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وشــەیەكی  بنەڕەتــدا  لــە  دیالەكتیــك 

گریکیــە، بەکارهێنــاىن زۆرى لــە الیــەن 

نــاو  بــە  بیریــار و فەیلەســووفەکانەوە، 

هەندێــک لــە نــاڕووىن و تاریکییــدا بــردوە، 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا فەیلەســووفەکان بیــر و 

ــەو  ــە ســەر ئ ــوە ل ــاواز ب ــان جی بۆچونەکی

چەمکــە، کارەکــەى ئێمــە هەوڵدانێکــە 

ــە و  ــەم وش ــای ئ ــەوەى مان ــۆ ڕوونکردن ب

بنەچــە، و صەیرورەتەکــەى لــە نــاو فیکری 

فەلســەفییدا، لــە ڕێگــەى ئاماژەکــردن بــە 

بەناوبانگــەوە.  فەیلەســووفێکى  چەنــد 

باوەڕیــان  کالســیکییەکان  فەیلەســووفە 

ــە  ــکراکردىن دژەکان ل ــە ئاش ــوو ک ــا ب وەه

ئایدیــا و پێکــداداىن ئایدیــا دژەکان، بریتییە 

ــە  ــە بەشــداری دەکات ل ــک ک ــە هۆکارێ ل

ــدا.  ــە حەقیقەت ــن ب ــەى گەییش پرۆس

شــیکارى  یاخــود  شــیکار ،  نزیكریــن 

عەرەبیــدا  زمانــی  لــە  دیالەكتیــك،  بــۆ 

بریتییــە لــە وشــەی »جــدل« یــان بــە 

هەندێــك وشــەی تــر وەك »مجادلــة و 

ــەاڵم  ــۆ(. ب ــتومڕ و گفتۆگ ــة« )مش املناقش

هێشــتا  خۆیــدا  لــە  »جــدل«  وشــەی 

ــە  ــە زۆران ــەو الیەن ــەواوی ئ ــت ت ناتوانێ

ــی  ــەی دیالەكتیك ــە وش ــەوە ك ڕوون بكات

لــە  وشــەکە  هێــرناوە.  بــه  كار  تێــدا 

ــەو  ــە، و فەلســەفەیش ب ــدا یۆنانیی بنەڕەت

بەرفراوانییــەوە لــە یۆنانــەوە دەركەوتــوە. 

وشــەى دیالەکتیــک وەک هــەر وشــەیەکى 

یۆنانــدا  فەلســەفەى  نــاو  لــە  تــرى 

تــر؛  وشــەکاىن  وەک  بــوە،  دایــک  لــە 

فەلســەفە، دیموکــراىس، و ئەوتۆکــراىت... 

کــە  وێســتگەدا  هەندێــک  لــە  هتــد. 

ــوە،  ــدا دەرکەوت ــى تێ ــى دیالەکتیک چەمک

دەوەســتین بــە تایبــەت لــە نــاو فەلســەفە 

بەناوبانگەکانــدا. 

