئەم سێبووری و مەراقە چل ساڵ دواتر لە ئەنگڵسیشدا دەبینرێت .فيورباخ
راست ئەو "فەلسەفە نوێیە" بوو كە هیگڵ و تێكڕای ئەو فەلسەفە هزرییەی
( )speculativeكردەوە بە تابلۆیەكی سپی ( ،)tabula rasaكە سەرجەم ئەو
جیهانەی كە فەلسەفە ناچاری كردبوو لە سەر سەر بڕوات ،دیسانەوە بخاتەوە
سەر پێ ،كە نەك تەنیا هەموو چەشنە نامۆبوون و وەهمێكی بە خراپ دانا،
بەڵكو هۆكاری بوونی ئەوانەشی ئاڕاستە كرد و نا-عەقاڵنیبوونی مێژووی بە
ناوی عەقڵەوە ،كردە بابەتی بیركردنەوە ،هەڵسەنگاندن و رەخنەگرتن ،لە
ئەنجامیشدا ئایدیا و راستی پێكەوە ئاشت كردەوە ،پێویستیی ئەم دژوازییە
لە جیهان و پێویستیی رزگارییەكەی تێگەیەنراو كرد .هەر بۆیە هیگڵییە
نوێیەكان ،هەر وەكچۆن ئەنگڵسی پیر ناچاربوو پەسندی بكات ،تێكڕا
لە ناكاو بوونە فيورباخی .لەم رووەشەوە كتێبەكەیان وەك مانیفێستێك
وەرگرت كە رێگای داهاتوو رادەگەیەنێت.
18

ئاشنابوون بە فیورباخ

بە تایبەتی چ شتێك لەم نوسینانەدا جێ سەرنج و باڵكێشە
(سەرنجڕاكێش)؟
ئەم نوسینانە بە پلەی یەكەم خاوەن كەڵكێكی مێژوویین .من تەنیا
بە هۆی بە ناوبانگی و نەمرییەوە بەرهەمەكانی چلەكانم هەڵنەبژاردووە
( كە لە راستیدا تا ئێستاش گرنگیی خۆیان پاراستووە ،كاتێك هەندێك لە
ئێگزیستانسیالیستەكان و تیۆلۆگەكان بۆ تێگەیشتن لە سەرچاوەی كشان و
هۆگرییەكی مۆدیرن سەیریان دەكەن) ،بەڵكو بە پلەی یەكەم لە بەر ئەوەی
ئەم بەرهەمانە هی ساتەوەختێكی مێژوویین و دەورێكی مێژوویی گرنگیان
هەیە ( هەڵبەت لە نێوان بازنەیەكی سنووردار ،بەاڵم بازنەیەكی خاوەن
داهاتویەكی روون) .لە قەیرانی گەشەی تیۆریكی هیگڵییە گەنجەكاندا،
فيورباخ هەم شایەتە و هەم ئەكتەریش .بۆ تێگەیشتن لە نوسینەكانی
هیگڵییە گەنجەكانی  1840و 1845ەكان خوێندنەوەی فيورباخ پێویستییەكە.
بەتایبەت ئەم بابەتە دەریدەخات كە بەرهەمە سەرەتاییەكانی ماركس تا
چ رادەیەك رەنگدانەوەی بیر و هزری فيورباخە .نەك هەر تێرمینۆلۆژیی
ماركس لە نێوان  1842بۆ  ( 1845بەخۆ نامۆبوون ،هەستیی چەشن،
هەستیی گشتی ،بەراوەژوویی دانراو و گوزارە و  )...فيورباخییە ،بەڵكوو
پێدەچێت لەوەش گرنگتر خودی کێشەداری فەلسەفیی سەرەكی بێت.
وتارگەلێك دەربارەی ئاریشەی جولەكە ،هەڵسەنگاندنی فەلسەفەی مافی
هیگڵ ،ناكرێ لە دەرەوەی زەمینەی کێشەداری فيورباخەوە لێی تێبگەیت.
بە شێوازێكی سروشتی ،ئەو بابەتە سەرەكییانەی ماركس داویەتە پێش چاو،
بابەتە سەرەكییەكانی هزری فيورباخ تێدەپەڕێنێت ،بەاڵم پڕۆژە و کێشەداری
تیۆرییەكەی هەر هەمان [فيورباخە] .ئەگەر بمانەوێت شێوازی دەربڕینی
ماركس بەكار بهێنین[ ،ئەوا دەردەكەوێت] كە تا  1845خۆی لەم کێشەدارە
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جودا نەكردەوە .ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی یەكەم بەرهەمێكە كە دابڕانێكی
وشیارانە و بنەبڕ لە فيورباخ و كاریگەرییە فەلسەفییەكانی پیشان دەدات.
خوێندنەوەی بەراوردكارانەی نوسینەكانی فيورباخ و بەرهەمە سەرەتاییەكانی
ماركس ،خوێندنەوەیەكی مێژوویی بۆ بەرهەمەكانی ماركس و تیگەیشتنێكی
باشتر لەم گەشە كردنە دەڕەخسێنێت.
ئایا ئەم تێگەیشتنە مێژووییە گرنگی تیۆری هەیە؟
بە دڵنیاییەوە .كاتێك نوسینەكانی نێوان ساڵەكانی  1839بۆ 1845ی
فيورباخ بخوێنرێتەوە ،دەتوانرێ وەرگرتنی بە ئاشكرا ببینرێت ،كە زۆربەی
چەمكەكان بۆ پاساوی خویندنەوە ئەخالقییەكانی ماركس دەكرێت ،لەم
بەرهەمانە وەرگیراون .دەربڕینی گرنگی وەك؛ " ئەم جیهانیی بوونی
فەلسەفە" .بەراوەژوویی نیهاد و گوزارە"" ،بۆ مرۆڤ ،ریشە خودی مرۆڤە"،
" دەوڵەتی سیاسی ،هەستیی چەشنی مرۆڤە" " ،سەركوت و بەدیهێنانی
فەلسەفە" " ،فەلسەفە سەری رزگاریی مرۆڤە و پڕۆليتاریا دڵیەتی"  ،هتد
و هتد ...ئەو دەستەواژانەن كە راستەوخۆ لە فيورباخەوە وەرگیراون،
یان راستەوخۆ لەو ئیلهامیان وەرگرتووە .تەواوی دەربڕینە مرۆڤگەراییە
نمونەیییستەكانی ماركس ،فيورباخین .دەبێ قایل بین بەوەی كە ماركس
تەنیا وتەی فيورباخ ناگێڕێتەوە و دووبارەی ناكاتەوە ،ئەو فيورباخەی هەر
وەك ئەم مانیفێستانە نیشانی دەدەن بەردەوام بیر لە سیاسەت دەكاتەوە،
بەاڵم بە دەگمەن قسەی لێدەكات .هەموو ئاڵۆزیی فیكری ئەو بە رەخنە
گرتن لە ئایین ،خواناسی و دەمامكی سكۆالری خواناسی واتا فەلسەفەی
فیكر و ئەندێشەیی بوو .بە پێچەوانەوە ئەوەی فیكر و هزری ماركسی
گەنجی بە خۆوە خەریك كردبوو ،لە پێشدا سیاسەت بوو و دواتر ئەو
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شتەی كە سیاسەت بۆی دەبێتە بابەتێكی وەك بەهەشت :ژیانی بابەتیی
مرۆڤی لە خۆ نامۆ ،بەاڵم سەبارەت بە پرسی جوولەكە ،رەخنەی فەلسەفەی
مافی هیگڵ و ئەوانیتر و تەنانەت لە خێزانی پیرۆزیشدا ،ماركس شتێك
زیاتر لە فيورباخییەكی ئاوانگارد (پێشڕەو) نییە كە کێشەدارێكی ئەخالقی
بۆ تێگەیشتنی مێژووی مرۆڤایەتی بە كار دەهێنێت .بە دەربڕینێكی دی؛
دەتوانین بڵێین كە لەم كاتەدا ،ماركس تیۆری لە خۆ نامۆ بوون ،كە تیۆریی
فيورباخ سەبارەت بە سروشتی مرۆڤە ،لە سیاسەت و چاالكییە بابەتییەكانی
مرۆڤدا بەكار دەهێنێت ،بەر لە گەشەكردنی ئەمە بۆ ناو ئابووریی سیاسی
لە دەستنوسە ئابووری و فەلسەفییەكانی  .1844ئەم بابەتە زۆر گرنگە كە
سەرچاوەی سەرەكیی ئەم چەمكە فيورباخیانە بناسین و بزانین نەك لەبەر
هەڵسەنگاندنی هەموو شت بە پێی ستانداردی گەڕانەوەیی و بەڵگاندن ( ئەم
چەمكە هی ماركسە و ئەوە هی فيورباخ) بەڵكو بۆ دووركەوتنەوەی لەوەی
كە کێشەدار ،چەمكێك بە هی ماركس دابنێین كە خۆی داینەهێناون بەڵكو
تەنیا قەرزی كردوون .تەنانەت گرینگتریشە كە بزانین ئەم چەمكانە نەك
بە شێوەی تاك و تەنیا و جیاواز بەڵكو بە گشتی و وەك كۆمەڵێك بە قەرز
وەرگیراون :ئەم كۆمەڵە بە تەواوی لە کێشەداری فيورباخەوە سەرچاوەی
گرتووە .خاڵی گرنگیش هەر ئەمەیە .بە قەرز وەرگرتنی چەمكێك بە
شێوەی جیاواز تەنیا دەتوانێت گرنگییەكی رێكەوتی و پلە دووی هەبێت.
بە قەرز وەرگرتنی چەمكێك بە شێوەی جیاواز (لە بوارەكەی) ،قەرزدار
بەرامبەر بە دەق و ئەو بوارەی كە چەمكەكەی لێ هەڵهێنجاندووە ،بەرپرس
ناكات (بۆ نمونە قەرز وەرگرتن لە سمیت ،ریكاردۆ ،هیگڵ لە كاپیتاڵ).
بەاڵم بەقەرز وەرگرتنی كۆمەڵەیەكی سیستماتیكی پێكەوە پەیوەست لە
چەمكەكان ،قەرزكردنی کێشەدارێكی واقیعی ناتوانێت بە هەڵكەوت بێت
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و كەسی قەرزوەرگریش لێی بەرپرسە .بە ڕای من بەراوردی مانیفێستە
فەلسەفییەكانی فيورباخ و بەرهەمە سەرەتاییەكانی ماركس زۆر ئاشكرا
نیشانی دەدات ،كە ماركس بۆ ماوەی دوو یا سێ ساڵ کێشەداری فيورباخی
وەرگرتبوو بە راستی خۆی لەودا دەدۆزییەوە؛ بۆ ئەوەی باشتر لە واتای
قسەكانی ماركس لەم قۆناغەدا تێبگەین و تەنانەت ئەوكاتەی كە ئەم
چەمكانە كاریگەری لە سەر خوێندنەوەكانی دواتر ( بۆ نمونە لە مەیدانی
سیاسەت ،ژیانی كۆمەاڵیەتی ،چینی كرێكار ،شۆڕش و هتد) دادەنێت و
هەر بۆیەش پێدەچێت بەتەواوەتی ماركسیستی خۆ بنوێنێت ،پێویستە كە لە
ناوەندی ئەم بەراوردە شوناسییەدا دابنێین و بۆ سەرجەم دواهاتە تیۆریك
و دەرەنجامەكانی بگەڕێین و پێیاندا بچینەوە .من هەست دەكەم كە
ئەمە ئەركێكی پێویستە ،چونكە ئەگەر ئەمە راست بێت كە ماركس گشت
کێشەداری فيورباخ وەردەگرێت ،كەواتە دابڕانی لە فيورباخ و " جودابوونەوە
بە ناوبانگەكەی لە وشیارییە فەلسەفییە پێشووەكانی" دەاللەت لە گرتنە
بەری کێشەدارێكی نوێ دەكات ،كە تەنانەت ئەگەر هەندێك لە چەمكە
پێشووەكانیش ئاوێتەی بێت ،ئەم كارە لە ناو تێكڕاییدا ئەنجام و گرنگی بە
شیوازێكی ڕیشەیی نوێ دەدات .پێی خۆشحاڵ دەبم بتوانم ئەم بابەتە لە
رێگەی وێنەیەك لە مێژووی یۆنان روونتر بكەمەوە كە ماركس خۆی بە
كاری هێناوە :دوای پاشەكشەیەكی گەورە لە بەرامبەر هێزە پارسەكاندا،
تێمیستۆكلیس پێشنیاری دایە دانیشتوانی ئاتێن ،كە شارەكەیان بەجێ بهێڵن
و داهاتووی شارەكەیان لە سەر توخمێكی نوێ واتا دەریا بنیات بنێن.
شۆڕشی تیۆری ماركسیش دەقاودەق هەر ئەم بونیاتنان لە سەر توخمێكی
نوێیە دوای رزگاركردنی لە توخمە كۆنەكان واتا توخمی فەلسەفەی هیگڵ
و فيورباخ ،بوو.
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دەكرێ بە دوو شێواز سەیری ئەم کێشەدارە نوێیە بكرێت :سەرەتا،
لە نوسینەكانی ماركسی پێگەیشتوودا ( ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی ،هەژاریی
فەلسەفە ،كاپیتاڵ و هتد) ،بەاڵم ئەم بەرهەمانە هیچ شیكردنەوە و
دەربڕینێكی سیستماتیك لە هەڵوێستە تیۆرییەكانی ماركس بە بەراورد
لەگەڵ دەربڕینەكانی هیگڵ بۆ فەلسەفەكەی خۆی لە دیاردەناسیی رۆح،
ئەنسیكلۆپێدیای زانستە فەلسەفییەكان ،لۆژیك ،هەروەها شیكردنەوەكانی
فيورباخ بۆ فەلسەفەكەی خۆی لە بنەماكانی فەلسەفەی ئایندە ،لە خۆناگرێت.
نوسینەكانی ماركس یان مشتومڕن ( ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی ،هەژاری فەلسەفە)
و یان لێكدانەوەی سەلماندن ( كاپیتاڵ) .ئەوەی كە بكرێ ناوی هەڵوێستی
تیۆری ماركس یان بە هەندێك دوودڵییەوە فەلسەفەكەی ،لێ بنێیت ،لەم
بەرهەمانەدا كاریگەری هەیە و ئەكتیڤە ،بەاڵم لەم بەرهەمانەدا نێژراوە
و ئاوێتەی كەڵكەڵە رەخنەئامێزەكان و شێوازی خودی پەڕگیری ()heuristic
ئەو بووە و ئاڵۆزكاوە .ئەگەر هەشبێت زۆر بە كەمی بە راشكاوی و
سەبارەت بە خۆیان بە شێوازێكی سیستماتیك و بەرباڵو ،كەوتوونەتە بەر
باس .بێگومان ئەم دۆخە ،ئەركەكانی توێژەرەكان ئاسان ناكات .لێرەدا
زانینی کێشەداری فيورباخ و ئەوەی كە بۆچی ماركس لە فيورباخ جودا
بۆوە دەتوانێ یارمەتیدەرمان بێت .لەبەر ئەوەی لە رێگەی فيورباخەوە
دەتوانین دەسڕاگەیشتنێكی ناڕاستەوخۆمان بە کێشەدارە نوێیەكەی ماركس
هەبێت .دەتوانین تێبگەین ئەمە چ کێشەدارێك بوو كە ماركس لێی دابڕا،
ئەو ئاسۆ تیۆرییە نوێیانە كەشف بكەین كە دابڕان كردییەوە ،ئەگەر ئەمە
راست بێت كە دەكرێ كەسێك لە رووی ئەو شتانەی كە نەرێیان دەكات
هەر بە قەد ئەو شتانەی كە بڕوای پێیانە ،بناسین ،ئەوكات دەتوانین
بیرمەندێكی وردبینی وەك ماركس لە رووی الیەنەكانی جودابوونەوەی لە
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فيورباخ بە قەد دەربڕین و تێڕوانینەكانی دواتری بناسین و شیبكەینەوە.
لەو رووەوە كە ئەم دابڕانە لە فيورباخ لە كاتێكی چارەنوسساز لە پڕۆسەی
بەرهەم هاتنی هەڵوێست و تێڕوانینی تیۆریی ماركسدا روودەدات ،ئەوا
تێگەیشتنی فيورباخ دەبێتە كەرەستەیەكی بێ ئالتێرناتیڤ بۆ دەستراگەیشتن
بە هەڵوێستی فەلسەفیی ماركس ،كەرستەیەكی بەهێز و دەوڵەمەند بە هۆی
دەاللەتە تیۆرییەكانییەوە.
هەستدەكەم لە هەندێك الیەنەوە مەسەلەی تێگەیشتنێكی باشتر لە
پەیوەندیی نێوان ماركس و هیگڵ مومكین دەكات .ئەگەر ئەم دابڕانە لە
نێوان ماركس و فيورباخ دا هەیە ،كەواتە دەبێ رەخنەكانی ماركس لە
هیگڵ كە لە زۆربەی بەرهەمە سەرەتاییەكانیدا دەبینرێت تا ئەو جێگەی ،كە
دەگەڕێتەوە بۆ پێشگریمانە كۆتاییەكانی فەلسەفەكەی ،وەك رەخنەی ناتەواو
و تەنانەت هەڵەش لە بەرچاو بگیردرێت ،چونكە ئەم رەخنانە ،رەخنە لە
روانگەی فيورباخن ،تێڕوانینێك كە دواتر خودی ماركس رەتی كردەوە.
ئێستا ،زیاتر لە بەر ئاسانی ،هۆگرییەكی بەردەوام و پاك هەیە ،كە پێیوایە
هەرچەندە ماركس دواتر تێڕوانینەكانی گۆڕی و باشتری كرد ،بەاڵم لە هەر
حاڵدا رەخنەی ماركس لە هیگڵ لە بەرهەمە سەرەتاییەكانیدا پاساوهەڵگرە و
دەبێ بپارێزرێت ،بەاڵم بۆ ئەمەش دەبێ ئەم راستییە بنەڕەتییە كە ماركس
كاتێك تێگەیی ،كە رەخنەی فيورباخ لە هیگڵ رەخنەیەكە لە ناو خودی
فەلسەفەی هیگڵەوە ،وازی لێهێنا و خۆی لێی جودا كردەوە و لە بەرچاوی
نەگرت ،هەروەها ئەوەی كە فيورباخ هێشتا فەیلەسۆفێك بوو كە هەرچەندە
بە راشكاوانە رووكاری بینای هزری هیگڵی ژێراوژوور كرد ،بەاڵم پێكهاتەی
كۆتایی و بنەماكانی واتا پێشگریمانە تیۆرییەكانی پاراست .لە تێڕوانینی
ماركسەوە فيورباخ لە نێوان سنوورەكانی فەلسەفەی هێگڵدا وەستا بوو لەم
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رووەوە ،كە تەنیا بنەماكانی هیگڵی لە دژی خودی هیگڵ بەكاردەهێنا ،ببوە
زیندانیی ئەم فەلسەفەیە نەك رەخنەگریی .ئەو " توخمەكانی" ئەم فەلسەفەی
نەگۆڕیبوو .رەخنەی راستەقینەی ماركسیستی لە هیگڵ رێك پشتی بە گۆڕینی
ئەم توخمانە دەبەست ،واتا پشتی بە تەرك كردن و وازهێنان لەو کێشەدارە
فەلسەفییەی ،كە فيورباخ زیندانییەكی سەركەشی ئەو بوو.
بۆ ئەوەی سوودی تیۆریكی ئەم روب��ەڕوو بوونەو بەرجەستەیەی
نێوان هزری ماركس و فيورباخ ،كە كاریگەریی لە سەر مشت و مڕەكانی
ئێستاش هەیە ،كورت بكەمەوە دەبێ بڵێم ئەو شتەی لەم دابڕانە دووانەدا،
سەرەتا لە هیگڵ و دواتر لە فيورباخ ،خاوەن گرنگییە واتای راستەقینەی
خودی وشەی فەلسەفەیە .فەلسەفەی ماركسیستی لە دژوازی لەگەڵ مۆدێلە
كالسیكەكانی فەلسەفەدا ،دەتوانێ چی بێت؟ یان هەڵوێستی تیۆریی کێشەداری
ئەو فەلسەفە سوننەتییەی هێگڵ دوایین تیۆریسیەنی بوو ،فيورباخ بێهوودە
هەوڵی خۆرزگار كردنی لێ دەدات ،دەتوانێ چی بێت؟ دەكرێ وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بە شێوازێكی نەرێنی لە بەرهەمەكانی خودی فيورباخ تێبگەیت ،ئەم
دوا شایەتەی " وشیاری فەلسەفی" سەرەتایی ماركس ،دوایین ئاوێنەیەكە ،كە
ماركس پێش نەرێ كردنی وێنە قەرزییەكەی و داڕشتنی وێنەی راستەقینەی
خۆی ،لەوێدا سەیری خۆی كرد.
ئۆكتۆبەری 1960
* ئەم دەقە وەرگێڕانی بەشی یەكەمی ئەم كتێبەیە ،كە بێهزاد باقری
كردوویەتی بە فارسی ،لە ژمارە حەوتی گۆڤاری خاك دا باڵوكراوەتەوە:
Trans. By Ben Brewster, The Penguin press 1969, FOR
MARX, Louis Althusser
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لودویگ فيورباخ و كۆتایی فەلسەفەی
كالسیكی ئەڵمانی
كرێكارانی جیهان یەكگرن!
ئەنگلس
لە فارسییەوە :ساالر ڕەشید
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«ماركس و ئەنگلس بە لێبڕاوەترین شێواز ،داكۆكییان لە ماتریالیزمی
فەلسەفی كردووە و چەندین جار روونیانكردۆتەوە ،كەهەر جۆرە الدانێك
لەم بنەمایانە ،هەڵەیەكی گەورەیە .تێروانینەكانیان زۆر بە ڕۆشنی و بە
درێژی لەو دوو پەڕاوەی ئەنگلس« :فيورباخ» و «ئانتی دۆهرینگ» ،كە
هاوشێوەی «مانیفێستی كۆمونیست» ،لە ڕێزی ئەو كتێبانەیە كە دەبێت
هەردەم لە بەردەستی هەر كرێكارێكی وشیاردا بێت ،خستوەتەڕوو».
لينین
پێشەكی
كارل ماركس لە پێشەكی پەرتووكەكەی «دەربارەی رەخنە لە ئابوریی
سیاسی» ،چاپی بەرلین  ،1859باسی ئەوە دەکات كە چۆن لە ساڵی  1845لە
برۆكسل ،پێكەوە بڕیاری ئەوەماندا كە «هەردووك پێكەوە ،تێڕوانینەكانمان»
یانی تێگەیشتنی ماتریالیستانە بۆ مێژوو ،كە بە شێوەیەكی سەرەكی لەالیەن
ماركسەوە داڕێژران «بەپێچەوانەی تێڕوانینە ئایدیۆلۆژییەكانی فەلسەفەی
ئەڵمانی دابڕێژین و لە ناوەرۆكی كارەكەوە ،حیسابی خۆمان ،لەگەڵ
ویژدانی فەلسەفیی پێشوومان ،یەكال بكەینەوە .ئەم نیازەی ئێمە ،بەشێوەی
رەخنەگرتن لەو فەلسەفەیەی كەلە پاش هیگڵ پەیدابوو ،بەئەنجام گەییشت.
زۆر دەمێك بوو ،دەستنوسەكە -كەپێكهاتبوو لە دوو بەرگی گەورە،
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بەقەوارەی هەشتیەك -گەیشتبووە جێگای چاپ ،یانی وستفالیا ،كاتێك
ئێمەیان ئاگاداركردەوە ،كە بە هۆی گۆڕانی هەلومەرجەكەوە ،مەحاڵە
پەرتووكەكە لە چاپ بدرێ .بەاڵم لەبەرئەوەی ئێمە بەمەبەستی سەرەكیمان
– كە ڕۆشنكردنەوەی مەسەلەكان بوو بۆ خۆمان گەییشتبووین ،ئەوا بە
خۆشحاڵییەوە ،دەستنوسەكەمان خستە بەردەم رەخنەی مشكە كرتێنەرەكان.
لەو كاتەوە ،چل ساڵ زیاتر تێپەڕیوە و ماركس كۆچی دوایی كردووە.
بۆ هیچ یەكێكمان ،ئەو هەلە نەڕەخساوە ،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 فيورباخە ،كەلە هەندێك الیەنی دیاریكراودا،
ئەڵقەی پەیوەندی نێوان هیگڵ و تیۆرییەكەی ئێمەیە ،بەهیچ جۆرێك
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
ئەڵمانیا ،بە تایبەت لە ئینگلتەرا و لە واڵتە ئەسكاندیناڤییەكان،جۆرێك
بۆرژوانەی بە خۆی بینی .وەك دەرئەكەوێ ،تەنانەت لە ئەڵمانیا ،هەر
هەموو ئەو چێشتە بێتامە ئیختیارییەیان پێئەگەیان ،كەلە زانكۆكاندا بە ناوی
فەلسەفەوە پێشكەشیان دەكرا.
لەبەرئەوە هەتا ئەهات زیاتر ،ئەوەم لەال گەاڵڵە دەبوو ،كە چۆن
تێڕوانینی خۆمان لەسەر فەلسەفەی هیگڵ ،بەشێوەیەكی كورت و رێكوپێك،
یانی چۆن لێیەوە دەستمانپێكرد و چۆن وازمان لێهینا ،بخەمە ڕوو .هەروەها
دەبێ بە تەواوەتی دان بەوەدا بنێم كە چۆن ئێمە قەرزارباری فيورباخین
و چۆن لە سەردەمی تۆفان و هێرشدا( ،)1لە پاش هیگڵ ،لە هەموو
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فەیلەسوفێكی دیكە زیاتر ،كاریگەری گەورەی بەسەرمانەوە هەبوو .لەبەرئەوە
من زۆر بە خۆشحاڵییەوە ،پێشنیازی دەستەی دەرهێنەری گۆڤاری نوێی تزایت
(« Neue Zwit« )2م قبوڵكرد ،كە ئەویش نوسینەوەی شیكردنەوەیەكی
رەخنەگرانە لەو پەرتوكەی شتاركە كە لەسەر فيورباخ بوو .نوسینەكەم لە
ژمارە چوارەم و پێنجەمی گۆڤاری ناوبراو لە ساڵی 1886دا باڵوكرایەوە و
ئێستاش بە چاپێكی سەربەخۆ ،كە پێیدا چوومەتەوە ،باڵودەکرێتەوە.
پێش ئەوەی ئەم دێڕانە بۆ چاپخانە بنێرم ،دەستنوسە كۆنەكەی سااڵنی
-1846 1845م پەیداكرد و جاررێكی تر دەرم كردەوە .لەم دەستنوسەدا،
ئەو بەشەی كە تایبەتە بە فيورباخ ،تەواو نەكراوە .ئەو بەشەی كە تەواو
كراوە ،بریتییە لە شیكردنەوەی ناتریالستانە بۆ مێژوو ،ئەو شیكردنەوەیە
بە تەنها ئەوەپیشان دەدات كە تا چ ڕادەیەك زانیاریمان لەو سەردەمەدا،
لەبواری مێژوویی ئابوریدا ناتەواو بووە .بابەتی رەخنە لە تێۆری فيورباخ
لە دەستنوسەكەدا نییە ،هەربۆیە ئەم نوسینەم ،ناتوانم پشتی پێ ببەستم.
بەاڵم لە یەكێك لە دەفتەرە كۆنەكانی ماركس ،یانزە تێزەكەم ،كە دەربارەی
فيورباخە دۆزییەوە .ئەم تێزانە ،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
ناوی «لودڤیگ فيورباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی» ،كەلە ساڵی
 1888لە شتوتگارت باڵوكرایەوە.
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لودڤیگ فيورباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی
بەشی یەكەم :هیگڵ
ئەم بابەتەی كە لە بەردەستماندایە ،ئەمانگەڕێنێتەوە بۆ رۆژگارێك،
كەلە ڕووی كاتەوە بە قەدەر یەك وەچە لە پاش ئێمەوەیە .بەاڵم بۆ ئەم
وەچەیەی كە ئێستا لە ئەڵمانیا ئەژین ،بەجۆرێك بۆیان نامۆیە ،وەك
ئەوەی كە یەك سەدە نێوانیان بێت .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قۆناغە قۆناغی
خۆئامادەكردنی ئەڵمانیا بۆ شۆڕشی  1848بوو و هەۆچییەك لە دوای
ئەوەوە ،الی ئێمە ڕوویدابێت ،تەنها بەردەوامی ساڵی  1848و جێبەجێكردنی
ئەو ڕاسپاردانەیە ،كە شۆڕش بەجێی هێشت.
لە ئەڵمانیای س��ەدەی نۆزدەیەم ،هەروەكو فەرەنسای سەدەی
هەژدەیەم ،شۆڕشی فەلسەفی سەرتایەك بوو بۆ شۆڕشی سیاسی .بەاڵم
چ جیاوازییەكی مەزن لە نێوان ئەو دوو شۆڕشە فەلسەفییەدا هەبوو!
فەرەنسییەكان بە ئاشكرا لە بەرامبەر سەرتاپای زانستی فەرمی و كڵێسا
و هەروەها زۆر جاریش لە بەرامبەر دەوڵەت ،دەجەنگێن نوسراوەكانیان
لەو دیو سنور ،لە هۆڵەندا و ئینگلتەرا چاپ دەکران و بۆیە بە زۆریی
خۆشیان ڕەوانەی باستیل دەكرد .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
فەلسەفەی فەرمی شاهەنشاهیی پروسی! لە پشت سەری مامۆستایانێكی
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
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دوژمنی ئەو فەلسەفەیە ،كە ناڕۆشنی لە مێشكی مرۆڤ پێكدەهێنا ،نەبوو؟
بەاڵم ئەوەی كە نە دەوڵەت و نە لیبراڵەكان نەیان دەبینی ،النی كەم
كەسێك ،لە هەمان ساڵی 1833دا ،بە ناوی هاینریش هاینەوە ( )3دەیبینی.
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،
فەلسەفەی ستەمكاری و ملهوڕی ،دەوڵەتی پۆلیسی ،دادگای پاشایەتی
و سانسۆر پیرۆز ڕادەگرێت .فریدریك ولهیلمی سێیەم بەو جۆرە بیری
دەك���ردەوە ،الیەنگرانیشی بەو ج��ۆرە بیریان دەك���ردەوە .ب��ەاڵم بەالی
هیگڵەوە ،هەر شتێك كە بوونی هەیە ،بەهیچ جۆرێك ،بەب ێ 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
بەب ێ چەندوچوون ،شتێكی واقیعییە ،خودی هیگڵ ،بۆ نمونە« ،یاسای
باجی دیاریكراو»ی باس دەكرد ،بەاڵم ئەوەی كە پێویستییە ،سەرئەنجام
وەك ماقوڵ دەرئەكەوێ ،بەم پێییە ،ئەگەر ئەو تێزەی هیگڵ لەگەڵ
دەوڵەتی پروسی ئەو سەردەمە بەكاربەرین ،ئەوا تەنها ئەم مانایەی دەبێت:
ئەم دەوڵەتە بەو ڕادەیەی كە پێویستە ،بە هەمان ڕادەش ماقوڵە و لەگەڵ
ژیریدا جووت دێتەوە .ئەگەر بەم حاڵەوە ،لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەم دەوڵەتە
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گەندەڵە و پاساوی گەندەڵیی دەوڵەت ،لە گەندەڵی دەستوپێوەندەوەیە.
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 سیستمێكی
سیاسیی وەیان كۆمەاڵیەتی 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
ساڵی  1789بە ڕادەیەك ناواقیعی بوو .یانی بە ڕادەیەك كە پێویستی
مانەوەی بە هیچ جۆرێك نەمابوەوە و بەڕادەیەك ناماقوڵ بوو ،كە پێویست
بوو شۆڕشی مەزن ،كە هیگڵ هەمیشە بە شۆڕوشەوقێكی زۆرەوە باسی
دەكرد ،بیروخێنێت .لەبەرئەوە پاشایەتی لێرەدا ناواقیعیی ،بەاڵم شۆڕش
واقیعی بوو .ڕێك بە هەمان شێوە ،هەموو ئەو شتانەی كە لە ڕابوردودا
واقیعیی بوون ،لە ڕەوتی پەرەسەندندا ،دەبنە ناواقیعی و پێویستیبوون و
مافی ژیانی خۆیان ،هەروەها سیفەتی ماقوڵێنی ،لە دەستدەدەن .واقیعەتی
نوێ ،كە بۆ ژیان بشێت ،جێگاە واقیعەتی لەناوچوو دەگرێتەوە ،ئەگەر هاتوو
كۆنەكە ژیربوو ،وە بەبێ بەرگریی ،بە چارەنوسی خۆی ڕازی بوو ،ڕێگایەكی
ئاشتیانە و ئەگەریش لەبەرامبەر ئەم پێویستییەدا وەستایەوە ،ئەوا رێگای
توندوتیژی بەكاردەبرێت .بەو شێوەیە ئەم تێزەی هیگڵ ،لە ژێرتیشكی
دیالێكتێكی خودی هیگڵ ،بەدژی خۆی دەگۆرێت :هەموو ئەو شتانەی
كەلە مەیدانی مێژووی مرۆڤایەتیدا واقیعین ،بە تێپەڕینی كات لەگەڵ ژیریدا
پێچەوانە دەبنەوە ،بەم پێیە هەموو واقیعەتێك بە تەبیعەتی خۆی ناماقوڵەو
هەر لەسەرەتاوە مۆری ناماقوڵی لەخۆی داوە ،هەروەها هەموو ئەوانەی
كە لە مێشكی مرۆڤدا ماقوڵن ،هەرچەندە لەگەڵ واقیعەتی بە ڕووكەش
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دژایەتیشیان هەبێت ،بڕیارە كە سبەی ڕۆژ بە واقیعەت بگۆڕێن.ئەو تێزەی
كە دەڵێت ،هەموو شتێكی واقیعی ،ماقوڵە ،بەپێی هەموو ڕێساكانی ڕێبازی
هیگڵی ،تێزێكی دیكە ئەویش هەر شتێك كە هەیە ،شاییستەی پوكانەوەیە
دەگۆڕێت .بەاڵم لەهەمانكاتدا گرنگیی واقیعی و مۆرێكی شۆڕشگێڕانەی
فەلسەفەی هیگڵ (كە پێویستە ئێمە لێرەدا ،توێژینەوەكەمان بە دوا قۆناغی
بزوتنەوەی فەلسەفی ،كە لە سەردەمی كانتەوە دەستیپێكردووە ،سنوردار
بكەینەوە) لەوەدایە ،كە فەلسەفەی هیگڵ دوا سنوری بۆ هەر جۆرە وێنایەك
لە مەڕ دوا بەشی بەرهەمی بیر و كاری مرۆڤ دانا .لە دیدگای هیگڵەوە
ئەوەی ،كە دەبێ فەلسەفە بیزانێت ئەوەیە ،كە ڕاستی كۆمەڵە بڕوایەكی
وشك 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 نەكر ێ لەوە زیاتر 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 نمونەیی مرۆیی ،بە سەرئەنجامێكی كۆتایی ناگات .كرمەڵگەی كامڵ
و»دەوڵەتی» دوو شتن دەكر ێ بە تەنها لە دنیای خەیاڵدا بوونی هەبێت،
بەاڵم مەسەلەكە بە پێچەوانەوەیە ،هەموو سیستمە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە
مێژوودا جێگای یەكتری دەگرنەوە ،جگە لە قۆناغگەلێكی كاتیی پەرەسەندنی
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كۆمەڵی مرۆیی ،كە كۆتایی نییە لە قۆناغێكی نزمەوە بۆ بەرز شتێكی تر
نییە .هەر قۆناغێكی پێویست ،كە قەرزارباری ئەو هەلومەرج و ڕژگارەیە
كە تیایدا گەشەی كردووە ،باش و پەسەندكراوە ،بەاڵم لە بەرامبەر ئەو
هەلومەرجە نو ێ و بااڵترەدا ،كە پلە بە پلە لە هەنگاوی خودی خۆیەوە
پەیدا دەبێت و گەشە دەکات ،باشی و پەسەندێتی لە دست دەدات و
ت كە جێگا بۆ قۆناغێكی
جێگەی بۆ چۆڵ دەکات .ئەم قۆناغە ناچار دەبێ 
بااڵتر چۆڵ بكات ،كە ئەویش لە نۆرەی خۆیدا توشی داماوی و لەناوچوون
دەبێت .هەروەكو چۆن بۆرژوازی بە هۆی پیشەسازی گەورە و كێبەرك ێ و
بازاڕی جیهانییەوە ،تەواوی دامەزراوە لە مێژینە جێكەوتەكان ،كە چەندین
سەدەی دووردرێژ پیرۆز ڕاگیرابوون ،تێكوپێك ئەشكێنێ ،بە هەمانشێوە
ئەم فەلسەفەی دیالێكتیكە ،تەواوی ئەو وێنایانەی كە باسی ڕاستی ڕەها و
كۆتایی و هەلومەرجی مرۆڤایەتیی ڕەها كە جوتبێتەوە لەگەڵیاندا دەکات،
تێكوپێك ئەشكێنێ .بەالی فەلسەفەی دیالێكتیكییەوە ،هیچ شتێكی كۆتایی،
ڕەها و پیرۆز نییە ئەم فەلسەفەیە پێیوایە ،لەناوچوون مەسەلەیەكی
ناچارییە بۆ هەموو شتێك و هیچ شتێك جگە لە ڕەوتی بەردەمی گەشە
و نەمان و بڵندبونەوەی بێ كۆتایی لە نزمەوە بۆ بەرز ،توانای وەستانەوە
لە بەرامبەریدا نییە .هەروەها بۆ خۆشی ڕەنگدانەوەیەكی سادەی ئەم
پرۆسەیەیە لە هزری بیرمەنددا .ئەوە دروستە كە ئەم فەلسەفەیە الیەنی
كۆنەپارێزانەشی هەیە ،ئەویش بەو جۆرەی كە وەك شتێكی باش و پەسەند
دەڕوانێتە هەر قۆناغێكی دیاريكراو لە پەرەسەندنی زانین و پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتەییەكان لە هەلومەرج و سەردەمی خۆیدا نەك زیاتر .كۆنەپارێزی
ئەم شێوە تێگەیشتنە ڕێژەییە ،بەاڵم الیەنە شۆڕشگێڕییەكەی ڕەهایە -ئەمە
تەنها ڕەهایەكە كە فەلسەفەی دیالێكتیك پێی ڕازیی بێت.
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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
دەسپێدەکات،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.
ب��ەاڵم ئ��ەوەی لێرەدا پێویستە ب��اس بكرێت ئ��ەوەی��ە ،كە ئەو
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 كە هیگڵ
ناچاربووە سیستمێك بنیات بنێت ،سیستمی فەلسەفەیش بەپێی نەریتی
باو هەر لە میژەوە ،دەبێت بەم یان بەو ڕاستییە ڕەهایە كۆتایی بێت.
هەروەها ئەوە خودی هیگڵیشە ،بە تایبەت لە پەرتووكى «لۆژییك»ەكەی
خۆیدا ،ئاماژە بەوە دەكات كە ئەم ڕاستییە نەمر جگە لە خودی پرۆسەی
لۆژیكیی (بەمانایەكی تر :resp :مێژوویی) شتێكیتر نییە ،هیگڵ خۆی بە
ناچار دەزانێت كە كۆتاییەك بۆ ئەم پرۆسەیە دابنێت ،چونكە سەرئەنجام
ئەو پێویستە فەلسەفەكەی بە شێوەیەك لە شێوەكان كۆتایی پ ێ بهێنێت .ئەو
دەتوانێت لە «لۆژیك»دا ،لەو كۆتاییە سەرەتایەكی نو ێ دەستپێبكات ،چونكە
35

