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ئەدەبیــی  رەخنەگــری  و  فەیلەســوف 

ــێتییەکی  ــۆکاچ(، کەس ــی )جــۆرج ل هەنگاری

جیهانــی  لــە  لەمــڕۆدا  کــە  پایەبــەرزە 

زمانــی  بــە  ئــەو  دەژی،  کۆمۆنیســتیدا 

مارکســیزم دەدوێــت، بــەاڵم کەســە زیرەکــە 

بەهەنــد  دەتوانــن  نامارکسیســتەکان 

وەریبگــرن.

دەڵێــن-  کــەس  زۆر  –وەک  وانییــە  پێــم 

لــۆکاچ ئــەو کەســێتییە بێــت کــە گوزارشــت 

ــن و قەناعەتپێکەرتریــن جــۆری  ــە گرنگرتی ل

کۆمۆنزیــم بــکات لەمــڕۆدا، ئەمــە جگــە 

مارکسیســتی  »گەورەتریــن  بــە  لــەوەی 

دوای مارکــس« دادەنرێــت. بــەاڵم هیــچ 

پێگــەی  کــە  نییــە  لــەوەدا  گومانێــک 

ــە  ــایەنی ئەوەی ــە و ش ــۆی هەی ــی خ تایبەت

بەتەنهــا  هــەر  ئــەو  پێبدەیــن،  گرنگیــی 

فکرییــە  چاالکوانــە  رۆحیــی  ڕابەرێکــی 

و  خۆرهــەاڵت  ئەوروپــای  نوێیەکانــی 

روســیا نییــە؛ بگــرە لــە دەرەوەی بازنەکانــی 

ماوەیەکــی  بــۆ  لــۆکاچ  مارکسیزمیشــدا، 

ــۆی  ــدی خ ــەی بڵن ــە پێگ ــی ل زۆر پارێزگاری

کــردووە. بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی جــۆرج 

لــۆکاچ )دەربــارەی سۆســیۆلۆژیا و هونــەر و 

کولتــوور و مەعریفــە( ســەرچاوەی زۆرێــک 

ــە  ــوون، ل ــم( ب ــی )کارل مانهای ــە ئایدیاکان ل

ســەرچاوەیەک  مانهایمیشــەوە  میانــەی 

ئەمــە  نــوێ،  سۆســیۆلۆژیای  بــۆ  بــوون 

ــەر  ــەی لەس ــە مەزنەک ــەرەڕای کاریگەریی س

ســارتەر، لــە میانــەی سارتەریشــەوە لەســەر 

فەڕەنســی. بوونگەرایــی 

لــە   1885 ســاڵی  لــۆکاچ  ڤــۆن  جــۆرج 

پــڕ  جولەکــەی  دەوڵەمەنــدی  خێزانێکــی 

لــە خــاوەن بانــک لەدایکبــووە، کــە لــە 

ــەکان  ــی خانەدان ــە چین ــەدا ب ــە نوێک پێناس

ناودەبرێــن. ڕێــرەوی پیشــەیی لــۆکاچ هــەر 

لــە ســەرەتاوە نــاوازە بــوو، لــە میانــەی 

ســااڵنی هەرزەکارییــدا، چەندیــن وانەبێژیی 

ئامــادە و پێشــکەش کــردووە، شــانۆیەکی 

لیرباڵــی  رۆژنامەیەکــی  و  دروســتکردووە 

دەرکــردووە. کاتێــک هاتــە ئەڵامنیــا بــۆ 

خوێنــدن لــە هــەردوو زانکــۆی )بەرلیــن( و 

)هایدڵبێــرگ(، بــە زیرەکیــی خــۆی هــەردوو 

مامۆســتا گەورەکــەی خــۆی )ماکــس ڤێبــەر 

و جــۆرج زیمیــل(ی سەرســامکرد. وێــڕای 

ــک  ــە بابەتێ ــر ل ــە زیات ــی ب ــەوەی گرنگی ئ

بــە  یەکەمــی  گرنگیدانــی  بــەاڵم  دەدا، 

تێــزی دکتۆراکــەی کــە  بــوو.  ئەدەبیــات 

ســاڵی 1907 ئامادەیکــرد، بــە ناونیشــانی 

یەکــەم  بــوو،  تراژیدیــا«  »میتافیزیکیــای 

لۆکاچیــش  بەرچــاوی  و  دیــار  بەرهەمــی 

دەگەڕێتــەوە بۆ ســاڵی 1908، بە ناونیشــانی 

»پەرەســەندنی شــانۆی مۆدێــرن«. ســاڵی 

و  ئەدەبــی  وتارێکــی  کۆمەڵــە   ،1910

فــۆرم«  و  »رۆح  بەنــاوی  فەلســەفیی 

باڵوکــردەوە، بــەدوای ئەویشــدا ســاڵی 1916 

کتێبــی »تیــۆری رۆمــان«ی باڵوکــردەوە. لــە 

ــە  ــدا، ل ــی یەکەم ــی جیهانی ــی جەنگ قۆناغ

ــە پڕەنســیپی فەلســەفیی  ــەوە، ک نیۆکانتیزم

فەلســەفەی  ڕوویکــردە  بــوو،  یەکەمــی 

ــاڵی  ــیزم. س ــۆ مارکس ــش ب ــگڵ و دواتری هێ

1918 پەیوەندیــی بــە پارتــی کۆمۆنیســتەوە 

ــەی  ــە ناوەک ــۆن«ی ل ــگری »ڤ ــرد )و پێش ک

ــرد، کــە ڕەمزێکــی ئەرســتۆکراتی  ــدا الب خۆی

ــوو(. ب

ژیــان  ڕەوتــی  بــەدواوە  قۆناغــە  لــەم 

ئــەم  ڕووبــەڕووی  زۆری  ناڕەحەتییەکــی 

بیرمەنــدە ئــازادە کــردەوە، کــە پەیوەســتبوو 

بــە باوەڕێکەوە وردەوردە زیاتر رووخســاری 

ــەاڵم  سیســتەمێکی داخــراوی وەردەگــرت، ب

لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە کۆمەڵگەیەکــدا دەژیــا 

ــە  ــی قس ــێوە چاودێری ــن ش ــە وردتری ــە ب ک

بیرمەندەکانــی دەکــرد. هــەر  کــرداری  و 

ــۆری  ــۆکاچ بــۆ تی ــەرەتاوە ڕاڤــەی ل لــە س

بــوو،  ئازادانــە  ڕاڤەیەکــی  مارکسیســتی 

خــاوەن خەســڵەتێکی ڕامانگەریــی بــوو.

پارتــی  بــە  پەیوەندیکردنــی  دوای 

کۆمۆنیســتەوە، لــۆکاچ بــۆ یەکــەم جــار، 

لــە کــۆی دوو جــاری ســەرتاپای ژیانــی، 

پــاش  کــرد،  شۆڕشــدا  لــە  بەشــداریی 

 1919 ســاڵی  هەنگاریــا  بــۆ  گەڕانــەوەی 

ــە  ــە حکومەت ــەروەردە ل ــری پ ــە وەزی کرای

کۆمۆنیســتییە کورمتاوەکــەی )بیــال کــۆن(دا. 

پــاش لەســەرکارالدای حکومەتەکــەی )کۆن(، 

ــاوەی  ــە م ــا، ک ــۆ ڤییەن ــات ب ــۆکاچ هەڵه ل

لــەو شــارە ژیانــی بەســەربرد.  10 ســاڵ 

زۆرینــەی بەرهەمەکانــی لــەو ســەردەمەدا، 

فەلســەفیی  گفتوگۆیەکــی  و  مشــتومڕ 

ــە  ــوو، کــە خــۆی ل ــی مارکسیســتیی ب تیۆری

کتێبــی »مێــژوو و هۆشــیاریی چینایەتــی 

لەمــڕۆدا  کــە  دەبینێتــەوە،  )1923(«دا 

خەریکــە دەبێتــە کتێبێکــی ئەفســانەیی. 

