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شــاری  لــە   1885 ســاڵی  لــۆکاچ 

هەنگاریــا  پایتەختــی  »پۆدابێســت«ی 

بڕوانامــەی   1909 ســاڵی  لەدایکبــووە، 

دکتــۆرای لــە فەلســەفەدا بەدەســتهێناوە. 

ــتێک و  ــد گەش ــە چەن ــتیکرد ب ــان دەس پاش

ســەردانی واڵتانــی وەک ئیتاڵیــا و ئەڵامنیــای 

کــرد. پــاش ئــەوەی ماوەیــەک لە دامــەزراوە 

ــاڵی  ــەوە، س ــدا مای ــی بەرلین ئەکادیمییەکان

هایدلبێــرگ،  شــاری  ڕوویکــردە   1913

بازنــە  لــە  نزیکبــووەوە  لــەوێ  ئیــدی 

فکرییەکانــی کۆمەڵناســی ئەڵامنــی )ماکــس 

ــەڵ  ــی لەگ ــی بەتین ــەر( و هاوڕێیەتییەک ڤێب

ــەی  ــە منوون ــتکرد، ل ــدا دروس بیرمەندگەلێک

)ئێرنســت  مارکسیســتی  فەیلەســوفی 

ــە  ــی ب ــۆکاچ پەیوەنی ــوخ(. ســاڵی 1918 ل بل

کــرد،  هەنگارییــەوە  کۆمۆنیســتی  پارتــی 

لــە حکومەتــە شۆڕشــگێڕییەکەی  پاشــان 

هەنگاریــا بــە ســەرۆکایەتی )بیــال کــۆن( 

پۆســتی کۆمیســیاری دەوڵــەت بــۆ کاروبــاری 

ڕۆشــنبیریی وەرگــرت. پــاش لەســەرکارالدانی 

ــا.  ــاری ڤییەن ــردە ش ــە ڕوویک ــەم حکومەت ئ

لەوێــوە جاربەجارێــک لە ڕێگــەی قاچاغەوە 

ــداربوو  ــا و بەش ــردەوە هەنگاری ڕووی دەک

)مارکــس- پەیامنــگای  لــە  کارکــردن  لــە 

پاشــان  مۆســکۆ،  لــە  ئەنگڵس-لینیــن( 

درێــژ  ماوەیەکــی  و  بەرلیــن  ڕوویکــردە 

نێــوان  لــە مــاوەی  لــەوێ نیشــتەجێبوو. 

ســااڵنی 1933 بــۆ 1944 لــە ئەکادیمیــای 

زانســتەکان لــە مۆســکۆ کاریکــردووە. دوای 

گەڕانەوەشــی لــە هەنگاریــا بــووە ئەندامــی 

ســەرۆکایەتیی  ئەنجومەنــی  و  پەڕلەمــان 

هەنگاریــا،  زانســتەکانی  ئەکادیمیــای 

هــەروەک چــۆن کورســیی مامۆســتایەتیی 

شارســتانیەتی  فەلســەفەی  و  ئیســتاتیکا 

بەدەســتهێنا لــە زانکــۆی پۆدابێســت.

ــە شۆڕشــی  ســاڵی 1956 بەشــداریکردووە ل

هەنگاریــا و پۆســتی وەزارەتــی ڕۆشــنبیریی 

)ئێمــری  حکومەتەکــەی  لــە  وەرگرتــووە 

سیســتەمی  ڕووخانــی  پــاش  ناجــی(دا. 

ــا،  ــۆ ڕۆمانی ــی نــوێ کۆچیکــرد ب فەرمانڕەوای

توانــی  کــەم  ماوەیەکــی  پــاش  بــەاڵم 

بگەڕێتــەوە بــۆ زێــدی خــۆی لە پۆدابێســت، 

ــۆ  ــرد ب ــۆی تەرخانک ــەوە خ ــەو کات ــدی ل ئی

لــە  لــۆکاچ  دواجــار  زانســتییەکانی.  کارە 

هاوینــی ســاڵی 1971دا کۆچــی دوایــی کــرد.