ئاشنابوون بە فیورباخ

خاڵی كۆتایی یانی بیرۆكەی ڕەهاـ كە تەنها لەبەرئەوە ڕەهایە ،چونكە
ئەو هەرگیز ناتوانێت شتێكی لەبارەوە بڵێت_ لەوێدا خۆی «دەگوازێتەوە»
(یانی دەگۆڕێت) بۆ سروشت پاشان لە شێوەی ڕۆح _ یانی بیر و مێژوو
_ دووبارە دەگەڕێتەوە بۆ خۆی .بەاڵم لە كۆتایی هەر فەلسەفەیەكدا،
بۆ گەڕانەوەیەكی لەم چەشنە بۆ خاڵی لێوەهەستان ،تەنها یەك ڕێگا
دەمێنێتەوە ،ئەویش ئەوەیە كە پێویستە كۆتایی مێژوو بەم شێوەیە وێنا
بكات :مرۆڤایەتی ،بەتەواوی دەستی بە زانینی بیرۆكەی ڕەها دەگات و
ڕایدەگەیەنێت كە زانینی ئەم بیرۆكەی ڕەهایە ،لەالیەن فەلسەفەی هیگڵەوە
بەدەستهاتوە ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوەیە كە هەموو ناوەرۆکێكی وشكەاڵتووی
سیستمی هیگڵ وەكو ڕاستییەكی ڕەها ڕابگەیەنین ،كە ئەمەش ناكۆكی
لەگەڵ شێوازە دیالێكتیكییەكەی خۆی ،كە هەموو شتێكی وشكەاڵتوو وێران
دەکات .ئەمە یانی خنكاندنی الیەنی شۆڕشگێڕیی لە ژێر فشاری الیەنی
لە ڕادەبەدەر هەاڵوسانی كۆنەپارێزانە ،نەك لە مەیدانی زانینی فەلسەفی
بە تەنها ،بەڵكو لە بواری پراكتیكی مێژووییشدایە .مرۆڤایەتی كە بە هۆی
هیگڵەوە بە بیرۆكەی ڕەها گەییشت ،پێویستە لە مەیدانی پراكتیكیشدا
تا ئەو ئاستە بچێتە پێش كە بتوانێت ،گۆڕینی ئەم بیرۆكەی ڕەهایە بۆ
واقیعەت فەراهەم بكات .بەم پێیە ،بیرۆكەی ڕەها پێویستی نە دەكرد بۆ
هاوچەرخەكانی خواستی سیاسی زۆر مەزن پێشكەش بكات ،لەبەرئەم هۆیە،
ئێمە لە كۆتایی «فەلسەفەی مافەكان»دا ئەوەمان بۆ دەرئەكەو ێ كە پێویستە
بیرۆكەی ڕەها لە ژێر سایەی پاشایەتیی پایەپایەییدا ،كە فریدریك ویلهیلمی
سێیەم ،پەیمانی بە دەستوپێوەندەكانی دەدا و پێی لەسەر دادەگرت ،بەاڵم
بەجێی نەدەگەیاندبەم ئەنجامە بگات ،یانی لە ژێر سایەی دەسەاڵتی چینە
دەسەتدارەكان ،دەسەاڵتی ناڕاستەوخۆی سنوردار مامناوەندی ،كە لەگەڵ
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پەیوەندییەكانی وردەبۆرژوازی ئەو دەمەی ئەڵمان ڕێك دێتەوە .هەروەها
هەوڵ دەدرێت كە ناڕاستەوخۆ ،پێویستبوونی چینە نەجیبزادەكانمان بۆ
بسەلمێنن.
بەهەمان شێوە ،تەنها پێویستییە دەروونییەكانی سیستمە بە ڕادەی
پێویست ئەوە ڕۆشن دەکاتەوە كە بۆچی شێوازێكی بیركردنەوەی لە
ڕادەبەدەر شۆڕشگێڕانە ،بە ئەنجامگیرییەكی سیاسیی زۆر ئاشتیانە دەگات.
بەاڵم شێوەی تایبەتی ئەم ئەنجامگیرییە بێگومان ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی
كە هیگڵ ئەڵمانی بووە و وەكو گۆتەی هاوچەرخی ،بە ڕادەیەكی بەرچاو
كورتبینی وردەبۆرژوازی بەسەردا زاڵبووە .گۆتەش هەروكو هیگڵ ،هەر
یەكەیان لە مەیدانی خۆی بە تەواوی مانا ،زێوسی ئۆلۆمپی ( )4واقیعی
بوون ،بەاڵم نە یەكەمیان و نە دووەمیان ،نەیانتوانی بە تەواوی خۆیان لە
كورتبینی وردەبۆرژوازی ئەڵمانی رزگار بكەن.
بەاڵم ئەو ڕێگەی لەوە نەگرت كە سیستمی هیگڵ ،مەیدانگەلێك
بگرێتەوە بە بەراورد لە تەك تەواوی سیستمەكانی پێشینی خۆی ،گەلێك
فراوانتر بێت و لەم مەیدانەدا ،سەروەتێكی فیكری وەها بەدەستبهێنێ كە
هەتاوەكو ئێستاش سەرمان لێی سوڕبمێنێ .هیگڵ لە فینۆمینۆلۆژی ڕۆح (كە
ئەكرێت لەگەڵ زانستی كۆرپەلەناسی و كاهینناسی رۆح بەرابەر دابنرێت،
پەرەسەندنی هەستی فەردیی لە قۆناغە جیاجیاكانیدا ،بە كورتكراوەيی ئەو
قۆناغانە دەچوێنرێت كە لە ڕووی مێژووییەوە هەستی مرۆیی پیایدا تێپەڕیوە).
لە لۆژیك لە فەلسەفەی سروشت لە فەلسەفەی رۆح كە لە لقە مێژوییە
فراوانەكانیدا ،یانی فەلسەفەی مێژوو ،ماف ،ئاین ،مێژوویی فەلسەفە و
جوانناسیی ...هتد .ڕۆشن كراوەتەوە هیگڵ هەوڵ دەدات ،لەهەر مەیدانێك
لەو مەیدانە مێژووییە جۆراوجۆرانەدا ،ئەو هێڵی پەرەسەندنە كە لە ناو
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ئەو مەیدانەدا گوزەردەکات ،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 لە هەر شوێنێك
كە پێی هەستابێت سەردەمێكی بە تەواوی هێناوەتەكایەوە .ئەوەش بۆخۆی
ڕۆشنە كە پێویستيەكانی «سیستم» ،لە زۆر الیەنەوە ناچاری كردووە كە لێرەدا
پەنا بۆ داڕشتنی دروستكراو بەرێت ،كە تا ئێستاش نەیارە بێ ئابڕووەكانی
لەو بارەیەوە لە ڕادەبەدەر هاتوهاواریانە .ئەگەر كەسێك بێهودە خۆی بە
تەماشاكردنی ئەو داڕشتنانەوە خەریك نەكات و بچێتە قواڵیی ئەو تەالرە
مەزنەوە ،گەنجینەیەكی یەكجار زۆری بەرچاودەكەوێت ،كە هەتاوەكو ئێستا
بەهای خۆی بە تەواوی پاراستوە .بەالی گشت فەیلەسوفەكانەوە ،شتێك كە
لە نێودەچێت «سیستم»ە ،ئەمەش چونكە سیستمەكان لە پێویستیی رۆحی
مرۆییەوە كە لەناوناچێت ،یانی پێویستی زاڵبوون بەسەر تێكڕای ناكۆكییەكان،
سەرچاوەی گرتووە ،بەاڵم ئەگەر بە یەكجاریی ،ناكۆكییەكان گشت البران
ئەوا ئێمە بە راستیی 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
سەرهەڵدەدات ،ناكۆكییەك كە توانای چاركردنی نییە .چاوەڕوانییەك كە لە
فەلسەفە دەکرێت ،كە بێت هەموو ناكۆكییەكان چارەسەر بكات ،وەك ئەوەیە
داوا لە فەیلەسوفێك بكرێت كارێك ئەنجام بدات ،كە تەنها تێكڕای مرۆڤایەتی
لە ڕەوتی پەرەسەندنی ڕوو لە پێشی خۆیدا دەتوانێت ئەنجامیبدات .كاتێك
كە پەی بەم خاڵە دەبەین _ئێمە لەوەدا لە هەر كەسێكی كە زیاتر قەرزارباری
هیگڵین _ سەردمی هەرجۆرە فەلسەفەیەك ،بە مانا كۆنەكەی ئەم وشەیە
كۆتایی پێدێت .ئێمە «راستیە ڕەها» كە لە ڕووی پرانسیپەوە هیچ كەسێك بە
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تەنها ،لەم ڕێگایەدا ناتوانێت دەستی پێبگات ،بەجێ دەهێڵین و لەبریی ئەوە،
لە ڕێگەی زانستە جێكەوتەكان و بەگشتییكردنی ئەنجامگیرییەكانیان بە هۆی
دیدگای دیالێكتیكییەوە ،بكەوینە شوێن راستیی ڕێژەیی ،كە دەكرێ دستمان
پێیڕابگات .فەلسەفە بە شێوەیەكی گشتیی ،لەگەڵ هیگڵ كۆتایی پێدێت،
چونكە لەالیەكەوە ڕێبازكەی هیگڵ بەرئەنجامێكی مەزنە لە گشت ئەو
پەرەسەندنانەی كەلە ڕابوردودا فەلسەفە بە خۆیەوە بینیویەتی و لەالیەكی
ترەوە ،خودی هیگڵ ئەگەرچی بێئاگایتنە بووە ،ڕێگەیەكمان ئیشان دەدات
كە لە تەنگەبەرییە پڕ پێچ و پەناكانی سیستمەكان بێینە دەر و ڕووە و
مەعریفەی واقیعیی جێكەوتووی جیهان هەنگاو بنێین.
دژوارییەك لەوەدا نییە مرۆڤ درك بەوەبكات ،كەسیستمی هیگڵ
لە چینگەی ئەڵمانیای ئالودەبوو بە فەلسەفە دەبێت چ كاریگەرییەكی مەزنی
هەبێت .ئەوە مارشێكی سەركەوتوو بوو كە دەیان ساڵی خایاند و هەرگیز
بەمەرگی هیگڵ كۆتایی نەهات .بەڵكو بەپێچەوانەوە دەسەاڵتی ڕەها
«هیگڵیزم» ،بەتایبەت لە ساڵەكانی نێوان  1830بۆ  ،1840گەیشتە ئەوپەڕی،
تەنانەت دوژمنەكانیشی كەم تا زۆر دانیان پێدا دەهێنا .لەو سلاڵنەدا بە تایبەت
بە شێوەیەكی ئاگایانە وەیان بێئاگایانە ،تیۆرییەكانی هیگڵ بەشێوەیەكی
فراوان لە زانستە جۆراوجۆرەكاندا بەكار دەهێنرا ،تەنانەت بووە هەوێنی
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.
تێۆری هیگڵ بەشێوەیەكی گشتیی ،هەروەكو بینیمان مەیدانێكی
فراوانی بۆ تیۆرەكانی پراكتیكی حیزبیی زۆر لێكجیاواز بەجێهێشت ،بەاڵم لە
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ژیانی تیۆری ئەو دەمەی ئەڵمانیا ،لە پێش هەر شتێكی دی دووشت جێبایەخی
پراكتیك بوون :ئاین و سیاسەت .هەر كەسێك زیاتر نرخی بۆ سیستمەكەی
هیگڵ دايا ،ئەوا لەهەر یەكە لەو دوو مەیدانە ئەشێ تاڕادەیەكی زۆركۆنەپارێز
ت
بێت .بەاڵم ئەو كەسەی میتۆدی دیالێكتیك بە شتێكی سەرەكی دادەنێ 
دەشێ 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 كۆنەپارێزەكە هەیە:
سیستمەكەی هیگڵ گەلێك زیاتر لە میتۆدەكەی «كاری فیكریی سەنگین»ی
بەسەر هیگڵدا سەپاندووە .نزیك بە كۆتایی سییەكان ،قوتابخانەی هیگڵیی
گەلێك ڕۆشنتر لە پێشا پارچەپارچەبوونی لێدەركەوت .ئەوانەی كە پێیان
دەوترا هیگڵییە الوەكان _باڵی _ چەپ _ وردە وردە لە تێكۆشانیان لە
دژی پیەتیستە ئەرتەدۆكسەكان( )5و كۆنەپەرستانی فیۆدال دەستیان لە
هەڵوێستی فەلسەفیی خۆبەرزلزانانە لە بەرامبەر مەسەلە گەرمەكانی ڕۆژ،
ئەو هەوڵوێستەی كە لە سۆنگەی ئەوەوە ،لەالیەن دەوڵەتەوە مۆڵەت بە
تیۆرییەكەیان درابوو و تەنانەت پارێزگاریشیان لێدەكرا ،دەستدەكێشنەوە.
كاتێك كە لە ساڵی  1840ڕیاكاریی ئەرتەدۆكسی و كۆنەپەرستیی فیۆداڵی
سەركوتگەر لە كەسایەتیی فریدریك ویلهێلمی 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 دەگات ،بەاڵم ئەم جارەیان لە پێناوی
ئامانجی ڕووتی فەلسەفییدا نییە .قەسەوباسەكان ڕاستەوخۆ دەبارەی
تێكشكاندنی ئاینی میراتیی و ئەو دەوڵەتەی لە ئارادایە بوو .ئەگەر دوا
ئامانجە كردارەكییەكان لە «( »Deutsche Jahrbucherدۆیتشە یاربیوخێر)
40