لەنێــو گشــت  کــە  کتێبەیــە  ئــەم  هــەر 
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ــەن نامارکسیســتەکانەوە  ــدا، لەالی کتێبەکانی

ــەر  ــەر لەب ــە، ه ــەورەی هەی ــی گ گرنگییەک

هەمــان هۆکاریــش راســتەوخۆ ڕووبــەڕووی 

هێرشــێکی تونــد و بــەردەوام بــووەوە لەنێــو 

کۆمۆنیســتیدا. بزووتنــەوەی 

ئــەم هــەرا و ژاوەژاوە دەربــارەی کتێبەکــەی 

ئــەم  شکســتی  مایــەی  بــووە  لــۆکاچ، 

ــۆن(  ــەڵ )ک ــدا لەگ ــە ملمالنێی ــدە ل بیرمەن

بــۆ ڕابەرایەتیــی کردنــی پارتــی کۆمۆنیســتی 

هەنــگاری، ئــەم ملمالنــێ و کێشمەکێشــمە 

ــا  ــە ڤییەن ــۆکاچ ل ــە ل ــوو ک ــەو ســااڵنەدا ب ل

بــوو. پــاش ئەوەی لــە جیهانی کۆمۆنیســتیدا 

ــن  ــە لینی ــرد، هــەر ل ــان ک ســەرتاپا دژایەتیی

ــان  ــۆ نزمرتینی ــەوە ب ــن و زینۆڤیڤ و بوخاری

کۆمیتــەی  لــە  لــۆکاچ  پلــەوە،  لــەڕووی 

ناوەندیــی پارتــی کۆمۆنیســتی هەنــگاری 

سەرنووســەری  لــە  و  دوورخرایــەوە 

بێبەشــکرا،  )کۆمۆنیســمۆس(  گۆڤارەکــەی 

ــی  ــەردەمەدا بەرگری ــەم س ــۆکاچ ل ــەاڵم ل ب

خــۆی  کــرد،  خــۆی  بەرهەمەکانــی  لــە 

پاشــگەز  هەڵوێســتەکانی  لــە  و  ڕاگــرت 

1930دا،  ســاڵی  لــە  پاشــان  نەبــووەوە. 

ــە بەرلیــن مایــەوە،  دوای ئــەوەی ســاڵێک ل

ــەوێ  ــاڵێکیش ل ــە س ــکۆ، ک ــردە مۆس ڕوویک

مایــەوە بــۆ ئەنجامدانــی توێژینــەوە لــە 

ســەر  توێژەرانــی  تیمــی  چوارچێــوەی 

»مارکس-ئەنگڵــس«ی  پەیامنــگای  بــە 

بەناوبانــگ )کــە بەڕێوەبــەرە لێهاتووەکــەی 

ــە هەڵمەتــی پاکســازییەکانی  )ڕازیانــۆڤ( ل

کۆتایــی ســییەکاندا البــرا(. ئــەوەی لــەو 

دەمــەدا دەگــوزەرا، لــەڕووی کەســییەوە 

بــۆ لــۆکاچ نامــۆ بــوو، بــەاڵم بەڵگەنامــەکان 

 1933 ســاڵی  کــە  دەدەن  بــەوە  ئامــاژە 

گەڕاوەتــەوە بــۆ مۆســکۆ، پــاش ئــەوەی 

پێشــرت و لــە ســاڵی 1931دا گەڕابــووەوە 

بــۆ بەرلیــن، کاتێــک کــە هیتلــەر دەســەاڵتی 

هەمــان  لــە  هــەر  بەدەســتەوەگرت؛ 

ســاڵدا، بــە هــەرە ناشــیرینرتین وشــەکان 

ــژوو و هۆشــیاریی  ــی »مێ ــی کتێب جنێوباران

چینایەتــی«  و گشــت کتێبەکانــی پێشــووی 

ــە  ــە ب ــەو کتێبان ــە ئ ــەوەی گوای ــرا، لەبەرئ ک

پیســبوون. بۆرژوازیــی«  »ئایدیالیزمــی 

وەک  لــۆکاچ  ســاڵ   12 درێژایــی  بــە 

پەنابەرێــک لــە مۆســکۆ ژیانــی بەســەربرد؛ 

ــا  ــە ئاشــکراش دانین ــەت پاشــئەوەی ب تەنان

ــۆ  ــدا ب ــن هەوڵی ــدا و چەندی ــە هەڵەکانی ب

ــەوەی کارەکانــی بــۆ ســەر  ــارە گێڕان دووب

ــت  ــی ڕاس ــەڵ دۆکرتین ــان لەگ ــی گونج هێڵ

ــز  ــتا ڕێ ــەاڵم هێش ــزم، ب ــتی کۆمۆنی و دروس

ــەاڵم  ــەوە. ب ــۆ نەگێڕدرای ــۆی ب ــکۆی خ و ش

ــی  ــە هەڵمەتەکان ــۆڤ، ل ــە ڕازیان ــاواز ل جی

یەکێــک  رزگاریبــوو.  ســتالین  پاکتــاوی 

نــاوی  بــە  کتێبەکانیشــی،  باشــرتین  لــە 

ئــەو  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  الو«،  »هێگڵــی 

کتێبــەی  ئــەم   1938 )ســاڵی  قۆناغــە 

تێپەڕینــی  هەتاوەکــو  بــەاڵم  نووســی، 

باڵونەکرایــەوە(،  بەســەریدا  ســاڵ   10

ئەمــە ســەرەڕای بەرهەمێکــی ســادە بــۆ 

بــە  فەلســەفەی  مۆدێرنــە،  بەرەنگاریــی 

ناونیشــانی »تێکشــکاندنی عەقــڵ )1945(«. 

جیاوازییەکانــی نێــوان ئــەم دوو بەرهەمــە، 

ــە  ــەورە ل ــەوەی گ ــە هەڵگەران ــن ل گوزارش

لــۆکاچ. جــۆری کارەکانــی داهاتــووی 

ئەم هەرا و ژاوەژاوە 
دەربارەی کتێبەکەی 
لۆکاچ »مێژوو 
و هۆشیاریی 
چینایەتی«، بووە 
مایەی شکستی 
ئەم بیرمەندە لە 
ملمالنێیدا لەگەڵ 
)بێال کۆن( بۆ 
ڕابەرایەتیی کردنی 
پارتی کۆمۆنیستی 
هەنگاری
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بــەرەو  جەنــگ  کاتێــک   1945 ســاڵی 

کۆتاییەکانــی خــۆی دەڕۆیشــت و پارتــی 

دەســەاڵتی  هەنگاریــا  لــە  کۆمۆنیســت 

ــی  ــێوەیەکی کۆتای ــە ش ــۆکاچ ب ــرت، ل وەرگ

و  خــۆی  نیشــتیامنەکەی  بــۆ  گەڕایــەوە 

ــۆی  ــە زانک ــەوە ل ــە وانەگوتن ــتیکرد ب دەس

چلەکانیشــدا  دەیــەی  لــە  پۆدابێســت، 

چەنــد کتێبێکــی دیکــەی نووســی: »گۆتــە و 

ســەردەمی گۆتــە )1947(« و »تۆمــاس مــان 

ــاڵیدا،  ــی 71 س ــە تەمەن ــان ل )1949(«. پاش

ــێوەیەکی  ــە ش ــار دووەم و ب ــۆ ج ــۆکاچ ب ل

هاتــە  و  کــرد  ریســکی  باوەڕپێنەکــراو، 

ــگێڕییەوە، و وەک  ــەتێکی شۆڕش ــو سیاس نێ

ــە ســەرکردەکانی شۆڕشــی 1956  یەکێــک ل

حکومەتەکــەی  لــە  پاشــان  دەرکــەوت، 

وەزیــر  وەک  ناگــی(دا  )ئێمــری 

هەڵوەشــانەوەی  پــاش  دەســتبەکاربوو. 

شــۆڕش، دوای راگواســتنی بــۆ رۆمانیــا و 

مانــاوەی ناچاریــی بــۆ ماوەیــەک، دوای 

چــوار مانــگ رێگــەی پێــدرا بگەڕێتــەوە 

بــۆ بۆدابێســت، بــە مەبەســتی تەواوکردنــی 

ــوون  ــۆی و بەردەوامب ــەی خ وانەگوتنەوەک

لــە باڵوکردنــەوە لــە واڵتەکــەی و ئەوروپــای 

خۆرئاوا. ئــەوەی لۆکاچی لە چارەنووســێکی 

رزگارکــرد،  ناجــی(  )ئێمــری  هاوشــێوەی 

نێودەوڵەتییــە  شــکۆ  و  پیریــی  تەنهــا 

بااڵکــەی بــوو لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی. 

هەرچۆنێــک بێــت لــۆکاچ تاکــە کــەس بــوو 

لەنێــو گشــت ســەرکردەکانی شۆڕشــدا کــە 

و  دادگایــی  ژێربــاری  نەچــووە  هەرگیــز 

لێپرســینەوەوە، یاخــود داننانــی ئاشــکرا بــە 

هەڵەکانیــدا ]وەک ئــەوەی لــە ژێربــاری 

هێــز و زەبــردا کەســێک ناچاردەکرێــت بــۆ 

داننــان بــە کردەوەکانیــدا وەک هەڵەیەک[.