 وێــڕای هەمــوو هەوڵــە بەردەوامەکانــی 

ــیزمە  ــارۆی مارکس ــەو گەم ــکاندنی ئ ــۆ ش ب

ئەرتەدۆکســییەی مۆســکۆ بەرگریی لێدەکرد، 

بــەاڵم تــا کۆتایی ژیانــی وەک مارکسیســتێک 

نووسینەکانیشــیدا  لــە  هــاوکات  مایــەوە. 

دەربــارەی تیــۆری ئەدەبــی، لــۆکاچ ئــەو 

بیرمەنــدە بــوو کــە ئیلهامــی لــە مارکــس و 

ــدا  ــی تێ ــەوەی گومان ــرت. ئ ــگڵ وەردەگ هی

نییــە ئەوەیــە کــە ژیــان و کارەکانــی لــۆکاچ 

پەیوەندییەکــی بەتینیــان پێکــەوە هەبــووە. 

بەتــەواوی  1917ی  تــا   1902 ســااڵنی 

تەرخانکردبــوو بــۆ ئەدەب و ئیســتاتیکا، لەو 

دەمــەی کارکردنــی لــە خەباتــی سیاســییدا و 

گرنگیپێدانــە سیاســییەکانی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ســااڵنی 1918-1925. لــە ســااڵنی 1929-

کاری  ســەرقاڵی  بــەردەوام  1931یشــدا 

ڕێکخراوەیــی بــووە. بــەاڵم دواتــر لــە ســاڵی 

1931دا گەڕایــەوە بــۆ بابەتــە ئەدەبــی و 

ئیســتاتیکییەکان، بەبــێ ئــەوەی پێــی لــە 

سیاســەت و کۆمەڵناســی داببڕێــت.

ســەرقاڵییە تایبەتەکانــی لــۆکاچ لــە دوای 

ئــەوەش  دەســتیپێکرد،  1917وە  ســاڵی 

لــە واڵتــی هەنگاریــا و لــە چوارچێــوەی 

بازنەیەکــی فراوانــرتی بزاڤــی کۆمۆنیســتییدا، 

کــە سەریکێشــا بــۆ دەرکەوتنــی دەســتە 

بەرەیــی،  چەنــد  دیبەیتــی  و  کۆمەڵــە  و 

گــەورەی  گرنگییەکــی  لــۆکاچ  الی  کــە 

ــە،  ــەر ئەم ــە لەس ــەوەی بەڵگەی ــوو، ئ هەب

تێبینییەکانیەتــی لەنــاو ژیاننامــەی خــۆی 

ــی  ــااڵنی کۆتای ــە س ــەکییانەی ل ــەو پێش و ئ

خــۆی  بەرهەمەکانــی  بــۆ  تەمەنییــدا 

خۆرئاواییــەکان  دەزگا  کــە  نووســیونی 

بــاردا  هەندێــک  لــە  باڵویاندەکــردەوە. 

هەلێکــی قۆســتۆتەوە بــۆ پێداچوونــەوە بــە 

بڕیارەکانــی پێشــوویدا، لــەو دەمــەی لــە 

چەنــد حاڵەتێکــی دیکــەدا گۆڕانکارییەکانــی 

بــۆ  قۆســتۆتەوە  سیاســیی  فــەزای 

نکۆڵیکــردن لــە خواســتەکانی گونجانــدن 

لــە  ئەرتەدۆکســیزمەی  ئــەو  لەگــەڵ 

ــردوودا  ــەدەی ڕاب ــی س ــییەکان و چلەکان س

لــە خۆرهەاڵتــی ئەوروپــا زاڵ بــوو، بەشــێک 

ــک وەســفکرد. بەشــێک  ــە تاکتی ــەی ب لەوان

بەرگــی  پێشــەکیی  لــە  مانۆڕانــەی  لــەم 

ــە  ــداوە ک ــاژە پێ ــدا ئام ــی کتێبەکانی دووەم

ســاڵی 1967 باڵوبــووەوە، وەک بەشــێک لــە 

ــای  ــەرەوەی ئەڵامنی ــی باڵوک کۆبەرهەمەکان

خۆرئاوایــی. هــەر لــەو بەشــەدا لێکۆڵینــەوە 

ــە  ــەوە ب ــۆکاچ باڵوکراوەت ــەی ل بەناوبانگەک
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ناونیشــانی )مێــژوو و هۆشــیاریی چینایەتــی 