ئاشنابوون بە فیورباخ

( ،)6زۆرجار لە ژێر پەردەی فەلسەفیدا خۆی نمایش دەكرد ،ئەوا لە بریی
ئەوە ئامۆژگاریی هیگڵییە الوەكان لە «( »Rheinische Zeitungڕاینیشە
تزایتونگ) ( )7لە 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
تەكانێم بوو لەو بارەوە ،پاشان برۆنۆ باوێر لە دژی تێۆری پەیدابوونی
ئەفسانەكانی ئینجیل ،كە لەو پەڕاوەدا باسكراوە وەستایەوە و هەوڵیدا
ئەوە بسەلمێنێ ،كە ژمارەیەكی زۆری چیرۆكەكانی ئینجیل لەالیەن خودی
دانەرانی ئینجیلەكانەوە دروستكراون .مشتومڕی نێوان شتراوس و باوێر لە
شێوەی خەباتی فەلسەفی ،لە نێوان «خودئاگایی» و «جەوهەر»دا خۆی
بینییەوە .مەسەلەی چۆنیەتیی پەیدابوونی چیرۆكەكانی ئینجیل سەبارەت
بە موعجیزە یانی ،ئایا ئەم چیرۆكانە لە ڕێگای دروستكردنی ئەفسانە و بە
شێوەیەكی بێ ئاگایانە بەپێی نەریتێك كە باوبووە ،لە دەروونی كۆمۆنەكانەوە
سەریانهەڵداوە یان دانەرانی ئینجیلەكان دایانهێناون ،مەسەلەی مەعریفەی
بەرەو ئەوە پەلكێش كرد كە :هێزی بزوێنەری سەرەكیی مێژووی جیهان
كامەیە «جەوهەر»ە وەیان «هەست» .لە كۆتاییدا شتیرنەر پەیدابوو ،كە
پەیامبەری ئەنارشیزمی هاوچەرخە _ كە بتكۆنین زۆر شتی لەوە وەرگرتوە
و بە هێنانەمەیدانی «تاقانە»ی خاوەن سەروەریی خۆی «هەست»ی خاوەن
سەروەریی تێپەڕاند(.)8
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ئێمە لێرەدا درێژە بەوالیەنە لە ڕەوتی شیبونەوەی قوتابخانەی
هیگڵیی نادەین .ئ��ەوەی زیاتر بۆ ئێمە گرنگە ئەوەیە كە :پێویستییە
كرداریەكانی 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
سیستمی قوتابخانەكەی خۆیانەوە .لە كاتێكدا سروشت بەالی ماتریالیزمەوە
تاكە مەسەلەی راستەقینەیە ،لە سیستمی هیگڵدا بێجگە لە «گواستنەوە»ی
بیرۆكەی ڕەها یانی پاشەكشەی بیرۆكەشتێكی تر نییە ،بەهەرحاڵ بیركردنەوە
و بەرهەمی بیركردنەوەش یانی بیرۆكە ،لەم سیستمەدا شتی یەكەمە و
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.
لەو كاتەدا دانراوەكەی فيورباخ بە ناوی «كرۆكی مەسیحییەت»
( )9باڵوكرایەوە ،بەیەك پیاكێشان ئەو ناكۆكییەی لەناوبرد و سەركەوتنی
ماتریالیزمی سەرلەنو ێ و ڕاشكاوانە ڕاگەیاند .سروشت سەربەخۆ لە هەر
فەلسەفەیەك بوونی هەیە .سروشت ئەو بناغەیە نەشونمامان كردووە.
لە دەرەوەی سروشت و مرۆڤ شتێك نییە ،هەرچی ئەو زیندەوەرانەی
ئاسمانە كە لە خەیاڵی ئاینی ئێمەوە لەدایكبوونە ،جگە لە ڕەنگدانەوەی
خەیاڵیی خودی بوونی خۆمان شتێكی تر نییە .بەو شێوەیە تەلیسمەكە
وردووخاش كرا« ،سیستم»ەكە تێكدرا و خرایە الوە ناكۆكییەكەش تەنها بە
دۆزینەوەی ئەو واقیعە سادەیەی ،كە ئەم ناكۆكییە جگە لەوەی لە خەیاڵی
ئێمەدایە بوونێكی تری نییە ،چارەسەر بوو .پێویستە مرۆڤ كاریگەریی
ڕرزگاریبوخشی ئەم پەڕاوە هەستپێبكات ،تاوەكو بیرۆكەیەكی لەو جۆرە
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بەدەستبهێنێ .شۆڕوشەوق و وروژانەكە هەموو الیەكی گرتەوە :هەموومان
یەكسەر بووینە فيورباخیی .مرۆڤ دەتوانێت بە خوێندنەوەی «خێزانی
پیرۆز» بۆی دەربكەوێ ،كە ماركس سەرباری هەر تێبینییەكی رەخنەگرانەی،
بە چ شۆڕشەوقێكەوە پێشوازیی لەم تیۆرە نوێیە كرد و تا چ ڕادەیەك كاری
تێكرد.
تەنانەت كەموكوڕییەكیش كە لە پەڕاوەكەی فيورباخدا هەبوو ،لەو
دەمەدا كاریگەریی فيورباخی بەهێز دەكرد .شێوازی ئەدەبیی فيورباخ ،كە
لە هەندێك شوێن دروستكرا و بوو ،خوێنەرێكی زۆری بۆخۆی بەكێش
دەكرد ،بەهەرحاڵ ئەمە لەپاش سااڵنێكی دورودرێژی بااڵدەستیی هیگڵیزمی
موجەڕەد و تەماویی سروەیەكی ڕەوانبەخش بوو .پێویستە هەمان شت،
لەسەر بەخوداوەندكردنی خۆشەویستی بەشێوەیەكی لەڕادەبەدەر بڵێین.
ئەگەر ئەم بەخوداوەندكردنە پاساوێكیشی نەبێت ،دەکرێت ئەوە بكرێتە
بیانوو ،كە ئەمە وەك پەرچەكردارێك لە دژی زەبروزەنگ و دەسەاڵتی
«بیركردنەوەی پەیتی» ،كە بە هیچ كلۆجێك توانای بەرگەرگرتنی نەدەکرا،
پیشان بدرێت .بەاڵم دەبێت ئەوەمان لە یاد نەچێ ،كە «سۆسیالیزمی
ڕاستەقینە» بە تەواوی خۆی بەو دوو الیەنە الوازەی دیدگای فيورباخەوە
هەڵواسی ،ئەو «سۆسیالیزم»ەی كە لە  1844ەوە لە ئەڵمانیا ،هەروەكو
پەتایەك لە ناوەندی «ڕۆشنبیران»دا تەشەنەی كرد ،ئەو «سۆسیالیزم»ەی
كە تیایدا ،ڕستەی ئەدەبی جێگەی لێكۆڵینەوەی زانستی و ڕزگاركردنی
مرۆڤایەتی بە هۆی «خۆشەویستی» ،جێگەی ڕزگاركردنی پرۆلیتاریا لە ڕێگای
ئاڵوگۆڕی ئابووری بەرهەمهێنانی ،دەگرتەوە بە كورتییەكەی بڵێن ،نوقمی
بێزراوترین جۆەكانی گفتاری ئەدەبی و چەنەبازیی سۆزی خۆشەویستی
ببوو .بەڕێز كارل گرون نوێنەرێكی نمونەیی ئەم ڕەوتە بوو.
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پێویستە ئەوەشمان لە بیر نەچی كە قوتابخانەی هیگڵیی
هەڵوەشایەوە ،بەاڵم رەخنەگرتن لە فەلسەفەی هیگڵی هێشتا ،سەركەوتنی
بەدەست نەهێنا .شتراوس و باوێر هەر یەكەیان الیەنێك لە الیەنەكانییان
بەدەستەوە گرتبوو ،كە بە وێنەی چەكی پلمیك لە دژی یەكتر بەكاریان
دەبرد .فيورباخ سیستمەكەی 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
گوێنەدانەوە ،كارێكی ئەوەندە مەزن ،وەكو فەلسەفەی هیگڵی ،كە لە
پەرەسەندنی ڕۆحیی میللەتێكدا كاریگەرییەكی خۆی «بڵند» بكرێتەوە ،یانی
ئەركی رەخنەیە كە شێوەكەی تێكبشكێن ێ و ناوەرۆکێكی تازەش كە ئەو
بەدەستیهێناوە ،رزگار بكات .دەواتر دەبینین كە ئەم مەسەلەیە بە چ
شێوەیەك چارەسەركراوە.
بەاڵم لەم نێوەدا ،شۆڕی  1848ڕێك بە هەمان بێپەرواییەك كە
چۆن فيورباخ هیگڵی خستە كەنارەوە ،گشت جۆرە فەلسەفەیەكی خستە
كەنارەوە .لەهەمان كاتدا خودی فيورباخیشی خستەدواوە.
بەشی دووەم :ماتریالیزم
مەسەلەی بنەڕەتی گەورە لە گشت فەلسەفەیەك ،بەتایبەت لە
فەلسەفەی هاوچەرخدا ،بریتییە لە مەسەلەی پەیوەندی نێوان فیكر و بوون.
هەر لە كۆنترین چاخەكانەوە لەو كاتەوە ،كە مرۆڤ هێشتا بچوكترین
زانیاریی دەرب��ارەی پێكهاتەی لەشی خۆی نە دەزان��ی و نەی دەتوانی
لێكدانەوەیەك بۆ خەوبینین بكات  ،بەو بڕوایە گەیشتووە ،كە سەرچاوەی
فیكر و هەستی خودی لەشی نییە ،بەڵكو ئەو روحەیە كە لەو لەشەدا
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جێگیر بووە و لە پاش مردن بەجێی دێڵێت ،لەوكاتەوە ئیتر دەبوو بیر لە
پەیوەندی نێوان ئەو روحە و جیهانی دەرەوە بكاتەوە .ئەگەر روح لەكاتی
مەرگ لە جەستە جیا دەبێتەوە و درێژە بە ژیان دەدات ،ئەوا هیچ خۆیەك
لە ئارادا نییە تاوەكو بە مەرگێكی تایبەتی بۆ روح ڕازیبن .بەو شێوەیە
بیرۆكەی نەمریی روح سەری هەڵدا ،كە لەو پلەیە لە پەرەسەندن مایەی
هیچ سەرەخۆشییەك نەبوو ،بەڵكو بە وێنەی چارەنوسێكی ناچاریی دەهاتە
پێشچاو هەروەكو الی گریكەكانی بە بەاڵیەكی راستەقینە دەژمێردرا .ئەوە
پێویستییەكی ئاینی بۆ سەرەخۆشی نەبوو ،كە لە هەموو جێگەیەك بووە
هۆی هێنانەكایەوەی خەیاڵی بێزاركەری نەمریی كەسەكان ،بەڵكو ڕاستییەكی
سادە بوو ،كە ئەویش بریتی بوو لەوەی پاش قبووڵكردنی روح لەالیەن
مرۆڤەوە بەهۆی بیرتەسكی بیركدنەوەی گشتییەوە ،بەهیچ جۆرێك مرۆڤ
نەی دەتوانی ئەوە بۆ خۆی ڕۆشنبكاتەوە ،كە لە پاش مردنی جەستە روح بۆ
كۆی ئەچێت .ڕێك بەم شێوەیە ،لە میانەی دیاریكردنی هێزەكانی شروشتدا،
یەكەمین خوداكان كە لە رەوتی پەرەسەندنی دواتری ئاینزیاتر و زیاتر،
وێنەی هێزەكانی دەرەوەی سروشتی بە خۆوەگرت و هەتا لە كۆتاییدا و
لە مێشكی مرۆڤ لە ئەنجامی پرۆسەی تەجریددا خەریكبوو بڵێم :پرۆسەی
دڵۆپاندن كە لە ڕەوتی پەرەسەندنی مێشكدا ،شتێكی زۆر سروشتییە لە
فرەخوداییەوە ،كە خاوەن دەسەاڵتێكی سنورداری تا ئەم ڕادەیە یان تا ئەو
ڕادەیەیە ،كە هەندێكیان هەندێكی تریان دیاری دەکەن چەمكی خودای
تاكوتەنیا و ڕەهای ئاینە یەكتاییەكان پەیدابوو.
بەم پێیە ڕیشەی بەرزترین مەسەلەیەك لە تەواوی فەلسەفەدا،
مەسەلەی پەیوەندی نێوان فیكر و بوون ،روح و سروشت بۆ ئەو وێنا
سنوردار و تەماییانەی كە لەالی مرۆڤ لە سەردەمی دڕندەییدا هەبووە،
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كە هیچی لە ڕیشەی هەر ئاینێك لەم وێنایانەدا كەمتر نییە دەگەڕێتەوە.
بەاڵم ئەم مەسەلەیە كاتێك توانی بەوپەڕی هێزەوە خۆی بنوێنێ و تەواوی
گرنگی خۆی وەربگرێ ،كە خەڵكی ئەوروپا لە خەوی سڕبووی دوورودرێژی
سەدەكانی ناوەڕاستی مەسیحیەت بێدار بووەوە .مەسەلەی پەیوەندی فیكر
بە بوون مەسەلی ئەوەی كە روح لە پێشە و یەكەمە یان سروشت ئەو
مەسەلەیەی ،كە لە فەلسەفەی سكۆالستیكی سەدەكانی ناوەڕاستیشدا ،ڕۆڵی
گرنگی گێڕا 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 دەدەنەوە ،بەسەر
دوو ئۆردووگای گەورەدا دابەش دەبن .ئەوانەی كە جەخت لەسەر ئەوە
دەکەنەوە ،كە روح لە پێش سروشتەوەیە ئەوانەی دواتر و سەرەنجام بەم
ت ئەوە بڵێین كە
شێوەیە یان بەوی تر ،دانیان بە ئافراندنی جیهاندا نا (دەبێ 
فەیلەسوفەكان بۆ نمونە لەالی هیگڵ ئافراندنی جیهان زۆر جار شێوەیەكی
ئاڵۆزتر و نا باوتریان وەك لە مەسیحییەت بە خۆیانەوە گرتووە) ،كەمپی
ئایدیالیستی پێكدەهێنن .بەاڵم ئەوانەی كە پێیانوایە سروشت بنەڕەتییە ،ئەوا
سەربە قوتابخانە جۆراوجۆرەكانی ماتریالیزمن.
ئەم دوو دەستەواژەیە :نمونەییزم و ماتریالیزم ،جگە لەم مانایە هیچ
شتێكی دی نییە و بەكارهێنانیشی لێرەدا ،تەنها بەو مانایەیە .دواتر دەبینین
كاتێك كە مانایەك تر بەسەر ئەم دەستەواژانەدا دەدەن چ ناڕۆشنییەك
دێتەكایەوە.
بەاڵم مەسەلەی پەیوەندی نێوان فیكر و بوون ،ڕوخسارێكی تریش
لە خۆدەگرێت :پەیوەندی نێوان بیركردنەوەكانمان سەبارەت بە جیهانی
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دەورووبەرمان و خودی ئەم جیهانە چییە؟ ئایا بیركردنەوەی ئێمە لە
توانایدایە كە جیهانی واقیعی بناسێت ئایا لە وێنا و چەمكەكانمان لە مەڕ
جیهانی واقیعی دەتوانین 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 نمونە وەاڵمی پۆزەتیڤی هیگڵ بەم مەسەلەیە ،خۆی
بۆ خۆی ڕۆشنە :ئەوەی لە جیهانی واقیعیدا دەیزانین ئەوە ڕێك ناوەرۆکە
فیكرییەكەیەتی ،كە لە ژێر ڕۆشنایی ئەودا ،جیهان پیادەكراوی بیرۆكەی
ڕەهایە ،كە هەر لە ئەزەلەوە لە شوێنێك سەربەخۆ لە جیهان و پێش جیهان
بوونی هەبووە .ئەوە شتێكی بەڵگەنەویستە كە فیكر دەتوانێت دەربارەی
ئەو ناوەرۆکە زانیاری بەدەستیهێنێ كە خۆی پێشوەخت ناوەرۆکی 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 جوتهاتنەوەی نێوان فیكر و بوون ،بەم ئەنجامگیرییە بگات .بەو
پێیە بیركردنەوەی ئەم بڕیاری ڕاست و دروستیی فەلسەفەكەی دەدات،
مانای وایە كە فەلسەفەكەی ئەم تاكە فەلسەفەی ڕاست و دروستە و
پێویستە مرۆڤایەتی بە حوكمی جوتهاتنەوەی فیكر و بوون ئەم فەلسەفەیە
بە پەلە لەمەیدانی تیۆرەوە بۆ مەیدانی جێبەجێكرد بگوازێتەوە و سەرانسەر
جیهان بەگوێرەی پرانسیپەكانی هیگڵ بگۆڕێت .ئەم ناڕۆشنییە تایبەتمەندیی
هیگڵ و زۆربەی هەرەزۆری فەیلەسوفەكانی ترە.
بەاڵم لە كەناری ئەمەدا ،ژمارەیەكی تر لە فەیلەسوفەكان هەن،
كە توانای ناسین یان بەالی كەمەوە توانای ناسینی تەواوەتی جیهان ،ڕەت
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دەکەنەوە .لە نێو فەیلەسوفە هاوچەرخەكاندا پێویستە قامك بخەینە سەر
هیوم و كانت ،كە بەم كۆمەڵەیەوە پەیوەستن و رۆڵی زۆر گەورەیان لە
پەرەپێدانی فەلسەفەداگێڕاوە .هیگڵ بۆ ڕەتكردنەوەی ئەم تێڕوانینە تا ئەو
جێگایەی كە دیدگای نمونەیییستی ڕێگە دەدات قسەی بڕێنەرەوەی كردووە.
ئەو شتەش كە فيورباخ 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
تاقیكردنەوە و پیشەسازییە .هەر كاتێك توانیمان دروستیی تێگەیشتنمان
بۆ دیاردەیەكی سروشتیی بە سازكردنی ئەو دیاردەیە لەالیەن خۆمانەوە و
بە هێنانەكایەوەی ئەو دیاردەیە لە دەروونی هەولومەرجەكانی خۆیەوە،
سەرباری ئمانەش بۆ مەبەستەكانی خۆمان بەكاری بهێنین بسەلمێنین ئەوكاتە
ئیتر كۆتایی بەو تێگەیشتنەی كانت سەبارەت بە « شت لە خۆیدا» ،كەلە
توانادا نییە درك بكرێت دێت .ئەو مادەكیمیاوییانەی كە پێكهاتەی تەنی
ڕوەك و گیانەورانە تا ئەو دەمەی كە كیمیای ئۆرگانیك یەك لە دوای
یەكیانی ئامادەكرد هەروەكو «شت لە خۆیدا» مابووەوە ،بەم كارە «شت
لە خۆیدا» بە شت بۆ ئێمە گۆڕدرا بۆ نمونە ئێمە ئێستا ئالیزیرین كە
مادەیەكی ڕەنگكردنە لە ڕووەكی ڕۆنیاسدایە (الفوە) ،لە ڕەگی ڕۆنیاسەوە
كەلە كێڵگەكاندا دەچێنرێت دەرناهێنین ،بەڵكو بە نرخێكی هەرزانتر و
بەشێوەیەكی زۆر ساناتر لە قەترانی خەڵوزی بەردینەوە دەری دەهێنین.
سیستمی خۆریی كۆپەرنیك بۆ سێ سەد ساڵ هەر وەكو گریمانەیەك
ماوەتەوە ،ئەگەری ڕاست و دروستییەكەی بە ڕادەیەكی زۆر بوو ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا هەر لە چوارچێوەی گریمانەیەك تێپەڕی بوو .بەاڵم كاتێك
كە لوڤیریی بە پشتبەستن بەژمارەگەلێك كە ئەم سیستمە بەدەستی هێنابوو،
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ت هەبێ ،كە تا ئەو دەمە
نەك هەر سەلماندی كە هەسارەیەكی تر دەبێ 
نەدۆزرابۆوە ،بەڵكو بە هۆی ژمێریارییەوە ،ئەو جێگایەشی دەستنیشان
كرد ،كە ئەم هەسارەیە لە بۆشایی ئاسنان ئیتر ئەو كاتە دروستیی سیستمی
كۆپەرنیك سەلمێندرا .ئەگەر كانتیستە نوێكان لە ئەڵمانیا لە هەوڵی
زیندووكردنەوەی بیروباوەڕەكانی كانتدان و ئاگنوستیكەكانیش لە ئینگلتەرا
لە هەوڵی زیندووكردنەوەی بیروباوەڕەكانی هیومدان (بیروباوەڕێك كە
هەرگیز لەو شوێنەدا نەمردووە) ،سەرباری ئەوەی كە دەمێكە لە بارەی تیۆر
و پراتیكەوە ڕەتكراوەتەوەن پێویستە بووترێت كە ئەم كارە لە ڕوانگەیەكی
زانستییەوە هەنگاوێكی بەرەو پاش دیسانەوە لە ڕوانگەیەكی زانستییەوە
شێوەیەكی شەمنۆكانەی قبوڵكردنی ماتریالیزمە بە نهێنی و خۆ بێبەریكردنە
لێی بە ئاشكرا.
بەاڵم لەو ماوە دوورودرێژەی كە لە دیكارتەوە تا هیگڵ لە هۆبسەوە
تا فيورباخ درێژەی هەیە ،بەپێچەوانەی ئەوان وێنای دەکەن ئەوەی كە
فەیلەسوفەكان بەرەوپێشیان برد ،بە تەنها فیكری پەتی نەبوو .بەڵكو
بە پێچەوانەوە لە ڕاستیدا ئەوەی ئەوان بەرەوپێشیان برد بە شێوەیەكی
تایبەت،پێشخستنی سروشتناسی و پیشەسازی پێشخستنێكی بە جۆش و گورج
بوو ،ئەم مەسەلەیە هەر لە سەرەتاوە لەالی ماتریالیستەكان سەرنجڕاكێش
بوو ،بەاڵم سیستمی نمونەیییستەكان كە ئەوانیش زیاتر وەك لە پێشوو،
بە چەمكگەلی نمونەیییستی ئاخنرابوو لە هەوڵی ئەوەدا بوون كە بە هۆی
چەمكی پانتئیستی (یەكێتی بوون :وەحدە الوجود /و.كوردی)یەوە ،ناكۆكی
نێوان روح و مادە چارەسەر بكەن .سەرئەنجام لەسیستمی هیگڵدا كار بەوە
گەییشت ،كە ئەم سیستمە چ لە ڕووی شێواز و چ لە ڕووی ناوەرۆکەوە
ماتریالیستە تەنها ئەوەیە كە لنگەوقوچ بەشێوەی نمونەیییستی ڕاوەستاوە.
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پاش ئەم قسانە ئیتر ئەوە ڕۆشنە كە بۆچی شتاركە ،كاتێك دێتە سەر
باسی تایبەتمەندییەكانی فيورباخ ،پێش هەر شتێك لە هەڵوێستی فيورباخ
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 پ ێ نەدراوە ،چونكە شتاركە
بە شێوەیەكی زۆر فۆرماڵی خۆی بە هەندێك بڕگە لە دانراوەكانی هیگڵ
ئەبەستێتەوە ڕەوتی گەشەكردنی خودی «میتافیزیك»ی فيورباخ كەلە دانراوە
یەك لە دوای یەكەكانی ئەم فەیلەسوفە سەبارەت بەم باسە ڕەنگدەداتەوە،
خراوەتەڕوو .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 هەموو دەستەواژانە كاتێك باسەكەی قورستر دەکات
كە نوسەر خۆی بە بەكارهێنانی دستەواژەی قوتابخانەیەكەوە نابەستێتەوە
وەیان بەالی كومەوە ،ئەو دەستەواژانەی كە هی خودی فيورباخن ،بەڵكو
دەستەواژەی قوتابخانە جۆراوجۆرەكان ،بەتایبەت ئەوانەی كە ئەمڕۆكە بە
چەشنی پەتا بە ناوی گرایشاتی فەلسەفییەوە باڵودەبنەوە ،تێكەڵ دەکات و
بەكاریان ئەهێنێ.
رەوتی پەرەسەندنی فيورباخ ،رەوتی پەرەسەندنی كەسێكی هیگڵییە
ئەگەرچی فيورباخ هەرگیز ،هیگڵییەكی ئەتەدۆكس نەبووە بەرەو ماتریالیزم.
لە قۆناغێكی دیاریكراوی ئەم پەرەسەندنەدا ،فيورباخ پەیوەندی خۆی بە
تەواوی لەگەڵ سیستمی نمونەیییستی بەر لە خۆی دەپچڕێنێت .سەرئەنجام
بەهێزێكی لەشكان نەهاتووەوە بەو دركە گەیشت ،كە «بیرۆكەی ڕەها»
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كە بەالی هیگڵەوە پێش بوونی زەوی كەوتووە« ،لە ئارادابوونی چەمكە
لۆژیكییەكان» بەر لە پەیدابوونی جیهان جگە لە پاشماوەی خەیاڵی بڕوابوون
بە خالقێكی ئەودیو سروشتەوە ،شتێكی دی نییە و جیهانی مادی كە ئێمە
خۆشمان هەر سەر بەوین و بەهۆی هەستەكانەوە دەش ێ درك بكرێت،
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
خودی روح جگە لە بااڵترین بەرهەمی مادە ،شتێكی نر نییە .بێگومان
ئەمە ماتریالیستێكی پوختە ،بەاڵم كاتێك فيورباخ بەم خاڵە دەگات ،لە ناكاو
وازئەهێن ێ و ناتوانێت بەسەر ئەو خورافە فەلسەفییە لوە كە بە كرۆكی
مەسەلەكەوە پەیوەست نییە ،بەاڵم پەیوەستە بە وشەی «ماتریالیزم»ەوە،
زاڵبێت.
ئەو دەڵێت« :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 وشە 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 دەگەڕێتەوە ،من بەتەواویی لەگەڵ ماتریالیستەكانم كاتێك كە
بەرەو پێشەوە ئەڕۆین لەگەڵیاندا نیم.
فيورباخ لێرەدا ،ماتریالیزم وەكو جیهانبینییەكی گشتی كە لەسەر
بنچینەی تێگەیشتنێكی دیاریكراو لە پەیوەندی نێوان مادە و روح بنیاتنراوە
لەگەڵ ئەو شێوە تایبەتییەی كە ئەم جیهانبینییە لە قۆناغێكی دیاریكراوی
مێژوویی یانی لە سەدەی هەژدەیەم بە خۆیەوە وتبووی تێكەڵ دەکات.
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سەرباری ئەوەش فيورباخ لە نێوان ئەم ماتریالیزمە و ئەو شێوە سواوە
گشتییەی كە ماتریالیزمی سەدەی هەژدەیەم ئەمڕۆ بەو جۆرەی لە مێشكی
سروشتناس و پزیشكەكان درێژەی هەیە ،كەلە پەنجاكاندا موژدەبەخشە
(مبشر) گەڕیدەكان بوخنەر و فوگت و مۆلیشوت بانگەشەیان بۆ دەكرد
تێكەڵ دەکات .بەاڵم ماتریالیزمیش هەروەك نمونەییزم چەندین قۆناغی
پەرەسەندنی بە خۆوە بینیوە .ماتریالیزم لەگەڵ هەر دۆزینەوەیەكدا كە
سەردەمێكی نو ێ ئەهێنێتە كایەوە ،تەنانەت با ئەو دۆزینەوەیە لە بواری
مێژووی سروشتناسیشەوە بێت ،پێویستە بە ناچاری شێوەی خۆی بگۆڕێت.
هەروەها لە كاتەوەی كە مێژوو بە شێوەیەكی ماتریالیستانە شی دەکرێتەوە،
دەرگای نو ێ بۆ پەرەسەندنی ماتریالیزم ئاوەاڵ بووە.
ماتریالیزمی سەدەی ڕابردوو( ،)11زۆرتر ماتریالیزمێكی میكانیكی
بوو ،چونكە لە نێو گشت زانستە یروشتییەكانی ئەو ڕۆژگ��ارەدا تەنها
میكانیك و بە تایبەت میكانیكی تەنە ڕەقەكان « زەمینی و ئاسمانی)،
یان بە دەربڕینێكی كورت میكانیكی كێشكردن بوو بە تەنها بە كاملییەكی
دیاریكراو گەیشتبوو .كیمیا هێشتا لە قۆناغی ساواییدا بوو و تیۆری
فلۆژیستۆن ( )12بەسەریدا زاڵ بوو .بایۆلۆژی هێشتا لە بێشكەدا بوو،
لێكۆڵینەوەی ئۆرگانیزمی ڕوەكی و ئاژەڵی بە شێوەیەكی سەرەتایی بوو
و بەهۆكاری میكانیكی ڕووت ،لێكئەدرایەوە .لە دیدی ماتریالیستەكانی
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 دەکات ،بەاڵم لەالیەن
یاساگەلێكی تری بەرزترەوە خراوەتە ڕیزی دواوە_ یەكەمین تەسكبینیی
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خودی تایبەتمەندیەكانی ماتریالیزمی كالسكی فەرەنسی پێکدەهێنێت ،كە
لەو ڕژگارەدا شتێكی ناچاریی بوو.
دووەمین تەسكبینیی تایبەتمەندی ئەم ماتریالیزمە ،بریتییە لە
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
میتافیزیكی واتە دژی دیاڵكتیك ،لەو ڕۆژگ��ارەدا كە بەو هەلومەرجەوە
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 دەگاتەوە.
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
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 دەتوانێت شێوە جۆربەجۆرەكانی خۆی تەنها لە شوێیندا فراوان
بكاتەوە بەم شێوەیە دەرئەكەوێ ،كە سروشت ناچارە هەمان بزوتنەوەی
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پەرەسەندن تەواوی ئەو قۆناغانەی پەرەسەندن كە لە خۆی گرتووە ،لە
هەمان كاتدا و یەك لە تەنیشتی یەك دووب��راە بكاتەوە .هیگڵ ئەو
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
ئۆرگانیك گوییشتبوونە ئاستێكی باش ،لە وەختێكدا كە لە سەر بنچینەی
ئەم زانستە نوێیانەلەگشت جێگایەك گریمانەی بەر لە تیۆری پەرەسەندن كە
دواتر هاتەكایەوە ،پەیدابوون (بۆ نمونە هەروەكو لەالی گۆتە و المارك).
بەاڵم سیتسەمەكە بەم جۆرە حوكمی دەكرد ،میتۆدەكەش بۆ ڕازیكردنی
سیستمەكە ،دەبوو ناپاكی لە خۆی بكات.
لە بواری مێژووشدا بەهەمانشێوە ،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
خایەند .هیچ كەسێك سەرنجی ئەو سەركەوتنە مەزنانەی كە لە ماوەی
سەدەكانی ناوەڕاستدا بەدەستهات ،لە فراوانبوونەوەی داوێنی فەرهەنگی
لە ئەوروپا لە میللەتانی گەورە كە توانی ژیانییان هەبوو ،كە لە سەدەكانی
ناوەڕاستدا بەك لە تەنیشتی یەكتر پەیدابوون و سەرئەنجام لەو سەركەوتنە
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 نمونە و ێنە ،كە لە
خزمەتی فەیلەسوفەكاندا بێت شتێكی تر نەبوو.
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كۆششكارانێك كەلە سااڵنی پەنجاكان لە ئەڵمانیا ڕۆڵی باڵوكردنەوەی
ماتریالیزمیان لە ئەستۆ گرتبوو ،لە هیچ بارێكەوە لە سنوری وانەی
مامۆستاكانیان تێ نە ئەپەڕین .سەركەوتنە تازە بە تازەكانی سروشتناسیش
سودێكی بۆیان نەبوو مەگەر وەكو بەڵگەگەلێكی تازە لە دژی هەبوونی
خوڵقێنەری گەردوون بەكاربهێنن .ئەوان تەنانەت لە بیری ئەوشدا نەبوونە
كە پەرەی زیاتر بە تیۆری بدەن .نمونەییزم كە لەو دەمەدا كارامەییەكەی
وشكی كردبوو و لەالیەن شۆڕشی 1848ەوە تووشی برینێكی كوشندە ببوو
بەوەی ،كە لەو دەمەدا ماتریالیزمیشی ئەبینی كە دوچاری داكەوتنێكی
زۆر هاتووە دڵخۆش دەبوو .فيورباخ بە تەواوەتی لەسەر حەق بوو كاتێك
كە خۆی لە هرە جۆرە ماتریالیستێكی لەم چەشنە بێبەریی دەكرد ،بەاڵم
ئەو مافەی نەبوو ،كە وانەی گەڕیدە موژدەبەخشەكان و ماتریالیزم بە مانا
گشتییەكەی تێكەڵ بە یەكتری بكات.
لەگەڵ ئەوەدا پێویستە كە دوو حاڵەت لەبەرچاو بگرین .یەكەم
سروشتناسی لە سەردەمی فيورباخدا بە پرۆسەیەكی سەختی هەڵهاتن
(احتمار)دا تێئەپەڕی ،كە تەنها لەم پتنزە ساڵەی دواییدا بە سەرئەنجامی
ڕۆشنی ڕێژەیی قەوارەیەكی وەها كە پێشتر نەبینرابوو كەڵەكە بوو ،بەاڵم
لە توانادا نەبوو كە پەیوەندی و پاشان نەزمێك لە نێوان پەشێویی ئەو
دۆزینەوانە ،كە بە خێراییەكی زۆر یەك لەسەر یەكتر كەڵەكە دەبوون،
بدۆزرێتەوە مەگەر بەم دواییە نەبێت .ئەوە ڕاستە كە فيورباخ هاودەمی
س ێ دۆزینەوەی زۆر گرنگ بوو كە بریتی بوون لە دۆزینەوەی خانە
تیۆری گۆڕانی وزە ،تیۆری پەرەسەندن كە بە ناوی داروینەوە ناونرا.
بەاڵم فەیلەسوفێك كە گۆشەگیرانە لە گوندێك ژیان بەسەربەرێت ،لە كو ێ
بۆی دەكریت كە بە ئەندازەی پێویست بە دوای پێشڕەوییەكانی زانست
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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 دەگەڕێتەوە ،كە لەسایەیدا بە
تەنها كەسانێكی هیچوپوچی بێمایەی چینەكەر و خۆهەڵكێش كورسییەكانی
خوێندنی فەلسەفەیان داگیركردووە ،لە كاتێكدا فيورباخ لە ڕدەبەدەر لەو
هیچوپوچە بێمایانە لە پێشتربوو ،دەبوو بە ناچاری ژیانێكی جوتیارانە لە
سوچی كوێرە دێیەكدا ،بە دابڕاوی بەرێتەسەر .كەواتە فيورباخ لەوەدا
گوناهێكی نەبووە ،لە كاتێكدا دەبینین 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.
دووەم فيورباخ بە ت��ەواوی لەسەر حەق بوو كاتێك كە وتی
ماتریالیزمی زانستی سروشتی بە تەنها (بنچینەی بینای زانستی مرۆڤایەتی
پێکدەهێنێت ،بەاڵم هێشتا خودی بیناكە نییە) ،چونكە ئێمە نەك هەر
لە سروشت ،بەڵكو لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیشدا ژیان بەسەر دەبەین ،كە
مێژووی پەرەسەندن و زانیاری ئەو لە هی سروشت كەمتر نییە .كەواتە
ئەركێك كە دەب ێ 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
ئەم ئەركە لە چارەی فيورباخ نە نوسرابوو .ئەو لێرەدا سەرباری «پایە»
ماتریالیستییەكەی هێشتا لە كۆتوبەندی نمونەیییستی كۆن ڕزگاری نەبووە
ئەمەش بۆخۆی دانی پێدا ناوە لەو كاتەیدا كە دەڵێت« :كاتێك كە بەرەو