ــۆڕش و ســاڵی 1956  ــتەوخۆ دوای ش راس

ســەردەمەدا«ی  لــەم  »ریالیــزم  کتێبــی 

 1963 ســاڵی  هــاوکات  باڵوکــردەوە. 

لــۆکاچ  جــۆرج  دیکــەی  بەرهەمێکــی 

باڵوکرایــەوە کــە بریتیبــوو لــە بەرگــی 

کــە  »ئیســتاتیکا«،  کتێبــی  یەکەمــی 

بێئارامیــی  بــە  جەمــاوەرەوە  لەالیــەن 

ــتاش  ــو ئێس ــرا. هەتاوەک ــی دەک چاوەڕوان

رووبــەڕووی  لــۆکاچ   ]1964 ]ســاڵی 

و  رەخنەگــر  و  رۆشــنبیر  هێرشــی 

بەتەمەنــەکان  کۆمۆنیســتە  بیرۆکراتــە 

بابەتــە  ئــەم  ئــەوە  وێــڕای  دەبێتــەوە، 

خۆرهــەاڵت  ئەڵامنیــای  لــە  زیاتــر 

ــر  ــە واڵتەکــەی، کــە لەژێ ــر ل ــدا زیات رووی

حکومــی )کادار(دا بــوو بــە حکومێکــی 

لێکۆڵینــەوە  گەشــەکردوو.  لیبڕالیســتیی 

لــە بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی لــۆکاچ )کــە 

هێشــتا بــە تونــدی نکۆڵییــان لێدەکرێــت( 

و  ئەوروپــای خۆرئــاوا  و  ئینگلتــەرا  لــە 

ئەمریــکای التینــی باڵوبوونــەوە، دواتریش 

لەبــەر رۆشــنایی گرنگیدانــی نــوێ بــە کارە 

وەرگێــڕدران  مارکســدا،  ســەرەتاییەکانی 

بــۆ زمانــی فەڕەنســی و ئیســپانی؛ زۆرێــک 

لــە بیرمەندانــی نــەوەی نوێــی ئەوروپــای 

خۆرهــەاڵت لــەو بــاوەڕەدان کارەکانــی 

ــۆکاچ کــە ســەنگی مەحــەک  ــووی ل داهات

ــەر  ــن بەرامب ــد دەب ــک توون ــوون، گەلێ ب

پڕاتیزەکردنیــان. ئایدیــا ســتالینییەکان و 

هەتاوەکو ئێستاش 
]ساڵی 1964[ 

لۆکاچ رووبەڕووی 
هێرشی رۆشنبیر و 

رەخنەگر و بیرۆکراتە 
کۆمۆنیستە 
بەتەمەنەکان 

دەبێتەوە، وێڕای 
ئەوە ئەم بابەتە 

زیاتر لە ئەڵمانیای 
خۆرهەاڵت روویدا 
زیاتر لە واڵتەکەی
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توانســتێکی  لــۆکاچ  کــە  ئاشــکرایە  و  ڕوون 

خۆقوتارکردنــی  لەســەر  هەبــوو  گــەورەی 

شەخســیی و سیاســی، کە ئەم خۆقوتارکردنەش 

بــۆ  هەیــە  گــەورەی  گەلێــک  مانایەکــی 

ڕاســتیدا  لــە  جیاجیــاکان،  مرۆڤــە  گشــت 

ــڕ  ــەی پ ــی جوامێران ــە رێگەیەک ــی ب ــەو توان ئ

و  پەراوێزخــراو  بــڕوات،  داڵــدا  و  دڕک  لــە 

ســێنرتاڵ بــوو لــە کۆمەڵگەیەکــدا کــە پێگــەی 

بەرگەنەگیــراو  پەراوێزخــراو  بیرمەندێکــی 

ناچاربــوو  ئــەوەدا  لەپێنــاو  بــەاڵم  بــوو. 

بەشــێکی زۆری ژیانــی، لــە شــێوەیەک لــە 

باســم  بەســەرببات.  تاراوگــەدا  شــێوەکانی 

بــەاڵم  کــرد،  دەرەکــی  تاراوگەیەکــی  لــە 

ــش  ــەی ناوخۆیی ــە تاراوگ ــک ل ــاوکات جۆرێ ه

ــە  ــەوە ل ــۆی دەبینیی ــش خ ــە ئەوی ــوو، ک هەب

هەڵبژاردنــی بابەتــی کتێبەکانــی. هەریەکــە 

لــە )گۆتــە، بەلــزاک، ســکۆت و تۆڵســتۆی( 

تــا  لــۆکاچ  کــە  بــوون  نووســەرانە  لــەو 

ــە  ــوو، ب ــام ب ــان سەرس ــت پێی ــن ئاس بەرزتری

حکومــی تەمــەن و کارکــردن لەســەر ئــەو 

ــش ســەرهەڵدانی  ــی و ســادەییەی پێ بێگەردی

کۆمۆنیســتییەکان  ڕۆشــنبیرییە  پێــوەرە 

بەهــۆی  توانــی  لــۆکاچ  ســەریانهەڵدابوو، 

کۆچێکــی »فکریــی« و هەڵهاتــن لــە ئێســتاوە 

ــەو نووســەرە  ــکات، ئ ــە خــۆی ب پارێزگاریــی ل

ســڵەمینەوەیەک  هیــچ  بەبــێ  مۆدێرنانــەی 

پێشــوازیی لێدەکــردن، ئــەو نووســەرانە بــوون 

و  شــوێنکەوتن  لــە  بــوون  بــەردەوام  کــە 

درێژەپێدانــی نەریتــی رۆمــان لــە ســەدەی 19، 

وەک )تۆمــاس مــان، گالسۆرســی، مەکســیم 

گۆرکــی و رۆجــێ مارتــان دوگار(.

ئــەدەب  بــە  پەیوەســتبوونە  ئــەم  بــەاڵم 

هــەر  نــۆزدەوە،  ســەدەی  فەلســەفەی  و 

نییــە  ئیســتاتیکیی  بژاردەیەکــی  بەتەنهــا 

)هــەروەک چــۆن لــە حەقیقەتــدا ناتوانرێت 

بــژاردەی ئیســتاتیکیی پوخــت بدۆزرێتــەوە 

ــان  ــتی، ی ــی مارکسیس ــدگای هونەری ــە دی ل

مەســیحی، یــان ئەفاڵتونــی(. ئــەو پێــوەرەی 

ــەوە حکــوم بەســەر ئێســتادا  ــۆکاچ بەهۆی ل

ــی،  ــی ئەخالق ــە پێوەرێک ــە ل دەدات بریتیی

تێبینیــی ئــەوەش دەکرێــت ئــەم پێــوەرە 

ڕاســتەوخۆ لــە رابــردووەوە درێژبووبێتــەوە. 

»ڕیالیــزم«  دەربــارەی  لــۆکاچ  کاتێــک 

قســەدەکات، ئــەوا ماناکــەی بریتییــە لــە 

ــردوو. ــۆ راب ــۆکاچ ب ــی ل ــتگیریی روانین گش

کــە  رێگەیانــەی  لــەو  دیکــە  یەکێکــی 

بەهۆیــەوە لــۆکاچ لــە ئێســتا هەڵدێــت، 

نووســین  بــۆ  زمانــەی  لــەو  بریتییــە 

هەڵیبــژاردووە؛ تەنهــا یەکــەم دوو کتێبــی 

نووســیوە،  هەنــگاری  زمانــی  بــە  خــۆی 

– دیکــەی  کتێبەکانــی  ســەرتاپای  بــەاڵم 

وتــار-   50 و  کتێــب   30 نزیکــەی  واتــە 

هیــچ  نووســیوە؛  ئەڵامنــی  زمانــی  بــە 

گومانێکیــش لــەوەدا نییــە کــە بەردەوامیــی 

ــی  ــە زمانــی ئەڵامن ــە نووســین ب ــۆکاچ ل ل

ــک  ــی گەلێ ــا، کارێک ــە هەنگاری ــڕۆدا ل لەم

ــەس  ــە فۆک ــە، ب ــتومڕ وروژێن ــاوازە و مش ن

ــۆزدە و  ــەدەی ن ــی س ــەر ئەدەبیات خستنەس

هەڵبژاردنێکــی تونــدی زمانــی ئەڵامنی وەک 

ــۆکاچ  ــدی ل ــۆی، ئی ــۆ خ ــین ب ــی نووس زمان

وەک کۆمۆنیســتێک، لەبەرامبــەر بەهایەکــی 

بەهایەکــی  ناسیۆنالیســتی و مەزهەبیــدا، 

پێشکەشــدەکات؛  مرۆڤانــە  و  ئەوروپــی 

ــی  ــە واڵتێک ــەوە ل ــۆی ژیانی ــا بەه هەروەه

کۆمۆنیســتی و گوندییــدا، بۆتــە فیگورێکــی 

جێگــەی  ئەوروپــی.  ڕەســەنی  فکریــی 

باســە کــە مەعریفــەی لــۆکاچ لــە ویالیەتــە 

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، زەمەنێکــی دوور 

و درێــژە کاتــی بەســەرچووە.