 ،)History and class Consciousness  -

لــە  کتێبــە  ئــەم  باڵوبوونــەوەی  کــە 

و  ناکــۆی  مایــەی  بــووە  1923دا  ســاڵی 

ــیزمی[  ــۆکاچ و ]مارکس ــوان ل ــێ لەنێ ملمالن

ــوو.  ــۆڤیەتیی تازەدەرکەوت ــی س ئەرتەدۆکس

کتێبێکیــدا  پێشــەکیی  لــە   1967 ســاڵی 

فەلســەفییانەی  هەڵوێســتە  لــەو  نکۆڵــی 

ــش  ــۆ پێ ــەوە ب ــە دەگەڕێن ــۆی دەکات ک خ

ــن  ــا دەبینی ــزم، هەروەه ــی لینینی دەرکەوتن

بــووە  بەشــێک  قۆناغــەدا  لــەو  لــۆکاچ 

ڕێکخراوەییــە  ناکۆکییــە  دەرخــەری  لــە 

بــە  ئەگــەر  هەوڵیــدەدا  و  جیاجیــاکان 

شــێوەیەکی درەنگوەختیــش بێــت، بۆچوونە 

سیاســییە دیاریکراوەکانــی خــۆی دەربخــات، 

کــە دەوروبــەری ســاڵی 1928 دەریبڕیبوون. 

پاشــان بــە ڕوونــی وەســفی ئــەو تاکــە 

ڕەخنــە خودییــە دەکات کــە دوای ئــەوە 

بــە ماوەیەکــی کــورت باڵوکرایــەوە، کاتێــک 

ــووەوە  ــردن ب ــیی دەرک ــەڕووی مەترس ڕووب

کــە  ڕایگەیانــد  کۆمۆنیســت،  پارتــی  لــە 

تاکتیکــی و ناجدییــە. )جێگــەی ئاماژەپێدانــە 

ــە  ــەوە ل ــە بەهــۆی بەشــدارییەکی کورتیی ک

ســاڵی 1956 و لــە هەوڵێکی ناکامــدا لەپێناو 

بــە  دیموکراســی  ســیفەتێکی  بەخشــینی 

حکومەتــی هەنگاریــا، ڕووبــەڕووی هەمــان 

دەوروبــەری  لــە  بــووەوە(.  چارەنــووس 

ســااڵنی 1930-1931 لــۆکاچ لــە پەیامنــگای 

مارکس-ئەنگڵــس لە مۆســکۆ کاریکــردووە و 

ڕۆڵێکــی دیــاری بینیــوە لــە ژیانــی ئەدەبیــی 

ــن  ــە بەرلی ــی ل ــتی ئەڵامنی ــی کۆمۆنیس پارت

 ،1933-1931 ســاڵی  هــەردوو  لەنێــوان 

پەیوەندیکــردووە   1933 ســاڵی  پاشــان 

بــە  ســەر  فەلســەفەی  پەیامنــگای  بــە 

زانســتکان،  بــۆ  مۆســکۆ  ئەکادیمیــای 

ــەوە، کــە  ــەوێ مای ــا ســاڵی 1944 ل ــدی ت ئی

یارمەتیــدەر بــوو بــۆ ئامادەکــردن و ئیدیتــی 

بابەتــە ئەدەبییــەکان، بــەاڵم لەگــەڵ هاتنــی 

ســوپای ڕووســییدا گەڕایــەوە بــۆ هەنگاریــا.