ڕاب��ردوو دەگەڕێمەوە ،من بە تەواوەتی لەگەڵ ماتریالیستەكانم كاتێك
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بەرەو پێش دەڕۆم لەگەڵیاندا نیم» وتێروانینی ساڵی  1840یان  1844خۆی
تێنەپەڕاندووە ،ئەمەش دیسانەوە بە دیاریكراوی بە حوكمی گۆشەنشینی
خۆی كە بەهۆی خەسڵەتێكەوە كە هەیبووە ،لە هەر فەیلەسەفێكی تر زیاتر
پێویستی بە تێكەڵبوونی كۆمەڵگا هەبوو ،ناچاربووە بیروباوەڕەكانی خۆی
نەك لە چاوپێكەوتنی دۆستانە وەیان دوژمنانە لەگەڵ كەسانێكی هاوئاستی
خۆی ،بەڵكو لە تەنهاییدا دابنێت .وادتر بە شێوەیەكی درێژتر ئەچێتە سەر
باسی ئەوەی كە فيورباخ ،تا چ ئاستێكی بەرز لەم بوارەی كە باسمان كرد،
نمونەیییستانە ماوەتەوە.
ئەو خاڵەش باس بكەین كە شتاركە نمونەیییستیی فيورباخ ،لەو
شتەی كە بە واقیعی هەیە نابینێت« .فيورباخ نمونەیییستە ،بروای بە
پەرەسەندنی مرۆڤایەتی هەیە» (ل« .)19لەگەڵ ئەوەدا نمونەییزم وەك
پایە و بناغەی هەموو شتێك دەمێنێتەوە .ڕیالیزم تەنها ئەو دەمەی كە
بەدووی نیازە نمونەیییستەكانماندا دەكەوین ،لە گومڕایی دەمان پارێزێ.
مەگەر بەزەیی خۆشەویستیی خزمەتكردنی ڕاستیی و ڕەوایی هێزگەلی
نمونەیییستی نین؟» (ل.)8
یەكەم نمونەییزم لێرەدا هیچ مانایەكی نییە جگە لە هەوڵدان
لە پێناوی ئامانجە نمونەییەكاندا نەبێت .بەاڵم ئەم ئامانجانە بە ناچاری
ئەوپەرەكەی بە تەنها بە نمونەییزمی كانت و «ئیمپراتیف كاتەگۆریك»
(حوكمی یەکالیەكەرەوە بەپێی دەقە عەرەبییەكە _ و .كوردی)ەكەیەوە
پەیوەستە .بەاڵم تەنانەت كانت بۆخۆی ناوی فەلسەفەكەی ناوە «نمونەییزمی
ترنساندانتال» (نمونەییزمی پێش تاقیكردنەوە بەپێی دەقە عەرەبییەكە (
و.كوردی) ،لەبەرئەوە نییە كە لە ناوەرۆکدا باسی نمونەییە ئەخالقییەكان
دەکات ،بەڵكو ئەم مەسەلەیە هۆكاری تری هەیە ،كە الی شتاركە ڕۆشنە.
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ئەو خورافەیەی كە دەڵێت كرۆكی نمونەییزمی فەلسەفیی بریتییە ،لە
بڕوابوون بە نمونەییی ئەخالقی یانی كۆمەاڵیەتی لە دەرەوە فەلسەفە و
لەالی هیچوپوچە تەسكبیرە ئەڵمانییەكان ئەوانەی كە چینەی وردە خۆراكی
زانستی فەلسەفیی پێویستی خۆیان لە شیعركانی شیلەرەوە دەکەن .هیچ
كەسێك بە ڕادەی هیگڵ رەخنەی 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 دەرب��ارەی نمونەییگەلێك بوون كە جێبەجێ نە دەبوون
و لەالیەن شیلەرەوە باڵودەکرانەوە نەدەكرد (بڕوانە بۆ نمونە پەرتوكی
«فینۆمینۆلۆژیاگ یانی «زانستی دیارە ناوازەكان») .لەگەڵ ئەوەشدا هیگڵ
بە تەواوەتی نمونەیییست بوو.
دووەم بە هیچ جۆرێك ناكرێت لەو واقیعە البدەیت ،كە هەموو
ئەو شتانەی پاڵ بەمرۆڤەوە دەنێن بۆ بەئەنجامگەیاندنی چاالكییەك پێویستە
بە مێشكیدا تێ بپەڕێت تەنانەت مرۆڤ خ��واردن و خواردنەوەشی بە
كاریگەریی هەستكردن بە برسێتی و تینوێتی كە لە مێشكیدا ڕەنگدەداتەوە
دەستپێدەکات ئەو كاتەش كە هەستی تێربوون لە مێشكیدا ڕەنگی دایەوە،
دەست لە خواردن هەڵدەگرێت .كاریگەرییەكانی جیهانی دەرەوە لەسەر
مرۆڤ لە مێشكدا ئەنەخش ێ و بەشێوەی هەستەكان ،بیرۆكەكان پاڵنەرەكان،
ئارەزووەكان ،یان بە شێوەی «مەیلە نمونەییەكان» ڕەنگدەدەنەوە و بەم
شێوەیەش ئەو مەیالنەی كە باسمانكردن بۆ «هێزە نمونەییەكان» ئەگۆڕێن.
ئەگەر كەسێك تەنها بەوەی كە «مەیلە نمونەییەكان»ی هەیە و بڕوای بە
كاریگەریی «هێزە نمونەییەكان» بەسەر خۆیەوە هەیە ،ئیتر ببێتە كەسێكی
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نمونەیییست ئەوا هەر كەسێك بە ڕادەیەكی ئاسایی كەموزۆر گەشەی
كردبێت ،بە تەبیعەتی خۆیی نمونەیییستە و ئەوەی كە لەم نێوانەدا
دەمێنێتەوە و ناڕۆشنە ئەوەیە ،چۆن ئیتر دەکرێت لە دنیادا ماتریالیستەكان
هەبن؟
سێیەم یڕوابوون بەوەی كە مرۆڤایەتیی _ النیكەم لە ئێستادا_
بەشێوەیەكی گشتی بەرەو پێشەوە ئەڕوات بەهیچ جۆرێك پەیوەست نابێتەوە
بەو ناكۆكییەی كە لە نێوان ماتریالیزم و نمونەییزمدا هەیە .ماتریالیستە
فەرەنسییەكان تا ڕادەیەك دەمارگیرانە بەم بڕوایەوە پەیوەستبوون -،النیكەم
لە ڤۆڵتێر و ڕۆسۆوە كە بڕوایان بە بوونی خودا وەك ئافێنەری جیهان
هەبوو _ و زۆرجار گەورەترین قوربانی شەخسییان لە پێناودا داوە .ئەگەر
كەسێك تەواوی ژیانی خۆی لە پێناوی «ڕاستی و ڕەوایی» بە مانی باشی
ئەم وشانە تەرخانكردبێت ئەوا بۆ نمونە ئەو كەسە دیدرۆ بووە .كاتێك
كە شتاركە تەواوی ئەمانە بە نمونەییزم ناوزەد دەکات ،جگە لە پیشاندانی
ئەوەی كە بەالی ئەوەوە ،وشەی «ماتریالیزم» و لە پاڵیشیدا تێكڕای ئەو
ناكۆكییانەی كە لە نێوانی ئەم دوو ئاڕاستەیەدا هەیە ،هەرجۆە مانایەكی لە
دەستداوە شتێكی دیكە نییە.
شتاركە ئالێرەدا بە كردەوە لە بەرامبەر خورافەیەك كە لە دژی ناوی
ماتریالیزم لەالیەن هیچوپوچە بیرتەسكەكانەوە ئەكرێت پاشەكشە دەکات،
پاشەكشەیەك كە لێخۆشبوونی تیادا نییە ،ئەگەرچی ئەش ێ كە بێئاگاییانە
بووبێت ،ڕیشەی خورافەیەك كە لەالی ئەو هیچوپوچە بیرتەسكانەیە،
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تۆمەتە كۆنانەی كە لەالیەن كەشیشەكانەوە بۆ ماتریالیزم
یانی زۆرخۆریی بەدمەستی شەهوەت ،ئارەزووەجەستەییەكان ،لەخۆباییبوون،
پارەپەرستی ،پیسكەیی ،تەماح ،قازانجپەرستیی ،سەوداگەریی (مچاربە) لە
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بۆرسەدا و بە كورتییەی هەموو كارێكی چەپەڵ كە ئەو بوخ��ۆی بە
دزییەوە ئەی كات ،هەروەها بەالی ئەوەوە نمونەییزم یانی بڕوابوون بە
چاكە و بەخشندەیی خۆشویستنی گشت مرۆڤایەتی و بەشێوەیەكی گشتی
بڕوابوون بە «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 تێپەڕێن ێ كە بەرئەنجامی زیادەڕەویی «ماتریالیستی»
ئاسایی خۆیەتی .لەو كاتەدا گۆرانییە پەسەندكراوەكەی خۆی دەڵێتەوە:
مرۆڤ چییە؟ نیوە گیانەوەر ،نیوە فریشتە.
ئەو شتانەی لێدەرچێت لە باقی شتەكانی تردا شتركە ،لە بەرامبەر
هێرش و تیۆری ئەو مامۆستایانەی ك ئەمڕۆكە لە ئەڵمانیا بە ناوی
فەیلەسوفەوە هاتوهاواریانە ،سەرسەختانە لە هەوڵی داكۆكیكردن بووە لە
فيورباخ ،بێگومان ئەمە بەالی كەسانێكەوە كە باپەخ بەو نەوەیە دەدەن
كە لە فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی ماونەتەوە مەسەلەیەكی گرنگە ،ئەمە
بۆ خودی شتاركەش وە مەسەلەیەكی پێویست دەهاتە پێشچاو .بەاڵم ئێمە
خوێنەر دەبەخشین.
بەشی سێیەم :فيورباخ
نمونەییزمی واقیعیی فيورباخ ئەو كاتە بە خێرایی دەردەكەوێت،
كە لە فەلسەفەكەیدا بچینە سەر مەسەلەی ڕەوشت و ئاین .فيورباخ بە
هیچ جۆرێك گەرەكی نییە كە ئاین هەڵوەشێنێتەوە ،بەڵكو مەبەستی ئەو
كامڵكردنی بوو خودی فولسەفە دەبێت لە ئاییندا بتوێتەوە.
«قۆناغەكانی مرۆڤایەتی تەنها بە ئاڵوگۆڕە ئاینییەكان لە یەكدی
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جودا ئەكرێنەوە ،بزوتنەوەی مێژوویی تەنها ئەو دەمە بە بناغەیەكی قوڵ
دەگات ،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 فيورباخن ئاین پەیوەندی هاودڵیی نێوان مرۆڤی لەگەڵ
مرۆڤێكی ترە و لەسەر بنەمای سۆز دامەزراوە ،پەیوەندییەك كە هەتاوەكو
ئێستا بەدوای راستیی خۆیدا ،لە ڕەنگدانەوەی خەیاڵیی بۆ واقیع بە هۆی
خودایەك ،یان چەند خودایەكەوە ،كە هەموو ڕەنگدانەوە خەیاڵییەكان
لە سروشتی مرۆییدا هەن دەگەڕ ێ ئێستاكەش ڕاستەوخۆ و بە بێ هیچ
ناوەندێك لە خۆشەویستی نێوان «من»و «تۆ»دا دەی بینێتەوە .بەو جۆرە
سەرئەنجام مەسەلەكە بەالی فيورباخەوە بەوە دەگات ،كە خۆشەویستی
سێكسی یەكێكە لە بەرزترین ،وەیان بەرزترین شێوەیە بۆ پەیڕەویكردن لە
ئاینە نوێكەی.
پەیوەندییەكانی نێوان مرۆڤ كە لەسەر خۆشەویستی دامەزراوە،
بەتایبەت پەیوەندی نێوان تاكەكانی دوو سێکسی مرۆڤ هەر لە سەرەتای
پەیدابوونی مرۆڤەوە لە ئارادابووە ،بەاڵم سەبارەت بە خۆشەویستی سێكسی
بە شێوەیەكی تایبەت ،پێویستە بڵێین كە ئەم خۆشەویستییە لە ماوەی
هەشتسەد ساڵی دواییدا گرنگی خۆی پەیداكرد و ڕێوشوێنێكی بۆخۆی
داگێركرد بەجۆرێك كە بووە تەوەرەیەكی پێویستی وا كە هەرچی هونەر
هەیە ،بە دەوری��دا بچەرخێن .ئاینە جێكەوتەكانی كە هەن تەنها لەو
چوارچێوەیەدا خۆ قەتیس دەکەن ،كە لە ڕادەبەدەر رێكخستنی خۆشەویستی
سێكسی لەالیەن دەوڵەتەوە یانی یاساكانی پەیوەست بە هاوسەرگیری پیرۆز
دەکەن ،ئەو ئایینانەی كە ڕەنگە سبەی ڕۆژ بە تەواوەتی لە نێوبچن بەب ێ
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ئەوەی لە پراكتیكدا كەمترین ئاڵوگۆڕێك بەسەر خۆشەویستی و دۆستایەتیدا
بێت .ئاینی مەسیحی لە فەرەنسا لە ساڵەكانی  1798-1739بە جۆرێك نەما
كە خودی ناپلیۆن نەیتوانی هەروا بە ئاسانی و بەبێ بەرگری بیگێڕێتەوە،
بەاڵم بە درێژایی ئەو ماوەیە هەست بە پێویستی شتێك لە جۆری ئاینە
نوێكەی فيورباخ نە دەکرا ،تاوەكو جێگەی ئەو بگرێتەوە.
نمونەیییستی فيورباخ لێرە لەوەدایە ،كە ئەو خۆشەویستی سێكسی
دۆستایەتی بەزەیی خۆنەویستی و شتی تری لەم بابەتانە ،یانی تێكڕای
پەیوەندییە مرۆییەكان كە لەسەر بنچینەی ئارەزووی هەردووال دامەزراوە
وەك شتێك لە خۆیدا یانی بەب ێ پەیوەستكردنی ئەوانە بە سیستمێكی
ئاینی تایبەت ،كە بەالی ئەوەوە بە ڕاب��ردوەوە پەیوەستە لێكناداتەوە،
بەاڵم ئەو بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئەم پەیوەندییانە تەنها ئەو دەمە
مانای تەواوی خۆیان دەبەخشن كە بە دەستەواژەی «ئاین» پیرۆز بكرێن.
مەسەلەی سەرەكی بەالی ئەوەوە لەسەر لە ئارادابوونی ئەم پەیوەندییە
مرۆڤایەتییە پەتییە نییە ،بەڵكو مەسەلە لەسەر تێڕوانینی خەڵكە بۆ ئەم
پەیوەندییە بە وێنەی ئاینێكی نو ێ و ڕاستەقینە .ئەو تەنها ئەو كاتە ئامادەیە
دان بە كامڵی ئەوانەدا بنێت ،كە بە مۆری ئاین مۆر كرابن .وشەی
( Religionئاین) لە كرداری  religareەوە هاتوە و لە سەرەتادا بە مانانی
پەیوەندی بووە .لەبەرئەوە هەر جۆرە پەیوەندییەكی دوالیەنەی نێوان
دووكەس ئاینە .ئەم جۆر یاریكردنە قوتار بكات .بۆ وشەكان ئەو واتایە
دانابڕن كە لە میانەی پەرەسەندنی مێژووییەوە بە خۆیانەوە گرتویانە ،بەڵكو
دەگەڕێنەوە بۆ ڕیشەی زمانەوانەیی وشەكان .بۆئەوەی وشەی ئاین كە لە
بیرەوەرییەكانی نمونەییزمدا خۆشەویستە نەپوكێتەوە خۆشەویستی سێكسی
و پەیوەندی سێكی تا ئاستی «ئاین» بڵند دەکەنەوە .لە سااڵنی چلەكاندا
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ڕیفۆرمیستە پاریسییەكان كە سەر بە ڕێبازی لوئی بالن بوون و لە ڕوانگەی
ئەوانەوە مرۆڤ بەبێ ئاین مانەندی دڕندەیەكی كێوییە و بە ئێمە دەڵێن:
« »!Donc 1 atheisme cest votr religionڕێك بەو جۆرە داوەری دەکەن.
كاتێك فيورباخ لە هەوڵی بنیاتنانی ئاینی ڕاستەقینە لەسەر بنەمای خەسڵەتی
ماتریالیستی سروشتدا بوو ،بەو كەسەی دەكرد كە پێی وابوو كیمیای
هاوچەرخ كیمیاگەریی ڕاستەقینەیە .ئەگەر بشێت كە ئاین دەستبەرداری
خودا بێت ،ئەوا كیمیاگەریش دەتوانێت دەستبەرداری بەردی فەلسەفی
بێت .سەرباری ئەوە پەیوەندییەكی زۆر نزیك لە نێوانی كیمیاگەریی و
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 فيورباخ لەسەر ئەوەی كە «قۆناغەكانی مرۆڤایەتیی
تەنها بە ئاڵوگۆڕە ئاینییەكان لە یەكتری جودا دەكرێنەوە» ،بە تەواویی
نادروستە .وەرچەرخانی مێژوویی گەورە بە ب ێ ئەوەی هاوكات ئاڵوگۆڕێك
لە ئایندا هاتبێتە كایەوە ،ڕووی��داوە ئ��ەوەی تا ڕادەی��ەك لەم ڕووەوە
لەبەرچاوبگیرێ ،تەنها سێ ئاینی جیانی یانی بودایی و مەسیحی و ئیسالمە،
كە هاوشانی ئەوانە هەندێك ئاڵوگۆڕ پێكهاتووە .ئاینە كۆنەكان كە لە
نێو هۆز و میللەتەكان بە شێوەیەكی خۆبەخۆ دەرکەوتون ،خەسڵەتی
پڕوپاگەندەیی نەبووە و هەر كاتێك هۆزەكان یان خەڵكی سەربەخۆیی
خۆیان لەدەستدابێت ئەوا ئایینیش تەواوی هێزی بەرگری خۆی لەدەست
دەدات .لەالی ئەڵمانەكان بۆ بە ئەنجامگەیشتنی ئەم كارە بەریەككەوتنێكی
كەم لەگەڵ ئیمپراتۆریەتی جیهانی ڕۆم كە لە حاڵی هەڵوەشانەوەدا بوو
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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 پەیدابوون ،بەتایبەت مەسیحی و ئیسالم دەکرێت بوترێت ،كە
بزوتنەوە گشتییە مێژووییەكان ڕەنگی ئاینیان بە خۆوە گرتبوو .بەاڵم
تەنانەت لە بواری باڵوبوونەوەی مەسیحیەتیشدا ،ئەو شۆڕشانەی كە بە
ڕاستی گرنگییەكی گشتییان هەبوو ،تەنها لە قۆناغە سەرەتاییەكانی تێكۆشانی
ب��ۆرژوازی ،لە پێناوی ڕزگاری خۆیدا یانی لە سەدەی سیانزەهەمەوە تا
دەگاتە كۆتایی سەدەی هەڤدەهەم ئەم ڕەنگەی لە خۆ گرتبوو .هۆكاری
ئەم مەسەلەیەش بە پێچەوانەی ئەوەی كە فيورباخ پێوابوو ،بە خەسڵەتی
دڵی مرۆڤ و پێویستییە ئاینییەكانی لیكبدرێتەوە ،بەڵكو بە تێكڕای مێژووی
سدەكانی ناوەڕاست ،كە جگە لە یەك شێوە ئایدیۆلۆژی یانى ئاین و
الهوت ،بە شتێكی دی ئاشنا نەبووە لێكدەدرێتەوە ،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 ،مەگەر بەو ڕادەیەی كە ئاین كۆسپی لە ڕێگایدا
پێكهێنابێت .بەاڵم بۆرژوازی تەنانەت بە خەیاڵیشیدا نە ئەهات ،كە لە جێی
ئاینی كۆن ،ئاینێكی نو ێ دابنێ .ئاشكرایە كە ڕۆبسپیر لەم ڕووەوە توشی
چ ناكامییەك هات (.)13
لە كۆمەڵگەیەكدا كە ئێستا ئێمە بە ناچاری ژیانی تێدا بەسەر
دەبەین و لەسەر ناكۆكی چینایەتی و دەسەاڵتی چینایەتی بنیاتنراوە ،توانای
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دەربڕینی هەستە پەتییە مرۆڤایەتییەكان سەربارەت بە پەیوەندییەكانی
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
بكەینە شتێكی مەحاڵ لە ڕێگای گۆڕینی مێژووی ئەم خەباتەوە ،ئەویش
بەوەی كە بكرێتە پاشكۆیەكی سادەی مێژووی كڵێسا .هەر لێرەوە كە ئەمڕۆ
چەندە لە فيورباخ دووركەوتووینەتەوە .ئێستا تەنانەت خوێندنەوەی الیەنە
«زۆر جوان»ەكانی دانراوەكانی فيورباخ كە تیایدا ئاینی نوێی خۆشەویستی
هەڵئەنێ ئەستەمە.
تەنها ئاینێك كە فيورباخ بە قووڵی لێی كۆڵیبێتەوە ،ئاینی مەسیحی
بووە ئاینی جیهانی ڕۆژئاوا ،كە لەسەر بنەمای یەكتاپەرستی بنیاتنراوە.
فيورباخ ئەوە پیشان دەدات كە خودی مەسیحییەت جگە لە ڕەنگدانەوەی
خەیاڵی م��رۆڤ شتێكی تر نییە .ب��ەاڵم ئەم خودایە بە نۆبەی خۆی
بەرهەمی بزوتنەوەیەكی دوورودرێژی تەجرید و چڕبوونەوەی ژمارەیەكی
زۆروزەبەندی خوادیانی كۆنی خێڵ و میللەتانە .بەهەمان شێوە ئەو مرۆڤەی
كە ئەم خودایە ڕەنگدانەوەی ئەو مرۆڤێكی واقیعی نییە ،بەڵكو ئەویش
كورتكراوە و چڕبووەوەی ژمارەیەكی زۆری مرۆڤگەلی واقیعییە ،ئەم مرۆڤە
مرۆڤێكی تەجریدییە یانی ئەمیش وێنایەكی فیكرییە .خودی فيورباخیش
كە لە هەموو الپەڕەیەكدا وەعزی ئەوە دەدات ،كە ڕۆچینە نێو ئارەزووە
جەستەییەكان و داوامان ل ێ دەكات كە نوقمی جیهانی مەلموس و واقیعی
بین كاتێك ،كە دەبێت قەسە نەك سەبارەت بە پەیوەندی سێكسین بەڵكو
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سەبارەت بە پەیوەندی تری نێوان مرۆڤەكان بكات ،لە ڕادەبەدەر دەكەوێتە
نێو تەجریدەوە.
فيورباخ لە هەموو ئەو پەیوەندیانەی كە لە نێوان مرۆڤەكاندا هەیە،
جگە لە الیەنێك كە ئەویش ڕەوشتە شتێكی تر نابینێت .لێرەدا جارێكی تر
هەژاریی سەرسوڕهێنەری فيورباخ بە بەراورد لەگەڵ هیگڵ سەرساممان
دەكات .بەالی هیگڵەوە ،زانستی ڕەوشت یان تیۆرەكەی لە مەڕ ڕەوشت
فەلسەفەی مافە ،كە ئەویش بە نۆبەی خۆی ئەمانە دەگرێتەوە :خێزان،
كۆمەڵگەی مەدەنی ،دەوڵەت.
لێرەدا ،بە هەر ئەندازەیەك شێواز نمونەیییستییە بەهەمان ئەندازە
ناوەرۆک ڕیالیستییە .ئەم ناوەرۆکە سەرباری ڕەوشت تێكڕای مەیدانی ماف
و ئابوری و سیاسەت دەگرێتەوە .بەاڵم بەالی فيورباخەوە مەسەلەكە بە
تەواوی پێچەوانەیە .فيورباخ لە ڕووی شێوازەوە ڕیالیستییە و مرۆڤ خاڵی
لێوە هەستانییەتی ،بەاڵم هیچ قسەیەك دەربارەی جیهانێك كە ئەو مرۆڤە
ژیانی تێدا دەکات ناهێنێتە گۆڕ ،لەبەرئەوە مرۆڤ بەالی فيورباخەوە بە
هەمان ئەو مرۆڤە موجەڕەدەی كە لە فەلسەفەی ئایندا دەبینرێ دەمێنێتەوە.
ئەو مرۆڤە لە سكی دایكەوە پەیدا نەبووە ،بەڵكو هەوەكو چۆن پەروانە لە
قۆزاخە دێتە دەرەوە ،لە خودای ئاینە یەكتاپەرستییەكانەوە هاتوەتە دەر.
لەبەرئەوە ،ئەو مرۆڤە لە جیهانی واقیعی كە خاوەن پەرەسەندنی مێژوویی و
سەردەمێكی مێژوویی دیاریكراوە ناژێت .ئەگەرچی تێكەڵی لەگەڵ خەڵكانی
تردا هەیە ،بەاڵم هەر یەكێك لەو خەڵكانە بە ڕادەی خودی موجەڕەدە.
لە فەلسەفەی ئایندا بەالی كەمەوە ژن و پیاو لەیەك جیا دەكەینەوە ،بەاڵم
لە ڕەوشتدا ئەم جیاوازییە دەپوكێتەوە .ئەوە ڕاستە كە لە الی فيورباخ بە
دەگمەن بابەتگەلی وەكو ئەمەی خوارەوە بەرچاو دەكەوێت:
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«لە كۆشكەكاندا بە جۆرێكی تر وەك لەوەی لە كۆلیتەكاندا هەیە بیر
دەکرێتەوە»« ،ئەگەر بەهۆی برسێتی و كوێرەوەری ،هیچ مەوادێكی خۆراكی
لە لەشتدا نەبوو ،ئەوا لە مێشك و هەست و دڵیشتدا ،هیچ خۆراكێكت بۆ
ت سیاسەت ببێتە ئاینمان» ...هتد.
ڕەوشت پێ نابێت»« ،دەبێ 
بەاڵم فيورباخ بە هیچ جۆرێك ناتوانێت ئەم بابەتگەالنە بەكاربهێنێ،
لەالی ئەو ئەوانە تەنها دەربڕینن و تەنانەت شتركە ناچارە دان بەوەدا
بنێت ،كە سیاسەت لەالی فيورباخ مەیدانێكە دەستڕاگەییشتن پێی ئەستەمە
و» زانست دەربارەی كۆمەڵ وەیان سۆسیۆلۆژی_ . »terra incognita
لەو جێگایەدا كە فيورباخ ناكۆكی نێوان خێر و شەڕ لێكدەداتەوە،
بەهەمان ئەندازە تێگەیشتنی ڕووكەشییانەی فيورباخمان بە بەراورد لەگەڵ
هیگڵ بۆ دەردەكەوێت.
هیگڵ ئەنوسێت« :كەسانێك هەن پێیان وایە ئەگەر بڵێن :مرۆڤ بە
پێی سروشتی خۆی خێرەومەندە ،ئەوا بیرۆكەیەكیان خستوەتە ڕوو ،یەكجار
قوڵ ،بەاڵم ئەوە فەرامۆش دەکەن 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
یەكێك لە شتە پیرۆزەكان یاخیبوونە لە دژی هەلومەرجی كۆن و بەسەرچوو،
بەاڵم پیرۆزە بەهۆی نەریتەوە .لەالیەكی ترەوە ،لەو كاتەوەی كە ناكۆكی
نێوان چینە كۆمەاڵیەتییەكان پەیدابووە ئاشوبی ناپەسەندی مرۆڤ وەكو
چاوچنۆكی دەسەاڵتخوازی بوونەتە نوێڵی پەرەسەندنی مێژوویی .بۆ نمونە
مێژووی فیۆدالیزم و بۆرژوازی ،سەلمێنەری هەمیشەیی ئەم مەسەلەیەن.
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بەاڵم تەنانەت ئەوە بە مێشكی فيورباخدا نەهاتووە ،كە لە ڕۆڵی مێژوویی
شەڕی ئەخالقی بكۆڵێتەوە .بەشێوەیەكی گشتی مەیدانی مێژوو بۆ فيورباخ
شیا و ئاسودە نییە .تەنانەت ئەم وتەیەی:
«ئەو دەمەی كە مرۆڤ لە دامێنی سروشتەوە هاتە دەرەوە ،جگە
لە بوونەوەرێكی سروشتیی پەتیی نەك مرۆڤ شتێكی تر نەبوو .مرۆڤ
بەرهەمی مرۆڤ و فەرهەنگ و مێژووە».
تەنانەت ئەم قسەیەش لەالی فيورباخ ،قسەیەكی بێبەرهەم بوو.
پاش هەموو ئەو شتانەی كە وترا ،ئێستا ئەوە ڕۆشنە كە ئەو قسانەی
فيورباخ دەربارەی ڕەوشت بە ئێمەی ئەڵێ ،شتگەلێكی زۆر چروساوەیە .
لەالی مرۆڤ تێكۆشان لە پێناوی بەختەوەرییدا ،شتێكی خۆڕسكە هەر بۆیە
دەبێت ئەم تێكۆشانە ببێتە بناغەی ڕەوشت .بەاڵم ئەم تێكۆشانە لە پێناوی
بەختەوەریدا ،لەدوو ڕووەوە مل بۆ ڕستكردنەوە كەچ دەکات .یەكەم لە ڕووی
سەرئەنجامە سروشتییەكانی كردارەكانمانەوە :لە پاش مەستی ژانەسەر و لە
پاش زێدەڕۆیی كە دەبێتە خوو ،نەخۆشی دێت .دووەم لە ڕووی سەرئەنجامە
كۆمەاڵیەتییەكانی كردارەكانمانەوە :ئەگەر ئێمە ڕێز لە هەمان ئەو تێكۆشانەی
كە كەسانی دیكە بۆ بەختەوەریی ئەیدەن نەگرین ،ئەوا ئەوان بەرگری
دەکەن و دەبنە كۆسپی بەردەم تێكۆشانی ئێمە لە پێناوی بەختەوەریدا.
لێرەدا ئەو ئەنجامگیرییە بەدەستدێت ،ئەگەر ئێمە خوازیاری ئەوەین كە
تێكۆشانمان لە پێناوی بەختەوەریدا سەركەوتوو بێت ،پێویستە بزانین كە چۆن
بە شێوەیەكی دروست سەرئەنجامی كارەكانمان هەڵئەسەنگێنین و سەرباری
ئەوەش ڕیز لە مافی كەسانی دیكە ،كە هەمان تێكۆشانیان هەیە ئەگرین.
كەواتە ،ڕێسای بنەڕەتیی ڕەوشت لەالی فيورباخن كە هەموو ڕێساكانی
تری لێوە هەڵئەگۆزن بریتییە لە بەرتەسككردنەوەی عەقاڵنییانە سەبارەت
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بە خۆمان و بە خۆشەویستی (هەمیشە خۆشەویستی!) لە پەیوەندیمان بە
كەسانی دیكەوە .نە پاساوە زۆر هۆشمەندانەكانی فيورباخ ،نە پیاهەڵدانە
زێدەڕۆییەكانی شتاركە ،ناتوانن هیچوپوچی ئەم دوو و سێ حوكمە بشارنەوە.
ئەگەر مرۆڤ بایەخی هەر بە خۆی دا ،ئەوا تەنها لە هەندێك حاڵەتی
زۆر كەمدا ،كە ئەویش بە هیچ جۆرێك كەڵكی نەبۆ خۆیی و نە بۆ كەسانی
دیكەش دەبێت ،دەتوانێت سەركەوتن لەو كۆششەی لە پێناوی بەختەوەریدا
ئەیكات بەدەستبهێنێ .پێویستە ئەو لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا پەیوەندی بگرێت
و بۆ دابینكردنی پێویستییەكانی خۆی ،خاوەنی هۆیەكانی وەك :خۆراك،
هاوسەر ،پەڕاو ،گفتوگۆ ،وتووێژ ،چاالكی ،ستومەكی بەكاربردن بۆ ژیان و
شتومەكی كاربێت .لە دوو حاڵەت بەدەر نییە :یان ئەوتا گریمانەی ڕەوشت
لەالی فيورباخ هەر لە سەرەتاوە ،گریمانەی ئەوە دادەنێتت ،كە هەموو ئەو
شتومەك و هۆیانە بێئەمالوئەوال لە بەردەستی هەموو مرۆڤێكدایە ،وەیان
ئەوەتا ئەو ڕەوشتە بە تەنها ،ئامۆژگاریی جوان فەرماییش دەکات ،كە نایاتە
دی و لەالی كەسانێك كە لەو هۆیانە بێبەشن ،بەهای تاڵە موویەكی نییە.
لەم بارەیەوە خودی فيورباخ بە ڕشكاوی دەڵێت:
«لە كۆشكەكاندا بە جۆرێكی تر وەك لەوەی لە كۆلیتەكاندا هەیە بیر
دەکرێتەوە»« ،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؟ فيورباخ ئەم مافە بەبێ قەید و مەرج
داوا دەکات و پێوایە كە لە هەموو سەردەم و بارودۆخێكدا پێویستە .بەاڵم
لە كەیەوە تێكڕای خەڵكی ،دان بەم مافەدا دەنێن؟ ئایا لە سەردەمەكانی
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ڕابوردودا 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
كە بۆرژوازی ناچار بوو ،لە تێكۆشانیدا دژی فیۆدالیزم و بۆ پەرەپێدانی
بەرهەمی سەرمایەداری ت��ەواوی ئیمتیازاتی پلەوپایەكان(«مراتب».و.
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 نمونەییە خۆراكییەكان شتگەلێكی زۆر كۆنن بۆ تێكۆشان لە
پێناوی بەختەوەریدا .تێكۆشان لە پێناوی بەختەوەریی لە هەموو شت زیاتر
لە ڕێگەی هۆیە مادییەكانەوە ئەچێتە سەر و بەرهەمهێنانی سەرمایەداری
لە سۆنگەی ئەمەوەیە كە هەوڵدەدات ،تاوەكو زۆربەی هەرە زۆری ئەو
تاكانەی كە مافی یەكسانیان هەیە ،تەنها خاوەنی شتگەلێكی كەمی زۆر
پێویست بن ،كە بۆ ژیانێكی پڕ لە كوێرەوەری پێویستن .بەم شێوەیە ئەوە
جێگەی گومانە كە سەرمایەداری ڕێزێكی زیاتر لە مافی یەكسانی زۆربە
بگرێت بۆ بەختەوەری ،وەك لەوەی كۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی گرتوویانە.
ئایا هەلومەرجێكی باشتر لە پەیوەند بە هۆیە رۆحییەكان بۆ فەراهەمكردنی
بەختەوەریین هەروەها هۆیەكانی فێركردن ،لە ئارادایە؟ مەگەر خودی
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«ئەو مامۆسای خوێندنگا سەرەتاییی كە لە جەنگی سادوا سەركەوت» ()14
كەسایەتییەكی ئەفسانەیی نەبوو؟
لەوانەش زیاتر .بەپێی تیۆری ڕەوشتی فيورباخ ،بۆرسە بەرزترین
پەرستگای ڕەوسشتە ،ئەگەر بێتو ژیرانە سەوداگەری بەڕیوە بچێت .ئەگەر
تێكۆشانی من لە پێناوی بەختەوەری بەرەو بۆرسەم ببات و ئەگەر بزانم
لەوێدا سەرنجامی كارەكانم بە دروستی سەنگوپێوانە بكەم ،بە جۆرێك
كە ئەم كارانە بۆ من جگە خۆشی شتێكی ترم بۆ نەهێن ێ و هیچ جۆرە
زیانێكم یێ نەگەیەنێت ،یانی ئەگەر من هەمیشە قازانج بكەم ،ئەو دەمە
ئامۆژگارییەكەی فيورباخ 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 دەکات ،بە هەمان شێوەی من بۆ بەدەستهێنانی
بەختەوەریی تێوەكۆشێت .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 ()15ی هاوچەرخ ،سەربەرزانە سنگی خۆم دەرپەڕێنم .لە
بۆرسەدا تەنانەت خۆشەویستیش دەستەواژەیەكی سۆزیی پەتی نییە ،بەڵكو
فەرمانڕەوایە ،لەبەرئەوە هەریەكە بە كۆمەكی كەسانی تر ،تێكۆشانی خۆی
لە پێناوی بەختەوەریدا بە سەركەوتن دەگەیەنێت ،ئەمە ڕێك ئەو شتەیە كە
پێویستە خۆشەویستی بیكات و جێبەجێبوونی بە كردەوەی خۆشەویستیش
لەو چوارچێوەیەدا خۆی دەبینێتەوە .لەبەرئەوە ئەگەر من سەرئەنجامی
كارەكانی خۆمم بە دروستی پێشبینی كر ،یانی ئەگەر سەركەوتوانە یاریم كرد،
ئەوكاتە بە دڵنیاییەوە پابەندی گشت خواستە ئەخالقییەكانی فيورباخ ئەبم،
71