دیالەكتیكی هیراكلیتس
بــە گەڕانــەوە بــۆ مێــژووی فەلســەفەی 

یۆنانــی، ســۆراغی مانــای وشــەی دیالەكتیك 

 475  –  35( هیراكلیتــس  الی  دەکەیــن، 

پێــش زایــن(، ئــەم فەیلەســووفە لــە بــارەى 

 theory( بەردەوامــەوە  گــۆڕاىن  تیــۆری 

ناوەڕۆکــى  کــردوە،  گفتوگــۆى   )of flux

تیۆرەکــەى ئەوەیــە؛ هەمــوو ئــەو شــتانەى 

ــەیدان  ــى هەمیش ــە گۆڕانێک ــە ل ــە هەی ک

و جەوهــەری بــوون بریتییــە لــە جووڵــە و 

گۆڕانــی بــەردەوام،  ئــەم گۆڕانــە خێرایانــە 

دژەكان،  نێــوان  ملمالنێــی  لــە  بریتییــە 

ــە  ــوون و صەیرورەی ــی ب ــش بنەڕەت ئەمەی

ــەی  ــۆدا دژەك ــە ناوخ ــتێك ل ــوو ش و هەم

بــە  دەچوێنێــت  شــتەکان  هەڵگرتــوە، 

ڕووبارێکــی ڕۆیشــت و کــە بــە بەردەوامــى 

ئاوەکــەى دەگۆڕێــت، هیراکلیتــس پێــی 

وایــە کــە تــۆ ناتوانیــت دوو جــار لــە 

یــەک ئــاوی ڕووبــاردا مەلەوانــی بكەیــت، 

ــدا  ــان پەی ــەواوى جیه ــەوە ت ــەم ملمالنێی ل

دەبێــت، ملمالنــێ یاســایەكی حەمتییــە كــە 

ــەوە دەکات،  ــوو بوون ــە هەم ــوم ب تەحەک

ــاو  ــە ن ــە دەرەوە نایــەت، بەڵكــوو ل ئــەو ل

بوونــدا چەســپاوە، گونجــان و ملمالنــێ 

هــەر دووکیــان ماهیــەىت یەکێتیــى دژەکانە. 

 هیراكلیتــس وەهــای دەبینێــت، كــە ئاگــر 

لــە  دا؛  رسوشــت  لــە  یەكەمــە  مــادەی 

بــەر ئــەوەی بەتواناترینــە لــە گــۆڕان و 

جووڵــەدا، لــەو دوانەیــش هەمــوو جیهــان 

بوونــە،  بنــەڕەىت  ئاگــر  بــوە؛  دروســت 

یاســاکەى و هەمــوو  ژیــاىن گشــتى و  و 

ــش  ــر، و ئاگری ــۆ ئاگ ــن ب ــتەکان دەگۆڕێ ش

دەگۆڕێــت بــۆ هەمــوو شــتەکان، ئەمــەش 

لــە ڕێگــەی دیالەكتێكــی بــااڵ و نزمەوەیــە، 

ــێ  ــە ش ــت ب ــك دەبێ ــە كاتێ ــر یەكەمین ئاگ

ــش  ــا ئاوی ــاو، هەروەه ــۆ ئ ــت ب و دەگۆڕێ

بەرانبەریشــدا  لــە  خــۆڵ،  بــە  دەبێــت 

خۆڵیــش دەگۆڕێــت بــۆ ئــاو و ئاویــش 

دەبێــت بــە ئاگــر. جیهــان هیــچ یەكێــک لە 

خــوداكان یان مــرۆڤ دروســتیان نەکــردوە، 

زیندوویەكــی  ئاگــر  دەبێــت،  و  بــوە 

ــەوە،  ــە و بڵێســە دەدات، دەكوژێت ئەبەدیی

ئاگــر بــە هێواشــی دەگۆڕێــت بــۆ شــتێكی 

ــەو  ــدی ئ ــدی هێ ــە هێ ــەاڵم ئاگرەك ــر، ب ت

شــتانە تــەواو دەكات كــە بــۆی دەچــن  تــا 

وای لــێ دێــت هیــچ شــتێك نامێنــێ تەنیــا 

ئاگرەكــە نەبێــت، ئەمەیــش بریتییــە لــە 

ــه  ــە، ئەم ــاڵە مەزنەك ــان س ــەواو ی ــی ت ڕۆڵ

ــێ  ــە بەردەوامــی و ب ــەوە ب ــارە دەبێت دووب

كۆتایــی  بــە پێــی یاســای پێویســتیی  گشــتی 

بریتییــە لــە لۆگــۆس، مەبەســتی هیراكلیــس 

بنەمــای  و  جیهانــە  خودیــی  یاســایەكی 

ــرادا  ــە پڕۆســەی گۆڕانــی خێ ڕێكخســتنی ب

ــوو  ــە هەم ــەم یاســایە ك ــت، ئ ــەڕ دەبێ تێپ

ــۆ دژ،  ــە دژە ب ــوە ل ــی دا تێپەڕی ــوون پێ ب

ئەمــە تاكــە شــتێكە كــە جێگیــر بێــت لــەم 

ــودا.  ــە خ ــە ل ــۆڕان بریتیی ــەدا گ جیهان
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دیالەكتیكی زینۆن
پێــش   430  –  490( ســااڵنی  زینــۆن 