لــۆکاچ  کتێبــەی  دوو  ئــەو  هەربۆیــە 

ئەمریکیــی  جەمــاوەری  پێشکەشــی 

کــردوون، ســەر بــە رەخنــەی ئەدەبییــن 

لۆکاچــی  بــە  ســەر  هەردووکیشــیان  و 

»دواتــر«ن، نــەک لۆکاچــی »پێشــر«. »چەند 

ــی«  ــی ئەوروپ ــە ریالیزم ــەک ل لێکۆڵینەوەی

بریتییــە لــە کۆمەڵــە وتارێــک -8 وتــار- کــە 

لــە بنەڕەتــدا لەســەر بەلــزاک، ســتانداڵ، 

تۆڵســتۆی، زۆال و گۆرکــی نــوورساون، کــە 

ــیا  ــە روس ــییەکاندا ل ــی س ــە کۆتای ــۆکاچ ل ل

هەڵمەتــی  ســەردەمی  لــە  نووســیونی، 

ئــەو  هەمــان  ]ســتالین[دا،  پاکســازیی 

ــە  ــەری هێنای ــی تۆقێن ــەی قۆناغێک هەڵمەت

ــەک  ــد بڕگەی ــی چەن ــەر فۆڕم ــاراوە، لەس ئ

لــەو قۆناغــە بــە رەهەندێکــی سیاســیی 

ئــەم  لــۆکاچ  1948یــش  ســاڵی  رەقــەوە؛ 

کتێبــەی باڵوکــردەوە. ســەبارەت بــە کتێبــی 

کارێکــی  ســەردەمەدا«  لــەم  »ریالیــزم 

گەلێــک کــورت و پوختــرتە، کــە لــە ســااڵنی 

پەنجاکانــدا بــە شــێوازێکی کەمــرت ئەکادیمی 

و پــڕ لــە گفتوگــۆی گەرمــرت و ریتمێکــی 

ســێ  لــە  لــۆکاچ  نووســیویەتی.  خێراتــر 

وتــاری ئــەو کتێبــەدا، چەنــد ئەڵتەرناتیڤێــک 

بــۆ ئەدەبیاتــی ئەمــڕۆ دەخاتــەڕوو، لــە 
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دەنێــت  نــاوی  ئــەوەی  بەرژەوەندیــی 

بەکورتــی  واتــە  رەخنەیــی«،  »ریالیزمــی 

نەریتــی رۆمانــی ســەدەی نــۆزدە، هەریەکە 

ــتی«  ــی سۆسیالیس ــە« و »ریالیزم »مۆدێرنیت

رەتدەکاتــەوە)1(.

پێموایــە ئــەم جــۆرە لــە کتێــب بێهیواکــەرە، 

بەتایبــەت لەبەرئــەوەی ئێمــە کــە لــەڕووی 

مەفهومییــەوە موتاڵەعــەی لــۆکاچ دەکەیــن، 

خوێندنــەوەی،  بــۆ  نیــن  کەمەندکێــش 

ــەفییەکانیدا  ــە فەلس ــە کتێب ــەوەی ل وەک ئ

ــەوە  ــان دەبینین ــا خۆم ــت، وەه بەدیدەکرێ

کــە ناچاریــن تەنهــا وەک رەخنەگرێکــی 

بەهــای  کەواتــە  لێیبڕوانیــن،  ئەدەبــی 

وەک  ئــەو  ناوەڕۆکــی  جــۆری  و  لــۆکاچ 

)ســێر  چییــە؟  ئەدەبــی  ڕەخنەگرێکــی 

هێربــەرت ریــد( لــە وەســف و پیاهەڵدانــی 

ــی  ــووە، لەالیەک ــندە ب ــدا زۆر بەخش لۆکاچ

پێیوایــە  مــان(  )تۆمــاس  دیکەشــەوە 

لــۆکاچ »گرنگرتیــن رەخنەگــری ئەدەبیــی 

وەک  شــتاینەر(یش  )جــۆرج  ئەمڕۆ«یــە، 

»تاکــە رەخنەگــری ئەڵامنیــی دەرکەوتــوو 

لــەم ســەردەمەدا« لێیدەڕوانێــت، هەروەهــا 

بانگەشــەی ئــەوەش دەکات کــە »لەنــاو 

تەنهــا ســانت  ئەدەبییەکانــدا  رەخنەگــرە 

لــەڕووی  ویڵســۆن،  ئیدمۆنــد  و  پیێــڤ 

وەاڵمدانــەوەوە شــان لــە شــانی جــۆرج 

)ئەلفرێــد  هەروەهــا  دەدەن«.  لــۆکاچ 

بــە  لــۆکاچ  بەڕوونــی  زۆر  کازیــن( 

گرنگــی  و  دانــا  و  پایەبڵنــد  رێبەرێکــی 

میراتــی رۆماننوســە مەزنەکانــی ســەدەی 

ئایــا ئــەم دوو  نــۆزدە دادەنێــت. بــەاڵم 

ــەی  ــەو گوتان ــۆ ئ ــت ب ــە پاڵپش ــە دەبن کتێب

ســەرەوە؟ پێموایــە نەخێــر. لــە راســتیدا 

پێموایــە هێــزی کێشــکردنی ئێســتای لــۆکاچ 

عاتفییــه وه   ده ربڕینــی  به هــۆی  –کــه  

تۆخــرت بۆتــه وه ، لــه  منوونــه ی وتاره کانــی 

ــه   ــن(، ک ــد کازی ــتاینه ر و ئه لفرێ ــۆرج ش )ج

وه رگێڕانه کانــی  بــۆ  پێشــه کییه کن  وه ک 

زیاتــر  لــۆکاچ-  به رهه مه کانــی  ئێســتای 

ــە  ــوەرە ئەدەبیی ــۆ پێ ــەوە ب ــەوەی بگەڕێت ل

ــی  ــۆ ئیرادەیەک ــەوە ب ــەکان، دەگەڕێت رووت

رۆشــنبیریی. باشــی 

ئاســانه  له گــه ڵ ئــه و که ســانه دا هاوســۆز 

مــن  سه رســامن،  لــۆکاچ  بــه   کــه   بیــن 

بێتــاوان  وه ک  ده خــوازم  خۆمــه وه   الی 

له به رئــه وه ی  بــده م،  له قه ڵه مــی 

نییــه   له به رده ســت  پێویســتم  به ڵگــه ی 

وه ک  کــه م  النــی  تۆمه تبارکردنــی،  بــۆ 

و  نه زۆکیــی  به رامبــه ر  ناڕه زایه تییــه ک 

بێبه رهەمیــی ســه رده می جه نگــی ســارد، 

لــه   بێــت  ئه ســته م  وه هایکــردووه   کــه  

ــه  شــێوه یه کی  ــردوودا ب ــه ی راب مــاوه ی ده ی

مارکســیزم  له ســه ر  گفتوگــۆ  جدیــی 

بکرێــت. بــه اڵم ده توانیــن بــه  ئاســوده ییه وه  

»دواتــر«دا  لۆکاچــی  له گــه ڵ  دیــدار 

یــه ک نرخــی  ته نهــا  کــه   ئه نجامبده یــن، 

وه ک  نه بینینیه تــی  ئه ویــش  هه یــه ، 

سازشــلێکردنییه تی  و  جدیــی،  شــتێکی 

میانــه ی  لــه   زیره کانــه   شــێوه یه کی  بــه  

له گــه ڵ  نه رمکــردن  په نجــه   و  ده ســت 

حه مــاس و گه رموگوڕییــه  ئه خالقییه کــه ی 

ــه ی  ــتاتیکییانه ، به وپێی ــێوه یه کی ئیس ــه  ش ب

زۆرێک لە 
بیرمەندانی نەوەی 

نوێی ئەوروپای 
خۆرهەاڵت لەو 

باوەڕەدان کارەکانی 
داهاتووی لۆکاچ کە 

سەنگی مەحەک 
بوون، گەلێک تووند 
دەبن بەرامبەر ئایدیا 

ستالینییەکان و 
پڕاتیزەکردنیان.
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ئایدیایــه ک.  له بــری  هه یــه   میتۆدێــک 

بــه   وشــه   ده مه وێــت  خــۆم  وه ک  مــن 

بــه اڵم  په ســه ندبکه م،  قســه کانی  وشــه  

ــه  )دۆستۆیڤســکی،  ــه و لۆکاچــه ی ک ــه ی ئ ئ

پروســت، کافــکا و بیکێــت و تاڕاده یــه ک 

ــه وه ؟  ــرن( ره تده کات ــی مۆدێ گشــت ئه دبیات

وه ک  بێــت،  خــۆی  جێگــه ی  ده شــێت 

پێشــه کییه که یدا  لــه   شــتاینه ر  ئــه وه ی 

کــه   بده یــن  بــه وه   ئامــاژە   ده یــکات، 

وه ک  تونــده ...  ئامۆژگارێکــی  »لــۆکاچ 

ئــه م  له نــاو  ڤیکتۆرییــه کان...  ره خنه گــره  

مارکسیســته  مه زنــه دا، کۆنــه  پیورتانیســتێک 

نووســتووه ».