لــۆکاچ لــەو ماوەیــەی کــە وەک مامۆســتای 

شارســتانێتی  فەلســەفەی  و  ئیســتاتیکا 

لــە  ڕاکۆســی  ماتیــاس  پەیامنــگای  لــە 

پۆدابێســت وانــەی دەگوتــەوە، ڕووبــەڕووی 

هێرشــی ستالینیســتییە پەڕگیــرەکان بــووەوە، 

چاالکییــە  و  ژیــان  لــە  وردەوردە  ئیــدی 

جارێکــی  بــەاڵم  کشــایەوە.  حزبییــەکان 

دیکــە پــاش شــادی و خۆشــییەکانی دوای 

پاشەکشــەی ســتالین لــە ســاڵی 1953 و لــە 

ئۆکتۆبەر-نۆڤەمبــەری  ڕاپەڕینــی  میانــەی 

ســاڵی 1956 گەڕایــەوە و بــووە ئەندامــی 

وەزیــری  و  حــزب  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 

ــە حکومەتەکــەی  ــەروەردە و ڕۆشــنبیری ل پ

)ئیمــری ناجیــدا(. بــەاڵم وێــڕای کەوتنــی 

ئــەو حکومەتــە و لەســێدارەدانی ناجــی، 

لــۆکاچ بــە ســەالمەتی ڕزگاریبــوو، پــاش 

ــۆ  ــرا ب ــی ک ــورت نەف ــی ک ــەوەی ماوەیەک ئ

ــت و دوای  ــۆ پۆدابێس ــەوە ب ــا گەڕای ڕۆمانی

فەرمانڕەوایــی )ژانــۆس کادار( لــە واڵتەکــەی 

دەمــەی  لــەو  نیشــتەجێبوو،  خــۆی 

سانســۆرێکی  ڕووبــەڕووی  نووســینەکانی 

ــاوا  ــە خۆرئ ــوو ل ــەوە و ناچارب ــی بوون فەرم

ســاڵی  ئــەوەی  دوای  باڵویانبکاتــەوە. 

 ئەوەی لۆکاچ 
بۆ کۆمۆنیزمی 
کرد، هاوشێوە 
بوو لەگەڵ ئەوەی 
هاوسەردەمەکەی 
خۆی )ئۆزڤاڵد 
شپینگلەر( بۆ 
فاشیزم دەیکرد
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1967 بــۆ جارێکــی دیکــە ڕێگــەی پێــدرا 