زایــن( دیالەكتیكــی بــە كار هێنــاوە، 

كــە  بــوە  كــەس  یەكــەم  هەروەهــا 

ــتی  ــی زانس ــێوەیەكی ڕوون باس ــە ش ب

بــە  تەنهــا  كردبێــت،  دیالەكتیكــی 

زانیــوە،  مەنتیقییەكانــی  جیاوازییــە 

لــە  دانــاوە  گرینگــى  پرســیارێکى 

شــێوەیەکى نێگەتیڤــدا لــە رسوشــتى 

ــە  ــك ب ــەدا. دیالەكتی دیالەکتیکــى جووڵ

دیالــۆگ  لــە  بریتییــە  زینۆنــەوە  الی 

بــە  حەقیقــەت،  بــە  گەییشــن  بــۆ 

ئایدیــای  و  ئایدیــا،  پێشكەشــكردنی 

و  پرســیار  ڕێگــەی  لــە  دژەکــەى، 

وەاڵمــەوە. 

ــە چــواردەوری  ــۆن ب ــی زین نوورساوەكان

ــووڕێنەوە،  ــدا دەس ــی بنچینەی ئایدیایەك

ئەویــش بریتییــە لــە »بــون یەكــە و 

ــوواڵو«.  ــەك ج ــتاتیكە ن ــەك زۆر، و س ن

ئــەو ناوبانگــى دەرکــرد بــە میتــۆدى 

پرســیارێكی  هەمــوو  دیالەكتیــك، 

وەاڵمدانــەوەى  تیۆرێکــى  فەلســەفیی 

ــای ئــەوە  ــە مان ــوە، ئیحتیــامل ب هەڵگرت

دێــت كــە فیكــر ناتوانێــت حوكمــی 

هەمــوو شــتەكان بــكات بــە نەگۆڕیــەىت 

تێبینیــی  شــێوە  بــەم  نەفــی،  یــان 

جیاوازیــی دیالەكتێكــی هیراكلیتــس و 

زینــۆن دەكەیــن، بەتایبەتــی ئــەوەی 

ــەوە  ــۆڕان و جووڵ ــە گ ــی ب ــە پێوەندی ك

ــە.  هەی

دیالەكتێكی ئەفالتوون 
تیــۆری  لــە  ئەفالتوونــی  دیالەكتیكــی 

تیۆرێكــی  كــە  هاتــوە،  ئەشــكەوتەوە 

فەلســەفەیە گوزارشــت لــە دونیابینیــی 

ئەفالتــوون دەكات بــۆ جیهــان. ئەفالتــوون 

ــارەی  ــە )427-428 پێــش زایــن( دا دەرب ل

کــردوە،  گفتوگــۆى  بــااڵ  دیالەكتیكــی 

ــە  ــن ل ــە گواســتنەوەی زیه ــە ل ــە بریتیی ك

هەســتەكانەوە، وەك منوونەیەكــی بــااڵ، 

لــە  هەســتەكان  ڕووتكردنــەوەی  یــان 

بــە  گەییشــتنە  و  مادییــەكان  ئــەدگارە 

گوزارشــتی  كــە  ئەبســراكت  مانایەكــی 

دەربــارەی  هەروەهــا  بــكات،  لــێ 

ــە  ــە بریتیی ــش دواوە، ک ــی نزمی دیالەكتیك

لــە گواســتنەوەی زیهــن بۆ هاوشــێوەکەى ، 

یــان مانــا ئەبســراكتەکەى بۆ هەســتەكان. 

ئەفالتــوون وەهــا دەبینێــت، كــە جووڵــەی 

نزمبوونەوەیــە  و  بــەرز  ئــەو  زیهــن 

ڕێنامییــى مــرۆڤ دەکات بــۆ گەییشــن 

بــە حەقیقــەت. 