ئاشنابوون بە فیورباخ

سەرباری ئەوەش دەوڵەمەند ئەبم .بە مانایەكی تر ،مەبەست و ئارەووەكانی
فيورباخ هەرچییەك بن ،ڕەوشتەكەی لەسەر شێوەی كۆمەڵگەی سەرمایەداری
ئەمڕۆ بڕڕوە.
بەاڵم خۆشەویستی! بەڵێ ،خۆشەویستی بەالی فيورباخەوە هەمیشە
و لە گشت شوێنێك موعجیزە دروست دەکات و پێویستە مرۆڤ لە هەموو
دژوارییەكانی ژیانی عەمەلی ڕزگار بكات ئەمە دەربارەی كۆمەڵگەیەكە
كە بۆ چینە بەرژەوەند ناكۆكەكانی دابەش بووە! بەم جۆرە فەلسەفەكەی
فيورباخ دوا مۆركی شۆڕشگێڕانەی خۆی كە ماوەتەوە لە دەست دەدات
و تەنها گۆرانییەكی كۆن دەمێنێتەوە كە دەڵێت :یەكتریان خۆشبوێت،
بەب ێ جیاوازی لە پلەوپایە و سێکس ،یەكتری لە باوەش بگرن ،ژیانێكی
ئاشتییانە ،ئاشتییەكی گشتی ،بەرپا بكەن! بە كورتییەكەی ئەوەی بەسەر
تیۆری ڕەوشتی فيورباخدا 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 شوێنێكدا بۆ جێبەجێكردن دەستنادات .ئەم ڕەوشتە بە
هەمان ئەندازەی حوكمی ئیمپراتیڤ (بڕێنەرەوە /و.كوردی)ی هیگڵ لە
بەرامبەر جیهانی 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 كە پێویستە هەموو شتێك یەكگرتوو بكات ،بە شێوەی
جەنگ ،شكااڵ ،ناكۆكی خانەوادەگی ،تەاڵق و چەوسانەوەی هەندێك بۆ
هەندێكی تر ،دەردەكەوێت.
ئیتر چۆن دەبێت ،كە ئەو تەكانە بەهێزەی فيورباخ بە بزوتنەوەی
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هزریی دا ،بۆ خۆی بە تەواویی ب ێ بەرهەم بێت؟ زۆر بە سادەیی،
لەبەرئەوەی فيورباخ ئەو ڕێگایەی كە لە جیهانی تەجریدییەوە كە خودی
فيورباخ هەتاوەكو مردن نەفرەتی لێكرد ،بەرەو جیهانی زیندووی واقیعی
ئەبرد ،نەدۆزییەوە .ئەو بە هەموو هێزێكییەوە خۆی بە سروشت و
مرۆڤەوە چەسپاندبوو ،بەاڵم سروشت و مرۆرڤ لەالی ئەو ،جگە لە دوو
وشە ،شتێكی دی نەبوون .ئەو لەسەر سروشتی واقیعی نەی دەتوانی شتێكی
ڕۆشن بڵێت ،بۆئەوەی لە مرۆڤێكی موجەڕەدەوە هەروەكو فيورباخ وێنای
دەكرد ،بگەینە مرۆڤێكی زیندووی واقیعی ،پێویستە ئەو مرۆڤانە لە كردارە
مێژووییەكانەوە لێیان بكۆڵدرێتەوە ،بەاڵم فيورباخ بە توندی لە دژی ئەوە
وەستایەوە ،لەبەرئەوە ساڵی  )16( 1848كە لێی تێناگات ،هیچ مانایەكی
نەبوو ،جگە لە داپچڕانی یەكجارەكی لەگەڵ جیهانی واقیعی و چوونە
نێو گۆشەگیری تەواوەتی نەبێت .تاوانی ئەمەش بە شێوەیەكی سەرەكی
هەمدیسان دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەڵمانیا ،كە ئەوی
بەئەنجامێك گەیاند جێگای بەزەیی بێت ،بەاڵم ئەو هەنگاوەی كە فيورباخ
ت بنرێت .پێویستە پەرستنی مرۆڤی موجەڕەد
نەی نا ،لەگەڵ ئەوەشدا دەبێ 
كە ناوكی ئاینی نوێی فيورباخی پێکدەهێنێت ،بە زانستێك بگۆڕێت ،كە
پەیوەندە بە خەڵكی واقیعی و پەرەسەندنی مێژووییانەوە .ئەم پەرەسەندنە
دوایی تیۆری فيورباخ ،كە چوارچێوەی فەلسەفەی فيورباخی ،ماركس ،لە
ساڵی  ،1845لە پەڕاوی «خێزانی پیرۆز»دا دەستیپێكرد.
بەشی چوارەم :ماركس
شتراوس ،باوێر ،شتیرنەر و فيورباخ ،تا ئەو جێگایەی كە مەیدانی
فەلسەفەیان بەج ێ نەهێشتووە ،نەوەكانی فەلسەفەی هیگڵی بوون .شتراوس
لە پاش ئەو دوو پەڕاوەی «ژیانی مەسیح» و «دۆگماتیك» ،ژیانی خۆی بۆ
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ئەدەبیاتی فەلسەفی و مێژوویی كڵێسایی بە شێواوی رینانی تەرخانكرد.
هەرچی باوێرە ،بە تەنها لە بواری سەرهەڵدانی مەسیحییەتدا ،تا رادەیەك
كاری پڕ بایەخی ئەنجامدا .شتێرنەر ،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
فيورباخ فەلسەفەكارێكی بەرجەستە بوو ،بەاڵم فيورباخ نەك هەر نەیتوانی
لە چوارچێوەی فەلسەفەیەك كە خۆی بە زانستی زانستەكانی لە قەڵەم دەدا
ت و لە یەكەیەكدا كۆیان دەكاتەوە،
و بەسەر هەموو زانستەكاندا دەفڕێ 
تێبپەرێت (چونكە ئەم فەلسەفەیە لە ڕوانگەی فيورباخەوە هەروەك شتێكی
پیرۆز كە نابێت دەستی لێبدرێت ،مایەوە) ،بەڵكو تەنانەت بە ناونیشانی
فەیلەسوفێكیش لە نیوەی ڕیدا وەستا .فيورباخ لە ژێرەوە ماتریالیست و لە
سەرەوە نمونەیییست بوو .فيورباخ نەیتوانی بە چەكی رەخنە بەسەر هیگڵدا
زاڵ بێت ،بەڵكو ئەو ئەوی وەك شتێكی وەها مە بۆ بەكارهێنان ناشێت
خستە كەنارەوە ،لە كاتێكدا خودی خۆی نەی دەتوانی لە بەرامبەر سامانی
دەوڵەمەندی هەمەالیەنەی هیگڵی ،جگە لە ئاینی فسەڵی ئەوین و ڕەوشتی
الواز و زەبوون ،هیچ شتێكی پۆزەتیف بهێنێت.
بەاڵم لەگەڵ پوكانەوەی قوتابخانەی هیگڵیدا ،ئاڕاستەیەكیتریش
پەیدا بوو ،كە تاقە ئاڕاستە بوو بە ڕاستیی بەرهەمێك بێنێتە بەر ،ئەم
ئاڕاستەیەش بە شێوەیەكی گشتی ،بە ناوی ماركسەوە پەیوەستە .
لێرەدا دابڕانێك لە فەلسەفەی هیگڵ ،لە ڕیگای گەڕانەوە بۆ ڕوانگەی
ناتریالیستی ،هاتەكایەوە .ئەم مانای وایە ،پشتیوانانی ئەم ئاڕاستەیە بڕیاریان
داوە جیهانی واقیعی سروشت ومێژوو هەر بەو جۆرەی كە لە دیدی هەموو
ئەوانەی بە ب ێ قبوڵكردنی پێشوەختی خەیااڵتی نمونەیییستی لێیدەڕوانن،
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درك بكەن ،ئەوانە بڕیاریان داوە ،هەموو ئەو خەیاڵە نمونەیییستییانەی كە
یەکناگرێتەوە لەگەڵ ئەو راستیانەی لە پەیوەندییەكی تایبەتییدان لەگەڵی نەك
لە پەیوەندییەكی خەیاڵی ،بە ب ێ بەزەییانە ،بكەنە قوربانی .ماتریالیزمیش
بە شێوەیەكی گشتیی جگە لەمە ،مانایەكی دیكەی نییە .جیایی ڕێبازی
تازە بە تەنها لەوەدا بوو ،كە بۆ یەكەمین جارە سەبارەت بە تێگەییشتنی
ماتریالیستیی بۆ جیهان ،شێوازێكی جیدی بگیردرێتەبەر و بەشێوەیەكی
هاوئاهەنگ ،لە كەمەوە لە ڕووی هێڵە گشتییەكانییەوە.
هەروا بە سوك و سانایی هیگڵ نەخرایە كەنارەوە .بەڵكو بە
پێچەوانەوە ،الیەنە شۆڕشگێڕییەكانی فەلسەفەكەی ،كە لە سەرەوە باسمان
كرد ،واتە میتۆدە دیالێكتیكییەكەی ئەو ،كرایە خاڵی دەستپێك .بەاڵم
ئەم میتۆدە بە شێوازە هیگڵییەكەی ،ب ێ كەڵك بوو .دیاڵكتیك لەالی
هیگڵ بریتییەلە پەرەسەندنی خۆبەخۆی بیرۆكە .بیرۆكەی ڕەها نازانین
لە كۆی نەك هەر لە ئەزەلەوە هەیە ،بەڵكو رۆحی حەقیقی و ژیانی
بەخشی تەواوی ئەم جیهانەیە .ئەم بیرۆكەیە بۆئەوەی بۆ خودی خۆی
بگەڕێتەوە ،لە میانەی هەموو ئەو قۆناغە سەرەتاییانەوە كە لە پەڕاوی
«لۆژیك»دا بە درێژی روونكراونەتەوە ،كە ئەو قۆناغانەش لە نێو بیرۆكەكە
دان ،پەرەدەستێنێت .پاشان ئەم بیرۆكە ڕەهایە دوای ئەوەی بە خۆی
«نامۆدەبێت» ،خودی خۆی «دەگوازێتەوە» و بۆ سروشت دەگۆڕێت ،بە
بێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێت ،پاش ئەوەی شێوەی پێویستی سروشتی
بە خۆگرت ،بە پەرەسەندنێكی نوێدا تێدەپەڕێت و سەرئەنجام لە وجودی
مرۆڤدا سەرلەنو ێ بە خودئاگایی دەگات .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.
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پەرەسەندنی دیالێكتیكی ،كە لە سروشت و مێژوودا دەردەكەوێت ،واتە
پەیوەندی هۆكاریی (السببیە /و.كوردی) ئەو بزوتنەوە پێشڕەوەندەی كە لە
میانەی هەموو پێچ و پەنا و هەر هەنگاوگەلێكی كاتیی بەرەوپاش ،ڕێگە
بۆ خۆی دەكاتەوە كە لە خوارەوە بەرەو سەرەوە پەرەبستێنێت ،بەالی
هیگڵەوە تەنها ڕەنگدانەوەی بزاوتی خۆبەخۆی بیرۆكەیە كە لە ئەزەلەوە
لە شوێنێكی نەزانراوەوە ،بەاڵم سەربەخۆ لە هەر مێشكێكی بیركەرەوەی
ک
مرۆیی لە ڕەوت دایە .ئەم شێواندنە فیكرییە دەبوو لە ناو ببرێت .كاتێ 
ئێمە بۆ ڕوانگەی ماتریالیستی گەڕاینەوە ،سەرلەنو ێ لە بیرۆكە مرۆییەكاندا،
ڕەنگدانەوەی شتگەلە واقیعییەكانمان بینی ،ئەمە لە جیاتی ئەوەی لە
شتگەلە واقیعییەكاندا ڕەنگدانەوەی ئەم یان ئەو قۆناغە لە بیرۆكەی ڕەها
ببینین .بەم جۆرە دیالێكتیك بووە زانستی یاسا گشتییەكانی بزوتنەوە چ
لە جیهانی دەرەوە ،یان لە بیرۆكەی مرۆییدا :لیرەدا دوو كۆمەڵە یاسا
هەن كە لە ناوەرۆكدا وەك یەكن ،بەاڵم لە دەربڕینیاندا لێك جودان ،واتە
مێشكی مرۆیی دەكارێت كە بە هوشیارییەوە پیادەیان بكات ،لە كاتێكدا
ئەوان لە سروشتدا هەتا هەنووكە ،زۆرجار لە مێژووی مرۆییشدا_ بە ب ێ
ئاگایانە ،بەشێوازی پێویستییەكی دەرەكی ،لە میانەی زنجیرەیەكی ب ێ پایان
لە ڕێگای ڕبكەوتی ڕوكەشەوە ،ڕێگای خۆیان دەدۆزن��ەوە .بەم شێوەیە
خودی دیالێكتیكی بیرۆكەكان ،جگە لە ڕەنگدانەوەی هوشیارانەی بزوتنەوەی
دیالێكتیكی جیهانی واقیعی شتێكی تر نییە .هاوشانی ئەمە ،دیالێكتیكی
هیگڵی سەرەوخوار بۆوە ،بە واتایەكی دروستتر ،سەرلەنو ێ لەسەر پێییەكانی
خۆی وەستایەوە ،چونكە پێشووتر لەسەر سەر ڕاوەستابوو .شتێك كە شایانی
باسە ئەوەیە ،ئەوە تەنها ئێمە نین كە ئەم دیالێكتیكی ماتریالیستییەمان ،كە
ئێستا ئیتر سااڵنێكی دوورودرێژە باشترین هۆی كاركردنمان و بڕندەترین
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چەكی دەستمانە ،دۆزیوەتەوە ،بەڵكو بە جیا لە ئێمە و تەنانەت بە جیا
لە هیگڵیش ،كریكارێكی ئەڵمانی بە ناوی یوسف دیتسگن  ،ئەمەی
دۆزیوەتەوە.
بەم شێوەیە الیەنە شۆڕشگێڕانەكەی فەلسەفەی هیگڵی ،زیندوو
بووەوە و لە هەمان كاتدا لەو بەرگە نمونەیییستییەی كە لە جێبەجێبوونی
هاوئاهەنگی ئەوانە ،لەفەلسەفەی هیگڵیدا ،كۆسپی پێك دەهێنا ،ڕزگاركرا.
بیرۆكەی مەزنی بنەڕەتیی كە دەڵێت ،جیهان لە شتگەلی ئامادە و تەواوكراو
پێكنەهاتووە ،بەڵكو كۆمەڵێك پرۆسەیە ،كە شتەكان تیایدا بە وەستاوی دێنە
پێش چاو ،هەروەها وێنای ئەوانە كە بەرهەمی مێشكن ،واتە چەمكەكان،
لە گۆڕانی بەردەوام دان و دەمێك سەرهەڵدەدەن و دەمێكی دی لە بەین
دەچن و لەم نێوەدا پەرەسەندن ،سەرباری هەر ڕێكەوتێكی بە ڕووكەش و
هەر پاشەكشەیەكی كاتیی ،سەرئەنجام ڕێگە بۆ خۆی دەکاتەوە _ ئەم بیرۆكە
مەزنە بنەڕەتییە لە سەردەمی هیگڵەوە تا ڕادەیەك لە هوشیاری گشتیدا
جێگیر بووە ،بە جۆرێك كە زەحمەتە كەسێك بتوانێت لە شێوە گشتییەكەیدا
نكۆڵی لێبكات ،بەاڵم دانپێدانان بە قسە شتێكە و جێبەجێكردنی بۆ هەر
بارێك بە جیاكار و لە هەر بەشێك لە بەشەكانی توێژینەوە شتێكیترە .ئەگەر
ئێمە لە توێژینەوەكانماندا هەمیشە پەیڕەویمان لەم خاڵە كرد ،ئەوا ئیتر
چاوەڕوانیكردن بۆ دۆزینەوەی چارەسەری یەكجاری و راستیی هەتاهەتایی،
یەكجار و بۆ هەمیشە دەسڕینەوە ،ئێمە هەرگیز ئەوەمان لە یاد نەچێت،
كە تەواوی ئەو زانیارییانەی بەدەستمان هێناون ،بە ناچاری سنوردارە و
بەو هەلومەرجەوە پەیوەستە كە زانیارییەكەمان لێیەوە چنگ كەوتووە .لە
هەمان كاتدا ئیتر رێزی لە رادەبەدەری ناكۆكییەكانی وەكو ناكۆكی نێوان
ڕاستی و هەڵە ،چاكە و خراپە لێكچوو و لێكجیاواز ،پێویستی و ڕێكەوتن
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یانی ناكۆكیگەلێك كە بۆ میتافیزێك ،كۆن بەاڵم هێشتا لە ڕادەبەدەر باڵو،
سەخت بوو ،ناتوانن كاریگەرییان لەسەر دەروونی ئێمە هەبێت .ئێمە
دەزانین كە ئەم ناكۆكییانە تەنها بەهایەكی ڕێژەییان هەیە :واتە ئەوەی كە
ئێستا بە ڕاستی دەژمێردرێت ،الیەنی هەڵەی تێدایە ،كە ئێستا شاراوەیە،
بەاڵم لەگەڵ ڕۆژگار خۆی دەردەخ��ات ،ڕێك بەهەمان شێوە ئەوەی كە
ئەمڕۆ بە هەڵە ناوزەد دەکرێت ،الیەکی ڕاستیی تێدایە كە بە هۆی ئەوەوە
دەکرا پێشوتر بە ڕاست دابنرایە ،ئەوەی كە بە پێویست ناوزەدكراوە ،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 دەبات ،كە شتەكان وریاتر بە ناونیشانی شتگەلی تەواو و لە گۆڕان
نەهاتوو لەبەرچاو دەگرێت ،كە هێشتا پاشماوەكەی لە هزردا بنج پتەوە،
لە سەردەمی خۆیدا پاساوێكی دیرۆكیی گەورە هەبووە .پێویستە سەرتا
لە شتەكان بتوێژرێنەوە تا بكرێت هەنگاو بۆ توێژینەوەی پرۆسەكان
هەڵبهێنرێتەوە .پێویستە یەكەم جار ماهییەتی ئەم یان ئەو شتە دیاریكراوە
بزانرێت ،تا بەكاربێت لەو گۆڕانانەی كە بەسەریاندا دێن بكۆڵێتەوە .بارەكە
بۆ زانستە سروشتییەكان كتومت بەم جۆرە بوو .میتافیزیكی كۆن كە پێی
وابوو پێكهاتەی شتەكان بە سەرئەنجامی خۆیان گەیشتون ،لە سروشتناسییەوە
نەشونمای كرد ،كە لە شتە گیاندار و بێ گیانەكانی سروشتی ،وا دەكۆڵێتەوە،
وەك ئەوەی شتگەلێكن ،پێكهاتەیان بە سەرئەنجامی خۆیان گەییشتوون.
بەاڵم كاتێك پانتایی توێژینەوەكان لە شتگەلی دابڕاو لەیەك گەییشتە ئاستێك
كە هەڵهێنانەوەی هەنگاوی یەكالكەرەوەی تازە بەرەو پێش لە توانادابێت،
واتە دەستدانە توێژینەوەی سیستماتیكی ئەو گۆڕانانەی كە لە خودی
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سروشتدا بەسەر ئەو شتانەدا دێت ،ئەو دەمە لە مەیدانی فەلسەفەشدا،
زەنگی مەرگی میتافیزیكی كۆن لێ دەدرێت .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 پەرەسەندنی شتەكان و ئەو پەیوەندییانەی كە ئەو پرۆسە سروشتیانە لە
یەكەیەكی گەورەدا كۆدەکاتەوە .فیزیۆلۆژی كە لەو كارلێكی لە ئۆرگانیزمی
ڕووەك و گیانەوەردا هەن دەكۆڵێتەوە ،كۆرپەلەناسی كە لە پەرەسەندنی
هەر ئۆرگانێك لە كۆرپەییەوە تا پێدەگات دەكۆڵێتەوە ،زەمینناسی كە لە
پێكهاتنی بەرەبەری توێكڵی زەوی دەكۆڵێتەوە ،تێكڕای ئەم زانستانە لە
نەوكانی ئەم چەرخەی ئێمەن.
زانستی پەیوەندی پرۆسە (كارلێك ،تفعل)كان كە لە سروشتدا
ڕوودەدەن ،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
دەکات .ئەم دۆزینەوەیە نەك تەنها هەر ئێمەی گەیاندە ئەو بڕوایەی كە
پەرەسەندن و نەشونمای گشت ئۆرگانیزمە بااڵكان بەپێی یەك ڕێسای گشتی
ڕوودەدەن ،بەڵكو بە نیشاندانی ئامادەیی سێڵەكان بۆ گۆڕان ،ئەو ڕێگایەشی
دەستنیشان كرد كە لە ئۆرگانیزماكاندا دەبێتە هۆی گۆڕانی چەندایەتی و
سەرئەنجام ئەو ئۆرگانیزمانە دەتوانن پرۆسەی پەرەسەندن كە شتێكی زیاترە
لە پەرەسەندنی فەردی ڕووت ،تەی بكەن.
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دووەم ،دۆزینەوەی گۆڕانی وزە كە نیشانی دا ،هەموو ئەوانەی پێیان
دەوترێت هێزەكان ،كە پێش هەر شتێك لە سروشتی نا ئۆرگانیكدا كاری
خۆیان دەکەن هێزی میكانیكی و تەواوكەرەكەی كە بە ماتەوزە نێودەبرێت،
گەرما ،تیشك (ڕوناكی Resp ،گەرمای تیشكدەر) ،كارەبا ،موگناتیس ،وزەی
كیمیاوی ئەوانە شێوەی جۆراوجۆری دەركەوتنی بزوتنمەوەی گشتین ،كە
لە هاوسەنگییەكی چەندایەتی دیاریكراودا بۆ یەكتر دەگۆڕێن ،بە جۆرێك
كە هەركاتێك بڕێك لە یەكێكیاندا دیار 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 دەگۆڕێت.
لە كۆتایی ،سێیەم ئەو سەلماندنە لۆژیكییەی كە بۆ یەكمین جار
لە الیەن داروینەوە خرایە ڕوو كە دەڵێت ،هەموو ئەو ئۆرگانیزمانەی
كە هەنووكە دەوروبەرمانیان گرتووە ،لە نێویشیاندا مرۆڤ ،لە ئەنجامی
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.
بەهۆی ئەم س ێ دۆزینەوە گەورەیە و بەهۆی سەركەتنە گەورەكانی
تری سروشتناسییەوە ،ئەمرۆ ئێمە دەتوانین ،نەك تەنها هەر پەیوەندی
نێوان پرۆسەكانی سروشت لە مەیدانی جۆراوجۆرەكاندا كە هەن بدۆزینەوە،
بەڵكو دەتوانین بەشێوەیەكی گشتی ،ئەو پەیوەندییەی كە ئەم مەیدانە
هەمە جۆرانەش لێك دەبەستێت ،بدۆزێتەوە .بەم چەشنە بە كۆمەكی
ئەو زانیارییانەی كە خودی سروشتناسی ئەزمونگەری بەدەستی هێناوە،
دەتوانرێت بەشێوەیەكی تا ڕادەی��ەك سیستماتیك ،تابلۆیەكی گشتیی
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سروشت بەو پێیەی كە یەكەیەكی تێهەڵكێشە ،پیشان بدرێت .خستنەڕووی
تابلۆیەكی گشتیی سروسشتی لەم چەشنە لە ڕابوردودا ،ئەركی ئەو بەشە
بوو كە پێی دەگوترا فەلسەفەی سروشتی ،كە لە توانایدا نەبوو بە كارێكی
وابکات مەگەر لە بری پەیوەندییە واقیعییەكانی نێوان دیاردەكان كە هێشتا
لەالی ڕۆشن نەبوو ،پەیوەندییە نمونەیی و خەیاڵییەكان دابنێت ،دانانی
خەیاڵەكانی لە شوێنی واقیعەكان ،بۆشاییە واقیعییەكان تەنها بە وێناكان
پڕ دەبنەوە .كاتێك ئەمەی كرد ،بیرۆكەی بلیمەتانەی زۆروزەبەندی وت،
پێشبینی زۆری بۆ دۆزینەوەكان كە دواتر هاتنەدی كرد ،بەاڵم لەهەمان كاتدا
شتە پڕوپوچەكانیشی كەم نەبوون .لەو دەمەدا جگە لەمە شتێكی دی لە
توانادا نەبوو ،بەاڵم هەنووكە ئەوە بەسە ،كە بە تێڕوانینێكی دیالێكتیكییانە،
واتە لە ڕوانگەی پەیوەندی تایبەتی نێوان ئەم بەرئەنجامانەوە ،بڕوانینە
بەرئەنجامەكانی توێژینەوەی سروشت ،بۆئەوەی «سیستمی سروشت»بە
جۆرێك دابنێین كە وەاڵمگۆی سەردەمەكەمان بێت و دركی خەسڵەتی
دیالێكتیكی ئەم پەیوەندییە تەنانەت لە مێشكی ئەو توێژەرانەی سروشت،
كە ب��ەدەر لە ویستی خۆیان ،بە ڕێگایەكی میتافیزیكییانە پ��ەروەردە
كراون ،بچەسپێت ئەمڕۆكە وئیدی ،دەورانی كۆتایی فەلسەفەی سروشت
هات .هەرجۆرە كۆششێك بۆ زیندوكردنەوەی نەك هەر زیادەیە ،بەڵكو
هەنگاوێكیشە بەرەو دوا.
بەاڵم ئەوەی كە بەسەر سروشتدا ،كە ئێستا ئێمە بە وێنەی پرۆسەی
مێژوویی پەرەسەندن دركی دەكەین ،جێبەجێ دەبێت ،بەسەر هەموو
بەشەكانی مێژووی كۆمەڵیش ،هەروەها بەسەر تێكڕای ئەو زانستانەی
كە لە مەسەلە مرۆڤایەتی (خودایی)یەكان دەكۆڵنەوە ،جێبەج ێ دەبێت.
فەلسەفەی مێژوو ،ماف و ئاین ...هتد .هەروەكو فەلسەفەی سروشت،
81