بگەڕێتــەوە نــاو پارتــی کۆمۆنیســت، هەموو 

الیــەک دەزانــن کــە لەناو شــوراکاندا نــاڕازی 

ــی چیکۆســلۆڤاکیا  ــەر داگیرکردن ــوو بەرامب ب

و داگیرکردنــی. لــە مارســی ســاڵی 1969دا و 

بــە بۆنــەی یــادی 50 ســاڵەی دامەزراندنــی 

بــە  هەنگاریــا،  لــە  شــوراکان  کۆمــاری 

ســوور«ی  »ئــااڵی  مێداڵیــای  فەرمــی 

پێبەخــرشا و جارێکــی دیکــە ڕێگــەی پێــدرا 

بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا گوزارشــت لــە ڕا 

و  گفتوگــۆ  لــە  بــکات  بۆچوونەکانــی  و 

ژۆڕنالیســتە  لەگــەڵ  چاوپێکەوتنەکانیــدا 

خۆرئاواییــەکان. و  خۆرهەاڵتــی 

ــە  ــی لێکۆڵینەوەیەکــی گشــتگیر ل هەوڵەکان

کارەکانــی لــۆکاچ لەپــاش ســەرەتاکانی ئــەم 

ســەدەیەوە، لەگــەڵ هەڵگیرســانی جەنگــی 

جیهانیــی یەکــەم و شۆڕشــی ڕوســیای ســاڵی 

ــر  ــێوەیەکی زیات ــە ش ــەی ب 1917، گرنگییەک

دەرکــەوت. حەقیقەتێکــی گومانهەڵنەگــرە 

کــە هــەردوو ڕووداوەکــە، کۆتاییــان بــە 

مۆدێلێکــی ژیانــی بااڵدەســت و هاوکێشــەی 

ئــەوکات  بااڵدەســتەکانی  هێــزە  بــاوی 

ــی  ــارە جەخت ــەوەی پێویســتە دووب ــا. ئ هێن

یەکالکەرەوەکــەی  دۆخــە  لێبکرێتــەوە، 

ئەڵامنیــا و هەنگاریا-نەمســا بــوو. دەبینیــن 

کــە کۆمۆنیــزم هەڵقــواڵوی شۆڕشــی ڕوســی 

ــاڵی  ــتەکانیش س ــەرگەورە فاشیس ــوو، و س ب

1914 لــە فەڕەنســا و ئیتاڵیــا دەرکەوتــن، 

یەکالکــەرەوە  بەشــداریی هزریــی  بــەاڵم 

بــوو  تیۆرســێنانە  ئــەو  دەســتی  لەســەر 

کــە لــە ئەڵامنیــا و شانشــینی هەنگاریــا-

ــە چەندیــن  نەمســا نیشــتەجێبوون، جگــە ل

ســاڵی  دوای  لــە  دیکــەش  دەوڵەتــی 

1918ـــەوە. هەربۆیــە بەپێــی ئــەم ڕوانگەیە 

بــۆ  لــۆکاچ  ئــەوەی  بڵێیــن  دەتوانیــن 

ــەڵ  ــوو لەگ ــێوە ب ــرد، هاوش ــی ک کۆمۆنیزم

ــد  ــەوەی هاوســەردەمەکەی خــۆی )ئۆزڤاڵ ئ

دوای  دەیکــرد.  فاشــیزم  بــۆ  شــپینگلەر( 

ڕوســیا   1924 ســاڵی  لــە  لینیــن  مەرگــی 

تەنهــا چەنــد بیرمەندێکــی کەمــی ڕەســەنی 

بەرهەمهێنــا، کــە هیــچ کامیــان خــاوەن 

جیهانیــی  و  گــەورە   زۆر  گرنگییەکــەی 

فکرییــە  دۆزینــەوە  لێــرەوە  نەبــوون. 

گرنگییەکــی  وردەوردە  لــۆکاچ  تازەکانــی 

پێشــرت  کــە  بەدەســتدەهێنا  وەهایــان 

لەبەرئــەوەی  لەئەنجامیشــدا،  نەبیــرناوە. 

و  بیســتەکان  لــە  ناوەڕاســت  ئەوروپــای 

ــۆژی  ــە ئایدۆل ــی جەنگ ــییەکاندا گۆڕەپان س

ئیــدی هەســت و  بــوو،   و سیاســییەکان 

ــر باڵوبوونــەوە و بازنەکانیــش  بیــرەکان زیات

زیاتــر فــراوان بــوون و دواتــر )کارڵ کــۆرش( 

مایــەوە، کــە دواتــر لــە ئینتەرناســیۆناڵی 

جیابــووەوە،  )کۆمێنــرتن(  کۆمۆنیســتی 

بــەاڵم هــەر وەک مارکسیســتێک مایــەوە، 

چوارچێــوەی  نــاو  زینــدووی  مشــتومڕی 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــا، ب ــیالیزمی ئەڵامنی سۆس

ڕەنگدانــەوەی ئــەم گفتوگۆیانــە بــوو لــە 

ــدا،  ــی و مێژووییەکان ــەوە کۆمەاڵیەت لێکۆڵین

کــە هەندێــک لــە توێژەرانــی ســەر بــە 

ــدا،  ــان ئەنجام ــگای فرانفــۆرک ئەمەی پەیامن

ــەر،  ــس هۆرکهای ــان )ماک ــە ناودارترینی ــە ل ک

تیــۆدۆر ئادۆرنــۆ و هێربــەرت مارکــۆزە( بــوون. 

باڵوبوونەوەی کتێبی 
مێژوو و هۆشیاریی 

چینایەتی 
 History -

 and class
 )Consciousness
لە ساڵی 1923دا، 

بووە مایەی 
ناکۆی و ملمالنێ 

لەنێوان لۆکاچ 
و ]مارکسیزمی[ 

ئەرتەدۆکسی 
سۆڤیەتیی 

تازەدەرکەوتوو
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کارە ســەرەتاییەکانی لــۆکاچ کاریگەرییەکــی 