یــان  دیالەکتیــک،  و  گفتوگــۆ  هونــەری 

گواســتنەوەی دیالەكتیــك، ئەمــە ڕێگــە نادات 

ــەوە  ــەرز ببێت ــە ب ــەوەى ک ــۆ ئ ــس ب ــە نەف ب

ــۆرەكان و  ــتە هەمەج ــی ش ــەر جیهان ــە س ب

ــاکان.  ــرناوى ئایدی ــاىن بی ــۆ جیه ــۆڕاوەکان ب گ

لەبــەر ئــەوەی لــە ڕێــگای ئــەم دیالەكتیكــە 

فیکــر  گەییشــن،  بــەرەو  هەڵكشــاوەوە 

ــوون  ــە بۆچ ــت ل ــە زانس ــت ک ــەوە دەزانێ ئ

گشــتییە،  زانســتێکى  ئــەوە  دەردەچێــت، 

ــوون و  ــر و بۆچ ــاڵ و بی ــە خەی ــوە ل پێکهات

تێکەڵبــووىن ڕاســت و هەڵــە. 

لینین دەڵێت: 
»دیالەكتیك 
بە مانایەكی 
سادە بریتییە 
لە لێكۆڵینەوەى 
 لە دژەكان لە 
جەوهەری شتەكان 
لە خۆیاندا«. 
دیالەكتێكی 
ماركسی گوزارشت 
دەكات لە پرۆسەی 
گەشەكردن لە 
نزمەوە بۆ بااڵ
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یــان  واقیــع  دەرهاویشــتەی  فیكــر 

دەوروبــەره، یــان كۆتەكەكانە، بەشــداریی 

بڕواكامنانــدا،  دروســتکردىن  لــە  کــردوە 

ئەفالتــوون جەوهــەری فیكرەكــەی خــۆی 

لــە ســەر ئــەو  تیــۆرە دانــاوە كــە بینیــامن، 

یــان لــە بەكارهێنانــدا بینیــامن، کــە نابێتــە 

ڕاســتەقینەى  واقیعــى  لــە  دەربازگــە 

دەبێتــە  تەنهــا  بەڵكــوو  کارەکان، 

ســێبەرێكی هەڵخەڵەتێنــەرى حەقیقــەت، 

ــتەکامنان  ــە هەس ــە ک ــەر ئەوەی ــەر لەب ه

ناکرێــت  و  دەخەڵەتێنێــت  هەڵــامن 

پشــتیان پــێ ببەســتین. ئەفالتــوون لــە 

ــۆی  ــزم گفتوگ ــااڵ و ن ســەر دیالەكتێكــی ب

كــردوە لــە تیــۆری ئەشــكەوتەكەیدا، لــەو 

فەلســەفییەكانی  تێڕوانینــە  تیۆرەیــدا 

دەكاتــەوە.  ڕوون 

دیالەكتیكی هیگڵ 
ــاوی ڕاســتەقینەی ئــەم  هــەر دەبێــت ن

فەیلەســووفە نــاودارەی ئەڵامنیــا ئامــاژە 

پــێ بدەیــن کــە لــە بارەیــەوە دەدوێــن، 

هیــگڵ  فریدریــك  ویلهلــم  جــۆرج 

)1770 – 1831( كــە دیالەکتیکەکــەى 

ــی  ــە دیالەكتیك ــردوە ب ــی دەرك ناوبانگ

هیگڵــى. دیالەكتیــك الی هیــگڵ بریتییــە 

ــە  ــاكان، ئەم ــوان ئایدی ــی نێ ــە لێکدژی ل

ئایدیــای  دەركەوتنــی  هــۆی  دەبێتــە 

پێشــكەوتن  شــێوەیەیش   بــەم  نــوێ، 

ــەرەو  ــش ب ــى جیهانی ڕوو دەدات، ڕۆح

دەکەوێــت.  پێــش  مــەزن  کاملبــووىن 

الی هیگڵ هۆشیارى پێش مادەیە، بەاڵم دیالەکتیکى ماركسی ئەمەی 

پێچەوانەکردۆتەوە و لە سەر بنەمای مادە پێش هۆشیاری دامەزراوە
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دەخاتــە  تیشــك  دیالەكتیــك  كاتێــك 