ئاشنابوون بە فیورباخ

بریتی بوون لەوەی كە پەیوەندی ساختەی دروستكراوی فەیلەسوفەكان،
جێگەی پەیوەندی واقیعی گرتبۆوە ،كە پێویستە لە ڕەوتی ڕووداوەكانەوە
بدۆزێتەوە و بریتی بوون لەوەی ،كە مێژوو بەگشت و بەشە لێكجیاكانییەوە
جێبەجێبوونی بەرەبەر و بەردەوامی ئایدیاكان بوو ،هەڵبەتە تەنها ئایدیا
پەسەندكراوەكانی الی هەر فەیلەسوفێكی دیاریكراو .لەم ڕوانگەیەوە بەو
بەرئەنجامە دەگەیت ،كە مێژوو بە شێوەیەكی نا ئاگایانە بەاڵم بە ناچاریی
لە پێناوی بەدیهاتنی ئامانجێكی نمونەییی دیاریكراو ،كە پێشتر بڕیاری لەسەر
دراوە ،كار دەکات ،بۆ نمونە ئەم ئامانجە بەالی هیگڵەوە ،بەدیهێنانی
بیرۆكە رەهاكەیەتی ،كە پێیوایە ،هەوڵی هەمیشەیی بەرەو ئەم ئایدیا
ڕەهایە ،پەیوەندی دەروونی ڕووداوە مێژووییەكان پێکدێنێت .بەم جۆرە
لە شوێن پەیوەندیی واقیعی كە هێشتا ڕۆشن نەبوو ،زاتێك (خودا)ی نوێ،
شاراوە و ناهۆشیارـ یان وردەوردە بە هوشیاریی دەگات ،قەرار دەگرێت.
پاشان لێرەشدا ،رێك بەو جۆرەی كە لە مەیدانی سروشت روویدا ،پێویستە
ئەم پەیوەندییە ساختە و دروستكراوانە بخرێنە الوە ،تاوەكو پەیوەندییە
واقیعییەكان بدۆزرێنەوە .سەرئەنجام ئەم ئەركە بە دۆزینەوەی ئەو یاسا
گشتییانەی بزوتنەوەوە پەیوەستە كە لە مێژووی كۆمەڵگەی مرۆییدا بە
وێنەی یاسای زاڵ كاری خۆیان كردووە.
بەاڵم مێژووی پەرەسەندنی كۆمەڵ ،لە یەك خاڵدا ،لەگەڵ مێژووی
پەرەسەندنی سروشت ،جیاوازی بنەڕەتی هەیە .ئەو جیاوازییەش ئەوەیە
كە لە سروشن (بەو ڕادەیەی كە ئێمە كاردانەوەی مرۆڤ لەسەری بخەینە
الوە)دا ،تەنها هێزە كوێر و نا ئاگاكان كار لە یەكتری دەکەن و لە میانەی
كاریگەرییەكانیانەوە لە سەر یەكتر ،یاسا گشتییەكان پەیدا دەبن .لێرەدا هیچ
ئامانجێكی هوشیارانە و خوازراو لە ئارادا نییە :نە لە ڕێكەوتە ڕووكەشە
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بێشومارەكان و لە ڕوودا بینراو ،نە لەو دوا بەرئەنجامانەی كە جەخت لەسەر
هەبوونی نەزمێكی قانونمەندانە لە دەروونی ئەو ڕێكەوتانە دەکەنەوە.
بەاڵم لە مێژووی كۆمەڵدا مەسەلەكە بە پێچەوانەیە ،لە مێژووی كۆمەڵدا،
ئەو مرۆڤانەی كە بەهرەی هوشیارییان هەیە چاالكی دەنوێنن و بە هۆی
بیركردنەوە ،یان كاریگەری سۆز كار دەکەن و ئامانجێكی دیاریكراو لەبەرچاو
دەگرن .لێرەدا هیچ كارێك بە بێ نیازێكی وشیارانە و بە ب ێ ئامانجێكی
داواكراو بە ئەنجام ناگات .بەاڵم مەترسی ئەم جیاوازییە بۆ لێكۆڵینەوەی
مێژوویی بە تایبەت بۆ لێكۆلێنەوەى سەردەم و رووداوە جیاوازەكان بەهەر
ئەندازەیەك بێت ،هێشتا بە هیچ شێوەیەک شتێك لەو ڕاستییە ناگۆڕێت
كە ڕەوتی مێژوو پابەندی یاسای گشتی دەروونییە .لە راستیدا رێكەوت،
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 دستی پێیان
ڕاناگات ،هۆیەكانی جێبەجێكردنەوە .بەیەكدادانی كۆششە بێشومارە جودا
(منفرد)كان و كردارە بێشومارە جوداكان لە مەیدانی مێژوودا ،دەبێتە 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
دەگاتە ،كە رێكەوت لە مەیدانی دیاردەكانی مێژووشدا تێكڕا و بەهەمان
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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 بەمجۆرە دروستی دەکەن:
هەر كەسێك پەیڕەوی لەو ئامانجانە دەکات ،كە بە هوشیارییەوە لەبەردەم
خۆی دایناوە ،سەرئەنجامی گشتی ئەم هەموو كۆششانەی كە بە ئاڕاستەی
جیاواز كار دەکەن 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
ئیرادە دیاری دەکات ،بەاڵم ئەو پاڵنەرانەی كە بە نۆبەی خۆیان ڕاستەوخۆ
ت
سۆز و بیركردنەوە دیاری دەکەن ،گەلێك الیەنی جۆراوجۆری هەن .دەشێ 
سەروەختێك شتگەلی دەرەكی بن ،سەروەختێكیتر پاڵنەرە نمونەییەكان:
ناوبانگخوازی «خزمەتكردنی ڕاستیی و ڕەوایی» ،كینەی شەخسی و تەنانەت
جۆرەها ئارەزووی (هەوەس) كەسێتیی ڕووت .بەاڵم لە الیەكەوە ،ئەو
كۆششە فراوانە جودایانانەمان بینی كە لە مێژوودا كار دەکەن و زۆر وەخت
بەو ئەنجامەی كە لە بەردەم خۆیانیان داناوە ،نەگەیشتون ،بەڵكو زۆرجار
بە ئەنجامێكی تەواو پێچەوانە لەوەی كە مەبەستە گەیشتوون ،لەبەرئەوەی
ئەم پاڵنەرانەش بۆ سەرئەنجامی كۆتایی ،تەنها گرنگیی پلەی دوویان هەن.
لەالیەكی ت��رەوە ،مەسەلەیەكی ت��ازە پەیدا دەبێت :ئەو هێزە
بزوێنەرانە كامانەن كە بە نۆبەی خۆیان لە پشتسەری ئەم پاڵنەرانەدا خۆیان
حەشارداوە ،ئەو هۆكارە مێژووییانە چین كە شێوەی ئەم پاڵنەرانە لە
مێشكی خەڵكانی كاركەر بەخۆی دەگرێت؟
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ماتریالیزمی كۆن هەرگیز ،ئەم پرسیارەی لە خۆی نەكردووە.
لەبەرئەوە ڕوانگەی ئەو بۆ مێژوو تا ئەو جێگایەی كە بە شێوەیەكی گشتی
خاوەن ڕوانگەیەكی لەو جۆرە بێت لە بنچینەدا ڕوانگەیەكی پراگماتیك
( ،pragmaaticعملی)ی بوو :دادوەریی ئەو بۆ هەر شتێك بە پێی پاڵنەری
كردارە ،پیاوانی مێژوو بە شەرافەتمەند و كەڵەكباز دابەش دەکات ،پێیوایە
كە وەك باوە ،شەرەفمەندان شكست ئەخۆن و كەڵەكبازانیش سەرئەكەون.
لێرەوە بۆخۆی بەو ئەنجامگیرییە دەگات ،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 نمونەییەكان
كە لەوێدا كار دەکەن دوا هۆكاری ڕووداوەكانن ،لە جیاتی ئەوەی لەوە
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 نمونەییەكان ،بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆئەوەی كە لەوێدا دەوەستێت
و دوورتر ناڕوات ،تاوەكو بە هۆكاری بزوێنەری ئەم هێزە پاڵنەرە نمونەییە
بگات .بە پێچەوانەوە ،فەلسەفەی مێژوو ،بە تایبەت لە كەسی هیگڵدا،
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
بە دوویاندا بگەڕێین .بەاڵم فەلسەفەی مێژوو لێكۆڵینەوە لەسەر ئەم هێزانە
لە خودی مێژوودا ناكت ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ،لە دەرەوە لە ئایدیۆلۆژی
فەلسەفییەوە دەیان هێنێت .بۆ نمونە ،لە جیاتی شیكردنەوەی مێژووی
یونانی كۆن بە پێی پەیوەندییە ناوخۆییەكەی ،هیگڵ زۆر بە سادەیی ڕای
دەگەیەنێت ،كە ئەم مێژووە جگە لە دانانی «شێوەكانی تاكێكی قەشەنك» و
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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 دەدات ،بەاڵم لەم سەردەمەدا شیكردنەوەیەكی لەو چەشنە
كە تەنها ڕستەسازییەكی پەتین ،ئێمە ڕازی ناكات.
بەم پێیە ،كاتێك قسە دێتە سەر توێژینەوە لەسەر ئەو هێزە
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
هێزی بزوینەری واقیعیی مێژوو پێك دەهێنن ،نابێت پاڵنەری تاكە
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
لێرەدا گرنگە ،تەقینەوە كورتماوەكان و چەخماخە هەنوكەییەكان نییە،
بەڵكو ئەو بزوتنەوە درێژخایەنانەیە كە پێویستی ئاڵوگۆڕی مێژوویی گەورە
دەهێننە 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 ،رەنگدەداتەوە یانی گرتنەبەری تاكە رێگایەك كە
بە زانینی ئەو یاسایانە دەگاتە ،كە لە مێژوودا بە گشتی و لە سەردەمە
جیاوازەكان و لە واڵتە جیاوازەكاندا فەرمانڕەوا بوونە .هەموو ئەو شتانەی
كە خەڵكی ئەبزوێنێ ،بە ناچاری دەبێت بە هزریاندا گوزەر بكات .بەاڵم
ئەوەی كە لەم هزرەدا چ شێوەیەك بە خۆ دەگرێت ،ئەوە تا ڕادەیەكی
یەكجار زۆر بە هەلومەرجەكەوە پەیوەستە .ئێستا ئیتر كرێكاران ئامرازەكانی
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تێكناشكێنن ،هەر بەو جۆرەی كەلە ساڵی  1848لە 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
قوناغەكانی ڕابردو بەهۆی ئەوەی كە پەیوەندییەكانی نێوان ئەم هۆكارانە
و بەرئەنجامەكانیان شێواو و شاراوە بوو ،لە توانادا نەبووبێت ،ئەوا لەم
چەرخەی ئێمەدا ئەم پەیوەندییانە بە ئەندازەیەك سادەبوونەتەوە ،كە
تەنانەت سەرئەنجام ،كردنەوەی هێماكان لە توانادا بێت .لە سەردەمی
پەیدابوونی پیشەسازی گەورەوە ،واته النیكەم لە سەردەمی پەیمانی ساڵی
1815ی ئەوروپاوە ،لە ئیتگلتەرا ،بەالی هیچ یەكێكەوە ئەوە شاراوە نەبوو،
كە چەقی قورسایی سەرتاپای تێكۆشانی سیاسی لەم واڵتەدا بریتی بوو ،لە
هەوڵی دوو چین بۆ گرتنی دەسەاڵت :ئەریستۆكراتی زەویدار (Landed
 )aristocracyلە الیەك و بۆرژوازی ( )Middel classلەالیەكی دی .لە
فەرەنسا لە پاش گەڕانەوەی بۆربۆنەكان ،هەستیان بە هەمان واقیع كرد.
مێژوونوسان لە قۆناغی گەڕانەوە ( ،)17لە تێری هەتا دەگات بە گیزو و
مینیە و تێر ،هەمیشە ئەو واقیعە وەكو كلیلی تێگەییشتن لە مێژووی فەرەنسا
لە سەدەكانی نێوەند بە دواوە ،ئاماژە پ ێ دەکەن .لە ساڵی 1830یەوە لە
هەردوو ئەم دوو دوڵەتەدا ،دان بە چینی كرێكار ،پرۆلیتاریا ،هەوڵدەری
سێهەم بۆ گرتنی دەسەاڵت ،نرا .پەیوەندییەكان بە ڕادەیەك سادە بوونەوە،
مەگەر تەنها ئەوانەی بە ئەنقەست چاوی خۆیان ئەنوقان ،دەتوانن ئەوە
ببینن كە ملمالنێی ئەم س ێ چینە مەزنە و پێكدادانی بەرژەوەندییەكان،
هێزی بزوێنەری سەرتاپای مێژووی هاوچەرخ النی كەم لەم دوو واڵتە یانی
لە پێشڕەوترین واڵتان ،پێك دەهێنن.
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بەاڵم ئەم چینانە چۆن پەیدابوون؟ ئەگەر لە یەكەم تێڕوانیندا
پەیدابوونی مڵكداری گەورەی زەوی ،مڵكدارییەك كە سەردەمانێك فیۆداڵی
بوو ،النی كەم لە سەرەتای كاردا ،بە هۆكاری سیاسی ،وەكو داگیركردنی
بە زەبر و زۆر ،لێك دەدرایەوە ،ئەوا لێكدانەوەی لەم جۆرە بۆ بۆرژوازی
و بۆرلیتاریا ئیتر مەحاڵ بوو .ئەوەی لە ڕادەبەدەر ڕۆشنە كە پەیدابوون
و پەرەسەندنی ئەم دوو چینە مەزنە بەرئەنجامی هۆكاری ئابووری بوون
بە تەنها .بەهەمان ئەندازە ڕۆشن بوو ،كەتێكۆشانی نێوان زەوی��داری
گەورە و بۆرژوازی ،ڕێك وەكو تێكۆشانی نێوان بۆرژوازی و پرۆلیتاریا،
لە پێش هەر شتێكەوە ،لەسەر بەرژەوەندیی ئابوری بوو ،كە دەسەاڵتی
سیاسی جگە لەوەی هۆیەك بوو بۆ دابینكردنی ئەم بەرژەوەندییە شتێكی
تر نەبوو .ب��ۆرژوازی بە هەمان شێوە پرۆلیتاریاش ،بەهۆی ئاڵوگۆڕ لە
پەیوەندییەكانی ئابوورى ،یان رەوانتر بڵێن بەهۆی ئاڵوگۆڕ لە شێوازی
بەرهەمهێناندا پەیدابوون .سەرەتا گوێزانەوە لە سیستمی بەرهەمهێنانی
پیشەییەوە بۆ مانیفاكتۆر ،پاشان لە مانیفاكتۆرەوە بۆ پیشەسازی گەورەى
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،
دابەشكردنی كار و كۆكردنەوەی ژمارەیكی زۆری كرێكارانی پەرشوباڵو،
لە دام��ەزراوەی هاوبەشی مانیفاكتۆرەدا) و هەلومەرج و پێویستییەكانی
گۆڕینەوە كە بە هۆی ئەم هێزانەوە پەرەیسەندووە ،لەگەڵ ئەو سیستمی
بەرهەمهێنانەی كە لە ئارادا بووە ،كە میراتی مێژووییە و بە یاسا پیرۆز
كراوە ،ناتەبا بوو ،واتە لەگەڵ ئیمتیازەكانی سیستمی پیشەیی بەرهەمهێنان
و لەگەڵ ئیمتیازە زۆر و زەبەندەكانی تر ،شەخسی و ناوچەیی ( كە بۆ ئەو
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دەستەگەلەی ئیمتیازێكیان نییە ،كۆتوبەندێكی زۆری تێدایە) كە بۆ سیستمی
كۆمەاڵیەتی فیۆداڵی پێویستە ،نا تەبا بوو .هێزە بەرهەمێنەرەكان لە شەخسی
نوێنەرەكەی خۆیاندا واتە بۆرژوازی ،لە دژی ئەم سیستمە بەرهەمهێنانەی
كە زەویداران و فیۆداڵەكان و وەستا پیشەییەكان نوێنەرایەتییان دەكرد،
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 سیستمی بەرهەمهێنانی فیۆداڵیدا بەیەكیاندا دا ،ئەمڕۆ ئیتر
پیشەسازی گەورە لەگەڵ سیستمی بۆرژواییدا ،كە جێنیشنی سیستمی
فیۆداڵییە ،كەوتوەتە ملمالن ێ و پێكدادان .ئەم پیشەسازییە كە وابەستەی
ئەم سیستمەیە و لە چوارچێوەی تەنگی شێوازی بەرهەمێنانی سەرمایەداریدا
قەراری گرتووە ،لە الیەكەوە دەبێتە هۆی بە پرۆلیتاریزەكردنی ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ زیاتر و ب ێ 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
ئەو ناكۆكییە پوچەی كە پیشەسازی گەورە تووشی دەبێت و بە ناچاریی
ت لە رێگای گۆرینی شێوازی بەرهەمهێنانەوە ،هێزە بەرهەمهێنەرەكان
دەبێ 
لەو كۆتوبەندە ڕزگار بكرێن.
بەم شێوەیە ،النی كەم بۆ مێژووی هاوچەرخ ئەوە جێگیر بوو،
كە هەر تێكۆشانێكی سیاسی تێكۆشانی چینایەتییە و هەر تێكۆشانێك لە
الیەن چینەكانەوە بۆ ڕزگاری خۆیان بەب ێ لەبەرچاوگرتنی شێوەكەی كە بە
ناچار سیاسییە (چونكە هەموو تێكۆشانێكی چینایەتی ،تێكۆشانی سیاسییە)
سەئەنجام تێكۆشانە لە پێناو ڕزگاریی ئابووری .كەواتە گومانێك لەوەدا نییە،
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النی كەم لە مێژووی هاوچەرخدا كە دەوڵەت و سیستمی سیاسی توخمی
دووەمن ،بەاڵم كۆمەڵگەی مەدەنی كە مەیدانی پەیوەندییەكانی ئابوورییە،
توخمی بڕێنەرەوە پێكدەهێنن .بە پێی تێگەییشتنی كۆن سەبارەت بە
دەوڵەت ،كە هیگڵیش تیایدا بەشدار بوو ،دەوڵەت بە پێچەوانەوە ،توخمی
بڕیاردەرە و كۆمەڵگەی مەدەنی توخمی بڕیار لەسەردراو بوو .رواڵەتی
كارەكەش لەگەڵ ئەم تێڕوانینە جووت دێتەوە .هەروەكو چۆن فەردێك،
بۆ ئەوەی دەست بەكارێك بكات ،پێویستە هەموو ئەو هێزە پاڵنەرانەی كە
وای لێدەكات بەو كارە هەستێت بە مێشكیدا تێپەڕێت و بە پاڵنەری ئیرادەی
ئەو فەردە بگۆڕێت ،بە هەمان شێوە بێگومان ،هەموو پێویستيەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنیش بەب ێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی لەو ساتە دیاریكراوەدا،
كام چینە دەسەاڵتدارە بە ناچار ،بەئیرادەی دەوڵەتدا تێدەپەڕن ،تاوەكو لە
بەرگی یاسادا گرنگییەكی ئیلزامی ،بۆ هەموان پیشان بدات .ئەمە الیەنی
رووكەشی مەسەلەكەیە كە خۆی بۆخۆی بەڵگەنەویستە ،بەاڵم ئامانجەكە،
زانینی ناوەرۆکی ئەم ئیرادە رووكەشییە رووتەیە ئیتر ئەوە ئیرادەی كەسە
جوداكان ،یان ئیرادەی دەوڵەت بێت ،زانینی ئەوەی كە ئەم ناوەرۆکە لە
كوێیوە بۆچی ئەم شتەیان گەرەكە و ئەوەی تر نا؟ ئێمە لە میانەی گەران
بە دوای وەاڵمی ئەم پرسیارەدا بەوە دەگەین ،لە مێژووی هاوچەرخدا
ئەو فاكتەرەی كە ئیرادەی دەوڵەت دیاری دەکات تێكڕا ،پێویستییەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی كە لە گۆڕاندایە و دەسەاڵتداریی ئەم چین یان ئەوی
دیكە ،سەرئەنجام پەرەسەندنی هێزەكانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی
گۆرینەوەیە.
بەاڵم ئەگەر دەوڵەت تەنانەت لەم چەرخەی ئێمەشدا ،بە هۆی
بەهێزەكانی بەرهەمهێنان و هۆیە قەبەكانی گەیاندنەوە ،مەیدانێكی سەربەخۆ
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نەبووبێت و بە شێوەیەكی سەربەخۆ پەرەی نەسەندبێت ،بەڵكو بوون و
پەرەسەندنی سەرئەنجام ،بە هەلومەرجی ئابوری ژیانی كۆمەاڵیەتییەوە
پەیوەست بێت ،ئەواو ئەم مەسەلەیە بۆ هەموو سەردەمەكانی ڕابردووش
یانی سەردەمێك كە هێشتا بە فراوانی هۆیەكانی بەرهەمێنان بۆ بەرهەمێنانی
ژیانی مادی خەڵك لە ئارادانییە و بەم پێیە ،پێویستییەكانی ئەم بەرهەمهێنانی
وا دەكات ،كە حوكمڕانییەكی بەسەر خەڵكەوە بكرێت ،هەر دروستە.
ئەگەر دەوڵەت تەنانەت هەتا ئەمڕۆش ،یانی ڕۆژگاری پیشەسازی گەورە
و هێڵی ئاسندا ،بێجگە لە گوزارشتێكی چڕوپڕی پێویستییە ئابوورییەكانی
چینی دەسەاڵتدار لە بەرهەمهێناندا ،شتێكی تر نەبێت ئەوا ئەو ڕۆڵەی كە
هەیەتی ،بۆ ڕۆژگارێك كە هەر نەوەیەك لە خەڵك دەبوو بەشێكی گەلێك
زیاتر لەوەی كە بۆ ژیانی خۆی دایناوە ،بۆ پڕكردنەوەی پێویستییە مادییەكانی
تەرخان بكات و وابەستەییەكەی ئەو بۆی ،زیاترە لەوەی ئێمە ئەمڕۆ پێوەی
وابەستەین ،ناچاری (حەتمیەت)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 دەکاتەوە .بەاڵم بێگومان لێرەدا ئێمە ناتوانین بە درێژی بچینە سەر
باسی ئەم مەسەلەیە .ئەگەر دەوڵەت و مافەكانی دەوڵەت ،پەیوەندییەكانی
ئابوری دیارییان بكات ،ئەوا بەڵگەنەویستە كە خودی ئەو پەیوەندییانە مافە
مەدەنییەكانیش ،كە لە ناوەرۆکدا ڕۆڵیان بریتین لە ،بە ڕەوا پیشاندانی
ئەو پەیوەندییە ئابورییانەی كە لە نێوان تاكەكاندا دروست دەبن ،كە لە
هەلومەرجێكی دیاریكراودا ،پەیوەندگەلێكی سروشتی دیاری دەکات ،بەاڵم
ئەم ڕەوایی پیشاندانە ئەشێ جۆراوجۆر بێت .ئەش ێ بۆ نمونە بەشێكی زۆری
شێوەگەلی مافەكانی كۆنی فیۆداڵی بهێڵێتەوە ،ئەویش بەوەی ناوەرۆکێكی
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بۆرژواییان پ ێ ببەخشێت ،تەنانەت هەر بەو جۆرەی كە لە ئینگلتەرە ڕووی
دا ،بە گونجاندن لەگەڵ تێكڕای ڕەوەندی پەرەسەندنی میللیدا ،ڕاستەوخۆ
ناوەرۆکە بۆرژواییەكە لە ژێر ناوی فیۆداڵیدا بشارێتەوە،بەاڵم دەکرێت هەر
بەو شێوەیەی كە لە ڕۆژئاوای كیشوەری ئەوروپادا ڕوویدا ،ڕەفتار بكرێت.
واتە یەكەمین یاسای جیهانی بۆ كۆمەڵگەی بەرهەمهێنەرانی كااڵ ،یانی
یاسای ڕۆمانی ،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.
دەکرێت لەوێدا بۆ دابینكردنی پێویستییەكانی كۆمەڵگەیەكی وردەبۆرژوازی
كە هێشتا نیوە فیۆداڵیشە یان ئەم یاسایانە بە شێوەیەكی سادە ،بەهۆی
پراتیكی دادوەرییەوە (یاسای گشتی ئەلمانیی) ،تا ئاستی كۆمەڵگەیەكی لەو
جۆرە بهێنرێنە خوارەوە ،وەیان بە كۆمەكی مافناسانێك كە دەم لە ڕەوشت
ئەكوتن ،ئەم یاسایانە چاك بكرێن و بە كۆمەڵە یاسایەكی تایبەت بگۆڕدرێن
كە لەگەڵ پەرەسەندنی ئەو كۆمەڵگەیەی قسەی لەسەر دەكەین بگونجێن،
كۆمەڵە یاسایەك كە لەم هەلومەرجەدا ،لەباری مافناسیشەوە خراپە (یاسا
ناوچەییەكانی پروس) .سەرئەنجام لە دوای شۆڕشی گەورەی بۆرژوازییەوە،
لەسەر بنچینەی هەمان ئەم یاسا رۆمانییەوە ئەكرێت ،كۆمەڵە یاسایەكی
كالسیكی بۆ كۆمەڵگەی بۆرژوازی ،زوكز یاسای ( Code civilیاسای 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 ل ێ دەکەن.
یەكەمین هێزی فیكری زاڵ بەسەر مرۆڤدا ،لە بوونی دەوڵەتدا
خۆی ئەنوێنێ .كۆمەڵگە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی خۆی لە
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پەالمارە ناوخۆیی و دەرەكییەكان ،دەزگایەك پێکدەهێنێت ،ئەو دەزگایەش
دەسەاڵتدارێكی دەوڵەتە .هەركە دەوڵەت پەیدابوو ،ئیتر لە كۆمەڵگە خۆی
جیادەکاتەوە و هەرچی زیاتر خۆی بە دەزگای چینێكی دیاریكراو بگۆڕێت
و هەرچی زیاتر دەسەاڵتدارێتی ئەو چینە ڕاستەوخۆتر پراكتیزە بكات،
بەو ئەندازەیەش سەركەوتن لەم ڕووەوە بەدەست ئەهێنێ .خەباتی چینی
چەوساوە لە دژی چینی دەسەاڵتدار ،بە ناچاری بە خەباتێكی سیاسی
یانی بە خەباتێك ،كە پێش هەر شتێك لە دژی دەسەاڵتی سیاسی ئەم
چینەیە ،ئەگۆرێت .درككردنی پەیوەندی ئەم خەباتە سیاسییە لەگەڵ پایە
ئابوورییەكەیدا ،ڕوو لە كزی دەکات و هەندێكجار هەر نامێنێ ،بەاڵم ئەگەر
لەالی خەباتكاران بە تەواوەتی لە نێونەچوبێت ،ئەوا لەالی مێژوونوسان
زۆر كات هەر نییە .لە نێو ئەو مێژوونوسە كۆنانەی كە باسی خەباتی
نێوجەرگەی كۆماری ڕۆمانییا كردووە ،ئەوە بە تنها ئاپیانە كە بە ڕۆشنی
بۆمان دەگێڕێتەوە كە سەرئەنجام ئەم خەباتە لە پێناوی چیدا بووە :لە
پێناوی مڵكدارێتی زەوی.
بەاڵم هەر كە دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵدا ،بووە هێزی سەربەخۆ،
یەكسەر ئایدیۆلۆژی نو ێ ئەهێنێتە كایەوە .واتا پەیوەندی لەگەڵ ڕووداوە
ئابورییەكان ،لەالی سیاسەتمەدارانی پیشەیی و تێۆریسینەكانی یاساكانی
دەوڵەت و یاساناسانی یاسای مەدەنی ،بە تەواوەتی لەنێوچووە .ڕووداوە
ئابورییەكان بۆ ئەوەی مۆڵەتی یاسایی بە خۆیانەوە بگرن ،بۆ هەر حاڵەتێكی
تایبەت دەبێت ،بە شێوەی بابەتگەلی یاسایی دەربكەون .بێگومان لێرەدا
دەبێت ڕەچاوی تەواوی ئەو سیستمە یاساییەی كە لە ئارادایە بكردرێت.
بەهۆی ئەمەوەیە وا دەردەكەوێت ،كە شێوازی یاسایی ،هەموو شتێك
و ناوەرۆکی ئابووری ،هیچ شتێك نییە .یاسای گشتی (دەوڵ��ەت) و
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یاسای مەدەنی ،وەكو دوو مەیدانی سەربەخۆ سەیر دەكرێن ،كە خاوەن
پەرەسەندنی مێژوویی سەربەخۆی خۆیانن و خۆبەخۆ ملكەچی توێژبەندی
سیستماتیكانەن و لە ڕێگای ڕیشەكێشكردنی خەمو ناكۆكییە دەروونییەكانەوە
بە شێوەیەكی ڕاوەستاو و پەیگیر ،خوازیاری سیستمبەندییەكی لەم چەشنەن.
ئایدیۆلۆژییە هەرە بڵندەكان ،واتە ئەوانەی كە لە بنەمای مادی
ئابوری زیاتر دوور ئەكەونەوە ،شێوەی فەلسەفە و ئاین لە خۆ دەگرن.
لێرەدا پەیوەندی نێوان بیرۆكەكان و ئەو هەلومەرجە مادییەی كە لە ئارادایە،
دەم بە دەم شێواوتردەبێت و لە ئارادابوونی ئەڵقە پەیوەستكارەكانی نێوانیان
ناڕۆشنتر دەبێت ،بەاڵم سەرەڕای ئەوە ئەم پەیوەندییە هەر هەیە .تێكڕای
سەردەمی ڕێنێنسانس لە ناوەڕاستی س��ەدەی پانزەهەمەوە ،هەروەها
فەلسەفە ،كە ئەو دەمە گیانی هاتەوەبەر ،لە بنەڕەتدا ،دەرئەنجامی
پەرەسەدندنی شارەكان ،واتە بۆرژوازی بوون .فەلسەفە ،جگە لەوەی كە
بە شێوازی تایبەتی خۆی گوزارشتی لەو بیروباوەڕانە كردووە كە جووت
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
بوون ،ئابوریزانیش بوون بە ڕۆشنی بەرچاودەكەوێت .ئێمە پێشتر ئەم
مەسەلەیەمان لە پەیوەند بە قوتابخانەی هیگڵەوە ،ڕۆشن كردەوە.
ئێستا با بەخێرایی چاوێك بە ئایندا بخشێنین ،كە لە هەموان
زیاتر لە ژیانی مادی دوورتر و لە هەموان نامۆتر دەردەكەوێت .ئاین لە
قۆناغە زۆر سەرەتاییەكاندا ،لە نەزانترین و ناڕۆشنترین ئەندێشەی تاكەكان
سەبارەت بە سروشتی خۆیان و سروشتی دەرەكی كە بە چواردەوریانەوە
بووە ،پەیدابووە .بەاڵم هەر ئایدیۆلۆژیایەك هەر پاش ئەوەی كە پەیدا
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دەبێت ،ویتر لە حاڵی پەیوەندی بە تێكڕای ئەو وێناگەلەوە كە لە
ئارادایە ،پەرەدەستێنێت 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 ژیانی خەڵك كە پرۆسەی بیركردنەوە لە مێشكیان
ئەخوڵقێنێ ،سەرئەنجام ڕێڕەوی ئەم پرۆسەیە دەستنیشان دەکات ،لەالی ئەم
خەڵكە بە ناچاریی ،بە هەستپێنەكراوی دومێنێتەوە ،ئەگەر نا ئەم ئدیۆلۆژییە
كۆتایی پ ێ دێت .وێنا ئاینییە سەرەتاییەكان ،كە لە زۆربەی دۆخەكاندا لە نێو
هەر گروپێكی دیاریكراو لەو میللەتانەی خزمی یەكدین ،هاوبەشن لەدوای
دابەشبونی ئەم گروپانە لە هەر میللەتێكدا ،بە جیا و بەشێوەیەكی تایبەت بە
پێی ئەو هەلومەرجە تایبەتییەی كە تیایدا ئەژی ،پەرەدەستێنێت .پرۆسەی
پەرەسەندنی وێنا ئاینییەكان لەالی بەشێك لە گروپەكانی ئەم میللەتانە ،
بە تایبەت لەالی ئارییەكان (كە پێیان دەڵێن ،میللەتە هیندۆ ئەوروپییەكان)
لەالیەن میتۆلۆژی بەراوردكارییەوە بە درێ��ژی 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 دەبێت پارێزگارییان ل ێ بكەن ،تێناپەڕێت ،بەاڵم لە
الیەكەی تری ئەم سنورەدا ،خواوەندی دیكەی فەرمانڕەوای ب ێ 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 .میللەتانی كۆن ،بە هۆی جەزرەبەكانی
ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی ڕۆم��ەوە ،كە ناكرێت لێرەدا لە هەلومەرجە
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ئابوورییەكانی پەیدابوونی بكۆڵینەوە ،داڕوخان .خوداوەندە میللییە كۆنەكان
سڵوسامیان لە دەست دا ،تەنانەت خوداكانی ڕۆمیشی گرتەوە ،كە بە پێی
ئەلگۆی بچوكی شاری ڕۆم لە قاڵب درابوون .پێ,یستییەكانی تەواوكردنی
ئیمپراتۆریەتی جیهانی بە هۆی ئاینێكی جیهانییەوە ،لە هەوڵەكانی ڕۆم بۆ
پەرستنی تێكڕای خوداوەندە بێگانە ڕێزدارەكان بەم یان بەو ڕادەیە ،لە
پاڵ پەرستنی خوداوەندە ناوچەییەكان بە ڕۆشنی خۆی دەرئەخست ،بەاڵم
ناكرێت ئاینێكی نوێی جیهانیی ،بە فەرمانی ئیمپراتۆر دابهێنرێ .ئاینی نوێی
جیهانیی ،واتە مەسیحییەت ،بەب ێ هەرا بە تێكەڵكردنی الهوتی ڕۆژهەاڵتیی
گشتگیر ،بە تایبەت یەهودی ،لەگەڵ فەلسەفەی باوی یۆنانی ،بە تایبەت
فەلسەفەی ڕەواقی پەیدابوو ،بۆئەوەی ئێمە ئەمڕۆ بزانین ،كە شێوەی یەكەم
جاری مەسیحییەت چۆن بووە ،پێویستە توێژینەوەی فراوان ئەنجام بدەین،
چونكە ئەوە شێوە فەرمییەكەی مەسیحییە بە ئێمە گەییشتوە ،كە كۆڕی
ڕۆحانی نیقایی شتیان بۆ زیادكردووە ،تاوەكو بیگونجێنن و بتوانێت ڕۆڵی
ئاینی دەوڵەت بگێڕێ ( .)19بە هرە حاڵ ،ئەو واقیعەتە یانی ئەوەی كە
ئەم ئاینە لە دوای پەیدابوونییەوە بە دووسەدوپەنجا ساڵ ،بە ئاینی دەوڵەت
دەگۆڕێت ،بە تەواوەتی نیشانی دەدات ،كە مەسیحییەت وەك ئاینێك تا چ
ڕادەیەك لەگەڵ هەلومەرچی ئەو چەرخەدا خۆی گونجاندبوو .مەسیحییەت
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 ( )20لە باشوری فەرەنسا ،لە
هەڕەتی گەشە و ڕەونەقی شارەكانی ئەوێدا ،نەشونمای كرد .سەدەكانی
نێوەڕاست ،سەرجەم ئایدۆلۆژییەكانی تر ،واتە فەلسەفە سیاسەت و
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مافناسی بە الهوتەوە گرێ دا و كردیانی بە پاشكۆ بە بەشێك لە الهووت.
دەرئەنجامی ئەم كارە هەر بزوتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بە ناچاریی،
دەبوو بەرگی ئاین لەبەر بكات ،لەبەرئەوە بۆ هێنانەكایەوەی بزوتنەوەیەكی
بە جۆشی جەماوەریی ،كە مێشكیان تەنها بە خۆراكی ئاینی ئاخنراوە،
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
جۆر دابەش بوون :ئاتەئیستی بۆرژوازی میانڕەو و ئاتەئیستی ڕەشۆكی
شۆڕشگێڕ كە تەنانەت ئاتەئیستە بۆرژواكانیش نەفرەتیان لێ دەكردن.
ئەوەی كە وای كرد ئاتەئیستی پرۆتستانتی نەكرێت تێكبشكێنرێ،
مەسەلەی لەشكاننەهاتنی بۆرژوازی بوو ،كە دەمبەدەم توانا و هێزی زۆرتر
دەبوو .كاتێك كە بۆرژوازی بە ڕادەی پێویست خۆی سەفامگیركرد ،لە
دژی خانەدلنە فیۆداڵەكان دەستی دایە خەبات ،كە تا ئەو دەمە شێوەیەكی
ناوخۆیی بە خۆیەوە گرتنوو .ئەو خەباتە ئیتر ،بەرەبەرە پێوەرێكی نیشتمانی
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 شكستیان خوارد لەو كاتەدا ،ڕاپەڕینی جوتیاران ،كە ترۆپكی
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سەراپا ئەم بزوتنەوە شۆڕشگێڕییە پێکدەهێنێت ،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 س ێ سەدەی ڕەب��ەق ،لە
جەرگەی ئەو واڵتانەی كە بە شێوەیەكی سەربەخۆ و چاالك لە مێژوو كاریان
دەكرد ،دائەبرێت .بەاڵم بێجگە لە لۆسەری ئەڵمانی كالفینی فەرەنسیش
هەبوو .كالفین بە تینوتەوژمی ڕەسەنی فەرەنسییانەوە ،خەسڵەتی ڕیفۆرمی
ب��ۆرژوازی لە پلەی یەكەمدا دانا و شێوەیەكی كۆماریی و دیموكراسی
بە كڵێسا بەخشی .لە كاتێكدا كە ڕیفۆرمی لۆسەر لە نوشوستیدا بوو و
واڵتی بە فەتارەت دەدا ،كرمارییەكان لە ژنیف هۆلەندا و ئۆسكۆتلەندا،
ڕیفۆرمی كالفینییان كردە ئااڵی خۆیان و هۆلەندا لە دەسەاڵتی ئیسپانیا و
ئیمپراتۆریەتی ئەڵمانی ڕزگاری بوو ،هەروەها ڕیفۆرمی كالفینی پۆشاكی
ئایدۆلۆژی بۆ پەرەی دووەمی شۆڕشی بۆرژوانی كە لە ئینگلتەرە ڕووی
دا ،سازكرد .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 سەرلەنو ێ گەڕایەوە ،بەاڵم نەك بە شكڵ و شێوە
كۆنەكەی واتە ،نەك بە شێوەی كاتۆلیزم لەگەڵ پاشا ،كە ڕۆڵی پاپی دەگێڕا،
ئێستا ئیتر ئەم كڵێسایە ،ڕەنگی كالفینیزمە بە تۆخی بە خۆیەوە گرت.
كڵێسای كۆنی دەوڵەتیی ،یەكشەمەی پڕ لە خۆشی و شادی كاتۆلیكی كردە
جەژن و یەكشەمەی كالفینیی وەڕسكەری ڕاوەدوو نا ،بەاڵم كڵێسای نوێ،
كە بە ڕۆحی بۆرژوازی پاراو بوو ،بڕیاری لەسەر ئەوەی دواوە دا ،كە تا
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هەنووكەش ،بە ئینگلتەرا ،جوانی ئەبەخشێت.
لە فەرەنسا لە ساڵی  1685كەمایەتی سەركوت كران ،ناچاربوون
كە بە كاتۆلیزم ڕازی بن ،یان دەردەکران .بەاڵم ئەم مەسەلەیە بە كو ێ
گەیشت؟ لەو سەردەمەدا بیرمەندی ئازادیخواز پیر بێڵ لەو پەڕی هەڵسوڕانی
خۆیدا بوو و لە ساڵی  1694ڤۆڵتێر لە دایك بوو .بەهۆی كەڵەگایی و
زۆردارییەكانی لویسی چواردەهەمەوە ،بۆ بۆرژوازی فەرەنسا ساناتر بوو،
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.
ئیتر ئاین ئەو تواناییەی لە دەستدا ،كە پۆشاكی ئایدیۆلۆژی بۆتێكۆشانی
هەر چینێكی پێشكەوتنخواز دەستەبەر بكات و زیاتر و زیاتر بووە موڵكی
چینە سەردەستەكان بە تەنها ،كە وەك وئامرازێكی فەرمانڕەوایی و بۆ
جڵەوكردنی چینە ژێردەستەكان بەكار دەهێنرا .لەم میانەدا هەر چینێك لە
چینە دەسەاڵتدارەكان ئاینی تایبەتی خۆی بەكاردەهێنا :خانەدانە مڵكدارەكان
ژزوئیتیزمی كاتۆلیك یان ئەرتەدۆكسی پرۆتستانی ،ب��ۆرژوازی لیبراڵ و
ڕادیكاڵ ڕاسیۆنالیزم ( ،ratinalismعەقاڵنییەت) .ئەوەش بڵێن ،كە ئایا ئەم
بەڕێزانە بڕوایان بە ئاینەكەی خۆیان هەیە یان نا ،ئەوە مەسەلەیەكە ،لە
پراكتیكدا هیچ بایەخێكی نییە.
بەم جۆرە دەبینین ،كە ئاین لە دوای پەیدابوونییەوە هەمیشە،
پارێزگاری لە زەخیرەیەكی دیاریكراو لەو وێنایانەی كە لە سەردەمەكانی
ڕاب���ردووەوە بەجێماوە دەک��ات ،چونكە نەریت لە تێكڕای مەیدانە
فیكرییەكاندا ،هێزێكی كۆنەپارێزی مەزنە .وەلێ ئاڵوگۆڕێك كە بەسەر ئەم
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زەخیرەی وێنایانەدا دێت ،دەرئەنجامی پەیوەندییە چینایەتییەكانە ،واتە
پەیوەندییەكانی ئابووری نێوان تاكەكان ،كە ئەم ئاڵوگۆڕانە پێكدەهێنن.
لێرەدا ئیتر ئەوەندە بەسە.
لەو ڕوونكردنەوانەی س��ەرەوەدا ،تەنها ئەوەندە لە توانادا بوو،
كە باسێكی گشتیی دەرب��ارەی تیۆری ماركس لە مێژوودا ،بخەینە ڕوو،
ئەوپەڕەكەی بە هەندێك نمونە ،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 ج��ۆرەی كە تێگەیشتنی
دیالێكتیكی لەمەڕ سروشت ،هەر جۆرە فەلسەفەیەكی بۆ سروشت ،بە
كارێكی نا پێویست و نەشیاو گۆڕی .ئێستا ،چ لێرە و چ لەو ێ 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.
*******
لە پاش شۆڕشی ساڵی  ،1848ئەڵمانیای «ڕۆشنبیر» دەستی لە تیۆری
كێشایەوە و چووە نێو چاالكی عەمەلییەوە .پیشەی بچوك و مانیفاكتۆرە
كە پیشیان بە كاری دەستی ئەبەست ،جێگایان بۆ پیشەسازی گەورەی ئەم
سەردەمە چۆڵكرد .ئەڵمانیا دووبارە بۆ نێو مەیدانی بازاڕی جیهانیی گەڕایەوە.
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ئیمپراتۆریەتی نوێی ئەڵمانیای بچوك ( ،)21النی كەم گەورەترین ئەو ئاسەنگانەی
كە بەهۆی لە ئارادابوونی ژمارەیەكی زۆری دەوڵەتی بچوك ،پاشماوەكانی
فێۆدالیزم و بیرۆكراسی ،ئەهاتنە بەردەم ڕێگای پەرەسەندنی ،لەنێوبرد .لێ بەو
ڕادەیەی كە سپێكوالسیۆن ( ،SPECULATONمچاربە) بیرۆی فەیلەسوفەكان
بەجێئەهێڵێ و لە بۆرسەی دراو ڕووگەیەك بۆخۆی بنیاتئەنێ ،بەو ڕادەیەش
ئەڵمانیای ڕۆشنبیر ،ئەو بایەخە زۆرەی كە بە تیۆری دەدات ،كە لە دەورانی
ئەو پەڕی زەلیلی سیاسی خۆیدا ،مایەی شانازی ئەو بوو ،یانی بایەخدان بە
لێكۆڵینەوەی زانستیی ڕووت ،بەدەر لەوەی دەرئەنجامی كردارەكییەكەی بە
كەڵكە یان نا ،لەگەڵ مۆڵەتی پۆلیسدا دژایەتی هەیە یان نا ،لە دەست دەدات.
ئەوە دروستە كە سروشتناسی فەرمیی ئەڵمانی ،بە تایبەت لە بواری توێژینەوە
تایبەتییەكاندا ،لە ئاستی سەردەمەكەیدایە ،بەاڵم بە پێی ئەو تێبنییە بە
جێیەی كە گۆڤاری ساینس ()SCIENCEی ئەمریكایی كردوویەتی ،سەركەوتنە
یەكالكەرەوەكان لە 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 بێمایە و ئاڕاستە 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.
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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  1886لەالیەن ف .ئەنگلسەوە نوسراوە .لەهەمان ساڵدا ،لە
گۆواری « ،»Die neue Zritلە هەردوو ژمارەی  4و  5بە چاپ گەیشتووە.
پاشان لە ساڵی  1888لە شتوتگارت ،بەشێوەی چاوپێكی سەربەخۆ باڵوكرایەوە.
***
وەرگێڕانی «لودڤیك فيورباخ و كۆتایی فەلسەفەی كالسیكی ئەڵمانی»
بۆ زمانی كوردی ،لەم سەرچاوانەوەبووە:
 لودفیع فیورباخ ونهایە الفلسفە الكالسیكیە االلمانیە ،فریدریكانجلس ،دار التقدم ،موسكو  .1971ترجمە :الیاس شلهین.
 لودویك فیورباخ پایان فلسفە كالسیكی المانی ،فریدریش انگلس،ترجمە محمد پورهرمزان ،انتشارات حزب تودەایران.
www.tudehpartyiran.org
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لودیگ فیورباخ فەیلەسوف و
ئایینناسی ئەڵمانی
لە ئینگلیزییەوە :ماجید خەلیل
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فيورباخ وەك پێشەنگی هزرڤانانی رادیكاڵی نێوەندی سەدەی
نۆزدەهەمی ئەڵمانیا نێوزەدكرابوو ،بەاڵم لە ئێستادا ئەو بەشێوەیەكی گشتی
وادەبینرێت ،كە كەسایەتییەكی گوازەرەوەی نێوان نمونەییزمی ئەندێشەگەرای
هیگڵو ماتریالیزمی دیالەكتیكیی مێژوویی كارل ماركسە.
هاوكات فەلسەفەی سروشتگەرا و ئەزموونگەرا و بەرگریكردن لە
هیومانیزم رێو رێچەكەی كارەكانی ،زیاد لەوەیش وەك رەخنەی شۆڕشگێڕیی
ئایین لە زۆرترینی كارەكانیدا ناسراوە و شوێن دەستی دیارە .بەتایبەتی لە
كتێبە بەنێوبانگەكەیدا ساڵی  1841بەنێوی جەوهەری مەسیحییەت ،بەتەواوی
جەختی لەسەر ئلوهییەتی مرۆڤ كردووەتەوە ،لەشوێنی خواداو زانستی
مرۆیی بااڵبكات بۆ ئاستی زانستی الهوتیی .واتە روانگەی ئەنسرۆپۆلۆجی
بۆ ئاستی سیۆلۆجی بەرز نرخاندووە.
هاوكات فيورباخ لە نوسینە بەنێوبانگەكەی بەنێوی پرەنسیپەكانی
فەلسەفەی داهاتوو لەساڵی  1843دا وێنای ئەوەی كردبوو ،كە لە
پێشهاتی مرۆڤایەتیدا هەیمەنە و زاڵیی سیاسەت و زانستی سروشتی تەنگ
بە شتەكانی دی هەڵدەچنن ،لەبەرئەوە پێشنیازیكردووە كە پێویستە شوێنی
فەلسەفە لە كەلتوری مۆدێرنەدا بگۆڕن و لەئەگەرەكانی داهاتوودا حساب
بۆ هزری فەلسەفی بكرێت.
دیارە فيورباخ یەكێك لە بنەماكانی هزری خۆی ،كە گرنگترینیانە
و زۆرجار شرۆڤەی هەڵەیشی بۆ دەكرێت ،خۆی لەوەدا دەبینێتەوە كە
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دەوترێت مرۆڤ بریتییە لەوەی كە دەیخوات ،دیارە ئەمەیش بەتەواوی
لە ریشەی ماتریالیزمەوە وەرگیراوە ،هەربۆیە سانایە بڵێین كە فيورباخ
كاریگەریی مەزنی لەسەر فیكریی ماركسیی بەجێهێشتووە ،وێناكانی ئەو
بەتەواوی رەنگدانەوەیان لەو جیهانبینییە مادییەدا هەیە.
بەهاتنی س��ەدەی بیستەم سەرلەنو ێ هەڵسەنگاندن و شەن و
كەوكردنی هزری فيورباخ كەوتەوە بواری شرۆڤە و وردبوونەوە ،ئەمە
نەتەنها لەبوری ئەو بایەخە مێژووییەوە بوو كە بۆ رەخنە لە ئایین و
نمونەییزمی فەلسەفە هەیبوو ،بەڵكو كاریگەریی قوڵیشی لەسەر هزری
ئاییناسی نوێو زانستی كۆمەاڵیەتی بەجێهێشت.
سەرنجێكی گشتی لەسەر ژیاننامەی فيورباخ
فيورباخ ساڵی  1841لە نێوچەی الندشوتی باڤاریا كە ئێستا بەشێكە
لە ئەڵمانیا هاتووەتە دونیاوە.
باوکی ناوی پۆڵ یوهان ئەنسلم فيورباخ ،فەقێیەكی لیبراڵ و
بەنێوبانگ بوو ،ئەو بۆ یەكەمجار توانی یاسای سزادانی بەنێوبانگی باپارییا
دابنێت .دایكو باوكی فيورباخ روودەكەنە میونخو لەوێ نیشتەجێدەبن.
ئیدی لەوێ فيورباخ پێدەگات و دەنێردرێتە بەر قوتابخانە .پاشان
ساڵی  1823بۆ یەكەمجار پێدەنێتە نێو زانكۆی هایدربیرج و دەبێتە
خوێندكاری زانكۆ ،بەاڵم پاش ساڵێك ئەو زانكۆیە جێدەهێڵێتو روودەكاتە
زانكۆی بەرلین ،ئەوكاتە لەژێر كاریگەریی الهوتناسیی شلیرماغر بوو،
هەروەها دەیویست ئامادەی كۆڕ و موحازەرەكانی فەیلەسوفی بەنێوبانگی
ئەوقۆناغە هیگڵ ببێت.
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فيورباخ پاش ئەوەی لە بەرلیندا ئاشنادەبێتو بەشێوەیەكی فەرمی
وەردەگیرێت ،ئیدی لەو ێ پاش وتوێژو دووان لەگەڵ هەردوو فەیلەسوفی
نێوبراو بۆی روونبوویەوە ،كە بەڵێ فەلسەفە زیاتر لەگەڵ هەستو نەست
و هزری ئەودا یەكدەگرێتەوە ،تا ئەوەی بایەخ بە كایەی ئایینناسی و
الهوتی بدات .بەاڵم خراپی رەوشی دارایی و كەموكورتی لە دەرامەتی
رۆژانەیدا فيورباخی ناچاركرد جارێكی كە بگەڕێتەوە بۆ زانكۆ كۆنەكەیو
واز لەبەرلین بهێنێت.
لەوێش هەر نەیتوانی خوێندنەكەی تەواوبكات ،دیسان بەهۆی الوازی
و هەژاری و نەبوونی دەرامەتێكی شیاوەوەبوو .ئەوەبوو پاش وازهێنانی
لەخوێندن گەڕایەوە بۆ ئەنسبش لەنزیك میونخ ،بەاڵم لەو ێ بەردەوام بوو
لە درێژەدان بە تێزەكەی ،دوواجار توانی لە ساڵی  1828بەسەركەوتوویی
تێزەكەی ت��ەواو بكات ،لە بۆنەی تەواوكردنی تێزەكەیدا پرۆفیسۆری
سەرپەرشتیاریی لە ئیرالنگندا پلەی دكتۆرای پێبەخشی لەفەلسەفەدا ،هاوكات
لە هەمان زانكۆدا پۆستی وانەبێژی لەكایەی فەلسەفەدا پێبەخشی.
بیركردنەوەكان لەسەر مەرگ و جاویدانی ساڵی  1831كارێكی
ناوازەی فيورباخ بوو ،هەرچەند ئەو ژیانی ئەكادیمی خۆی لە زانكۆدا درێژەی
نەكێشا .فيورباخ لە ژینگەی سیاسی و ئاینی ئەڵمانیادا وەك شۆڕشگێڕێكی
دژ بە تیۆری كالسیكی دین ،وەك ئەكادیمییەكی بەرچاو دەركەوت ،دوواجار
پلەی پرۆفیسۆر و شارەزای تەواو لەمەیدانی فەلسەفەدا وەرگرت.
بەاڵم رەوشی وانە و بیروبۆچونەكانی بواری فيورباخیان نەدا تا
بتوانێت لە پۆستەكەیدا بمێنێتەوە ،ئەوەبوو بەزووییو لەساڵی  1832دا
وازی لە پۆستەكەی خۆی هێنا لە زانكۆدا.
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لەگەڵ ئەوەشدا تێگەیشت لەو راستییە ،كە ئیدی ئەستەمە بتوانێت
لەشوێنێكی تریشدا پارێزگاری لەپۆست و ئەركی ئەكادیمی خۆی بكات.
بۆخۆی بەردەوامبوو لەپرۆژە فەلسەفییەكەیدا ،لەمبوارەدا چەندین بابەت
و لێكۆڵینەوە و پەرتوكی نایابی نوسی لەوانە مێژووگەلێكی مۆدێرن،
فەلسەفەی ئەزموونی ،بندیكتوس سپینۆزا ،وبییر بایل ( )1838چەندین
نوسینیتری لەسەر فەلسەفە و فەیلەسوفە بەنێوبانگەكانی ئەوكات نوسی.
هەروەها لەسەر داوای هاوڕێكانی بەشێوەیەكی كورتو بۆماوەیەكی
دیاریكراو لە زانكۆی ئەرالنگن وانەی وتەوە ،ئەوە لەماوەی  1836بۆ ،1830
بوو بەاڵم ئەو ئیدی ئەوەی دایە دواوە ،كە بەب ێ هیچ تەرقیە و پۆستێك
و بەرزبوونەوەیەكی پلەی ئەكادیمی ،لەو زانكۆیەدا موحازەرە بڵێتەوە.
دواجار فيورباخ لەساڵی  ،1838دا هاوسەرگیریی لەگەڵ خانمێكدا كرد
بەنێوی برتا لۆ .دوواتر لەگەڵ هاوسەرەكەیدا بەشداربوون لە كارگەییەكی
چنیندا لە بورگبیرگ ،ئەمە بوویە مایەی بەهێزبوونی الیەنی ئابوورییان بۆ
زێدەتر لە دوودەیەی داهاتووی ژیانیان .هاوكات لەگەڵ ئەو ژیانەدا فيورباخ
بەردەوامبوو لەباڵوكراوەكانی ،ئەو بەرهەمەی كەساڵی  1838نوسیویەتی
بەقۆناغی گوازراوەی هزری فەلسەفی ئەو دادەنرێت لە چاو فەیلەسوفو
هزری فەلسەفیی ئەوانەی پێشخۆی.
دووا ب��ەدووای ئ��ەوە بەرهەمێكی دیكەی بەنێوبانگی بەنێوی
پرەنسیپەكانی مەسیحییەت لەساڵی  1841باڵوكرایەوە ،ئەم بەرهەمەیشی
شانبەشانی بەرهەمە بەنێوبانگەكەی بەنێوی جەوهەری ئایین كە ساڵی
 1846باڵویكردەوە .هەردوو بەرهەمەكە نێوبانگێكی ئێجگار فرەیان دایە
فيورباخ ،بەرهەمەكانی مشتومڕێكی بەرینی لەسەر ئاستی ئەڵمانیای چلەكانی
سەدەی نۆزدەهەمدا نایەوە.
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بیروبۆچونەكانی بوونە هۆكارێكی كاریگەر لە جواڵندنی ئیحساساتی
دیموكراسیو كەمەندكێشكران بۆ روبەڕووبوونەوەی الیەنی هێمنی ،ئاسایش
و پەلی كێشا بۆ هۆشداریدانە پۆلیس و الیەنی سیاسی و دەسەاڵتداری
ئەوكاتە .دواج��ار هەر كاریگەری ئەم فەیلەسوفە ب��وو ،كە راپەرینی
ئەڵمانەكانی لەساڵی  1848ز لێكەوتەوە ،هۆشیارییەكی سیاسی ئەوتۆ لەسەر
بنەمای هزر و فەلسەفە و ئامادەیی عەقڵ بەكاریگەریی ئەم فەیلەسوفە
و فەیلەسوفەكان تەواوی واڵتی گرتەوە .ئەو هەر لەپاش ئەو شۆڕشە لە
ئەنجومەنی نەتەوەیی فرانكفۆرت ،لە هۆڵی موحازەرەكانی شاری هادبیرج
و لەنێوەندە ئەكادیمییەكاندا وانەكانی بەتینو تاو بۆ ئەكادیمیو خوێنەوار
و زانستییەكانی ئەو واڵتە و خەڵكی ئاسایی ئاڕاستە دەكرد.
دواتریش ت��ەواوی موحازەرەكانی فيورباخ لەپەنجاكانی 1850
باڵوكرانەوە ،وەك جەوهەری ئایین ناسێنران ،دیارە تەواوی كارەكانی
فيورباخ لەو قۆناغەدا كارگەلێك بوون ،كە بۆخۆی خۆی تەرخانكردبوو
بۆیان و هاوكاتیش بایەخێكی ئێجگار زۆریش بەو كارانەی ئەودران .بەاڵم
پاش ئەوەی فيورباخ ساڵی 8.گ 9بەهۆی ئیفالسی كارگەكەیانەوە بواری
دارایی و مادی گرفتی تێكەوتەوە ،هاوكات كاریش دەكرا تا سومعەی
بشێوێنرێت ئیتر بەناچاری شار بەجێدەهێڵێتو روودەكاتە ماڵێكی گچكە لە
دەوروبەری میونخو لەوێدا نیشتەج ێ دەبێت.
دوواین كاری ئەم فەیلەسوفە لەساڵی  1844دا بریتی بوو لە كارێك
بەنێوی Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkte der
 ،Anthropologieئەو لەمكارەیدا جەختی كردبوویەوە سەر ئەنسرۆپۆلۆجیا
و كاریگەرییەكانی لە مەیدانی فەلسەفەدا.
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ئەم كارەی بەكۆمەكو پشتیوانی الیەنگرانو تامەزرۆیانی كارونوسینی
ئەو هاتە بەرهەم ،كە لە كۆتایی ژیانیدا لەدەوری مابوونەوە و گرنگییان
بەكارەكانی دەدا .دواجار فيورباخ بەدەردی سەكتەیەكی دەماخییەوە كە
ساڵی  1880لێیدا تالیەوە و پاش دوساڵ بەو گرفتارییەوە و لە ساڵی 1882
بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیانكرد.
كارە سەرەكییەكانی
تێزی دكتۆراكەی فيورباخ بەنێوە ئەڵمانییەكەی De ratione, una,
 universali, infinitaبەشێكی پەیوەست بوو بە میسالییەتو عەقاڵنییەتی
هیگڵەوە ،ئەو لە تێزەكەیدا جەختی لەبارەی قەلەقی و دەركی مرۆڤ
كردووەتەوە لە گەردووندا ،هاوكات رەخنەی جدی لە ئیمانوئێل كانت
دەگرێت سەبارەت بە چەمك و تێگەیشتنی ئەو بۆ سنورەكانی عەقڵ.
هاوكات گرنگی فیكری فيورباخ لەوەدایە كە بەجدی رەخنەی لەبارەی
مەسیحییەتەوە گرتووە و لەروانگەیەكی فەلسەفییەوە كاری بۆ هزری پۆست
هیگڵییەكان كردووە .هەروەها تێزی دووای ئەوی بریتییە لە بیروبۆچوونە
نادیارەكان لەسەر مەرگو نەمریی ،لەوێدا رەخنەی جدیو ئینكاری تەواوی
فیكری مەسیحییەت دەكات لەسەر بابەتی نەمریی شەخسیی .فيورباخ لەوێدا
بەتەواوی هێرش دەكاتە سەر ئەو بۆچوونانە و بە ئەنانییەتو بە زاتیكردنی
دین لێیان دەڕوانێت ،هەروەها هەر لەم تێزەدا بۆچوونەكانی خۆی لەسەر
وەحی و ئلوهییەت بەجۆرێك خستووەتە روو ،كە پێی وایە دەبێت
وابەستەبكرێن بە مرۆڤەوە و لەچوارچێوەی وابەستەیی خودا دەربهێنرێن.
هەروەها فيورباخ خوایەتی یەكسان دەكات بە ئەنسرۆپۆلۆجیا و پێی وایە
خۆشەویستی پاڵنەرێكە بۆ ئەو شتانەی كە لەنێو خودی مرۆڤ خۆیاندایە.
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قبوڵ و هۆشداری لەسەر داهاتووی مەرگی كەسێك ،بریتییە لە
جەوهەری دین كە ئینكاری ناكرێت .ئەو پێی وایە مەرگ دێت وەك
خۆبەدەستەوەدانی كەسێكو گەیشتنی بەخاڵی كۆتا لەو ئاستانەی كۆمەڵێكی
یان كۆمەڵگەیەكی لۆكاڵیدا .فيورباخ لەسەر جەوهەری مەرگ و خلود
بەشێوەیەكی جدی پێداگری كردووە ،فەلسەفەیەكی نوێی لە ریشەكانی
مەسیحییەتەوە هەڵهێنجاوە ،خوێندنەوەیەكی نوێی بۆ پرسی زاتی مرۆڤ چ
وەك تاكو چ وەك كۆمەڵگە كردووە.
پێشوازیو بەدەمەوە
چوونی رەخنەیی
دەركەوتن و باڵوبوونەوەی جەوهەری مەسیحییەت وەك كارێكی
فيورباخ لەساڵی .84.دا ئاماژەبوو بۆ گۆڕانێكی ریشەیی لە هزری ئەو
فەیلەسوفەدا و خوێندنەوەكانی تری ئەو قۆناغە و ئەمەش وای كرد ،كە
فيورباخ لە لوتكەی ناسراویدا لەو قۆناغەدا خۆی ببینێتەوە .رۆشنبیرانی
ئەڵمان لەوقۆناغەدا یاخود چەپە فەلسەفییەكان باڵوكراوەكانی ئەویان لەتەك
ئەوانی تردا ،وەك حەوزەیەكی فرەبوار لە فەلسەفە و وەك كەشێكی بەهاری
بۆ فەلسەفە دەبینی ،ئەنگڵس لەو قۆناغەدا وەك هاوكارێكی سەرەكی تیۆری
بەنێوبانگی ماركس ئاماژەیاندابوو ،كە شۆڕ و شەوقەكە گشتی بوو ،ئێمە
بەجارێك بە شوێنكەوتەی فيورباخ هاتینە گۆ .دیارە ئەم شۆڕ و شەوقو
گردبوونەوەیە كاتی بوو ،چوون لەنێوەندی 840كاندا ئیدی هەم ئەنگڵس و
هەمیش ماركسو ئەوانی دیش ،بەربوونە وێزەی فیكری فيورباخو بەجدی
وەك نەیاری ئەو لەگەل ێ بواردا دەركەوتن .خاڵی بنچینەیی ماركس كە
جەختی لەسەر دەكردەوە ،لەوەدا لەگەڵ فيورباخ ناكۆك بوو بریتی بوو لە
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تەحەولی مێژووی گەشەی مرۆڤ .ماركس مێژووی بەقۆناغبەندی بەهەند
وەردەگرت و فيورباخ ئاماژەی دەدا بە پەیوەندی بنچینەیی مرۆڤ لەگەڵ
سروشتدا ،بەاڵم ماركس ئەم وابەستەییەی مرۆڤی لە مێژوودا دەبینییەوە.
هەربۆیە ماركس دەیوت كاری فيورباخ تەنیا ئینتزاعینو بەس.
لەهەمان كاتدا شكستی شۆڕشی  1848ئەڵمان گوزەراندی ،ئیگلیزم
وەك فەلسەفەی زاڵی ئەو قۆناغەی ئەڵمان لەنێوەندی ئەو سەدەیەدا
هاوزەمان بوو بە شكست و روخانی سومعەی فيورباخ ،چوون بۆ چەند
دەیە كارەكانی ئیدی لەچوارچێوەی ماركسیزمدا لێكۆڵینەوەیان لەبارەوە
دەكرا ،یاخود بەشێوەیەكی ساناو ساكار لێكۆڵینەوەی لەبارەوە دەكرا ،وەك
زەمینەیەكی كاتی و گوازەرەوە یان وەك پردی پێگەیاندنی نێوان هیگڵو
ماركس ئاماژەی پێدەدرا.
لە بیستەكانی سەدەی راب��ردوودا لێكۆڵینەوە و زیندوكردنەوە و
بایەخی هزر و فەلسەفەی فيورباخ لە ئەڵمانیاوە سەریهەڵدایەوە .كارل باسی
رەخنەگری سەرەكی كارەكانی فيورباخ لە نوسینی شەوكەیەك لەجەستەی
الهوتی نوێدا ،ئەو سەرلەنوێ لەكارەكانی فيورباخ راماو گەاڵڵەی بیری ئەوی
لە  1840دا هێنایەوە نیو سەدەی نوێ .ئیدی بەجۆرێ الی ئایین ناسانی
سەدەی نوێ ناسرا ،كە بەبابی ئیلحاد نێوزەدیانكرد لە سەردەمی نوێدا.
ه��اوك��ات فيورباخ وەك دەستپێكی پێشكەوتنەكانی كایەی
ئەنسرۆپۆلۆجیا ،دەروناسیو زانستی مرۆڤایەتی شوێنی كرایەوە ،بەكلیلو
ریشەی ئەو زانستانە ناوزەدكراو لەبواری رەخنەی زانستی كۆمەاڵیەتییەوە
باری سوكتربوو .جیالەوە لەنێوەندی سەدەی رابردوودا بەتەواوی كارەكانی
كاریگەرییان لەسەر هۆش و نوسینی كیركیدارد ،نیتچەو سیگمۆند فرۆید
بەجێهێاڵ ،هەروەها نیكۆاڵی مایكڵ هادگەر و جانپۆڵ سارتەریش ئاشنابوون
111