کــه   رووکه شــییانه ،  قســه   جــۆره   ئــه م 

بیروبۆچوونــه   به هۆیــه وه   ده زانــم 

بێکاریگه ریــی  نــارساوه کان  ریشــه ییه  

بــه   ته ســلیمبوونه   ده بــن،  ده ســته مۆ  و 

نــاوازه   شــتێکی  عه قڵیــی.  دادگاییه کــی 

کــه   ده ربخه یــن  ئــه وه   سه رنجڕاکێشــه   و 

فرۆیــد؛  و  مارکــس  هاوشــێوه ی  لــۆکاچ 

ته قلیدییــه ،  ئه خالقییــه وه   لــه ڕووی 

شــه رمێکی  له پێویســت  زیــاد  بگــره  

له کاتێکــدا  ئه مــه   هه یــه ،  پۆزه تیڤیشــی 

ســه ره تاوه   لــه   هــه ر  ئێمــه   ئه گــه ر 

شــکڵگرتووی  وێنه یه کــی  له ســه ر  کار 

بــه اڵم  بکه یــن.  زۆرگــۆ  بیرمه ندێکــی 

لــۆکاچ  کــه   ئه وه یــه   مه به ســت  قســه ی 

ــه   ــه  لقێک ــت ک ــه ده ب ده ڕوانێ ــه  ئ ــا ل وه ه

لــه  لقه کانــی دادبینیــی ئه خالقیــی، ئایــا 

ــه ر  ــه وه  باوه ڕپێهێن ــه م باره ی ــێوازه که ی ل ش

بــه   دان  شــێوازه   ئــه م  ئایــا  به هێــزه ؟  و 

الوازه کانــدا  و  ته ســک  ئه ده بییــه   بڕیــارە 

ده نێــت؟ پێــش هه مــوو شــتێک پێموایــه  

ئــه و کتێبانــه ی لــۆکاچ کــه  ده گه ڕێنــه وه  بــۆ 

ســییه کان و چلــه کان و په نجــاکان، نــه ک 

ــزی  ــو هێ ــۆکاچ، به ڵک ــیزمی ل ــه ر مارکس ه

شــێواندووه . ئه رگومێنتسازییشــیان 

ره خنه گرێــک  هه مــوو  بێگومــان 

هه ڵــه وه ،  بیروبۆچوونــی  نــاو  ده که وێتــه  

بــه اڵم هه ندێــک هه ڵــه  لــه و حکومانــه ی 

شکســتێکی  نیشــانه ی  ده یانخاتــه ڕوو، 

ئــه و  تــه واوه .  هه ســتیارییه کی  ریشــه یی 

نووســه ره ی پێیوایــه  -هاوشــێوه ی لــۆکاچ- کــه  

نیچــه  رابــه ری نازیــزم بــووه ، و ره خنــه ی ئه وه  

ــه ی  ــی وێن ــه  ژیان ــت »ک ــراد ده گه رێ ــه  کۆن ل

ژیانــی به تــه واوی نه کێشــاوه » –له ڕاســتیدا 

نــه وه ک  بــووه   چیرۆکنــووس  کۆنــراد 

کۆمه ڵــه   به ته نهــا  هــه ر  رۆماننــووس-، 

ده رنــاکات،  دابــڕاو  و  هه ڵــه   حکومێکــی 

ــه   ــه ڕوو ک ــک ده خات ــه  پێوه رێ ــو کۆمه ڵ به ڵک

په ســه ندبکرێن. نــاکات  پێویســت 

هه روه هــا مــن ناتوانــم، وه ک ئــه وه ی کازین 

ئــه وه   لــه  پێشــه کییه که یدا ده یخاتــه ڕوو، 

ــین  ــه  چاوپۆش ــۆکاچ، ب ــه  ل ــه ندبکه م ک په س

ــه وه ،  ــه  هه ڵ ــدا که وتۆت ــه ی تێی ــه و بابه تان ل

له ســه رحه ق بــووه  کــه  به وجــۆره  دوواوه ، 

ــی ریالیســتیی  ــی رۆمان ــک میرات هه رچه ندێ

ســه ده ی نــۆزده  نایــاب بێــت، ده بینیــن 

بــه و  لــۆکاچ  سه رســامیی  پێوه ره کانــی 

ــه  شــیوه یه کی  ــه  کــه  ده یانخاتــه ڕوو، ب میرات

له به رئــه وه ی  تونــدن،  ناپێویســت 

گشــت شــته کان په یوه ســن بــه  دیــدگای 

پێموایه  ئه و 
کتێبانه ی لۆکاچ 
که  ده گه ڕێنه وه  بۆ 
سییه کان و چله کان 
و په نجاکان، نه ک 
هه ر مارکسیزمی 
لۆکاچ، به ڵکو هێزی 
ئه رگومێنتسازییشیان 
شێواندووه 
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ــر  لۆکاچــه وه  کــه  ده ڵێــت »ئه رکــی ره خنه گ

نێــوان  په یوه ندیــی  لــه   لێکۆڵینه وه یــه  

ئایدۆلۆژیــا )بــه  واتــای وێنــا بــۆ جیهــان()2( و 

داهێنانــی هونه ریــی«. لــۆکاچ په یوه ســته  

الســاییکردنه وه   نوســخه یه کی  بــه  

ســاده یی  بــه   زۆر  کــه   هونــه ردا،  لــه  

ــه و نووســین  نوســخه یه کی منایشــییه ، الی ئ

»وه ســفده کات«،  »به رجه ســته بوونه »، 

هونه رمه ندیــش  و  »وێنــه  ده کێشــێت«، 

رۆمانــی  مه زنــی  میراتــی  »زمانحاڵــه ». 

ــه   ــه  ک ــه س نیی ــه  ک ــتی ب ــتی پێویس ریالیس

لێبــکات. به رگریــی  ده ســته واژانه   بــه م 

لــه   کــه   باســکران،  کتێبــه ی  دوو  ئــه و 

لــه   دوورن  »دواتــر«ن،  به رهه مه کانــی 

دوو  لــه و  فکریــی.  نه رمییه کــی  هــه ر 

کتێبــه ، کتێبــی »ریالیــزم لــه م ســه رده مدا« 

باشــرته ،  کتێبێکــی  زۆر  تاڕاده یه کــی 

به تایبــه ت وتــاری یه کــه م بــه  ناونیشــانی 

هێرشــێکی  مۆدێرنیتــه »،  »ئایدۆلۆژیــای 

رووه وه .  زۆر  لــه   دره وشــاوه یه   و  به هێــز 

کــه   ئه وه یــه   له ســه ر  لــۆکاچ  تێزه کــه ی 

ئه ده بــی مۆدێرنیســتی )کــه  هه ریه کــه  لــه  

کافــکا، جۆیــس، مۆرافیــا، بیکێــت و نزیکــه ی 

خانه یــه دا  لــه م  دیکــه ش  ئه دیبــی  ده  

پۆلێنــده کات( لــه  ســیامدا ســیمبولیکه ؛ لــۆکاچ 

هه نــگاوی فراوانــرت ده نێــت لــه  خســتنه ڕووی 

په یوه ندیــی نێــوان میتافــۆر و ره تکردنــه وه ی 

ئاگایــی مێژوویــی. وتــاری دوای ئــەوە کــە 

ــاس  ــان تۆم ــکا ی ــز کاف ــانی »فران ــە ناونیش ب

فۆرمولەکردنێکــی  دووبــارە  کــە  مان؟«ـــە، 

هەمــان  رەونەقــرتی  بــێ  و  کرچوکاڵــرت 

تێزەکــەی خۆیەتــی. بــەاڵم دواییــن وتــاری 

ــی و  ــی رەخنەی ــاوی »ریالیزم ــە ن ــە ب کتێبەک

ــە  ــارەدا ل ــەو وت ــتی«، ل ــی سۆسیالیس ریالیزم

بیروبــاوەڕە  مارکسیســتییەوە  روانگەیەکــی 

بنەڕەتییەکانــی ئــەو هونــەرەی رەتکردۆتــەوە 

لــە  بەشــێک  پێکهێنــەری  بوونەتــە  کــە 

ســتالینیزم.

