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ــی  ــن تێبینی ــت نی ــەی مارکسیس ــا ئێم تەنه

لــە  کــە  کــردووە  قەیرانەمــان  ئــەو 

ئــەم  هەیــە.  بۆرژوازییــدا  فەلســەفەی 

دەربڕینــە ]قەیــران[، ماوەیەکــی زۆرە لەنــاو 

خــودی فەلســەفەی بۆرژوازییــدا بــاوە. بــەو 

جــۆرەش بــۆ منوونــە نیۆهیگڵیســتێکی وەک 

دەیەوێــت  کاتێــک  مــارک(،  )ســیگفریود 

 Heinrich -پێگــەی )هایرنیــش ڕیکــەرت

ــاو پەرەســەندنی فەلســەفەدا  Rickert( لەن

جێکــەوت بــکات، بەئاشــکرا دەڵێــت کــە 

ئــەو ســەر بــە قۆناغــی پێــش قەیرانەکەیــە. 

وریاییــەوە  بــە  ئەگــەر  لەڕاســتیدا 

چەنــد  ئــەم  لێکۆڵینــەوەی  دەســتامندایە 

بــۆرژوازی،  فەلســەفەی  دوایــی  ســاڵەی 

ــە دیاریکــراوی ســرتاکچەرەکەی،  ــن ب دەبینی

بــە شــێوەیەکی خولیــی خــۆی دەهێنێتــەوە 

نییــە  ڕێککــەوت  بــە  قســەوباس.  بــەر 

ــی  ــەر خاڵ ــە( لەس ــەی )نیچ ــە پڕۆگرامەک ک

دەســتپێکی ئــەم پەرەســەندنەدا ڕاوەســتاوە: 

دووبــارە  بــۆ  نیچــە  پڕۆگرامەکــەی 

جێکەوتکردنــەوەی پلەبەندیــی بەهــاکان. 

دەتوانیــن بڵێیــن هــەر خولێــک، یــان هــەر 

ســاڵێک، کــە تێیــدا گۆڕەپانێکــی دیاریکراوی 

گۆڕەپانەکانــی فکــر ڕووبــەڕووی قەیرانێکــی 

تونــد نەبێتــەوە، ئــەو ســاڵە شــایەنی گاڵتــە 

و پێکەنینــە.

بەبــێ گومــان مەترســیدارترین نیشــانەکانی 

ئــەم قەیرانــە ئەوەیــە کــە پەرەســەندنی 

کەمێــک  بــە  ئەگــەر  قەیرانــە،  ئــەم 

بکەیــن،  جیهــان  وێنــای  زیادەڕەوییــەوە 

سەردەکێشــێت بــۆ فاشــیزم. هەرچۆنێــک 

ــە  ــن ک ــەوە بکەی ــی ئ ــانە تێبینی ــت ئاس بێ

بــۆرژوازی  فەلســەفەی  چەکــەی  ئــەو 

بەرەنــگاری  ڕێگەیــەوە  لــە  دەیەوێــت 

ــە ســفر.  ــەوە، یەکســانە ب ــە ببێت ــەم وێنای ئ

ــە قوتابخانــە فەلســەفییەکان کــە  زۆرێــک ل

ــوون )نیچــە  ــوە وەرگرت فاشــیزم ئیلهامــی لێ

ــە(، هەتاوەکــو ئێســتاش خاوەنــی  ــە منوون ب

ــدی  ــاو ناوەن ــن و لەن ــتێکی جەماوەریی ئاس

فاشیستیشــدا  دژە  بۆرژوازیــی  فراوانــی 

گــۆڕان بەســەر ئــەو جەمــاوەرەدا نەهاتووە.

جێگــەی  قەیرانەکــە  بوونــی  کەواتــە 

وەســفکردنی  نییــە.  نکۆڵــی  و  مشــتومڕ 

لــە  لێکۆڵینــەوەی،  و  قەیرانــە  ئــەم 

ــەم  ــۆزە، ه ــک ئاڵ ــی گەلێ ــدا کارێک بنەڕەت

یاخــود  مێژووییەکــەی،  ئاســتە  لەســەر 

لــە ڕوانگەیەکــی فەلســەفیی تایبەتــەوە. 