دێــت  دژ  ئایدیــای  ئیدیایــەك،  ســەر 

دەبێتــە  ئەمەیــش  ئایدیاکــەوە،  لــە 

و  تــازە  ئایدیــای  دەركەوتنــی  هــۆی 

ئایدیاكــەی  دوو  هــەر  لــە  جیاوازتــر 

پێشــوو، ئەمەیــش ئیدیــا و دژەكــەی 

دروســت دەكات. لــە ڕێگــەی ملمالنێــی 

نــوێ  ئایدیــای  ئایدیــاكان،  نێــوان 

دەگوازێتــەوە  مــرۆڤ  دەردەكەوێــت 

ئــەوە  مەعریفــى،  دەســتكەوتنی  بــۆ 

ئەســتەمە کــە بۆچوونــی هیــگڵ بــگات 

بــە هۆشــیارى بــە هــۆى مــادەوە، هــەر 

ماتریالیســتەكان  كــە  ئــەوەی  وەك 

لــە  مــادە  ڕزگارکــردىن  دەیبینیــن، 

هۆشــیارى وەک ئــەوەى کــە ئایینــەکان 

ئــەوە  لەبــەر  موســتەحیلە،  دەیڵێــن 

بکەیــن  هۆشــیارى  تەماشــاى  گــەر 

دەرئەنجامــى  کــە  وەســفەى  بــەو 

یەکەمــى  جەوهــەرى  پێشــکەوتووى 

ڕەهایــە، یەکێتیــى ڕەهاى خــود و بابەىت 

پێــک ناهێنێــت بــە بــێ جیاکردنــەوە لــە 

ــای  ــن بنەم ــی یەكەمی ــدا، یەكێت نێوانیان

جەوهــەری جیهــان دروســت دەکات، 

ــوون  ــی ب ــە یەكێتی ــە ل ــش  بریتیی ئەوی

ــەىت  ــى و باب ــش خودێت ــا، ئەمەی و ئایدی

فیکــرى جیــا دەکاتــەوە. 

پێکهێنــەرە  و  ڕەهەنــد  بــە  دەگەیــن 

ــک الى  ــەى دیالەکتی ــەکاىن پرۆس بنەڕەتیی

هیــگڵ ئەویــش بریتییــە لــە: 

1-ئایدیا 

2-دژە ئایدیا 

3-پێكهاتن لە ئایدیا و دژەكەی. 

دیالەكتیكی ماركس، یان 
دیالەکتیکى مارکسى

ــەفەی  ــە فەلس ــرد ك ــان ك ــی ئەوەم تێبینی

ئایدیایــەک  بنەمــای  ســەر  لــە  هیــگڵ 

دامــەزراوە کــە هۆشــیارى پێــش مادەیــە. 