جۆرێــک  بــە  کتێبــە  ئــەم  بەوپێیــەی 

الیەنێکــەوە  چەنــد  لــە  جــۆرەکان  لــە 

ــی  ــۆرەش چەمک ــەو ج ــەر ب ــەرە، ه بێهیواک

یەکەمــی  وتــاری  لــە  فراگمێنتــەری 

لۆکاچــدا پەیوەســتە بــە ئایدیاکانــی واڵتــەر 

وتارەکــەی  کۆتەیشــنەکانی  بینیامینــەوە، 

وەک  فراگمێنتــەری،  دەربــارەی  بینیامیــن 

ــازیی  ــین و ئارگومێنتس ــە نووس ــتایلێک ل س

و  نووســین  ســتایلی  لــەو  کاریگەرتــر  György Lukács
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ئارگومێنتســازییە دەردەکــەون کــە لۆکاچــی 

پێنــارساوە. بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی پێکەنینــە 

بینیامیــن کــە ســاڵی 1940 مــردووە، یەکێکە 

ســەرەتاکانیدا«  »لــە  رەخنەگرانــەی  لــەو 

کاریگەربــووە بــە لــۆکاچ. بــەاڵم لەڕاســتیدا، 

پێکەنینئامێزەکــە  الیەنــە  ئەگــەر 

رەخنەگرێکــی  بینیامیــن  بەدووربگریــن، 

شایســتەی  خۆیشــی  )هــەر  دەگمەنــە 

ئەدەبیــی  رەخنەگــری  »تاکــە  نازنــاوی 

ســەردەمەدا«یە(،  لــەم  ئەڵامنیــا  مەزنــی 

بــەاڵم لــۆکاچ »لــە کۆتاییەکانــی تەمەنیــدا« 

بــەو جــۆرە نەبــوو. بینیامنیــن ئەوەمــان بــۆ 

دەردەخــات کــە چــی لەتوانــای لۆکاچدایــە 

کــە وەک رەخنەگرێکــی ئەدەبیــی بنارسێت.

هەندێــک لــە نووســەران لــە منوونــەی ســارتەر 

مارکسیســتە  رەخنەگــرە  و  فەڕەنســا  لــە 

نوێگەرەکانــی قوتابخانــەی فرانکفــۆرت لــە 

ــەرت  ــۆ و هێرب ــۆدۆر ئادۆرن ــە تی ــا، ک ئەڵامنی

ــوون  ــی ب ــن ئەندامەکان ــە دیارتری ــۆزە ل مارک

بــە  هەســتاون  بینیامیــن،  شانبەشــانی 

مارکسیســتی  هەڵوێســتێکی  گەشــەپێدانی 

مارکســیزمێکی  وردتــر،  شــێوەیەکی  )بــە 

ڕیشــە هێگڵیــی( وەک منوونەیەکــی شــیکاریی 

ــو  ــووری، کــە بتوانێــت لەنێ فەلســەفی و کولت

ــە ویژدانــەوە  شــتەکانی دیکــەدا النــی کــەم ب

بڕوانێتــە هەندێــک الیەنــی ئەدەبــی مۆدێــرن. 

ــەرانەدا  ــەم نووس ــەڵ ئ ــۆکاچ لەگ ــتە ل پێویس

لــەوەش بکۆڵینــەوە کــە  بــەراورد بکەیــن، 

مــن  بــووە.  پێویســتەوە  ئاســتی  لەخــوار 

هاوســۆزم لەگــەڵ هــۆکار و ئەزموونەکانــی 

پشــت هەســتی ئیســتاتیکیی کۆنەخوازیــی 

ئامۆژگارییــە  لــە  رێــز  بەڵکــو  لۆکاچــەوە، 

درێژخایەنــەکان و ئــەو ئەرکــە ئایدۆلۆژییــەی 

خســتۆتە  بەشــێکی  ئازایانــە  کــە  دەگــرم 

ســەر شــانی خــۆی بــۆ ئــەوەی هــاوکاری 

رووکەشــگەرایی  گەشــەپێدانی  لــە  بێــت 

ــن  ــەی م ــەاڵم، بەوپێی ــەی. ب ــەم ئامۆژگاریی ئ

چێــژی  فکرییەکانــی  پێشــەکییە  ناتوانــم 

پەســەندبکەم،  ئەنجامەکانــی  و  لــۆکاچ 

ــەی پەســەندبکەم  ــە توندان ــەو رەخن یاخــود ئ

کــە لــە مەزنرتیــن کارە ئەدەبییەکانــی ئــەم 

ناتوانــم  هەروەهــا  گرتــووە،  ســەردەمەی 

ــە  ــەم رەخنان ــە ئ ــەم ک ــەوە بک ــەی ئ بانگەش

رەخنەییەکانــی  کارە  ســەرجەم  مــن-  –الی 

ناشــێوێنێت. داهاتــووی 

György Lukács
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لەپێنــاو  کــە  خزمــەت  گەورەتریــن 

نوێیەکەیــدا  ئەمریکییــە  جەمــاوەرە 

پێشــکەش بــە لــۆکاچ بکرێــت، بریتییــە لــە 

وەرگێڕانــی بەرهەمە ســەرەتاییەکانی: »رۆح 

و فــۆڕم« )کــە تێزەکانــی لــۆکاچ دەربــارەی 

تراژیدیــا لەخۆدەگرێــت(، »تیــۆری رۆمــان«، 

و هۆشــیاریی  »مێــژوو  کتێبــی  بێگومــان 

ئــەوەش  شانبەشــانی  چینایەتــی«ش. 

خزمەتێکــی نەمــر کــە دەکرێــت پێشــکەش 

و  پێگــە  بەهێزیــی  و  زیندوێتــی  بــە 

هەڵوێســتی مارکسیســتی بکرێــت بەرامبــەر 

ــی  ــە وەرگێڕان ــەوە ل ــەر، خــۆی دەبینێت هون

ــە  ــییەکان، ل ــی و فەڕەنس ــرە ئەڵامن رەخنەگ

ــان  ــیانژەوە وەک ئاماژەم ــەروو هەمووش س

پێــدا )واڵتــەر بینیامیــن(. تەنهــا کاتێــک کــە 

ــی  ــە دیارەکان پێکــەوە تەماشــای کــۆی کتێب

ئــەم کۆمەڵــە نووســەرە دەکەیــن، ئــەوکات 

بــۆ  ورد  هەڵســەنگاندنێکی  دەتوانیــن 

هەڵوێســتێکی  وەک  بکەیــن،  مارکســیزم 

گرنــگ دەربــارەی هونــەر و کولتــوور.

1964

لە پەراوێزدا

)کارل مانهایــم( لــەو پێشــەکییەدا کــە بــۆ 

کتێبــی »تیــۆری رۆمــان - 1920«ی جــۆرج 

ــک  ــە »هەوڵێ ــە ب ــەم کتێب لۆکاچــی دەکات، ئ

ئیســتاتیکییەکان،  دیــاردە  لێکدانــەوەی  بــۆ 

بەتایبــەت رۆمــان، لــە بااڵتریــن دیــدگاوە، 

ــژووە«  ــەفەی مێ ــدگای فەلس ــش دی ــە ئەوی ک

کــە  پێیوایــە  مانهایــم  وەســفدەکات. 

ــە ئاڕاســتەیەکی راســت  ــۆکاچ ب »کتێبەکــەی ل

ناکرێــت  بــەاڵم  دەڕوات«.  دروســتدا  و 

ــۆرە  ــەم ج ــم ئ ــە بڵێ ــزم ک ــەوە بپارێ ــۆم ل خ

ســنووردارێتیی  و  دیاریکراویــی  ئاڕاســتەیە 

ئەگــەر  ئەمــە  تایبەمتەندییەکەیەتــی، 

حکومەکامنــان دەربــارەی هەڵــە و راســتییەکان 

دەقیقــرت،  شــێوەیەکی  بــە  وەالنێیــن. 

و  مارکســیزم  لێکنزیککردنــەوەی  هێــزی 

ــە پەیوەســتبوون  ســنووردارێتییەکەی پێکــڕا، ل

بــەو »دیــدگا بااڵ«یــەوە ســەرچاوە دەگرێــت. 