ــە  ــیارەی ل ــەو پرس ــە ئ ــەوەدا نیی ــان ل گوم

ســەرەتادا خــۆی زەقدەکاتــەوە، ئەمەیــە: 

لــەڕووی جۆرییــەوە چــی شــتێکی نــوێ لــە 

فەلســەفەی قۆناغــی ئیمپریالیزمــدا هەیــە؟ 

فەلســەفەیە  ئــەم  بەڕاســت  هــەر  ئایــا 

ڕادیــکاڵ  و  ڕیشــەیی  شــێوەیەکی  بــە 

ــە  ــەر وەاڵمەک ــە؟ ئەگ ــەفەیەکی تازەی فەلس

لەکوێدایــە؟ تازەییەکــەی  »بەڵێ«یــە، 

وریایــی و ســڵەمینەوە لــە لێکۆڵینــەوەی 

ــتە.  ــک پێویس ــۆرەدا، گەلێ ــەم ج ــی ل بابەت

لینیــن لــە دەمــی گفتوگــۆ لەســەر پڕۆگرامــی 

بــە  دژ  ڕووســییدا،  کۆمۆنیســتی  پارتــی 

خواســتی ئــەو کەســانە بــوو کــە پێشــنیاری 

ئەوەیــان کردبــوو بــە شــێوەیەکی دابــڕاو 

لــە پەرەســەندنی گشــتیی ســەرمایەداری، 

ــا  ــووری و یاس ــادی ئاب ــە بونی ــەوە ل لێکۆڵین

ــە  ــت. ئێم ــزم بکرێ ــی ئیمپریالی ناوەکییەکان

ــە  ــەم پڕەنســیپە میتۆدۆلۆژیی ــە ئ پێــامن وای

ئایدۆلۆژیــا  بەســەر مەیدانــی  بەتــەواوی 

تەنهــا  جیبەجێدەبێــت.  فەلســەفەدا  و 

بنەڕەتییەکانــی  یاســا  ڕۆشــنایی  لەژێــر 

دەکرێــت  ســەرمایەدارییدا  کۆمەڵگــەی 

لــە فەلســەفەی ئیمپریالیســتی تێبگەیــن 

شــتێکی  چونکــە  لێبگریــن،  ڕەخنــەی  و 

کــە  نەویســتە  بەڵگــە  و  حاشــاهەڵنەگر 

ــاو  ــووری لەن ــادی ئاب ــی بونی کاریگەرییەکان

مەیدانــی فەلسەفەشــدا ڕەنگدەداتــەوە و 

دەردەکەوێــت.

بەوپێیــەی ئــەو دیــاردە و دەرکەوتانــەی 

ــوە،  ــە هەڵامڵی ــەر قەیرانەک ــان لەس پەردەی

ــاو  ــە لەن ــەم قەیران ــن؛ ئ ــووڵ نی ــک ق گەلێ

بــەدوای  ئەگــەر  مۆدێرنــدا،  فەلســەفەی 

بگەڕێیــن  ڕیشەکانیشــیدا  و  ســەرچاوە 

دەتوانیــن  ئاســانیی  بــە  ڕابــردوودا،  لــە 

بــە  دەگات  تــا  ببینیــن  کاریگەرییەکانــی 

 Houston - هیوســن ســتیوارت چامبەرلین(

ڕێگــەی  لــە   ،)Stewart Chamberlain

)ئەلفرێــد  تــا  درێژدەبێتــەوە  ئەمیشــەوە 

ڕۆزنبێــرگ - Alfred Rosenberg(. بــەاڵم 

ــەوە،  ــش دەگەڕێت ــا )دیکارت(ی ــارتەر( ت )س

لــەو دەمــەی ڕێبــازی ناعەقاڵنیــی ئەڵامنیــی 

پێیوایــە کــە الدان و دەرچوونــی فەلســەفەی 

لــە دیکارتــەوە دەســتپێدەکات.  مۆدێــرن 

لــەم  کۆتــا  بــێ  ژمارەیەکــی  دەتوانیــن 

جــۆرە منوونانــە ڕیزبکەیــن. لــەم گەڕانــە 

ناڕێکخــراو و تــەواوکار و تازەکەرەوەیــەدا 
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بــەدوای ســەرجاوە کــۆن و لێکجیاوازەکانــدا، 