ئاشنابوون بە فیورباخ

پێیو بەقوڵی ریشەی لەمەژگی ئەوانیشدا داكوتا.
دیسان لە حەفتاكانی سەدەی رابردو بایەخی نوێتر و هەڵسەنگاندنی
نوێتر بۆ فيورباخ تەوژمێكی تری گرنگیدان بەو فەیلەسوفەی هێنایە گۆرێ.
چوون كەسێكی وەك  Marx W. Wartofskyلە  ،،9.كاری كرد لەسەر
فيورباخو بایەخی ئەوی لە ئینگلیزیدا بەتەواوی نرخاند ،تەنانەت ئەوی بە
پارێزەری هەڵە و پەڵەی سەرماركسیزم ئەژماركردو بە هەوێنی الهوتییەتی
هاوچەرخیش ناساندی.
لە كۆتایی سەدەی بیستیشدا بۆچوونەكان لەسەری جودابوون،
هەندێك ئ��ەوی��ان بە فەیلەسوفێكی مەنهەجی ن��ەدەزان��ی ،تەنانەت
لەچوارچێوەی دیراسەی ماركسیزمیشدا جودایان كردەوە ،داكۆكییان دەكرد
لەسەر ئەو خاڵەی كە مەشكوك بوون لەوەی بواری فەلسەفە لە مرۆڤدا
كورت بكەنەوە.
http://www.enotes.com/topics/ludwig-feuerbach/criticalessays
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تێزەکان دەربارەی
فیورباخ
كارل ماركس
لە فارسییەوە :ئاراس
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پێشەكی :
فەلسەفەی كردار
تێبینیەكان لەسەر روانگەی فەلسەفی كارل ماركس
« فەیلەسووفەكان تەنها جیهانیان بە شێوەی جۆراوجۆر راڤە كردووە.
تەوەرەكە هەرچەند لە سەر گۆڕانی جیهانە¹ ».
كارل ماركس  ،بەهاری 1845
ئەگەر چی ئەو تێزەی سەرەوە لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنی چەپ ،زۆر
جار خراوەتە بەر باس و گفتوگۆی چڕوپڕەوە .هێشتا بە تەواوی لە واتای
ئەو چەمكە ،كە وەكو بڕبڕەی فەلسەفەی ماركسیزم لێی دەڕوانرێت،
تێنەگەیشتوون و تەنانەت بۆ جارێكیش بێت گفتوگۆیەكی بەرفراوان و
گشتگیریان لەسەر نەكردووە².
بە پێچەوانەی تێڕوانینی هەندێ لە بیرۆكەوانانی چەپ ،كە ماركسیزم
بە ئایدۆلۆژیا دانانێن و لەو باوەڕەدان ،كە خودی ئایدۆلۆژیا زانیارییەكی
هەڵبەستراوە ³.تەنها بۆرژوازی دەبێ هەڵگری ئایدۆلۆژیا بێت و چینی
كرێكار هیچ پێویستی بە زانیارییەكی لەو چەشنە نییە.
لە راستیدا ماركسیزم زانستێكە كە دنیا بینی چینی كرێكار شڕۆڤە
دەكات و هاوكات هەڵگری هزرێكە ،كە وەكو چەكی شۆڕشی كرێكاران خۆی
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دەنوێنێت .دواتر لە ناوەندی ماركسیزمدا فەلسەفەی كردار ( ⁴پڕاكتیك)
جێگیر بووە.
بە پێچەوانەی ئەو راڤە كردنانەی كە ماركسیستە چەپەكان لە
ماتریالیزمی دیالێكتیك هێناویانەتە ئاراوە ،فەلسەفەی (كردار)ی ماركس
لەسەر بنەماكانی هێڵی چەمكێكی جیاوازتر داڕێ��ژراوە .ئەگەرچی یەكێ
لەشێوازەكانی ئاسایی روونكردنەوە و شڕۆڤەی فەلسەفەی ماركسیستی
جەختكردنەوە بووە لەو شەڕە نەریتییەی ،كە لە نێوان ماتریالیستەكان و
نمونەیییستەكان بە درێژایی مێژوو هەبووە و بەردەوام كراوە.
روانگەی یەكەم پێداگری لەوە كردووە ،كە هەبوونی ماددە (هەر
شتێكی دیار و هەستپێكراو) لەپێشەوەی روح (زەین) بوونی هەیە و روانگەی
دووهەمیش پێچەوانەی ئەوە بووە.
بیرۆكەوانانی سەرەتایی بەڵگەیان هێنابوویەوە ،كە لێگەڕینەكانی
ماركس لە پێگەی فەلسەفییەوە جۆرێكە لە تێكەڵكردنی ماتریالیزم ،فويرباخ،
نمونەییزم و هیگڵ ،كە ماركس تێكڕایانی تێكەڵ بە یەكتر و دژی كردووە.
ئەوان تەنیا بە دیاریكردنی یاساكانی فەلسەفی (وەكو گۆڕانی چەندایەتی
بەسەر چۆنایەتی ،نەفی لە نەفی ،یەكێتی دژەكان ،تێز ،ئانتی تێز و سەنتێز
و ...هتد) رازی بوون.
لە راستیدا گشت ماركسیستە سەرەتاییەكان لە گونجاوترین
بارودۆخدا ،بە بنەما گرتنی روانگەی لینین( ⁵نوسراوە فەلسەفییەكان) یان
ئەنگڵس (دژی دوورینگ) شڕۆڤەی فەلسەفەی ماركسییەت دەكەن .بێشك
لەو بەرهەمە بەنرخەدا ،واتاو هێماگەلێكی گرنگی فەلسەفەی ماركسییەتی
لەخۆگرتووە .ئەگەرچی مەسەلەی بنەڕەتی فەلسەفەی ماركسیستی تەنیا لەو
چەمكانەدا كورت ناكرێتەوە.
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واتای فەلسەفەی كردار
لە الی ماركس
هەموو فەیلەسوفانی پێش رێبازی نمونەیییستی هیگڵ ،كردار ،یان
پەیوەندی لە نێوان تیۆری و كرداریان لە فەلسەفەدا بە گومانەوە چاو
لێكردووە .ئەوان ئەوەیان ئاشكرا كردبوو كە تێكەڵكردنی كردار لە گەڵ
تیۆریدا دەبێتە هۆی دابەزینی ئاستی خاوێنی چەمكە هزرییەكان .لە پێش
ماركسیشدا نمونەییزمی ئەڵمانی ،كە تەئسیراتیان لە روانگەی هیگڵیشدا
لەبەرچاودایە ،لە تێكەڵكردنی كردار و تیۆری بە زانایی لێكیدایەوە و
دەریخست .هۆكارەكەشی ئەوە بوو كە نمونەییزمی ئەڵمانی لە ناوەندی
بزاڤی شۆڕشگێڕی دژی فیۆدالی ئەو سەردەمە ب��ووە (بە تایبەت لە
فەڕەنسادا) .هیگڵ لە نوسینەكانی خۆیدا یەك لە دوای یەك پەیوەندی
لە نێوان فەلسەفە و راستییەكانی شۆڕشی ئەو قۆناغەی كە تێیدا دەژیا
قبووڵ دەكات .لەوە بە دواوە ماركس دەربارەی چۆنییەتی ئەو سەردەمە
نوسی كە :ئەڵمانیا ویژدانی تیۆریگەلی گشت واڵتانی جیهانە و بەكردەوە
ئەو شتەی كە ئەڵمانییەكان (فەیلەسوفانی ئەڵمانی) لە سەری دەفكرن ،لە
كرداردا جێبەجێیان كردووە ⁶.هەر چەندە بەم پێهەڵدانەدا نمونەییزمی
موتڵەقگەری هیگڵ ،كە دنیای هەر بەو جۆرەی كە هەبووە قبووڵ كردووە،
خوازیاری گۆڕان یا خود گۆڕانكاری جددی بووە .ئەو لە وانەكانی دەربارەی
مێژووی فەلسەفە ئاماژە دەكات كە :ئامانجی كۆتایی فەلسەفە ئەوەیە كە
لە نێوان هزر و راستییەكاندا ئاشتی درووستبكات ⁷.
لە راستیدا ،تەنیا كارل ماركس بوو ،كە بە روونی پەیوەندی لە نێوان
فەلسەفەی نمونەیییستی و كرداری شۆڕشگێڕی راڤە كردووە.
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لە روانگەی ماركسەوە هەر كردارێكی ئینسانی ،كە بە ئامانجی
گۆڕینی سروشت و كۆمەڵگای دەوروبەرییەوە پێك هاتبێت ،جێگەی
ناوەندی لە كۆمەڵناسی بۆ الی خۆیی مسۆگەر كردووە .فەلسەفەش دواتر
زانیاری بناغەكانی تیۆریكی و ئامێری ئەو كردارە دادەڕێژێت .لە روانگەی
ماركسەوە پەیوەندی لە نێوان تیۆری و كردار (پراكتیك) ،هەم پەیوەندییەكی
كرداری و هەم هزرییە .كردارییە لەو دیدەوە كە تیۆری لە لێكدانەوەی
كۆتایی رێنوێنی كردنی هەڵسووڕانی ئینسانی دەكات .بە تایبەت كرداری
شۆڕشگێڕ بوونی .هزرییە لەو بارەیەوە كە ئەم پەیوەندییە دەستپێكردنێكی
هۆشیارانەیە .فەلسەفەی كرداری ماركس ،پەیوەندی لە نیوان فەلسەفە بە
شێوەی گشتی لەگەڵ هەبوونی راستییەكان شڕۆڤە دەكات .ئەم خاڵەی كە
هیگڵ لەبەر چاوی نەدەگرت .هەرچەند لە دواتردا هیگڵە گەنجەكان ئەو
تێڕوانینەی ئەویان تێپەڕاند.
ماركس یەكەمین جار لە دابڕانی خۆی لە گەڵ هیگڵە گەنجەكان⁸
دەستی بە هەڵسەنگاندنی بیرۆكەكانی ئەوان لە ساڵی  1843كرد .ماركس
بە هەڵسەنگاندنی هەر دوو رێبازی ئەو سەردەمەی هێگڵە گەنجەكان،
روانگەی فەلسەفەی كرداری بەرە و گەشەسەندن برد .ئەو نوسی كە« :
چەكی هەڵسەنگاندن هیچكات جێگرەوەی هەڵسەنگاندنی چەكەكان نابێت
 . ..تیۆری لە كاتێكدا دەبێتە هێزێكی ماددی كە كۆمەاڵنی خەڵكی بۆ الی
خۆی راكێشا بێت  . ..ئەوەش لە كاتێكدایە كە رادیكاڵ بووبێت» ⁹
رۆڵی پڕۆلیتاریا لە بەدیهاتنی فەلسەفەی كردار
لە دوای گەشە پێدانی فكری ،دوو پرسیار روبەڕووی ماركس بوویەوە
 :یەكەم ،ئەو تیۆرییەی كە لەگەڵ راستییەكاندا یەكانگیر دەبێتەوە كامەیە؟
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دووهەم ،چ كەسێ لە كۆمەڵگادا ئەم تیۆرییە دەكاتە كرداری شۆڕشگێڕی؟
وەاڵمەكەی بۆ ئەم پرسیارانە ،لە نوسینەكانی دواتری بە روونی باسی
لێوەكردووە.
ئەو لەو بڕوایەدا بوو كە لە قۆناغی یەكەم ،ئەو تیۆرییەی كە باسی
لێوە دەكرێت دەبێت رادیكاڵ و شۆڕشگێڕی بێت .بە وتەیەكیتر ،تیۆرییەك
كە خوازیاری مانەوەی وەزعی ئێستای سەرمایەداری بێت ،ئەوە تیۆرییەكی
رادیكاڵ و شۆڕشگێڕانە نییە .لەمەڕ ئەوە ،ئیتر ئەو تیۆرییە هیچكات توانای
گۆڕینی هێزی ماددی و راكێشانی كۆمەاڵنی خەڵكی نابێت 10 .دووهەم،
ئەوە تەنیا چینی كرێكارە كە توانای جێبەجێ كردنی ئەم تیۆرییە (فەلسەفە)
ی لە كۆمەڵگادا هەیە.
ماركس لە بەردەوامیدا پێیوابووە ،تیۆری كاتێ رادیكاڵە كە باوەڕی بە
تێگەیشتن لە ریشەكەی هەبێت  ».بۆ مرۆڤ ریشە هەمان مرۆڤە» ¹¹.دواتر
جەخت دەكاتەوە كە :تیۆری كاتێ لە ناو خەڵكدا جێبەجێ دەكرێت ،كە
بتوانێت پێویستییەكانی ئەوان پێك بهێنێت» ¹².بەگوێرەی روانگەی ماركس
فەلسەفەی كردار ،رەخنەیەكی رادیكاڵییە و لە هەلومەرجێكدا كە تیۆری
بۆ گۆڕەپانی كرداری دەگواسترێتەوە ،دەبێت وەاڵمدەری پێویستییەكانی
مرۆڤە راستەقینەكانی كۆمەڵگەبێت . . .بە وتەیەكیتر تیۆری خۆی لە خۆیدا
نا كردارییە ،كارامەیی تیۆری بەستراوەتەوە بە هەبوونی هەڵسەنگاندنی
رادیكاڵ ،كە ئەوەش هاوتەریب دەبێت لە گەڵ پێویستییەكانی خەڵك .لە
روانگەی ماركسەوە ئەم چەمكە بناغە و بنەمای گواستنەوەی تیۆری بۆ
كردار پێك دەهێنێت .ئەوەش لە كاتێكدایە كە پێویستییەكانی خەڵك لە
رزگار بوونی تەواوەتی جێبەجێ كردبێت .بۆیە گواستنەوە ئەم دۆخە (تيۆری
بۆ كردار) ،لە خۆیدا شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتییە .لە ناوەندی ئەم شۆڕشەش
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كرێكاران جێدەگرن ،كە وەكو تەنیا چینی بە رێكخستن كراوی چەوسێنراو،
كە ئازاد بوونیان دەبێتە پێش مەرجی ئازادی گشت مرۆڤایەتی ،بەوجۆرەیە
كرێكاران بە نكۆڵیكردن لە خودی خۆیان ،وەكو چینێك دەتوانن كۆی
قەوارەی سیستمی چینایەتی لە نێو ببەن.
ماركس لەو باوەڕەدا بوو ،كرێكاران ناگەنە رزگاربوونی تەواوەتی
خۆیان ،مەگەر ئەوەی كە تیۆری بكەن بە كردار .ئەو سوور بوو كە تیۆری
خۆی لە خۆیدا نابێتە هۆی رزگار كردنی كرێكاران ،تەنانەت بە هەبوونی
ئامادەیی كۆمەاڵیەتی رزگار بوونی چینی كرێكار ئاستەمە ،چینی كرێكار
لە سەرەتادا دەبێت لە پێگەی كۆمەاڵیەتی خۆی ئاگادار بكرێتەوە ،لە
پێداویستییە رادیكاڵییەكانی خۆیان ئاگاداربكرێنەوە .لە دواتردا پێداویستی
پێكهێنانی پانتایی ماددی بۆ رزگاری خۆیان و بە تێگەیشتن و پەیوەندی
لەگەڵ ئەوەدا ،دەتوانن كرداری شۆڕشگێڕی رێك بخەن .كە بە ئاگابوونی
كرێكاران لە فەلسەفە یان جیهان بینی ئەوەیە .لە راستیدا كرێكاران و
فەلسەفە یەك شتن .كە بە هیچ شێوەیە لەیەك جودا ناكرێنەوە .ماركس
لەو بارەيەوە دەنوسێت كە »:هەر بەو جۆرەی كە فەلسەفە لێگەڕینی
بەرژەوەندییە مادییەكانی خۆی لە كرێكاراندا دەبینێتەوە ،كرێكارانیش
بەرژەوەندییە مەعنەویەكانی خۆیان لە فەلسەفەدا دەبیننەوە¹ ³ ».
بە وتەیەكیتر ،بە بێ هەبوونی كرێكاران و لە ئامادە نەبوونی هێزی
دوا رۆژی ئەوان ،هیچكات ئاسۆی بەر تەسكی فەلسەفە (تیۆری) كرانەوە
بە خۆیەوە نابینێت .فەلسەفە تەنیا كاتێك دەتوانێت بگاتە ئامانجی خۆی،
كە پاڵپشتەكەی یەك چین بێت و وەكو ئامێر و بەرژەوەندییە ماددییەكەی
ئەو بێت ،ریشەكەی لەو راستییانەی كە لە بەرچاودایە ببینێتەوە .لە
الیەكیتر ،كرێكاران بەبێ بە دەستهێنانی بەرژەوەندییە مەعنەوییەكانی خۆیان
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(فەلسەفە) ،ناتوانن بە یەكجاری رزگاریان بێت .ماركس دەڵێت كە :فەلسەفە
بە بێ هەڵوەشاندنەوەی كرێكاران راستییەكانی جێبەجێ نابێت ،كرێكارانیش
بەبێ جێبەجێ بوونی واقیعی فەلسەفە ناتوانن خۆیان هەڵوەشێننەوە» ¹ ⁴
هەتا ئەم قۆناغە ،لێگەڕینەكانی ماركس لە سەر رۆڵی كرێكاران لە
سووچی واتاكانی فەلسەفییەوە دانەمەزرا بوو ،نە (هەڵسەنگاندنی ئابووری-
كۆمەاڵیەتی) .لێكدانەوەكانی سنووردار ،تەنیا پشت ئەستوور بووە بە
بەراورد كردنی مێژووی ئەو لە دۆخێكدا كە كرێكاران تێیدا بوون .ئەو
ئێستاش رۆڵی كرێكارانی لە سووچێكی هەڵسەنگاندنی یاساكانی زاڵ بە سەر
پەیوەندییەكانی ئابووری سەرمایەداری ،پەیوەندییەكانی چینایەتی كۆمەڵگای
بۆرژوازی و دەوڵەتی سەرمایەداری دانەمەزراندبوو .لە واقیعدا كەموكووڕی
هەڵسەنگاندنێكی زانستی لە رۆڵی كرێكاران لە هەڵسەنگاندنەكانی ئەو
سەردەمەی ئەودا دەبینرێت .هەرچەند لەگەڵ ئەمەشدا ئەو بە رۆڵی ناوەندی
كرێكاران لە شۆڕش و گۆڕانكاری لە كۆمەڵگای بۆرژوازیدا گەیشتبوو .لە
دوای ئەو سەردەمەدا ،ئەو چڕ بوونەوەیە خۆی لە سەر بنەمای شڕۆڤەی
كردار
لەسەر كاری مرۆڤ یان بەرهەمهێنانی م��اددی دامەزراند ،ئەو
شێوەیەی لە نوسینەكانی ئابووری – فەلسەفی ( 1844نوسینەكانی )1844
دەستپێكرد و لە كتێبی سەرمایە بە بەاڵترین شێوە ئاشكرای كرد .هزرێك
كە لەسەر ئەو بابەتە پێداگری دەكرد كە :كرێكاران بە هۆی فرۆشتنی
هێزی كاركردنی خۆیانەوە ئەرزشی زیاتریان بەرهەمهێناوە و رۆڵی ئەوانی
لە بەرهەمهێنانی پانتایی زیاتر و پێویستی بۆ بە رێكخستن كردنی شۆڕشی
سوسیالیستی ئامادە كردووە».
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هەرچەند ،ك��اردان��ەوەی ئەم ه��زرە بە زۆرترین ووردبینییەوە
هاوشێوەی لە تێزەكانی فيورباخ ئاشكرا بووە.
تێزەكانی فيورباخ فەلسەفەی كردار
بنەڕەتیترین تایبەتمەندییەكانی فەلسەفەی كرداری  ¹⁵ماركس لە
تێزەكانی فيورباخدا ¹ ⁶لە ساڵی 1845خۆی دەرخستووە .لەم بەرهەمە
كورتەدا ،ماركس بە شەفافی واتای كرداری لە بنەمای یەكێتی مرۆڤ و
سروشت و یەكێتی دیارو زيهن هێنایە بەر چاو .¹⁷لە یازدە تێزدا ،ماركس
فەلسەفەكەی وەكو فەلسەفەی (گۆڕان و وەرچەرخان) بە جیهان ناساند .بە
تێزەكانیەوە سەرقاڵ دەبین.
تێزی یەكەم:
هەتا ئێستا كەموكووڕی سەرەكی ماتریالیزمی گشت فەیلەسووفەكان –
بۆ نمونە فيورباخ– ئەمەیە كە شیی ،¹⁸راستییەكان ،¹جیهانی هەستپێكراو،²⁰
لە ئەوانەدا تەنیا بە شێوەی عەین ²¹یان روانگە هەڵوێستە ²²بە شێوەی
زیهنی دەرك دەكرێت ،نەك بە شێوەی تێكۆشانی مرۆڤی دیاریكراو ،²³یان
كرداری (پراتیك) .ئەوە دەریدەخات كە بۆچی الیەنی چاالك واقعییەت ،بۆ
دژایەتی ماتریالیزم ،لە الیەن نمونەییزم پەرەی پێدراوە ،هەڵبەت تەنیا بە
شێوەی دەرهاوردەكردنی چونكە نمونەییزم سروشتییە ،كە هەوڵوتەقەالی
واقیعی و دیاری بەو جۆرەی كە هەیە نەناسێت .فيورباخ لە دوای گەورە
پیاو ماقووڵە دیارەكانەوە ،بەراستی جیاوازترە لە گەورە پیاوانی ئەندێشە.
هەرچەند خودی چاالكانی ئینسانی وەكو تێكۆشانی عەینی سەیر ناكات.
هەر بەم هۆیەوە لە كتێبی جەوهەری ²⁴مەسیحییەت تەنیا هزرى تیۆریكى
بە هەوڵدانێكی خودی مرۆڤ دادەنێت ،هەستپێكردنی خود لە كرداردا
بەو شێوەیە لە خۆ نواندنی بچووك و بە هەوڵ و تەقەالو خستنە رووی
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²⁵سنووردار دەك��ات .هەر لێرەوەیە كە ئەو گرنگی چاالكی شۆڕشگێڕی
گرنگی هەڵسووڕانی كرداری -رەخنەگرانە نادۆزێتەوە.
تێزی یەكەم وردتر دەكەینەوە.
لە سێ رستەی یەكەم (بە تایبەت رستەی یەكەم و سێیەم) ماركس
دەڵێت ،كە خاڵی بە هێزی ماتریالیزمی سەرەتایی (بە تایبەت ماتریالیزمی
فيورباخ) لە جەختكردنەوە لەسەر ئەم بابەتە نادیارە ،كە هەبوونی جیهان
سەربەخۆ لە زيهن ئاشكرا دەكات .هەرچەند خاڵی بنەڕەتی ئەو بۆچوونە
ئەمەیە كە شیی( )objectivityواقیعییەت و جیهانی هەستپێكراو بە تەواوی
بە شێوەی تێڕامان ،یان بە شێوەی زیهنی هەستپێدەكرێت ،نەوەك بە شێوەی
تێكۆشانی هەستپێكراوی كرداری مرۆڤی .ماركس دەڵێت :كە ماتریالیزمی
سەرەتایی ،شیی( objectivityیان  Gengenstandشتێك كە بەرامبەر بە
مرۆڤ وەستاوە) تەنیا بە واتای عەین ( )objectیان لە رێگای تێڕامان و یان
قووڵبوونەوە هەستی پێدەكرێت و دەناسرێتەوە ،نەوەك بە واتای چاالكی
هەستپێكراوی رقی كرداری مرۆڤ ،كە پەیوەندیدار و هەڵواسراو بە جیهانی
عەینییەوەیە .بە وتەیەكیتر ماتریالیستەكانی سەرەتایی بە شێوەی چەقبەستوو
لە راستییەكانی جیهان دەڕوانن .ئەوان تەنیا بەو شتانەی كە لە بەرامبەریاندا
(لە دەرەوەی زيهنی ئەوان) راوەستیابێت لێی دەڕوانن و لە سەر ئەو شتانەش
رادەمێنن .ئەوان بە شێوەیە زيهنی (سوبژكتیو) و یان هەر شتێك كە لە
دەرەوەی ئەوانە ،سەیری هەرشت دەكەن .لە بەرەنگار بوونەوەیان لە گەڵ
ماتریالیستەكان (وەكو فيورباخ) ،نمونەیییستەكان الیەنی چاالك بە مانای
كاریگەری عەین لە سەر زيهن دەبینن (هەر چەند بە شێوەی دوورەپەرێز و
جیاكراوە) .ماركس لەو بڕوایەدا بوو كە كاری نمونەیییستەكانیش رەخنەی
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لەسەرە ،چونكە عەین (هەر شتێكی دیار و هەستپێكراو) بایەخی پێنادەن.
تێگەیشتنی درووست لە فەلسەفە ،لە روانگەی ماركسەوە ،ئەوەیە كە مرۆڤ
لە دەرئەنجامی هەوڵدانیدایە ،كە تێدەگات و لە رێگەی كاریگەری لە سەر
دەورووبەریدا ئەوەش دەگۆڕێت و گەشەی پێدەدات .گرنگی هەڵسووڕانی
رەخنەیی -شۆڕشگێڕی هەر لە تێكەڵكردنی واتای تیۆریك و پراتیكەوە
سەرچاوە دەگرێت.
لە دوو رستەی كۆتایی تێزی یەكەم ،ماركس بەڵگە دەهێنێتەوە كە
فيورباخ لەم چەمكە تێناگات و لە كتێبەكەی جەوهەری مەسیحییەت ،بە
روبەڕووبوونەوەی لەگەڵ كردار (پراكتیك) بە مانای قڕێژی جوولەكە دەخاتە
بەر چاو (كردار ،بە واتای پارە وەدەست خستن وەكو جووەكان و پیسی
كردنی قبوڵدەكرێت) .ئەم شێوەیە لە هزر لە نێوان ماتریالیستەكانی ئەو
سەردەمە زۆر بازاڕی گەرمبووە .لەسەر ئەم رواڵە باوەڕی وابووە كە زیهن
لە بەرامبەر بە عەین لە دەرەوەی خۆی هەڵوێستە دەكات (هزر و لێگەڕین
دەكات) دواتر زیهن بە واتاكانی تیۆریك دەگات .دەرئەنجامی ئەم بابەتە
گۆڕانی جیهانی لێدەكەوێتەوە .لەبەر ئەوەیە كە هزر لە ژێر كاریگەری دنیای
دەرەوەیە .هەروەها چاالكی كرداری مرۆڤی شتێكە چەپەڵە و پەیوەندی
بە هزرەوە نییە .لە روانگەی ماركسەوە ،ئەم شێوازەیە لەبیركردنەوە
گرنگی چاالكی رەخنەگرانە -كرداری-شۆڕشگێڕی بە تەواوی نەفی و نكۆڵی
لێوەدەكات.
بە گەاڵڵە كردنی ئەم تێزە ،ماركس تیۆری كردار ( پڕاكتیك ) ی
بە بەشی بنەڕەتی مەعریفەی مرۆڤی بەرز دەكاتەوە .ئەو بە پێچەوانەی
بیروبۆچوونەكانی فیورباخ ،پێیوایە كە هەر روانگەیە كە سروشت بە
بێ گرێدانی بە پڕاكتیكی كرداری مرۆڤەوە بناسێنێت ،ئەوە بە ناپەسند
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رادەگەیەنێت .ئەو مەعریفەی واقیعی مرۆڤ وەكو نمونەیییستەكان تەنیا بە
بەرهەمی زانیاری مرۆڤ هەڵناسەنگێنێت .لە روانگەی ماركس ،مەعریفە
بە رادەی مەعریفەی مرۆڤ ،لەگەڵ چاالكی مرۆڤ لە سروشت و جیهانی
واقیعی گرێدراوە .رەوتی تێكەڵ كردنی چاالكی مرۆڤی و سروشت وەكو
دەرئەنجامی كرداری مرۆڤییە .چاالكی مرۆڤە كە بناغە و بنەما و سنووری
مەعریفەی مرۆڤی دیاری دەكات .لەو دیوی ئەم سنوورە ،هەڵبەت سروشت
هەیە .ماركس بۆیە نكۆڵی لەم سروشتە ناكات ،چونكە بە بناغەی تێگەیشتنی
مرۆڤ لە دنیای واقیعی دەزانێت ،هەرچەند سروشتی واقیعی ،لە الی
ئەو ،ئەو سروشتەیە كە لە دەروون��ی چاالكی مرۆڤی هاتبێتە دەرەوە.
ئەم سروشتە ،دیاردەیەكە لە خود و دەرەوەی خود ،بە رادەی مرۆڤە و
بەراورد كردنی بە مرۆڤ و مێژوو ،سروشت و مێژووی مرۆڤ بە یەكترەوە
دەبەستێتەوە.
تێزی دووەم:
ئەم تەوەرە كە بۆچی ئەندێشەی مرۆڤ خاوەن راستینەی عەینی
هەیە یان نا ،تەوەرێكی هزری نەبووە بەڵكو تەوەرێكی كردارییە .لە
كرداردایە كە مرۆڤ دەبێت راستی ،یەعنی واقعییەت و توانای ئەندێشەی²⁶
لێرە و لە ئێستادا بسەلمێنێت .گەنگەشە كردن دەربارەی راستی بە بێ
راستی ئەندێشەی جودا لە كردار ،بە تەواوی تەوەرێكی ئاخوندییە . ²⁷
ماركس لەم تێزەدا ئاماژە بەوە دەكات ،كە شەڕ لە دەورووبەری،
لە پێشەوە بوونی زیهن بەسەر عەین (بەڵگەكانی نمونەیییستەكان) یان
عەین بەسەر زيهن (گفتوگۆكانی ماتریالیستەكان) ،بە جۆرێك مرۆڤ لە
كردار و هەڵسووڕانی رۆژانەیدا لەوە تێناگات ،گفتوگۆیەكی ئێسۆالستیك
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(رێبازییانە) یە .ئەم گەنگەشانە ،لەسەر ئەوە داڕێژراوە كە راستی هەبوونی
هەیە یان نا ،دەبێت لە رێگەی كردار ،مرۆڤ بۆی چارەسەر بێت و نەك
لە دەرئەنجامی شەڕی نێوان فەیلەسوفەكان.
لە روانگەی ماركسەوە هیچ وتار و بابەتێك وەكو راستی (یان
زانست) موتڵەق نییە .لە واقیعدا هەموو دیاردەكان نیسبین .تەنانەت
خودی راستیش نیسبییە و ئەوەش بە كرداری مرۆڤەوە بەستراوەتەوە .لەسەر
بنەمای گومانی ماركس راستییەكان ناتوانرێت لەسەر تەجروبە شڕۆڤەی بۆ
بكرێت ،نە پشت ئەستوور بێ بە پێویستی هەبوونی ئەو راستییەی ،كە تەنیا
دەتوانرێت لەسەر بنەمای كرداری مرۆڤ شڕۆڤە بكرێت.
تێزی سێیەم:
ئەو نمونەییۆژییەی ²⁸كە ئینسانەكان بە بەرهەمی هەلومەرج و
بەسەرهات و پەروەردە دەزانێت و باوەڕی بەوە هەیە ،كە بۆ گۆڕانی
مرۆڤەكان دەبێت بارودۆخ و بەسەرهات و پەروەردەیان بگۆڕدرێت ،لە
بیری دەچێتەوە كە قۆناغەكان رێك ،بە دەستی مرۆڤەكان دەگۆڕدرێت و
ئەمە خودی راهێنەرە ،كە پێویستی بە پەروەردەكردن هەیە .لە روانگەی
ئایدۆلۆژیاوە بەو شێوەیەیە ،كۆمەڵگا هیچ رێگەیەكی جگە لە كەرتبوون
بە دوو بەش بۆ نامێنێتەوە ،كە یەك بەش لەو دووانە بااڵتر لە خودی
كۆمەڵگایە (بۆ نمونە رابرت ئوون).
ه��اوك��ات ب��وون��ی گ��ۆڕان��ی ب���ارودۆخ و ب��ەس��ەره��ات و گۆڕانی
هەڵسووكەوتی مرۆڤ ،یان گۆڕانی بە بێ هۆكار و لە خۆیەوە ،تەنیا
لە شێوازی كرداری شۆڕشگێڕانەدا دەتوانرێت سەیری بكرێت و بەشێوەی
زانایانە تێگەیشتن لەسەری هەبێت.
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لەم تێزەدا ماركس الیەنگرانی دوكترین (تیۆری) ماتریالیستی لە
كۆمەڵگا ،رەخنە دەكات (بە تایبەت ماتریالیستەكانی فەڕەنسی ،سوسیالیستە
زیهنییەكانی ئینگلیزی) .بە ئەوانەی كە كۆمەڵگە و ئەو دۆخەی كە لە
ئارادایە قبووڵكرا و ئەژمار دەكەن و تەنیا پێیانوایە كە بە گۆڕانی ژینگە،
سروشت ،كۆمەڵ و بە تایبەت پەروەردەی مرۆڤەكان و كۆمەڵگە بە بێ
هیچ هۆیەكەوە ،بەرەو باشكردنەوە دەڕوات .ماركس لە بەرامبەر بەڵگە
هێنانەوەی ئەم كەسانە ئاماژە دەكات ،كە ئەمانە لە بیریان چووە كە ژینگە
و پەروەردە بە بێ هیچ هۆیەك گۆڕانی بەسەردا نایەت ،پێویستە و دەبێت
كەسێك ئەم گۆڕانكاریانە پێكبهێنێت .پرسیار لێرەدایە كە ئەو پەروەردەكەرانە
بۆ خۆشیان پێویستییان بە پەروەردەكردن هەیە .بە وتەیەكیتر ،هەر بەو
جۆرەی كە بڕیاربێت هەتا گۆڕانكاری بنەڕەتی لە كۆمەڵگەدا رووبدات.
مرۆڤ دەبێت لە الیەن چاالكی (پراتیك) شۆڕشگێڕییەوە ئەو دۆخەی كە
هەیە و دۆخی عەینی لە بناغەوە بگۆڕێت ،ئەگەر وا نەبێت ئەم رەوشەی
ماتریالیستەكان ،دەرئەنجامی دابەش بوونی زیاتری جیاوازی چینایەتی
لێدەكەوێتەوە .كۆمەڵگە بە دوو بەش دابەش دەكرێت :شارەزایان (یان
بەشی بااڵتر) و خەڵكی ئاسایی.
لە روانگەی ماركسەوە ،شێوازی بەرەورووبوونەوەی ماتریالیستەكان
لەگەڵ پرسی كۆمەڵگە رووكەشیانە و یەك الیەنەیە (دۆگماتیك) .ئەوان
ناتوانن خوازیاری گۆڕانكاری بنەڕەتی ببن ،چونكە رۆڵی كرداری شۆڕشگێڕی
مرۆڤ لە گۆڕانكاری لە ژینگەدا لە بەرچاوناگرن² ⁹ .
تێزی چوارەم:
فیورباخ ،لە سەر بنەمای لە خود بێگانە بوونی مرۆڤ ،كە دیاردەیەكی
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دینییە ،جیهان بە دوو فاقەیی لێكدەداتەوە :یەك جیهانی دینی ،كە چەمكی
زیهنییە و یەك دنیای واقیعی ³ ⁰.لەوە بەدوا دێتەسەر ئەوەی كە جیهانی
دینی لە دنیای واقیعی كە بناغەیەتی بتوێنێتەوە .ئەو بێئاگایە كە بەم كارە
لە ئێستاشدا تەوەرەكە لە جێگەی خۆیدا وەكو خۆی ماوەتەوە (چونكە
ئەو شتەی كە دەبێت روونی بكاتەوە) بە تایبەت ئەمەیە كە بۆچی دنیای
واقیعی لە خودی خۆی جودا كراوەتەوە ،بە شێوەی دەسەاڵتی سەربەخۆ لە
ناو هاتووهەراكاندا دەسەلمێندرێت .ئەم جیابوونەوەیە تەنیا لە سەر بنەمای
لێكترازان لە خود و ناكۆكی دەروونی دنیای واقیعی لێكدەدرێتەوە .كەوایە
سەرەتا دەبێت لە ناكۆكییەكانی جیهان تێگەیشتن هەبێت ،هەتا لە دواتردا
بتوانرێت ئەوە بە تێكۆشانی شۆڕشگێڕی و بە سڕینەوەی ناكۆكییەكان
گۆڕانكاری جددی تێدابكرێت .بۆ نمونە ،هەر ئەوەی كە تێگەیشتین كە
بنەماڵەی سەر زەوی نهێنی بنەماڵەی ئاسمانییە ،ئیتر دەبێت بە رەخنەی
هزری هەر ئەو بنەماڵەیەی سەر زەوی (لە الیەكەوە) گۆڕانی شۆڕشگێڕانەی
ئەو لە كرداردا (لە الیەكیترەوە) سەرقاڵ بكرێت.
لە تێزی چوارەمدا ،تێگەیشتنی فيورباخ لە دین دەكەوێتە ژێر
پرسیارەوە .لە دوو بڕگەی (پەرەگراف) یەكەم ،ماركس دنیای واقیعی و نا
واقیعی لە یەكتر جودا دەكاتەوە .ئەو باوەڕی بە ئەوە هەیە كە مرۆڤ هەر
وەكو تاك ،هێندەی بەربەستی لە ناوچەی مەعریفە ،هێز و عەشق لە خۆ
دەگرێت .هەرچەند مرۆڤ وەكو یەكەیەكی گشتی دەستی دەگاتە شوێنە بێ
بەربەستەكان كە یەكێك لەوانە دینە .دین لە دەرەوەی مرۆڤ هەبوونی
هەیە و بە شێوەی دیاردەیەكی زیهنییە ،بە ئاشكرا خودا بۆ تاكەكانی
كۆمەڵگا ئاشكرا دەبێت .هەر چەند ئەم دوو دیاردەیە ،یەعنی دنیای دینی
و دنیای بێ دینی ناتوانرێت ئاوێتەی یەكتر بكرێت³¹.
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لە قۆناغەكانی دواتردا ،ماركس ئاماژەی كردووە كە بیرۆكەی لە
نێوان بردن (لە خود نامۆ بوونی مرۆڤ) و توانەوەی جیهانی دینی لە
جیهانی بێ دینیدا ،كە لە الیەن فيورباخ داڕێژرا بوو بەكرداری ناكرێت.
مەگەر روونكردنەوە لە سەر ئەو دژایەتییە واقیعیانەی كە لە دنیادا بوونی
هەیە و تەنیا شێوەیە كە ئەم دژایەتییانە لە نێو دەچێت ،لە الیەن كرداری
مرۆڤییەوە و گۆڕانكاریی شۆڕشگێڕی ،ئەو دژانە لە كرداردا هەیە .ئەو
دیاردانەی كە لە كرداری مرۆڤیدا جودا بووە ،لە هەورەكاندا ماوەتەوە و
شیاوی چارەسەر كردن نین.
تێزی پێنجەم:
فيورباخ ،ناڕازیی بوو لە ئەندێشەی جودا كردنەوە ،ئیتر روویكردە
تێڕامانی هەستپێكردن ،هەر چەند جیهانی هەستپێكراو وەكو (بەرهەم) ی
كرداری دەستنیشان كرابوو كە ئەوەشی لە بەرچاونەگرت.
لەم تێزەدا ماركس ،لە روانگەی فيورباخ لە بەرامبەر بە روانگەكانی
نمونەیییستەكان كە ئەندێشەی جودا كردنەوەیان بووە پێداهەڵدانی بۆ
دەكات .ئەو پێداگری دەكات كە ماتریالیستەكانی وەكو فيورباخ بە هزری
زیهنی رازی نابێت ،پەنا دەباتە بەر تێڕامانی هەستكردنی دنیای دەرەوە.
ئەمە یەك هەنگاو بەرەو پێش چوونە .هەرچەند ئەم بەركەوتنە لە خۆیدا
ناتەواوە .لە روانگەی ماركس ماتریالیستەكانی سەرەتایی تێنەدەگەیشتن كە
خودی هەستكردن ،كردارێكی زانستییە .بە وتەیەكیتر ،خودی هەستپێكردنیش
لە كرداری دیاری مرۆڤ سەرچاوە دەگرێت .ئەمە خاڵێكی بنەڕەتییە كە
فيورباخ لە بەر چاوی نەگرتووە.
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تێزی شەشەم:
فيورباخ ئەگەرچی جەوهەری دینی لە جەوهەری مرۆڤدا دەتوێنێتەوە،
هەرچەند ( لەبەر چاوی ناگرێت) كە جەوهەری مرۆڤ ،مژاری جودا بوونەوە
لە دەروونی تاكێكی مرۆڤ جودا لە مرۆڤەكانیتر نییە .ئەم جەوهەرە ،لە
راستیینەی خۆیدا ،كۆمەڵێك لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانە .لەبەر ئەوەی
كە فيورباخ بەرەخنەی وورد بینییەوە خۆی بەم هەبوونە واقیعییە سەرقاڵ
ناكات ،بە ناچاری:
 .1رەوتی مێژوویی لە بەر چاو ناگرێت ،بە گریمانەی هەبوونی یەك
تاكێكی مرۆڤی دوور خراوو جودا لە ئەوانیتر ،رەوانی دینی بە شتێك كە
گۆڕانی بەسەردا نایەت و خۆی لە خۆیدا بە هەبوون داییدەنێت.
 .2دەرئەنجامی هەبوونی مرۆڤی ³ ²تەنیا وەكو (جۆر) هەر وەكو
تەواویەتی دەروونی نادیار ،لە جێگەی بە تایبەت سروشتی لە پەیوەندی
كەسەكان لەگەڵ یەكتریدا ،لە بەرچاودەگرێت.
ماركس لەم تێزەدا دەڵێت :كە فيورباخ (وەكو ماتریالیستەكانیتر) لە
سەر ئەو باوەڕەیە ،كە زات (یان جەوهەری) مرۆڤەكان لە گەڵ جەوهەری
دین تێكەڵ بووە .لە بەر ئەوەی كە مرۆڤەكان لە بەر چارەڕەشی و كڵۆڵییان
ناچار بە پەیداكردنی هێزێكی لە دەرەوەی سروشت (خودا) دەبن و بۆ
چارەسەری پرسگرییەكانیان پشت بەو دەبەستن .بە گومانی ئەو پەیدا
كردنی خودا بەرهەمی لە خۆ نامۆبوونی مرۆڤە.
ماركس لە وەاڵمدا دەڵێت :كە جەوهەری مرۆڤ دیاردەیەكی جودا
بوونەوە و لە دەرەوەی شتە مادییەكان نییە .جەوهەری مرۆڤ دیاردەیەكی
یەكپارچەیە ،كە گشت مرۆڤەكان دەگرێتەوە و شتی بەو شێوەیەی كە
یەكسانیان لێبێت ،راست نییە.
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لە راستیدا جەوهەری مرۆڤ كۆمەڵێك لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانە.
جەوهەری مرۆڤ لە سەر بنەمای پەیوەندییەكانی لە گەڵ مرۆڤەكانیتر دابین
دەكرێت .جەوهەری مرۆڤ بەكۆمەڵ بوونە ،لەو پەیونەدییەدا ،كە مرۆڤ
لەگەڵ مرۆڤەكانیتری كۆمەڵگایان پێكهێناوە .ماركس لێرەدا خودی مرۆڤ
دەناسێنێت.
ئەو لە ئەو بڕوایەدایە كە جەوهەری خودی مرۆڤیش لە دەرئەنجامی
زنجیرەیەك لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی دیاری كراوە .بە گومانی ماركس،
روبەڕووبوونەوەی فيورباخ دوو رەخنەی بنەڕەتی لە سەرە:
یەكەم ،نەبوونی تێگەیشتنی راست لە رەوتی مێژوو ،جیا بوونەی
مرۆڤ لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ،لە ژێر ناوی رۆحی دینی ،شیی بۆ
خود و لە خود (سەربەخۆ لە مرۆڤ) .دادەنێت .لە حاڵەتێكدا كە دیاردەیە
لە ژێر ئەو ناوە هەبوونی نییە .رۆحی دینی لەدایكبووی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكانی مرۆڤەكانە و نەك شتێكیتر.
دووەم ،ئاستی جەوهەری مرۆڤ بە جۆرێك مرۆڤ دادەبەزێنێت،
كە جەوهەری مرۆڤ دەبێتە گشتگیرییەكی دەروونی لێڵ و نا روون.
تێزی حەوتەم:
لە بەر ئەوەی كە فيورباخ ووردبوونەوە ناكات ،كە رۆحی دینی لە
خۆیدا بەرهەمی كۆمەاڵیەتییە و عەقڵی مرۆڤ لە دەرەوەی هەر شتێكی
ماددی كە ئەو شڕۆڤەی كردووە ،لە راستیدا بە یەك شێوەی كۆمەاڵیەتی
دیاری كراو گرێ نەدراوە.
ماركس پێداگری دەكات كە فيورباخ وورد نابێتەوە ،كە رۆحی دینی
كە بەرهەمێكی كۆمەاڵیەتییە و پەیوەندی بە مرۆڤەكانی لە دەرەوەی هەر
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شتێكی ماددی و بە تاك بوون نییە .ئەو شعوورەی مرۆڤ كە بە كۆمەڵگا
بەستراوەتەوە .لە روانگەی ماتریالیزمی فيورباخ یەك دیاردەی ئاسمانییە ،نە
یەك مرۆڤی سەر زەوی كە پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەكانیتر هەیەتی.
تێزی هەشتەم:
هەر جۆرێ لە ژیانی كۆمەاڵیەتی لە جەوهەردا كردارییە .رێگەی
عەقاڵنی گشت نیهێنییەكان ئاماژەیە ،كە تیۆری لە وەهم جودا دەكاتەوە ،لە
كرداری مرۆڤ و لە تێگەیشتن ،كە لەو كردارەدا بوونی هەیە.
ماركس بۆ جارێكیتریش پێداگری لەم تێزە دەكاتەوە ،كە ژیانی
كۆمەاڵیەتی مرۆڤ لە جەوهەردا كردارە .بە وتەیەكیتر ،ژیانی كۆمەاڵیەتی
لە تێكەڵییەكی گڤ پێدراو لە هەڵسووڕانی مرۆڤ و پەیوەندییەكانی نێوانیان
پێك هاتووە .ئەم بابەتە بەو مانایە كە لە بارەی ژیانی كۆمەاڵیەتی تەنیا
دەتوانرێت تێڕوانین بكرێت .رێگای عاقاڵنەی تەواوی رازە گوماناوییەكان
و ئەو سڕ و نهێنیانەی كە هۆكاری رازە گۆماناوییەكان دەبێت ،لە كرداری
مرۆڤ و تێگەیشتن لەو كردارە هەبوونی هەیە.
وەاڵمی گشت روانگەكان و چەمك و تێزییەكان لە ئاستی فەلسەفیدا،
لە شڕۆڤەی كۆتایی كرداری مرۆڤ و تێگەیشتنی لەو ك��ردارەدا كورت
كراوەتەوە.
كرداری مرۆڤی بە واتای چاالكی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ (بگەڕێرەوە بۆ
تێزی شەشەم) .كردارێكە كە لە الیەن مرۆڤەوە هەستی پێدەكرێت.
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تێزی نۆیەم:
بااڵترین دەرئەنجامێك كە تێڕامانی ماتریالیزم (تێڕامان) ،بە مانای
ماتریالیزمى كە چاالكی هەستیارییەكان بە چاالكی كرداری دانانێت ،بەو
دەرئەنجامە دەگات كە هەر ئەو شێوە لێڕوانینە (تێڕامانی كەسانی جودا لە
یەكترە لە كۆمەڵگای مەدەنیدا.
ماركس لە سەر ئەم باوەڕەدا ،پێداگر بووە كە ماتریالیزمی فيورباخ
(ماتریالیزمی كەسانێك كە لەسەر شیی لە دەرەوەی خۆیان تەنیا تێڕوانین
دەكەن ،هیچ رۆڵێك بۆ كرداری مرۆڤ پەسند ناكەن) هەر ئەو پەسەند
نەكردنە رۆڵی سیاسی بۆ كەسانی كۆمەڵگا و كۆمەڵگای مەدەنی 33دەبێت.
تێزی دەیەم:
روانگەی ماتریالیزمی كۆنی كۆمەڵگا ،مەدەنییە .روانگەی ماتریالیزمی
نوێی كۆمەڵگای مرۆڤی یان مرۆڤایەتی ،كۆمەاڵیەتییە.
لە روانگەی ماركس ،ماتریالیزمی نوێ خوازیارە كۆمەڵگەی مرۆڤی
(ئەو كۆمەڵگەیەی كە لەوێدا سیاسەت ،دەوڵەت و چینەكان هەبوونیان
هەیە) ئەو كۆمەڵگای مەدەنییەی كە ماتریالیزمی كۆن لەبەر هۆی رۆڵی
دەوڵەت و سیاسەت لەگەڵیدا نكۆڵی لێدەكرێت و قبوڵ ناكرێت.
تێزی یازدەیەم:
فەیلەسوفان تەنیا بە شێوەی جۆراوجۆر لێكدانەوەیان بۆ جیهانیان
كردووە .هەرچەند تەوەرەكە لەسەر گۆڕانی جیهانە.
تێزی كۆتایی ،وەكو كۆكردنەوەی تێزەكانی پێشووترە .³ ⁴ماركس
لەم تێزە بنەڕەتییەدا شێوەی فەیلەسوفە دێرینەكان دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
132

ئاشنابوون بە فیورباخ

ئەو دەڵێت :كە فەیلەسوفەكانی (چ ماتریالیست و چ نمونەیییست) تەنیا
جیهانیان راڤە كردووە ،ئەوان تەنیا تیۆرییان پێشكەش كردووە و قسەی
خۆشیان كردووە و چاویان لە بەرامبەر مەسەلەی ناوەندی دادەخەن.
مەسەلەی بنەڕەتی ،گۆڕان و گۆڕانكاریی لە جیهانە .نە گۆڕانكاری لە بەر
گۆڕانكاریكردن .مرۆڤ لە رێگای كردار و چاالكی هستپێكردنی خۆیەوە
لە پەیوەندی بەوانیتر ،لە سەر كۆمەڵگادا تێگەیشتووە ،پێگەكەیان هەست
پێكردووە و دەستییان بە چاالكی كردنی رەخنەگرانەی شۆڕشگێری بە بێ
هیچ بە الڕێدا رۆیشتنێك لە گۆڕان و گۆڕانكاری كردن لە ژینگەی خۆیان
كردووە.
ئەگەرچی لەو یازدە تێزەی كە خرایە بەر باسەوە خاڵە بنەڕەتییەكانی
روانگەی ماركس لەسەر فەلسەفەی كردار وترایەوە ،بەاڵم بە بێ پشت
بەستن بە كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی ،كە پاڵنەری ژیانی روانگەی ماركس
بووە رەنگی نەدەدایەوە.
ئایدۆلۆژی ئەڵمانی خاڵی وەرچەرخان لە گەشە سەندنی روانگەی
كردار
گۆڕینی تیۆری فەلسەفە لە ئایدۆلۆژییەوە بۆ زانست پێش مەرجی
ئاشكرا بوونی لە كرداری شۆڕشگێڕی دامەزراند .لەم رووەوە كاری تیۆریكی
ماركس و ئەنگڵسیش لەسەر میحوەری ئەم بابەتە ،لە نێوان ساڵەكانی
 1845-1844دا چڕكرابوویەوە .لە راستیدا لە ساڵی  1845بە نوسینی
كتێبی ئایدۆلۆژی ئەڵمانی ماركس و ئەنگڵس لێهاتوویی بنەڕەتی خۆیان بە
نوسینەكانی پێشووتریان وەكو نوسینەكانی  1844دەرخستبوو .لەم كتێبەدا،
ماركس و ئەنگڵس (بە پشتبەستن بە وتەكانی خۆیان) لەگەڵ رابردووی
133