ــوو  ــن هەب ــەر بێنیامی گــەورەی لەســەر واڵت

لــەو  ڤایــامردا،  کۆڤــاری  ســەردەمی  لــە 

دیــک  هەندێکــی  نووســینی  دەمــەی 

کۆچپێکــراو  بــەزۆر  توێژەرانــی  لــە 

منوونــەی  لــە  نشــینەکان،  تاراوگــە  و 

ــری  )کۆڤینســال( دەنگدانەوەیەکــی گەورەت

هەبــوو. کاردانەوەکــەی 

پەیامــە مارکسیســتی-هیگڵییەکەی لــۆکاچ 

ــتی  ــەر دەس ــا لەس ــۆ فەرەنس ــەوە ب گوازرای

ڕەخنەگــری بەڕەچەڵــەک ڕۆمانــی )لوســیان 

لێکۆڵینــەوەی  چەندیــن  کــە  گۆڵدمــان(، 

ــکاڵ  دەربارەی باس

ــداوە،  ــین ئەنجام و ڕاس

ــە  ــە کۆمەڵناس ــەم خامن ئ

بــەوە  فەڕەنســییە 

میتــۆدی  کــە  نــارساوە 

دەدۆزێتــەوە  نــوێ 

چارســەرکردنی  بــۆ 

ئەدەبییــەکان.  کێشــە 

کاریگەریــی  لــۆکاچ  لەبەرامبــەردا 

تازەدەرکەوتــوە  نــەوە  لەســەر  نەبــوو 

ســااڵنی  لــە  بەتایبــەت  فەڕەنســییەکان، 

کەســێکی  لــۆکاچ  ئــەوان  الی  دواییــدا. 

تەقلیــدی بــوو،  ئــەوان بــە شــێوەیەکی 

ــە  ــوون ب ــووڵ پابەندب ــەر و ق گشــتی کاریگ

ئایدیــا بــاو و بااڵدەســتەکانی کۆمەڵگــەی 

ــە  ــەندنگەراکان )ل ــەاڵم پەرەس ــۆڤیەتی. ب س

منوونــەی کۆمۆنیســتی نەمســایی )ئێرنســت 

فیشــەر(، خوازیاربوون لــە هەوڵەکانیاندا 

بونیادێکــی  دروســتکردنی  بــۆ 

مەبەســتی  بــە  مارکسیســتی 

بــە  هونــەر  بەســتنەوەی 

پرســە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە. 

بــواری  لــە  هەروەهــا 

ئــەو  نــە  فەلســەفەدا 

ســارتەر  بوونگەراییــەی 

و  بۆدەکــرد  بانگەشــەی 

ــاش  ــۆکاچ پ ــی ل ــە کارەکان ن

مایــەی  بوونــە   1956 ســاڵی 

مارکسیســتە  لــە  هەندێــک  ئــەوەی 

خۆرهەاڵتییــەکان، لــە منوونــەی فەیلەســوفی 

ــە  ــان ل ــە خۆی ــکی( ک ــدی )کۆالکۆڤس پۆڵەن

ــەن. ــتالینیزم ڕزگاربک ــای س داوی ئایدۆلۆژی

ــە  ــتانە، ب ــەم ش ــاژەدان ب ــوارەدا ئام ــەم ب ل

ئەخالقناســێک  بــۆ  لــەوەی  چاوپۆشــین 

ــی  ــی دەرخســتنی گرانی ــج لێ ــە، ئامان گرنگ

ــەت  ــە سیاس ــەفەیە ل ــەوەی فەلس جیاکردن

لــە کارەکانــی جــۆرج لۆکاچــدا. لــە میانــەی 

لێکۆڵینــەوە لــە بەرهەمــە گەورەکانییــەوە، 

نێــوان  هاوتایــی  و  پێکەوەگونجــان 

György Lukács
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پڕاکتیکییەکانــی  و  تیــۆری  پابەندبوونــە 