باســامنکرد  رەخنەگرانــەی  ئــەو  کتێبــی 

)لــۆکاچ لــە ســەرەتاکانیدا، بینیامیــن، ئادۆرنــۆ، 

هیــچ  بــە  ئامــاژە  خۆیانــەوە  الی  ...هتــد( 

ــەن،  ــەر ناک ــۆ هون ســەپاندنێکی بەرتەســک ب

کــە خزمــەت بــە مەیلێکــی ئەخالقــی یــان 

هیــچ  بــەاڵم  بــکات.  دیاریکــراو  مێژوویــی 

ــە باشــرتین  کام لــەو رەخنەگرانــە، تەنانــەت ل

ــک  ــە هەندێ ــوون ل ــازاد نەب ــیاندا، ئ حاڵەتیش

خزمەتــی  دەچنــە  دواجــار  کــە  چەمــک 

پارێزگاریکــردن لــە بااڵدەســتیی بیروباوەڕێــک، 

کەمەندکێشــکردنەکەی،  هەمــوو  ســەرەڕای 

بــە  دەبێــت  پەیوەســت  پرســەکە  کاتێــک 

رێنیشــاندەرێک بــۆ ئەرکــە ئەخالقییــەکان، لــە 

درککــردن بــە جەوهــەری کۆمەڵگــەی مۆدێرن 

تایبەتەکــەی،  باشــبوونە  و  ســیفەتەکانی  و 

و  نادۆگامتیــک  رێگەیەکــی  بــە  ئەویــش 

قســەکەم  لــە  مەبەســت  تاوانبارنەکــراو. 

»هیومانیزم«ـــە، ســەرەڕای پەیوەســتبوون بــە 

چەمکــی پێشــکەوتنی مێژووییــەوە، رەخنەگرە 

شــێوەیەکی  بــە  نوێیــەکان  مارکسیســتە 

ــە  ــک ل ــە زۆرێ ــان ب ــی خۆی ــۆ درکنەکردن نام

 لۆکاچ په یوه سته  
به  نوسخه یه کی 

الساییکردنه وه  
له  هونه ردا، که  
زۆر به  ساده یی 

نوسخه یه کی 
نمایشییه ، الی 

ئه و نووسین 
»به رجه سته بوونه »، 

»وه سفده کات«، 
»وێنه  ده کێشێت«، 
و هونه رمه ندیش 

»زمانحاڵه »
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کولتــووری  داهێرناوەکانــی  و  نــاوازە  ســیام 

ناسۆسیالیســتییەکانەوە  واڵتــە  هاوچەرخــی 

ــان  ــێ گرنگیدانی ــە گشــتی بەب دەرخســتووە، ب

تۆمەتبارکردنــی  و  ئاڤانــگارد،  هونــەری  بــە 

ژیانــی  میتــۆدە جیاجیاکانیکانــی هونــەر و 

شــێوەیەکی  بــە  هاوردەکــراو  و  هاوچــەرخ 

لــە  داماڵــراو  )نامۆکــەر،  بــەوەی  شــاراوە 

بــە  بەماشێنکراو(ـــە.  مرۆییــەکان،  ســیفاتە 

هەمــوو ئەمانــە ئــەوە رووندەبێتــەوە کــە لــە 

رووی هزرییــەوە زۆر جیــاواز نیــن لــە گــەورە 

رەخنەگــرە کۆنزەرڤاتیڤــەکان کــە لــە ســەدەی 

نــۆزدەدا نووســیویانە، وەک ئارنۆڵد و راســکین 

و بۆرکهــاردت. شــتێکی نامــۆ و بێزارکــەرە کــە 

ــزی  ــی بەهێ ــە بێالیەنێک ــە ب ــک ک رەخنەگرانێ

ــان،  ــەی ماکلۆه ــە منوون ــارساون، ل ــیی ن سیاس

جەوهــەری واقیعــی هاوچەرخیــان لــە خۆیــان 

دوورخســتۆتەوە.

لەبەرئــەوەی هەمەچەشــنیی لــەو حکومــە 

مارکسیســتە  رەخنەگــرە  تایبەتانــەی 

نوێگــەرەکان دەیــدەن ئاماژەیــە بــۆ ئاســتێکی 

کەمــرتی کۆکبــوون لــە درککردنــی ئــەوەی 

مشــتومڕی لەســەر دەکــەن. بــەاڵم کاتێــک 

مــرۆڤ تەماشــای دووبارەبوونــەوەی هەمــان 

دەســتەواژەکانی پیاهەڵــدان دەکات کــە بــەم 

ــەکان  ــت ناکۆکیی ــت، دەبینێ ــە دەبڕێ حکومان

زۆر جیــاواز دیــارن. هیــچ گومــان لــەوەدا 

لێکۆڵینەوەکەیــدا  لــە  ئادۆرنــۆ  کــە  نییــە 

»فەلســەفەی مۆســیقای نــوێ«، بــە نــاوی 

شــۆنبێرگ  لــە  بەرگــری  »پێشکەوتن«ـــەوە 

هێرشــکردنە  بــە  )ئادۆرنــۆ  بــە،  دەکات 

ســەر سرتاڤنســکی بەردەوامیــی دەدات بــە 

لــە شــۆنبێرگ کــە وەهــای  بەرگرییەکــەی 

یــەک  لەگــەڵ  هاوشوناســی  لێــدەکات 

زەمەنــی  ئەویــش  کــە  بــکات،  زەمەنــدا 

نیۆکالســیکییە، لــە دواییشــدا دەگاتــە ئــەوەی 

سرتاڤنســکی بــە »کۆنەخــواز« و »فاشیســت« 

بەرپاکردنــی  بەهــۆی  ئــەوەش  ناوبەرێــت، 

هێرشــێکەوە بۆســەر رابــردوو و بۆســەر دانانی 

ــن  ــە وەک تێکەڵەیەک ــیقییەکانی، ک کارە مۆس

ــەم  ــە ئ ــەکان، ک ــۆدە کۆن ــە میت و گوزارشــن ل

بــارە لــە ئاســت بیکاســۆدا پاشەکشــە دەکات(. 