ئاشنابوون بە فیورباخ

هزری خۆیان (نمونەییزمی هیگڵە گەنجەكان و ماتریالیزمی فيورباخ) خۆیان
یەكالیی كردۆتەوە.
ئایدۆلۆژی ئەڵمانی وەك��و خاڵی وەرچەرخانی رەوت��ی گۆڕینی
سوسیالیزم بۆ زانست دادەنرێت.
لەم كتێبەدا ،ناوەرۆکی بنەڕەتی ،دەربارەی روونكردنەوەی مێژوویی
و شڕۆڤەی كۆمەڵگای سەرمایەداری پشت ئەستوور بە روانگەی كردار،
پێشكەش كراوە .بنەمای ناوەرۆکی ماتریالیستی مێژووی مرۆڤایەتی لەم
كتێبەدا شڕۆڤە كراوە .مەسەلەی ناوەندی لە شڕۆڤەی مێژووی مرۆڤایەتی،
بە وات��ای زانستێك داڕێ���ژراوە .بە پێچەوانەی بیرۆكەكانی پێشووتری
فەیلەسوفەكان ،زانست و سروشت بە واتای لە دەرەوەی زیهنییەكەی ،بە
بێ پەیوەندی بە كرداری مرۆڤی و شۆڕش بە بێ بنەما لێكدرایەوە.
ماركس لە بەرامبەر هیگڵە گەنجەكان ،كە رەخنە و بیرۆكە بە
مەكینەی گەشەسەندنی مێژووی مرۆڤایەتی تێدەگەیشتن ،رایگەیاند كە
مەسەلەكە لەسەر» روونكردنەوەی بنەماو بناغەی باوەڕییەكان لە رێگەی
ك��ردارەوە ،ماددییە و نە روونكردنەوەی ك��ردار لە الیەن بیرۆكەیە».
هەروەكو « :هێزی جووڵەی مێژوو ،دین و فەلسەفە و تیۆرییەكانیتری
ئێمە ،شۆڕشە و رەخنە نییە³ ⁵.
لێرەوە ،تەوەرەكەی ماركس لە پێش هەر شت گۆڕانكاری كردن
لە وەهمی ئایدۆلۆژی بیرۆكە داڕێژەرانی نمونەیییست (هیگڵە گەنجەكان
و ماتریالیستەكانی كۆن (فيورباخ) بوو) .لەبەر ئەوەی كە تێكشكاندنی ئەو
وەهمانە دەیتوانی رێگا بۆ گەشەسەندنی تیۆری گۆڕان و وەرچەرخانی
شۆڕشگێڕی كۆمەڵگەیەك تەخت بكات .دروستكردنی پەیوەندی لە نێوان
وەهمەكانی نمونەیییستی و دۆخی واقیعیدا پێویستییەكی تێگەیشتن لە
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هەلومەرجی ماددی و واقیعی مرۆڤ بووە .لە الیەكەوە ،تێگەیشتن لە
بیرۆكەكانی خودی مرۆڤ و لە الیەكیترەوە تێگەیشتن لەو هەلومەرجە
ماددییە ،كە بڕیارە مرۆڤ لە الیەن چاالكی كردارییەوە بیگۆڕێت.
بەم بابەتانە ،ماركس بە شڕۆڤەی رۆڵی وەبەرهێنان رێنوێنی كرد.
ماركس ئاماژەی كرد كە :هەر بەو جۆرەی كە ژینگە و پێداویستییەكانی
لەسەر فۆڕمپێدان و دروستبوونی مرۆڤ كاریگەری دادەنێت . ³ ⁶
لێرەدا بە جیاوازی لە نێوان مرۆڤ و ئاژەڵ رونكردنەوەی لەسەر
داوە كە :مرۆڤ لە ئاژەڵ لە الیەن تێگەیشتنەوە ،جیاواز دەكرێن  ...مرۆڤ
وەبەرهێنەری كەرەستەكانی ژیانییەوە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ سەرقاڵی
بەرهەمهێنانی ژیانی ماددی واقیعی خۆیەتی  ³ ⁷ ...دەرئەنجام لە
روانگەی ماركسەوە ،رۆڵی بەرهەمهێنان « مەرجی بنەڕەتی تەواوی مێژوو»
ی مرۆڤایەتییە.
لە دوای ئەم روونكردنەوە ماركس تێگەیشت كاتی پێویست بۆ
شۆڕشی كرێكاران (پڕۆلیتاریا) گەیشتووە.
رۆڵی شۆڕش لە تیۆری كردار
لە شرۆڤە و وورد بوونەوە لە رۆڵی بەرهەمهێنان لە مێژووی
مرۆڤایەتی ،ماركس لە دوو وتاری گرێدراو بە یەكەوە و گرنگی ماتریالیزمی
مێژوویی ناساند :هێزەكانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان
(لەو سەردەمەدا ماركس ئاماژەی بە شێوەكانی پێكەوە هەڵكردن ³⁸
دەكرد) .ئەو ئاماژەی دەكرد كە بە چەند هۆیەك لە دەرەوەی خواست،
رق و ئیرادەی كەسانی كۆمەڵگا ،هێزەكانی بەرهەمهێنان كە هاوتەریب
لەگەڵ پێویستییەكانی كۆمەاڵیەتی پەرەدەسێنێت ،بەجۆرێك گەشەدەكات كە
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پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان لە ئێستادا ،پەرەسەندنی زیاتری رادەگرێت.
ئەم دووانەیە لەو پەیوەندییە تەنگەبەر و گرژەدا كە لەگەڵ یەكتر هەیانە،
لە ئەم قۆناغەدا لە دژی یەكتر وەستاونەتەوە و دژایەتی كردنیان بە
شێوەی دژایەتی چینایەتی دەردەخەن .چڕتر كردنەوەی ئەم دژبەریكردنە
چینایەتییە ،پێویستییەكی دیاری شۆڕشێك لە پالنی رۆژانەدا دادەنێت .ئەم
شۆڕشە لە كۆمەڵگای سەرمایەداریی و دەرئەنجامی چاالكی هێندێ مرۆڤ
بە تایبەت كرێكاران دەبێت .لە هەلومەرجێكی وەهادا كۆمۆنیزم وەكو
تەنیا رێگەی زانستی ئاشكرا دەبێت .ماركس ئاماژە دەكات كە :بۆ ئێمە
كۆمۆنیزم پەیوەندییەكی ئیداری كە دەبێ پێكی بهێنین نییە .شتێكی لەو
پەڕی دڵخوازی كە بڕیارە راستییەكان لە گەڵیدا هاوتا بكرێت نییە .ئێمە
ئەو تەڤگەرە راستییەی كە بڕیارە هەلومەرجی ئەم رۆژگارە بگۆڕێت نێوی
كۆمۆنیزمی لێدەنێین³ ⁹ ».
لەم شۆڕشەدا ،رۆڵی كرێكاران وەكو كەسانی داماوو چارەڕەش كە
تەنیا خوازیاری رزگاری خۆیانن ،هەڵسەنگاندنی بۆ ناكرێت .كرێكاران وەكو
ئەندامێكی چینێكی كۆمەڵگە كە بە بۆنەی رۆڵی هەرە گرنگ و چارەنووس
سازیان لە بەرهەمهێنان (بە تایبەت بەرهەمهێنانی پێشكەوتوو) لە پێگەی
رێبەرایتی كردنی گشت كۆمەڵگە لە بەرامبەر چینی دووژمن كە بۆرژوازییە
دەوەستێتەوە .زەمەنێك كە پرۆلیتاریا لە پێویستی شۆڕش تێدەگات ،ئەو
چینە نە تەنیا خوازیاری لە نێو بردنی چینی بۆرژوایە ،بەڵكو خوازیاری
لە نێو بردنی هەموو چینەكانی كۆمەڵگەیە (تەنانەت خودی پڕۆلیتاریاش).
ماركس دەڵێت « :چینێك كە لە ئاستی سەرەوەی شۆڕش جێدەگرێت،
تەنانەت هەر وەكو بە رواڵەت لە دژی چینێكیترە ،هەر لە سەرەتاوە وەكو
نوێنەری گشت كۆمەڵگە دەردەكەوێت ،ئەو (چینە) وەكو گشت كۆمەڵگە لە
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بەرامبەر چینێك ،چینی حاكم ،ئاشكرا دەبێت⁴⁰ ».
لەم هەڵسەنگاندنەی ماركسدا ،بە بیرۆكەی رێكخستنی شۆڕشگێڕی،
وەكو حەڵقەی پەیوەندی لە نێوان تیۆری و كردار دەگات.
لە تیۆری كردارەوە بەرەو كرداری شۆڕشگێڕی
لە روانگەی ماركسەوە ،تیۆری كرداری شۆڕشگێڕی ئەگەرچی لە
رەخنەوە بۆ سەر روانگەی نمونەیییستی و ماتریالیستی كۆن دەستیپێكردووە
و لە بەرامبەر ئەواندا وەستاوەتەوە ،بەاڵم لە خۆیەوە ناگۆڕدرێت بە
كرداری شۆڕشگێڕی .تەنانەت تیۆری كرداری ماركس ،كە بانگەشەكەری
كرداری مرۆڤەكان بەبێ الدان لە گۆڕان و وەرچەرخانی جیهان بوو ،لە
راڤەی كۆتایی یەك تیۆری یان رەخنە هەر دەمێنێتەوە ،مەگەر ئەوەی كە
لە بنەمای ماددی بۆ جێبەجێكردنی كرداری بەهرەی بردبێت .بەم هۆیە
كە :تیۆری پشت ئەستوور بێت ،كە بنەمای ماددی بۆ گۆڕان و وەرچەرخان
لە كۆمەڵگەدا ناتوانێت پێكبهێنێت .تەنانەت هەر بەو جۆرەی كەسانێك
زانا (رۆشنفكر) ،ئەو جۆرە بیرۆكەیەیان (ئاوێتەكردنی تیۆری و كردار)
لە ژوورترین ئاستدا پەروەردە كردبێت ،ئێستاش گواستنەوەی یەكەمین
بۆ دووهەمین ،بە بێ توخمێكی تر ،روو نادات .لە روانگەی ماركسەوە،
ئەو توخمەیە ئیتر حزبی پرۆلیتارییە ،كە لەزەمەنی خۆیدا دەرخستنێكی
بەرچاو پەیدا دەكات ،كە مەسەلەی كرداری لە شۆڕشدا دادەڕێژرێت و لە
دەستووری كاردا جێدەگرێت .ماركس و ئەنگڵس ،بۆ یەكەمین جار ئەم
توخمە هەستپێكراوەیان لە لێدوانی كۆمۆنیست ( ) 1848بە روونترین شێوە
وتوویانە و لە كرداریشدا جێبەجێیان كردووە.
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ماركس و ئەنگڵس لەگەڵ چەند كەسێك لە شۆڕشگێڕان هەستان بە
پێكهێنانی یەكێتی كۆمۆنیستەكان  ⁴¹بە ئامانجی موداخەلە كردنی كرداری
لە بزاڤی كرێكاریدا ،دەستپێشخەر و هاوتەریب لەگەڵ كۆمەڵگەدا بە كردەوە
رۆحیان بە بەری تیۆرییەكانیاندا كرد .لێدوانی كۆمۆنیست (مانیفێستی حزبی
كۆمۆنیست) دەرئەنجامی ئەو جۆرە چاالكییە كردارییە بوو .ئەمە یەكەمین
جار بوو كەسانێك كە گوێگرانی خۆیان بە پرۆلیتاریای جیهان دانابوو ،تیۆری
شۆڕشگێڕییان لەگەڵ كرداردا ئاوێتە دەكرد.
ئەم هەنگاوە ،مانای كرداری ماركسیستی دەوڵەمەندتر كرد و بە
خاڵی وەرچەرخان لە روانگەی ماركس ئەژمار دەكرێت  .لە راستیدا بە
دامەزراندنی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری گواستنەوەی تیۆری شۆڕشگێڕی
بۆ كرداری شۆڕشگێڕی روویدا .ماركس و هاوڕێیانی دەریانخست كە ئەو
جۆرە رێكخستنە لە ئاستی یەكێتی تیۆری و كردار ،لە الیەن كەسانێكی
كەمەوە لە كرێكارانی شۆڕشگێڕ پێك هاتووە .سووڕی ناوەندی پەیوەندی
ئەو جۆرە رێكخستنەش ،حزبی كرێكاری بوو  .⁴²حزبی بە رێكخستن
كراو لە باوەڕ پێكراوترین و پێداگیرترین توخمەكانی تەڤگەری كرێكاری
(پێشەنگی كرێكاری) حزبی ،كە پەیوەندی راستەوخۆی ئاشتی لە نێوان
تیۆری شۆڕشگێڕی و كرداری شۆڕشگێڕییە .حزبێك كە بەهۆی رێكخستنی
پێشەنگی كرێكاران لە كۆتاییدا ،بە تەواوی چینی كرێكارییەوە بۆ ئامادەكاری
شۆڕشی كرێكاری گرێ دەداتەوە .ئەو جۆرە حزبە بەرێكخستن كراوە ،لە
كۆمۆنیستەكان دەبێ ببێت .لە مانیفێستی كۆمۆنیست ،ماركس و ئەنگێڵس
رایانگەیاند كە:
كۆمۆنیستەكان لە الیەك ،یەعنی لە كرداردا ،پێشكەوتوو خوازترین
و بڕیاردەرترین بەش لە حزبە كرێكارییەكانی هەر واڵتێك پێكدەهێنن ،لە
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راستیدا بەشێكن كە هەمووی ئەوانیتر و ئەوانیش دەخەنە جووڵەوە و لە
الیەكیتر ،یەعنی لە روانگە و جیهان بینییەوە ئاپۆڕای گەورەی كرێكاری
ئاتۆیانە .كە بە روونی ،رێگای جووڵە ،هەلومەرج و دەرئەنجامی كۆتایی
و بە گشتی بزاڤی كرێكاران هەست پێدەكەن .ئامانجی زۆر بە خێرایی
كۆمۆنیستەكان هەر ئەوەیە كە هەموو حزبە كرێكارییەكانی تر هەیانە :بە
رێكخستن كردنی كرێكاران لە چوارچێوەی یەك چین ،سەرنگوومكردنی
س���ەروەری س��ەرم��ای��ەداری و دەس��ت بەسەرداگرتنی سیاسی لە الیەن
كرێكارانەوە .بەرئەنجامی هزری كۆمۆنیستەكان بە هیچ شێوەیەك پشت
ئەستوور بەو باوەڕ و بنەمایە نییە ،كە ئەم یان ئەو بە گوێرەی چاكسازی
جیهانی ئاشكرای كردبێت و یان داهێنانی كردبێت ⁴³».
بە كورتی:
بە بێ لە بەر چاوگرتنی رۆڵی ناوەندی فەلسەفەی كردار ناتوانرێت
بە درووستی ماركسیزم هەستپێبكرێت .فەلسەفەی كرداریش بە بێ حەڵقەی
گرێدراو بە ئەوەوە ،یەعنی حزبی پێشەنگی شۆڕشگێڕی ناتوانرێت بكرێت
بە كرداری شۆڕشگێڕی .ماركس و ئەنگڵس بە باڵوكردنەوەی مانیفێستی
كۆمۆنیست هەوڵیان داوە ،كە بنەماكانی یەكێتی لە نێوان تیۆری شۆڕشگێڕی
و كرداری شۆڕشگێڕی لە ناو یەك حزبی كرێكاری درووستبكرێت.
بناغەكانی بنەڕەتی فەلسەفەی كردار لە خاڵەكانی ژێرەوە بە نهێنییە:
ئەلف) مانای جیهان بینی مێژوویی كرێكار ،بە تیۆری كرداری
شۆڕشگێڕی گرێدراوە.
ب) مانای ماتریالیزمی مێژوویی ،دواتر بناغەی مێژووی تیۆری كردار
پێكدەهێنێت.
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ج) مانای فەلسەفە وەكو تیۆرییەك ،كە رێنوێنی كرداری گۆڕان
و وەرچەرخان لە جیهاندایە ،دەبێت لە لێكدانەوەی پەتی تێپەڕێت و
پەیوەندیدار لەگەڵ كرداری مرۆڤدا بێت.
د) یەكێتی تیۆری و كردار ،تەنیا لە كرداری شۆڕشگێڕی شیاوی
وەدەستهێنانە.
ە) كرداری شۆڕشگێڕی تەنیا لە ناو حزبێكی كرێكاری كۆمۆنیستی ،كە
بەرژەوەندی گشتی تەواوی چینی كرێكار و كێشەكانی رۆژانەی جوواڵنەوەی
كرێكاری لە كاری رۆژانەدا دادەنێت و شیاوی بەڕێوەبردنە.
پەراوێز:
 -1تێزی  ،11دەر بارەی فيورباخ .وەرگێڕانی تێزەكانی فيورباخ
لە دەقی ئەم وت��ارەی باقر پرهام دا هەیە .كەچی كۆكراوەی گشتی
روونكردنەوەكان لە پەراوێزدا هەیە ،جگە لەوەی كە پێچەوانەكەی لێرەدا
باسی لێوەكرابێت.
 -2لە ناو ریزی چەپدا بە گشتی شڕۆڤەی فەلسەفەی ماركسیستی
لە ژێر ناونیشانی ماتریالیزم دیالكتیك تەنیا كەمكردنەوەی فێركارییەكانی
فەلسەفی موریس كنفورت یان بنەماكانی فەلسەفەی ماركسیزم پولستر
دراوە .ئ��ەوان بە ئاسان كردنەوەی واتاكانی فەلسەفەی ماركسیستی،
واتاكەیان لە خودی ناوەرۆکەكەی بەتاڵ كردەوە .ئەوان لە ژێر كاریگەری
فێرگەی بڵیند (ئەكاديمى) زانستی ماركسیزم لینینیزم مۆسكۆ .ماركسیزمیان
وەكو ئایدۆلۆژیایەك (زانیاری هەڵبەستراو) بە چینی كرێكاریان ناساند .ئیستا
لینینیزمیش لە راستیدا لە ئاستی فەلسەفیدا ،هەروەها ماركسیزمی كردە
دیاردەیەكی چەقبەستوو ،وە چەند فۆڕمۆڵی گشتی كە هیچ پەیوەندییەكی
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بە شۆڕشی كرداری چینی كرێكارەوە نەبوو گۆڕدران.
 -3چاو بكرێت لە ئایدۆلۆژیا و رۆچن لە ماتریالیسمی مێژوویی.
بەرهەمی فرانز ژئیكۆ بووسكی
 Allison & Busbyچاپی (Franz Jakubowski (1976
 -4لە زمانی ئینگلیزییدا وشەی  Practiceبەكارهێنراوە ،بەاڵم ئەم
وشەیە ماناكە بە تەواوەتی ناگەیەنێت .ریشەی ئەم وشەیە لە یۆنانی كۆندا
كەڵكی لێوەرگیراوە .وشەی ئەڵمانییەكەی ( praxisپراكسس) لەم روژگارانەشدا
لە كتێبەكانی فەلسەفە بە زمانی ئینگلیزی كەڵكیان لێوەردەگیرێت .ئەم
وشەیە لە كردار یان كردەوە تێدەپەڕێت و الیەنێك لە كاریگەری مرۆڤ لە
سەر دیاردەیە لە بەرچاودەگرێت.
 -5فەلسەفەی كرداری ماركس بە شێوەی تایبەتی لە كتێبی ئایدۆلۆژیای
ئەڵمانی نوسراوە .هەرچەند ئەم كتێبە لە ساڵی  1845دا نوسرابوویەوە.
یەكەمین جار لە ساڵی  1932لە دوای مردنی لینین باڵوكرایەوە.
 -6ماركس :پێشەكی بۆ بەشێك لە هەڵسەنگاندنی فەلسەفەی حەقی
هيگڵ .پەخش وباڵوكردنەوەی زانكۆی كمبریج 1970 ،ل .137
 -7ماركس لە دەستنوسەكانی  1844و لینین لە نوسنگەی فەلسەفی،
چەند خاڵێكی گرنگی دەربارەی تێگەیشتنی نمونەیییستی هیگڵ پەنجەی
سەر دەخرێت .كە هیگڵ تێگەیشتنی كردار لە فەلسەفە رەتدەكاتەوە.
 -8هیگڵە گەنجەكان كە (رەنگ دانەوەی) بیرۆكەكانی لیبرالیزمی
ئەڵمانی بوون ،بە دوو گرووپ دابەش بوون .گەنجانی ئەڵمانی لە ژێر ناوی
حزبی سیاسی كرداری لە ساڵەكانی  ،1831 – 35تیۆری و كرداری ناپەسند
راگەیاند و پێداگرییان لە كردار كردەوە .گروپی دووهەم حزبی سیاسی
تیۆریك كرداریان رەت و فەلسەفەیان بەقوتی روو خستووە و كردار لە
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فەلسەفەیان بە ئاوێتە بوون لێكداوەتەوە.
 -9ماركس :پێشەكی لە بەشێك لە هەڵسەنگاندنی فەلسەفەی
حەقی هیگڵ  .چاپ و باڵوكراوەی زانكۆی كمبریج ، 1970 ،ل .137
 -10ئەم روانگەیانە بەراورد بكەن بە دەستكەوتی ریفۆرمیستەكان
لە ماركسیزم دەربارەی كۆمەڵگای مەدەنی.
 -11سەرچاوەی . ⁹
 -12هەر لە ئەوێدا ،ل . 138
 -13هەر لە ئەوێدا ،ل . 142
 -14هەر لە ئەوێدا.
 -15سەردانی كتێبی  ،The Philosophy of Praxisنوسینی Adolfo
 sanchez Vazquesباڵوكردنی .Merlin Press ، 1977
 -16بۆ روونكردنەوەی تێروتەسەلی ئەم تێزانە سەردانی مەقالەی
 ، Wal Suchtingبەشی ماتریالیزم لە بەرگی دووی كتێبی Marxist
 ، Philosophy Issues inچاپ وباڵوكردنەوەی Harvester Press Limited،
. 1979
 -17ئەم خاڵە بۆ یەكەمین جار لە تێزەكان باسی لێوەكراوە ،لە
نوسینەكانی  1844زۆر بە روونی باسی لێنەكرابوو.
 -18هاوسەنگ لەگەڵ شیی بە ئینگلیزی  realityو بە ئەڵمانی der
. Gegenstand
 -19هاوسەنگی واقعییەت بە ئینگلیزی  realityو بە ئەڵمانی die
.Wirklichkeit
 -20هاوسەنگ حسیت ،بە ئینگلیزی  sensusuessو بە ئەڵمانی
.die Sinnchkeit
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 -21هاوسەنگی عەین یان بابەت بە ئینگلیزی  objectو بە ئەڵمانی
. Objeckt
 -22هاوسەنگی ئەڵمانی  Anschauungو ب��ە ئینگلیزی
 contemplationوەرگێڕدراوە .لە هەندێك لە دەقەكان observation
بە مانای روانگە وەرگێڕدراوە .هەرچەند رەوانترین بە فارسی هەر ئەو
هەڵوێستە یان تێڕامانە.
 -23لە دەقی ئینگلیزی لە وشەی  sensibleیان sensuousو بە
ئەڵمانی لە وشەی  sinnlichكەڵكی لێوەرگیراوە .كەوابوو وەرگێڕانی فارسی
وشەی رەوان نییە و دەبێت لە جێی ئەودا لە وشەی هەستپێكراو یان
هەستپێكردن كەڵك وەرگیراوە.
 -24بە ئەڵمانی ( Wesenجەوهەر).
( dirty judaical -25پیسی جوو).
 -26لە دەقی سەرەكیدا وشەی ئەم الیەی ئەندێشەكەی هاتووە .بە
ئینگلیزی this- sidedness :بە ئەڵمانیDiesseitigkeit :
( scholastic -27رێباز گەرایانە).
d0ctrine -28
 -29ئەم روانگەیانەی ماركس لە ساڵی  1844لە نوسینەكانیدا
دەستیپێكرد و بە تایبەت لە ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی ( )1845پەرەی پێداو دواتر
لە  -1848 49لە قسە و وتارێكدا بۆ كۆمیتەی ناوەندی یەكێتی كۆمۆنیست
و لە كۆتاییدا لە بەرهەمەكەی شەڕی ناوخۆ لە فەڕەنسادا ( )1870لە سەر
ئەوانە پێداگری كرد.
 -30لە وەرگێڕانی ئینگلیزیدا  ،secular ،بە مانای بێ دینی یان
سكوالریزە نوسراوە.
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 -31گەڕانەوە بۆ دوو وتاری ماركس :دەربارەی پرسگری جوولەكە
و بەجێهێنانی بەشێك لە رەخنەی فەلسەفەی یاسای هیگڵ گوڵبژێری
بەرهەمەكانی ماركس و ئەنگڵس ،بە زمانی ئینگلیزی.
 -32وەسفە مرۆڤی ،ئەنگڵس زیادی كردووە (وەرگێڕ)
 -33دەستەواژەی كۆمەڵگای مەدەنی لە سەرەتادا ،لە الیەن نوسەرانی
ئینگلیزییەوە لە سەدەی هەژدەیەمدا ناسێندرا .دواتر بیروكە داڕیژەرانی
فەڕەنسی و لە دواتر هیگڵ بە كاری هێناوە .لە ئەڵمان كۆمەڵگەی مەدەنی
(كۆمەڵگەی بێ دەوڵەت) لە بەرامبەر كۆمەڵگەی سیاسی راوەستا بوو.
ماركس خوازیاری كۆمەڵگای مرۆڤی (كە دەوڵەت و كۆمەڵگای مەدەنی لەخۆ
دەگرت) بووە.
 -34هەڵبەت كۆی گشتی و راڤ��ەی تێزەكانی ماركس بە بێ
خوێندنەوەی كتێبی ئایدۆلۆژی ئەڵمانی مرۆڤ ناتوانێت بە تەواوی لێی
تێبگات .روانگەی ك��ردار بە باشترین و گەشە سەندراوترین شێواز لە
ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی دا هاتووە (بگەڕێتەوە بۆ پەراوێزی پێشتر).
 -35ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی بە زمانی ئینگلیزی Lawrence and
 Wishartباڵوكراوەی ،لەندەن  ، 1965ل 50
 -36هەمان شوێن.
 -37هەمان شوێن ل ل . 31 2-
forms of intercourse -38
 -39هەمان شوێن ،ل . 47
 -40هەمان شوێن ،ل . 62
 -41گەڕانەوە بۆ دەربارەی حزبی پێشەنگی شۆڕشگێڕی  .م .رازی
روانگەی سوسیالیزمی شۆڕشگێڕی ،ژمارەی  ،1ئەپرێلی .1994
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 -42گ��ەڕان��ەوە بۆ وت��اری چین و حزب لە روانگەی ماركس،
سوسیالیزمی شۆڕشگێڕی ،ژمارەی 4
 -43مانیفێستی كۆمۆنیست ،چاپی كرێكاری سوسیالیستی .روانگەی
ماركس لە مانیفێستی كۆمۆنیست لە سەر بابەتی حزبی كرێكاری لەگەڵ
روانگەی ئاناڕشیستی ،كە پێویستی دامەزراندنی حزبی پێشەنگی شۆڕشگێڕ
لە ژێر پاڵپشتیكردنی دامەزراندنی شوراكان نكۆڵییات لێدەكەن .بەراوردیان
بكەن .لە روانگەی ماركس دامەزراندنی شوراكان نكۆڵی لە حزبی كرێكاری
ناكات .شوراكان بە گشتی لە الیەن خودی كرێكارانەوە لە سەردەمی گەورە
بوونەوەدا دەستەبەردەكرێت .هەرچەند كۆمۆنیستەكان زانایانە حزب لە
سەردەمی تەیاركردنی شۆڕش دادەمەزرێنن.
 -44تایبەتمەندی مرۆڤی زیادكراوی لەالیەن ئەنگڵس (وەرگێڕ)
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نامەیەکی فیورباخ بۆ هیگڵ
نوسینی :فیورباخ
لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود
(ماستەر لە زمانی ئینگلیزی)
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رێگا بەخۆم دەدەم ،مامۆستای بەڕێز ،بەناردنی ئەم نامەیە بۆ
تۆ ،هەرچەندە لە نوسینیدا هیچ بەهایەكی تایبەتی پێ نابەستمەوە یاخود
پێموانییە جێگەی بایەخی ژیری تۆ بێت .ئەم نامەیە دەنێرم لەبەرئەوەی من
(نوسەری نامە) لە پەیوەندیەكی تایبەتیدایە :ئەویش پەیوەندی خوێندكارێكی
راست بۆ مامۆستاكەی .لە ماوەی دوو ساڵدا لە بەرلین ئامادەی وانەكانت
بووم ،بۆیە بەخۆشحاڵییەوە پێزانین و رێزگرتنی خۆم وەك ئەركێك بۆ
مامۆستاكەم دەردەبڕم ،بەاڵم لەهەمان كاتدا ئەم پەیوەندیە تایبەتییە ترسێك
لەناخمدا دروست دەكات بۆ ناساندنی كارەكانم .ئەگەر پێزانین و رێزگرتنی
بەرزی قوتابی بۆ مامۆستاكەی دەرببڕدرێت دەبێت لە رێگای هەڵسوكەوتی
دەرەك��ی ،قسەكردن ،یاخود هەستەكانەوە نەبێت ،بەڵكو دەبێت تەنها
لەرێگای كارەكانەوە بێت .بۆیە ئەمە شتێكی مومكینە ئەویش تەنها لەرێگای
كارە تەواو بووەكانەوە ،كاتێك قوتابی داواكارییەكان ج ێ بەج ێ دەكات كە
بەشێوەیەكی سروشتی لەسەر كەسێك دادەنرێن ،ئەوكاتە قوتابی شایەنی
ئەوەیە وەك قوتابیەكی راست تەماشا بكرێت.
هەرچەندە سەیری كارەكەم دەكەم -ئەگەر ئەم نووسینە بتوانێت
ئەو ناوونیشانە وەربگرێت -بۆخۆم دەزانم كەچی جێی رەخنەیە و چی
ناتەواو و خراپ و عەیبدارە ،بۆیە ناتوانم وای دابنێم كە نووسینەكەم
بەدیهێنەری ئەو داواكاریانەیە كە لەسەر خۆمی دادەنێم – ئەو كەسەی
بۆ ماوەی دووساڵ چێژم لە فێركردنی گرنگ و بەردەوامی تۆ بینیوە.
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شتێكی راستە هۆكاری هەڵە و عەیبی زۆری نووسینەكەم دەبێت سەیر
بكرێت لە روانگەی تەسكی سنوورەكانی :بوار ،مەبەست ،زمانی سەپێنراو
بەگشتی و بەتایبەتیش لە بواری فەلسەفەدا .لەبەرئەوە بوونی هەڵەی زۆر
شایەنی لێبووردنە .لەگەڵ ئەوشدا ناتوانم لەخۆم ببوورم لە بەكارهێنانی ئەو
ئازادیەدا بۆ ناردنی نامەكەم بۆ تۆ.
بەاڵم ،دەتوانم ئەو كارە بكەم تەنها بەهۆی هۆشیارییەوە -بەكراوەیی
دانی پێدادەنێم -كە بەشێوەیەكی تەواو و گشتی ئەو هۆشیارییە روحی
ئەندێشەبوون هەناسە پێدەدات .هۆشیارییەك -كە بەدڵنیاییەوە پارچەیەكی
ریشەكێشكراوە لەالیەن بارودۆخی دەرەكیەوە -ئەو هۆشیارییە بەرهەمی
توێژینەوەی ناو ژیانە ،بۆیە قسەكردن باشترە لەسەر بنەماكان بێت نەوەك
قسەكردن بێت لەسەر تێگەیشتنی رەسمی و خەیاڵی هزر و چەمكەكان
كە ناوەرۆکی كار و وانە زارەكیەكانی تۆ پێكدەهێنن .ئەو تێگەیشتنە
پەیوەندی هەیە و دەبێتە هۆی خواردنی رووح ،كە تەنها هێزی بەرهمدار
و سەربەخۆی ئەم ناوەرۆکەیە -كەواتە تێگەیشتنی ئازاد ،هیچ مانایەكی لە
هەرەمەكی و هەڵبژاردن و پارچەبووندا نیە.
من بەئاگام ل��ەوەی ئەو بۆچوونانەی لەالم دروستبوون ،یاخود
بێداربوونەتەوە بەهۆی تۆ و لەرێگەی فەلسەفەكەتەوەن ،پلە بڵندی بەدەست
ناهێنن لەسەر ئاستی جیهانی  ،ئەمە شتێكی ئاشكرا و هەستپێكراوە ،بەاڵم
بەردەوام لەناومدا هانی داهێنان دەدەن .ئایدیاكانت ،ئەگەر باسیان بكەین،
لەبەهەشتەوە دێن و لەگەڵ خۆیان ب ێ رەنگی پاك و روونی و جوانی
و یەكێتی دروست دەكەن .دێنە خوارەوە و شێوەیەكی ئیدراك دروست
دەكەن و تایبەتمەندی دەبڕن ،هەڵدەوەشێننەوە و لەناو خودی رووخساردا
بەسەر رووخساردا زاڵ دەبن .هاوكات هۆشیارم بەوەی نامەكەم هەڵگری
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هزرێكی گشتیە لە فۆڕمێكی :ناتەواو ،خاو(سادە) ،هەڵە ،كەشكستی
هێناوە لە دوورخستنەوەی تەجرید (نابەرجەستە) و نووسراوەكەم لەسەر
شێوازی جۆرە فەلسەفەكردنێكە كە دەكرێت بناسرێت وەك ئیدراك و بە
عەلمانیكردنی بیرۆكە ،یاخود بەرجەستەكردنی لۆگۆ (نیشانە)ی پاك ،بەاڵم
لەهیچ حاڵەتێكدا گشتاندن نیە ،یان تەرجەمەكردنی بیركردنەوە نیە بۆ
ئیدراكی بەتااڵ ،یاخود تەرجەمەكردنی هزر نیە بۆ وێنە و هێماكان .ئەم
هۆشیارییە ،ئازایەتی ئەوەم پێدەبەخشێت ،سەرەڕای ئەو كەم و كوڕییەی
لەكارەكەمدا هەستی پێدەكەم ،كە بتوانم پێشكەشی تۆی بكەم .هەروەها
دڵنیام كە ئەم شێوازە لە فەلسەفەكردن ،تا ئێستا لەخۆم جیانەبۆتەوە و
دەرنەچووە ،بەاڵم فڕی دەدات تروسكەیەك لە كارەكەم كە لەمندا ئامادەیە
و لەوانە دروست ببێت یاخود نەبێت و هەرگیز نەبێتە فۆڕمێكی تەواو.
لەبەرئەوە ،هەروەك وتومە ،دڵنیام ئەم شێوازی فەلسەفكردنە لەكاتی
گونجاودا دروست دەبێت ،یان بە پێچەوانەوە لەرووحی نوێترین و تازەترین
فەلسەفەدا كە بەكاردەهێنرێت دەدۆزرێتەوە.
فەلسەفەیەك كەناوی تۆی هەڵگرتووە و مێژوو خودی فەلەسەفە
ئاشنان پێی كاری رێبازێك نیە ،بەڵكو كاری مرۆڤایەتیە.بەالیەنی كەمەوە
رووحی نوێترین فەلسەفە داوا دەكات بۆ نەهێشتنی سنوورەكانی تەنها
رێبازێك ،بۆ ئەوەی ئیدراك ببێتە شتێكی جیهانی -مێژووی و گشتی .لەو ێ
لەناو ئەو رووحەدا نەك تەنها تۆوی چاالكی بااڵی ئەدەبی ،بەڵكو رووحێكی
جیهانگەرایش نیشتەج ێ دەبێت و لەڕێگای (راستی)یەوە خۆی بەیان دەكات
وەك چەرخێكی نوێ لە مێژووی جیهان بەوشێوەیەی كە هەبووە .پرسی
ئێستا ،ئەگەر بیزانین ،بریتیە لە دۆزینەوەی شانشینێك ،شانشینی ئایدیا،
شانشینی هزر لەخۆی و هەموو ئەو شتانە رادەمێنێت كە بوونیان هەیە
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هەروەها هۆشیارە بەرامبەر خۆی .دامەزرێنەری ئەو شانشینە هیچ نازناوێك
هەڵناگرێت ،یاخود تاكە كەسێك نیە ،ئەگەر تاكە كەسیش بێت ئەوا بەتەنها
بریتیە لە رووحی شانشینەكە .زیاتر لەوە پرسەكە بریتیە لە فڕێدانی (ئیگۆ=
خود) لەسەر عەرشەكەوە كە لەسەرەتای دەركەوتنی مەسیحیەتەوە بەسەر
جیهاندا زاڵ بووە و قەناعەتی بەخۆی كردوە كە بریتیە لە تەنها رووح
بۆ بوون .ئەم رووحە { بەهۆی تەئكید كرنەوەی خۆیەوە} وەك رەها،
خۆی سەلماندوە لە رێگای چەوساندنەوەی راستی رەها و رووحی بابەتی
بوون .ئەم رووحە ئیگۆیە دەبێت لە عەرشی ستەمكاری بهێنرێتە خوارەوە
بەشێوەیەك كە ئایدیا لەوانەیە واقعی بێت و بااڵ دەست بێت ،یان لەوانەیە
لەناو هەموو شتەكاندا بدرەوشێتەوە وەك یەك رووناكی و ئیمپراتۆری
كۆنی ئەهراموزدا و ئەهریمەن و دوالیزمی بە شێوەیەكی گشتی داگیربكات.
ئەمە روونادات ،بەو شێوەیەی تا ئێستا لە مێژوودا هەبووە ،روونادات لە
باوەڕبوون بە كڵێسای دوور لە دنیا و هەڵگەڕاو بەدەوری خۆیدا ،هەروەها
روونادات لە بەهۆی ئایدیای یەك ماددە و ئایدیای ئەودیوسروشت  ،یاخود
ئایدیای نێگەتیڤ و ئایدیای پەوەندی تایبەتی هەندێك شت بەیەكتریەوە.
بەڵكو ئەمە دەكرێت لە رێگای مەعریفەی عەقڵی ،مەعریفەیەك هۆشیار
بەخۆی وەك (هەموو واقع) ،لەڕێگای عەقڵگەرایی تاك و گەردوون ،بوون
و زانین ،ئامادەبوو لە هەمووشوێن و كاتێك ،ئەمە دەكرێت لە رێگای
عەقڵگەرایی دانەبڕاو لە خۆی و لەت نەبوو بەهۆی جیاوازیەكانەوە.
دەبێت و پێویستە لە كۆتایدا حوكمی تاكالیەنەی عەقاڵ بااڵدەست
بێت .فەلسەفە ،كە بۆماوەی هەزاران ساڵ كاری كردووە بۆ كامڵكردنی
عەقاڵ و ئیدراك و لەوڕێگایەوە پلەی خۆی بەرزكردۆتەوە تا هەموو جیهان
لە ئامێزبگرێت -یان هەرناوێكی لێدەنرێت -هەمیشە لەناو بڕیاردانێكی
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تایبەتدا ،كە چەمكێكی یەكالكەرەوەیە ،شتێكی فڕێداوەتە دەرەوە ئەمە
شتێكی راستیە و هەمیشە بەردەوامە .ئایا ئەو چارەنووسە بوون خۆیەتی
لە :گشتیدا ،لە دیندا ،لە سروشتدا ،یان لە ئیگۆدا...هتد .فەلسەفە  ،من
دەڵێم ،كە (هەموو خۆی) وەك شتێكی هەموو (تەواو=یەكپارچە) گرتووە
لە فۆڕمی هەمووشدا دەری دەبڕێت ،لە دەرئەنجامدا پێویستە هیچ شتێك
نەمێنێتەوە وەك شتی دووەم یان شتێكی تر ،لەوانەیە لەگەڵ دەركەوتن
یاخود ماف و داواكردنی شتێك وەك راستی دووەم بۆ نمونە راستی
ئاینی...هتد.
شێواز و شێوەی ئیدراك كردنی هەزار ساڵە كە باسی یەكەم (دروست
بوون)ی ئاسایی دەكەن و خۆیان فراوان كردووە بەدرێژایی مێژوو ،دەبێت
نەمێنن .چونكە گەیشتونەتە مەعریفەی غرور و سنووری خۆیان ،هەرچەندە
ئەگەر ئەو مەعریفەیە روون و ئاشكرا نەبێت .هەموو شتێك دەبێت ببێتە
ئایدیا و عەقاڵ .ئەوەی ئێستا گرنگە بناغەیەكی نوێیە بۆ شتەكان ،مێژوویەكی
نوێ ،درووست بوونی دووەم ،كەچیدی كات و دەرەوەی هزری كات بوونی
نیە ،بەڵكو عەقاڵ دەبێتە فۆڕمێكی گشتی بۆ ئیدراك كردنی شتەكان .دەبێت
بەشێوەیەكی تەواو روون بێت كە مرۆڤایەتی تاوانباردەبێت بەشێتی ئینكاری
ئەگەر باس لە شتەكان بكات بەبێ یاخود لەدەرەوەی هزر ،تەنانەت مرۆڤ
نابێت باسی ئەوەش بكات كە هزر شتێكی شەخصی و ناڕاستە .لەراستیدا
مرۆڤ ،هاوشێوەی خودی شتەكان ،لەدەرەوەی هزر بوونی نیە .بیركردنەوە
بریتیە لە بۆشایی راستەقینەی گشتگیر بۆ لە ئامێزگرتنی هەموو شت و
هەموو بابەتەكان .هەموو شتێك ،هەموو بابەتێك ئەوەیە كە هەیە ،ئەویش
لە رێگای نوێنەرایەتیكردنەوە یاخود بیركردنەوە لێی ،بەاڵم دواتر روون
دەبێتەوە كە ئیگۆ  -هەروەها هەموو ئەو شتانەی پشتی پ ێ دەبەست -
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زاڵ دەبێت لەرێی مەعریفەوە وەك شتێكی تەواو نەگۆڕ ،وەك پرەنسیپێكی
گشتی و یەكالكەرەوەی جیهان و ئیدراك .تەنانەت ئیدراكی دەرەكی
نامێنێت و ئەوكاتە ئاشكرا دەبێت كە ئیگۆ=خود كۆتایی دێت و دەوەستێت
لەوشتەی پێشتر هەبووە ،تەنانەت لەناویش دەچێت.
لەبەرئەوە ،لێرەدا پرسەكە دەربارەی گەشەكردنی چەمكەكان نیە لە
فۆڕمی ( گشتێتی و پاكێتی موجەڕەد) و دووریان لەخۆیان ،بەڵكو پرسەكە
بریتیە لە هەڵوەشاندنەوەی تێگەیشتنە (جیهانی-مێژوو)یەكانی ئیدراك كە
تارۆژی ئەمڕۆ گریمانەكراون .رێگاكانی تێگەیشتن لە :كات ،مردن ،ئەم دنیا،
ئەو دنیا ،من ،تاك ،كەس ،هەروەها ئەو كەسەی دادەنرێت بە كەسێكی
رەها لەدەرەوەی ناكۆتایی واتە خودا...،هتد :ئەو رێگایانەی كە پێكدێن لە
بناغەكانی هەریەك لە مێژوو كە تا ئەمڕۆ مەزەندەكراون لەگەڵ سەرچاوەی
نوێنەرایەتیكردنی سیستمی مەسیحیەت ،ئەرسۆدۆكس ،هەروەها عەقالنیەت.
ئەمە پرسی نقومكردنی ئەو راستیەیە ،پاشان بوارادن بە زانینەكان بۆ ئەوەی
لە شوێنی خۆیان دابنرێن كە دەست بەج ێ دەبنەهۆی دروستكردنی ئیدراكی
بڕیاردەری دنیای ئەمڕۆ .ئەو زانینانە خۆیان دەبیننەوە لەناو فەلسەفەی
مۆدێرن ،هەروەها لەناو شانشینەكە و لە ئایندەدا لە شێوەی راستی رووت
و گشتیدا.
لەبەر ئەم هۆكارەیە كە مەسیحیەت ناتوانرێت وەك ئاینێكی تەواو
و رەها لێی بڕوانرێت .ئەمە تەنها دەبێتە شانشینی واقع ،شانشینی ئایدیا
و عەقڵی مەوجود .مەسیحیەت هیچ نیە جگە لە ئاینی خودپاكی ،ئاینێك
كەسەكە دەكاتە رووحێكی گۆشەگیر و بەگشتی ر ێ لەبەروپێشچوون دەگرێت.
مەسیحیەت ئەم راستیەیە كە هاودژە لەگەڵ دنیای كۆن .ئەمە مانای چیە،
بۆ نمونە ،ئایا سروشت هەیە لەم ئاینەدا؟ سروشت چ شتێكی بێ رووح و
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بێ هزری هەیە لەناو ئەم ئاینەدا؟ هەروەها نەبوونی رووح و هزر یەكێكە
لە پایە سەرەكیەكانی ئەم ئاینە .لەڕاستیدا ،لەو ێ لە سروشت نەگەیشتوون،
سروشت نادیارە ،سروشت براوەتە سەرەوە بۆ یەكێتی كرۆكی خودایی،
بۆیە تەنها كەسێك – نەك سروشت نەك جیهان ،نەك رووح -ئاهەنگی
رزگار بوون دەگێڕێت ،رزگاربوونێك كە تەنها لە مەعریفەدا دەتوانرێت
بدۆزرێتەوە .ئەمە هۆكاری ئەوەیە كە تا ئێستا لە مەسیحیەتدا عەقاڵ ئازاد
نەبووە .هەرلەبەر ئەوەشە كە تائێستا مردنیش شیوازێكی ب ێ رووحی
وەرگرتووە -لەگەڵ ئەوەی مردن شتێكی ئاساییە بەالی كرێكارێكی ناو
خاوەن رەزێكەوە ،بەاڵم بۆ قوتابی و هاوەڵی مەسیح بۆ یەكەمجار كردەی
رزگاربوون بەتەواوەتی دێتە دی .هەرچەندە بناغە و سەرچاوەی هەر ئاینێك
دەكەوێتە ناو فەلسەفەوە ،لەناو حاڵەتێكی سنووردار لە ئیدراك ئاین تیایدا
لەنگەر دەگرێت ،بەاڵم مەسیحیەت داندەنێت بە ئیدراكی بێ سنووری،
نێگەتیڤی ،ئەو دیوسروشت بەشێوازێكی بێ قەید و شەرت و قەناعەت
پێهێنەر .بەشێوەیەكی گشتی ،هەموو ئاینەكان هەتا ئێستا ،هیچ نەبوون
جگە لە :ئێستای بەردەست ،دەرخەر و رووخساری گەردوونی هەندێك
فەلسەفە ،وەك یەك هەمووی یەكگرتووی هەندێك سیستمی جیاواز ،بۆ
نمونە مەسیحیەتی یۆنانی رووخسارێكە باڵودەبێتەوە لەشێوەی سنوورداری
نەگۆڕ لە رووحی فەلسەفەی هێلینستیدا .دەبێت ئێستا هەوڵی تاك ئاڕاستە
بكرێت لە رێگای رووحی ئاینەوە وەك رووحێك  ،بەرەپێشدەڕوات لە
رووخساردا ،كە هیچ نیە جگە لە خۆی.
ئێستا پێویستە واز بهێنم لەترسی بەزاندنی سنوورەكانی شەرم و رێز،
ئەویش بۆ پاراستنی زیاتری تۆ لە پێناو شرۆڤەی زانینم ،هەوڵدانم ،هزرەكانم.
بەو هیوایەی ئەم نامە و نووسراوەم میهرەبانانە قبواڵ بكەیت ،كەالنی كەم
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پێشنیاری فەلسەفەی تەتبیقی زاتی و هەوڵدان دەكات بۆ بانگكردنی ئایدیای
ئەبستراكت بۆناو ئامادەبوونی بەردەست .ئەوەی دەمێنێتەوە ئەوپەڕی رێز
و پێزانینی دڵسۆزت لودفیگ فیورباخ ،دكتۆری فەلسەف.
سەرچاوە:
ئەمە ناونیشانی نامەكەیەLudwig Feuerbach 1828 Letter to( :
 )Hegel, 22 November 1828كە لەم ناونیشانی ئینتەرنێت وەرگیراوە:
https://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/1828/
letter.htm
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 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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