بــەاڵم كاڕڵ ماركــس )1818–1883زایینــى( 

هێنــاوە،  كار  بــە  دیالەكتێكــی هیگڵــی 

پێچەوانــە،  شــێوەیەكی  بــە  بــەاڵم 

ــای  ــە ســەر بنەم دیالەکتیکــى ماركســی ل

دامــەزراوە  هۆشــیاری  پێــش  مــادە 

بــەو گوزارشــتەی كــە مــادە هۆشــیاری 

دیــاری دەكات، دواتــر هۆشــیاری پێــش 

مــادەکاىن  پێشــكەوتنی  بــە  دەكەوێــت 

هۆشــیاری  مــرۆڤ.  چــواردەوری 

ماركــس  ماتــەرە.  ڕەنگدانــەوەی 

لــەوەدا  هێراكلیتســە  هاوبۆچوونــی 

لــە بارودۆخــی گــۆڕان  كــە گــەردوون 

و پێشــكەوتنی بــەردەوام دایــە، بــەاڵم 

لێــرەدا شــتێكی نــوێ هەیــە كــە دروســت 

نێــوان  دژیەكــی  دەرئەنجامــی  بــوە 

كــۆن و نــوێ، لــە نێــوان ئۆبجێکتێکــى 

كــە  ئۆبجێکتێــک  و  هەڵوەشــاوە 

ــك  ــێوازی دیالەكتی ــەوە. ش ــدوو دەبێت زین

هەیــە  توێژینەوەکــردن  بــە  پێویســتى 

لــە ســەر دیــاردەکان، نــەك بــە تەنهــا 

ــدا  ــە ئاڵوگۆڕەكانی ــی  پێوەندیی ــە بۆچوون ل

یــان پشتبەســن بــە یەکــرى، بەڵكــوو 

و  گــۆڕان  و  جووڵــە  گۆشــەنیگاى  لــە 

گۆشــەنیگاى  لــە  پێشــكەوتنیانەوە، 

دروســتبوون و گەشــەكردنیانەوە، گــەر بــە 

ــك الى  ــای دیالەكتی ــۆ ئایدی دواداچــوون ب

دیالەکتیکی هیگڵ سەر بەرەو خوار بوو، مارکس خستییەوە سەر پێی خۆی
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ماركســییەكان بکەیــن، ئــەوە ئاشــکرایە 

مارکــس،  کاڕڵ  دامەزرێنەرەکــەى  کــە 

هەروەهــا  ئەنگلســە،  فریدریــک  و 

گەشــەپێدەرى هەیــە وەك لینیــن یــان 

كۆمۆنیســتی  ســەركردەیەكی  هــەر 

جیهانــی. 

یاساكانی دیالەكتیك 
1-یەكێتیی ملمالنێی دژەكان.

2-نەفغی نەفی. 