بــەاڵم لــۆکاچ، پــاش تــەواوی گۆڕانکارییــە 

پێویســتەکان، بەهــۆی ئــەو دەســتەواژانەی 

ئادۆرنــۆوە هێرشــدەکاتە ســەر کافــکا، کــە لــە 

ــە  ــەرە چیکیی ــەم نووس ــیقادا ئ ــژووی مۆس مێ

دەکاتــە »پێشــکەتووخواز«. کافــکا کۆنەخــوازە 

بەهــۆی جەوهــەرە میتافۆرییەکەیــەوە، بــە 

مانایەکــی دیکــە مێژوونووســانە نەینووســیوە، 

ــان پێشــکەوتخوازە بەهــۆی  ــاس م ــەاڵم تۆم ب

ــە بەهــۆی هەســتە  ریالیســتبوونەکەیەوە، وات

مێژووییەکەیــەوە. بــەاڵم ئەندێشــەی ئــەوە 

دەکــەم ئــەوە نووســینەکانی تۆمــاس مانــە 

پــڕن  و  هەیــە  کۆنیــان  فۆڕمێکــی  –کــە 

کــە  تەنزئامێــز-  و  لێكچــوو  لوغــزی  لــە 

دەکرێــت تانــەی کۆنەخوازییــان لێبدرێــت، 

شــێوەیەکی  بــە  مشــتومڕەکە  ئەگــەر 

دیکــە ئەنجامبدرێــت. لــە بــاری یەکەمــدا، 

ــەڵ  ــت لەگ ــوناس دەبێ ــوازی« هاوش »کۆنەخ

ئــەو پەیوەندییانــەی ڕابردوویەکــی ڕەســەنیان 

نییــە، لــە بــاری دووەمیشــدا هاوشوناســە 

ئــەو  ئەگــەر  ئەبســرتاکتیزەکردندا.  لەگــەڵ 

پێــوەرە  ئــەم  بــەر  رەخنەگرانــە پەنابەرنــە 

بوونــی  دیکەیــان –ســەرەڕای  ئــەوی  یــان 

ــەکان  ــژە تایبەتیی ــە چێ ــەک ک ــد ئاوارتەی چەن

ــە  ــتە ک ــان پێویس ــدەدەن- بێگوم ــەی پێ رێگ

ــرن  ــەری مۆدێ ــە هون ــۆ ل ــوازییەکی ئەوت پێش

بێپــەروا  هەســتێکی  بــە  یاخــود  نەکــەن، 

لــە  بووەســن.  بەرامبــەری  ناڕۆشــنەوە  و 

لــەوە زیاتــر  زۆربــەی کاتەکانــدا، ناچــارن 

ــە  ــرۆ( تاک ــدرێ مال ــەوە. )ئەن ــی نزیکنەبن لێ

رەخنەگــری  کــە  هاوچەرخــە  رۆماننوســی 

مارکسیســتی فەڕەنســی )لوســیان گۆڵدمــەن( 

لەســەری  ورد  تاڕادەیــەک  شــێوەیەکی  بــە 

نووســیوە. تەنانــەت بینیامینــی بیرتیــژ کــە الی 

خۆیــەوە بــە رادەیەکــی درەوشــاوە دەربــارەی 

گۆتــە و لیســکۆف و بودلێــر نووســیویتی، 

نووســەرەکانی  لــە  کام  هیــچ  لــە  باســی 

ســەدەی بیســت نەکــردووە. جێگــەی خۆیەتی 

بــە  بێنیامیــن  کــە  بدەیــن  بــەوە  ئامــاژە 

شــێوەیەکی ســەیر تێگەیشــن لــە ســینەمان و 

ــەرە دەشــێوێنێت،  ــەو هون هەڵســەنگاندنی ئ

کــە ســینەماش تاکــە فۆڕمــی هونەریــی نوێیــە 

لــەم ســەدەیەدا )بێنیامیــن پێیوایــە فیلمــە 

ــوور  ســینەماییەکان هەڵوەشــاندنەوەی کەلەپ

لەخۆیانــدا  مێژووییــان  هۆشــیاریی  و 

–جارێکــی  بــەوەش  بەرجەســتەکردووە، 

دیکــە!- فاشــیزم بەرجەســتە دەکــەن(.
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و  هیگڵیــی  رەخنەگــرە  گشــت  ئــەوەی 

دانپێدانانــی  لــە  خۆیــان  مارکســییەکان 

وەک  هونــەرە  چەمکــی  دەپارێــزن، 

تەنهــا  )نــەوەک  ســەربەخۆ  فۆڕمێکــی 

فۆڕمێــک بێــت کــە شــیاوی لێکدانــەوەی 

ئــەو  لەبەرئــەوەی  بێــت(.  مێژوویــی 

بزووتنــەوە  لەپشــت  تایبەتــەی  زەینییەتــە 

وەســتاوە،  مۆدێرنەکانــەوە  هونەرییــە 

دۆزینــەوەی  دووبــارە  بنەمــای  لەســەر 

شــکڵییەکانی  تایبەمتەندییــە  دەســەاڵتی 

ــەاڵتی  ــدا دەس ــتاوە )لەنێویان ــەر ڕاوەس هون

لــە  رەخنەگرانــە  ئــەم  ئــەوا  هەڵچــوون(، 

پێبــدات  رێگەیــان  کــە  نیــن  پێگەیەکــدا 

گوزارشــتانە  ئــەو  خــراپ  شــێوەیەکی  بــە 

کارە  لەگــەڵ  هاوســۆزن  کــە  بەکاربهێنــن 

تەنهــا  مەگــەر  مۆدێرنەکانــدا،  هونەرییــە 

خــودی  »ناواخنەکانیانــەوە«،  رێگــەی  لــە 

مێژووگــەراکان  رەخنەگــرە  الی  فۆڕمیــش 

ــە ناواخــن تەماشــادەکرێت.  ــک ل وەک جۆرێ

ئەمــەش بــە شــێوەیەکی تونــد لــە کتێبــی 

دەبێــت،  بەرجەســتە  رۆمــان«دا  »تیــۆری 

کاتێــک شــیکاریی لــۆکاچ بــۆ ژانــرە ئەدەبییــە 

ــی،  ــیدەی لیریک ــتان، قەس ــاکان –داس جیاجی

شــەرحکردنی  لەســەر  کاردەکات  رۆمــان- 

گۆڕانــە  ئــەو  بەرامبــەر  هەڵوێســت 

بەرجەســتە  فۆڕمــدا  لــە  کۆمەاڵیەتییــەی 

دەبێــت. ئــەم جــۆرە حکومــە پێشــوەختە بــە 

شــێوەیەکی زۆر روون نابینیــن، هێنــدەی لــە 

نووســینی ژمارەیەکــی زۆر لــەو رەخنەگــرە 

ئەمریکییانــەدا دەیبینیــن کــە بــە شــێوەیەکی 

لــە  هیگڵییەکەیــان  ئاڕاســتە  جوزئــی 

مارکســەوە وەرگرتــووە، بەڵکــو لــە بنەڕەتــەوە 

وەریانگرتــووە. سۆســیۆلۆژیاوە  لــە 

بەراوردکاریــی  نییــە  لــەوەدا  گومــان 

ــە.  ــەورەی هەی ــی گ ــە بەهایەک مێژووگەرایان

ــەاڵم فــۆڕم، ئەگــەر بتوانیــن وەک جۆرێــک  ب

لــە نــاوەڕۆک درکــی بکەیــن، کەواتــە ئــەوەش 

ــە  ــە ل ــی ئەم ــە وتن ــت )لەوانەی ــت دەبێ راس

ئێســتادا گرنگییەکــی زیاتــر هەبێــت( کــە 

هەمــوو ناوەڕۆکێــک گوزارشــتە لــە ئامڕازێــک 

لــە ئامڕازەکانــی فــۆڕم. تەنهــا کاتێــک لــە 

رەخنەگــرە مێژووگــەراکان و هەمــوو ئەوانەی 

ــی  ــە بڕێک ــن ب ــن، دەتوان ــش دێ دوای ئەوانی

زۆر لــە سەرســامبوون بــە کارە هونەرییــەکان 

بــدەن،  خۆیــان  راکانــی  بــە  خــۆراک 

بەوپێیــەی ئــەم کارە هونەریانــە، پێــش هــەر 

شــتێک کارێکــی هونەرییــن )لەبــری ئــەوەی 

کولتــووری  و  سۆســیۆلۆژی  دیکۆمێنتێکــی 

و ئەخالقــی و سیاســی بێــت(، لەتوانایانــدا 

دەبێــت بەســەر زیاتــر لــە دەســتەیەک کاری 

هونــەری مەزنــدا بکرێنــەوە، کــە لــە ســەدەی 

20دا ئەنجامــدراون، هەروەهــا هــەر بــەوەش 

دەتوانــن –کــە شــتێکی پێویســت و ناچارییــە 

ــڕۆدا-  ــرس لەم ــی بەرپ ــەر رەخنەگرێک ــۆ ه ب

بــە شــێوەیەکی زیرەکانــە بێنــە ناو پرســەکانی 

ــدا. ــەر و ئامانجەکانی ــە هون ــە« ل »مۆدێرن
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پەراوێزەکان:

بنه ڕه تییه کــه   پرســه   پێیوایــه   لــۆکاچ   )1(

لــه و قه یرانــه دا نییــه  کــه  لــه  ئه نجامــی 

بــۆ  مۆدێرنیســته کانه وه   دژایه تــی 

هاتۆته ئــاراوه ،  کالســیکییه کان  فۆڕمــه  

بــۆ  هونه ردایــه   توانســتی  لــه   به ڵکــو 

حه قیقه تــه   ئــه و  رووبه ڕووبوونــه وه ی 

ئوبێکتیڤــه ی لــه  جیهانــدا بوونــی هه یــه ، 

مۆدێرنیســته کان  پێیوایــه   لــۆکاچ  کــه  

بێبه شــن.  توانســته   لــه م  به ته واویــی 

ئــه و  کــه   پێیوایــه   لــۆکاچ  هه روه هــا 

ئــه م  له به رامبــه ر  ئه ڵته رناتیڤــه ی 

پێویســته   بۆیده گه ڕێیــن،  مۆدێرنیزمــه دا 

تیۆرییــه   وه ربگرێــت،  ریالیــزم  فۆڕمــی 

ئــه ده ب  نێــوان  په یوه ندیــی  نوێیــه کان 

فه رامــۆش  ئوبێکتیــڤ  حه قیقه تــی  و 

وه ســفکردنی  ئــه وه   له بــری  ده کــه ن، 

هه نوکه یــی  و  ســوبێکتیڤ  ئه زموونــی 

ده زانــن. به بــاش 

ئه ڵامنییه کــه دا  ئۆرگیناڵــه   ده قــه   لــه    )2(

هاتــووه .  )Weltanschauung(

سەرچاوە:

ســوزان ســونتاغ، ضــد التأویــل ومقــاالت 

طبعــة  بیضــون،  نهلــة  ترجمــة:  أخــری، 

.2008 شــوباط  بیــروت،  األولــی، 