هەروەهــا  دەردەکەوێــت.  لــۆکاچ 

دەتوانیــن لــە بیرکردنــەوەی لۆکاچــدا پێــش 

ســاڵی 1914 چەندیــن ڕەگــەزی گرنــگ 

لــە هــزری لۆکاچــدا ببینیــن، کــە وەک 

هەنگاریــی  ئینتلیجێنســای  بیرمەندێکــی 

جولەکــە و لــە پاشــخانە کۆمەاڵیەتییەکــەی 

بایەخــە  ڕۆحییەکــەی،  کەلەپــورە  بــە  و 

دەردەکــەون. هزرییەکانــی 

بەشێک لە بەرهەمەکانی لۆکاچ

1.ڕۆح و فۆڕم )1911(

2.تیۆری ڕۆمان )1916(

3.دەروازەیــەک بــۆ ئیســتاتیکای درامــای 

)1914( مۆدێــرن 

ــوان ســوبێکت و ئوبێکــت  ــی نێ 4.پەیوەندی

ــە ئیســتاتیکادا )1917( ل

5.تاکتیک و ئیتیک )1919(

پەرلەمانتاریــزم  کێشــەکانی  6.دەربــارەی 

)1920(

7.مێژوو و هۆشیاریی چینایەتی )1923(

8.لینین )1924(

9.بوخاریــن و تیــۆری ماتریالیزمــی مێژوویــی 

)1925(

10.مۆســیس هیــوس و کێشــەی دیالەکتیکــی 

)1926( ئایدیالیستی 

11.تێزەکانی بلوم )1928(

12.تیدێنسی یان پارتگەرایی؟

13.وتار یان وێناکردن؟ )1932(

14.دەربارەی قەیرانی ئەخالق )1932(

15.ڕێگەی من بەرەو مارکس )1933(

16.ڕوانینــی ئەریستۆکراســی و دیموکراســی 

بــۆ جیهــان )1946(

17.گۆتە و سەردەمەکەی )1947(

18.هیگڵی الو )1948(

ڕیالیــزم  دەربــارەی  وتارێــک  19.چەنــد 

)1948 (

دوو  وەک  ئەنگڵــس  و  20.مارکــس 

)1948( ئــەدەب  مێژوونســی 

مارکســیزم  یــان  21.ئیگزیستانســیالیزم 

)1948 (

لەنــاو ئەدەبیاتــی  22.ڕیالیزمــی ڕووســی 

)1949( جیهانییــدا 

23.مانای ڕیالیزمی هاوچەرخ )1949(

24.کێشەکانی ڕیالیزم

25.تۆماس مان )1949(

26.ڕیالیستە ئەڵامنییەکانی سەدەی نۆزدە

27.بەلزاک و ڕیالیزمی فەڕەنسی )1952(

28.ئیستاتیکای هیگڵیی )1953(

29.تێکشکاندنی عەقڵ )1954(

30.کێشە ئیستاتیکییەکان

کاتیگۆرییەکــی  وەک  31.تایبەمتەندێتــی 

تیکی ئیســتا

32.ڕۆمانی مێژوویی

33.رسوشتی جۆریی ئیستاتیکا

بوونــی  ئۆنتۆلۆژیــای  34.دەربــارەی 

تــی یە اڵ مە کۆ

35.کار

36.هیگڵ

37.مارکس

38.سۆڵجنستاین

39.هونەر و کۆمەڵگە

40.ئەدەبیاتی جیهانی

کولتــووری  و  هەنــگاری  41.ئەدەبیاتــی 

هەنــگاری

42.فەلسەفەی هونەر و ئیستاتیکا

و  ئێســتا  لــە  دیموکراســی  43.پرســی 

تــوودا ها دا

44.بەلشەڤیزم وەک پرسێکی ئەخالقی

45.بنەما ئەخالقییەکانی کۆمۆنیزم

بەرهەمهێنانــی  لــە  ئەخــالق  46.ڕۆڵــی 

ا نیســتیید مۆ کۆ

47.شارستانێتیی دێرین و شارستانێتیی نوێ

48.پارت و چین

49.ڕەخنەی خودیی

50.پارت و بزاڤی الوان لە هەنگاریا

)مانگرتنــی  کتێبــی  51.پێشــەکیی 

ڕۆزا  نووســینی  لــە  جەمــاوەری- 

) گ ر کســمبۆ لۆ

52.دەربارەی پرسی کاری کولتووری

53.پرســە ڕێکخراوەییەکانی ئینتەرناســیۆناڵی 

سێ

سەرچاوە:

علــم الجــامل عنــد لوکاتــش؛ د. رمضــان 

غانــم محمــد  بســطاویيس 

جــورج لــوکاش، بقلــم: جــورج لختنهایــم، 

ــویري،  ــف ش ــايل، یوس ــر الکی ــة: ماه ترجم

الطبعــة األولــی 1982

  