هــۆی  دەبێتــە  كــە  بڕیــى  3-گۆڕانــی 

جۆریــی. گۆڕانــی 

ئەنگلــس دەڵێــت: »دیالەكتیــك« شــتەكان 

و شــێوە هەســتپێكراوەكەی وەردەگرێــت، 

بــە جەوهــەر، لــە پێوەند ییەكــی ئاڵوگۆڕدا 

و لــە زنجیرەکەیــدا و لــە جووڵەکەیدا و لە 

ــتە  ــدا... پێویس ــەندنیدا و ونبوونی گەشەس

ــن  ــەی داروی ــەر بنەچ ــە س ــك بخەین تیش

كــە پێداكێشــانێكی بەهێــز بــوو لــە فیكری 

میتافیزیــك و رسوشــتەكەی بــە بەڵگــەکاىن 

ســەردەم،  ئۆرگانــی  جیهــان  ســەر  لــە 

ڕوەكــی و ئاژەڵــی، لــە ســەر ئــەم بنەمایــە 

دەرئەنجامــی  هەمــووی  مــرۆڤ،  وەك 

ئــەو پڕۆســەی گەشــەكردنە بــوو، كــە 

پێشــكەوتوە لــە ســەرەتاى ملیۆنــان ســاڵی 

ڕابــردوە... لــە فیزیــادا هەمــوو گۆڕانــەكان 

پێــک دێــن لــە بــڕەوە بــۆ جــۆر، ئەویــش 

لــە  بــڕە  گۆڕانكاریــی  دەرئەنجامــی 

شــێوەیەكی دیاریكــراوى جووڵــەوە، بــەاڵم 

بــە شــاراوەى لــە لەشــدا پێــک دێــت، یــان 

بەرەنــگارى دەبێتــەوە... یــان دەگونجێــت 

زانســتی  بــە  برنێــت  نــاو  كیمیــا  کــە 

ــە ڕوو دەدات  ــی، ك ــی جۆریەت گۆڕانكاری

ــی  ــش دەرئەنجام ــتەکاندا ئەوی ــە جەس ل

ــڕی.  ــەی ب ــی پێكهات گۆڕانكاری

لینیــن دەڵێــت: »دیالەكتیــك بــە مانایەكــی 

ســادە بریتییــە لە لێكۆڵینــەوەى  لە دژەكان 

ــدا«.  ــە خۆیان ــتەكان ل ــەری ش ــە جەوه ل

دیالەكتێكــی ماركســی گوزارشــت دەكات 

لــە پرۆســەی گەشــەكردن لــە نزمــەوە 

دەربــارەی  نــاكات  گفتوگــۆ  بــااڵ،  بــۆ 

بەرجەســتەبووىن  ئاشــكراكردنی 

دیــاردەكان، بەڵكــوو بــە وێنەیــەك كار 

ــە ســەر ئاشــكراكردنی دژە پێویســتەکان  ل

بــە  دیاردەکانــدا،  و  شــت  لــە  دەکات 

شــێوەى »ملمالنێــى« مەیلــە دژەكان، و 

ــدژەكان.  ــا لێك ــەر بنەم ــە س كار دەكات ل

 لینیــن دەڵێــت: »دیالەكتیــك بــە مانــا 

ئاســایییەكەی بریتییــە لــە توێژینەوەکــردن 

لــە ســەر دژەكان لــە جەوهــەری شــتەكان 

لــە  بریتییــە  پێشــكەوتن  خۆیانــدا... 

دژەكان«.  ملمالنێــی 

ــەوە موســتەحیلە كــە  ــت: ئ ماركــس دەڵێ

بیركردنــەوە لــە مــادە و بیرلێکراوەکــە جیــا 

ــە  ــە ل ــۆى بریتیی ــۆ خ ــادە ب ــەوە، م بكرێت

ــەکان.  ســەرجەمى گۆڕان

ماركسیســتەكان نێــوان تێــوری دیالەكتیــك 

و تیــۆری مــادە پێکــەوە دەبەســتنەوە، 

ــارەى  ــەكردنیاندا دەرب ــە قس ــی ل بەتایبەت

ئــەو چینــەى کــە هەســت بــە خــۆى 

لەبــەر  ڕاهێرناوێــک  بــە  بــوە  دەکات، 

ــەو  ــەر ئ ــە س ــردوە ب ــتی ک ــەوەى دەس ئ

چینانــەى کــە مــاون. بــەاڵم بەوەیــش 

ــت  ــاو دەبرێ ــە ن ــەوەى ك خۆشحاڵیشــن ب

كــە  پۆلیتیاریــا«  »دیكتاتۆریەتــی  بــە 

هاوكاریــی كۆمەڵــگا دەكات تــا بــگات 

بــە لێهاتــووی و خۆشــگوزەرانی، بــەاڵم 

ــەرکەوتوو  ــبینییەکانیان س ــەوە پێش بەداخ

بــە  مارکسیســتە ڕۆشــنبیرەکان  نەبــوو، 

دەکــرد،  پرۆلیتاریــاوە حوکمیــان  نــاوى 

زۆردارانــە  فەرمانڕەوایییەکــى  بــەاڵم 

بــوو، زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ، پاشــان 

و  هێنــا  هــەرەىس  ئیمپراتۆریەتەکەیــان 

هەڵوەشــایەوە، دواى ئــەوەى کــە درۆیــان 

کــرد و خەیاڵپەرســت بــوون، لەگــەڵ ئــەو 

دەیجوواڵنــدن.  کــە  ئایدیایانــەدا 

بكەیــن  دیالەكتیــك  وەســفى  ئەگــەر، 

ــر  ــاكانە و زیات ــتی یاس ــە زانس ــەوەى ک ب

گشــتیگرە و حوكمــی رسوشــت و كۆمەڵگا 

ــان بــە شــێوەیەكی تــر  و فیكــر دەکات، ی

ــە  ــدل« ب ــت »ج ــتگیر بێ ــر گش ــە زیات ك

پێــی چەمكــە عەرەبییەكــەی. بــەاڵم ئەمــە 

بریتییــە لــە ڕوئیــا و دونیابینیی فەلســەفی 

بــۆ گــەردوون، ملمالنــێ و ژیــان و مــردن 

و مــادە و ڕیــاڵ و گەندەڵــی و نەمــری 

ــا كۆتایــی.  ت

سەرچاوە
حول مفهوم الديالكتيك - فيصل األعور

http: //joleft.org/ 
 