بوونــی  بەڵگەکانــی  شــێوە  هەمــان  بــە 

ــە  ــتە مێژووییەک ــەر ئاس ــە لەس ــەم قەیران ئ

ــە  ــتە ل ــە گوزارش ــەم قەیران ــەون. ئ دەردەک

بێــزاری و بێئومێدییەکــی قــووڵ: فەلســەفە 

ڕێگــەی خــۆی بزرکــردووە. کــەی و لەکوێــدا 

بزربــووە؟ تــا چــی مەودایــەک پێویســتە 

ڕێگــە  هەتاوەکــو  دواوە  بگەڕێینــەوە 

بدۆزینــەوە؟ دروســتەکە 

)1(

فکری فیتیشیستی و واقیع

کەواتــە چــی شــتێکی نــوێ لــە فەلســەفەی 

ئــەم  هەیــە؟  ئیمپریالیزمــدا  قۆناغــی 

ــە  ــە ل ــۆی گشــتی بریتیی ــە ک فەلســەفەیە ب

ــزم لەســەر  ــەوەی خــودی ئیمپریالی ڕەنگدان

ئاســتی فکــر، واتــە ڕەنگدانــەوەی بااڵتریــن 

قۆناغــی ســەرمایەداری، کــە لــە هەمــان 

ــڕە  ــر پ ــەکان زیات ــوو قۆناغ ــە هەم ــدا ل کات

ــی  ــدژی. لێکدژییەکان ــس و لێک ــە پارادۆک ل

ســەرمایەداری،  کۆمەڵگــەی  بــە  تایبــەت 

ناوەڕۆکــی  و  فــۆڕم  و  پەرەســەندن  کــە 

فەلســەفەی بــۆرژوازی دیاریدەکــەن، لــە 

ــی  ــاو فۆڕمێک ــدا لەن ــی[ ئیمپریالیزم ]قۆناغ

پێشــکەوتوودا  دواڕادە  تــا  بابەتیــی 

ــی  ــەی بەرژەوەندی ــەو دەم ــەون. ل دەردەک

دان  کــە  لەوەدایــە  بــۆرژوازی  زینــدووی 

لــە  پــڕ  پارادۆکســئامێز و  بــە ڕەهەنــدە 

لێکدژییەکــەی هــزری خۆیــدا نەنێــت وەک 

لێکدژییەکــی جەوهــەری. بــە دەربڕینێکــی 

ــووڵ  ــە ق ــەم لێکدژییان ــک ئ ــە، چەندێ دیک

پێکەوەگونجــان و ســازان  قابیلــی  و  بــن 

ــزری  ــوان »ه ــی نێ ــدەش دابڕان ــن، هێن نەب

فەلســەفیی بــۆرژوازی« و »پەرەســەندنی 

واقیعــی کۆمەاڵیەتــی« ڕوونــرت و ئاشــکراتر 

دەبێــت، ئــەو دابڕانــەی کــە خــۆی لەخۆیــدا 

هــۆکاری قەیرانــی فەلســەفەی بۆرژوازییــە. 

کێشــەی  تەنهــا  هــەر  کێشــەکە  بــەاڵم 

و  بــۆرژوازی  فکــری  نێــوان  لێکدژیــی 

واقیعــە کۆمەاڵیەتییــە ئیمپریالییەکــە نییــە، 

هاتۆتــە  دیکەشــی  لێکدژییەکــی  بەڵکــو 

»پەرەســەندنی  نێــوان  لێکدژیــی  ســەر؛ 

ــە«  ــە کۆمەاڵیەتیی ــەم واقیع ڕاســتەقینەی ئ

ــە نیگایــەک  و »ڕووکارەکــەی«، کــە هــەر ب

هــەر  پێدەکرێــت.  درکــی  ڕاســتەوخۆ 

ئــەم لێکدژییــەش هــۆکاری ئەوەیــە کــە 

هەندێــک لــە بیرمەنــدان، ئەوانــەی خاوەنی 

ویســتێکی باشــن، وێنایەکــی تــەواو هەڵــەی 

واقیعــی کۆمەاڵیەتیــامن پێشــکەش دەکــەن، 

هەمــوو  هاتــوون  ئەمانــە  لەبەرئــەوەی 

خۆیــان  توێژینەوەیەکــی  و  لێکۆڵینــەوە 

چڕکردۆتــەوە  »ڕووکار«ـــەدا  لــەو  تەنهــا 

ــان و  ــێوەیەکی ئاس ــە ش ــت ب ــە دەتوانرێ ک

ڕاســتەوخۆ درکــی پێبکرێــت.

مایــەی  بۆتــە  لێکدژییــە هەمیشــە  ئــەم 

کێشــەیەکی بــەردەوام بــۆ فکری بــۆرژوازی. 

فیتیشــیزم  لــە کۆمەڵگــەی ســەرمایەدارییدا، 

و  بــە هەمــوو دەرکەوتــە  هاوپەیوەنــدە 

نیشــانە ئایدۆلۆژییەکانــەوە. ئەمــەش زۆر 

بــە کورتــی بــەم مانایــە دێــت: پەیوەندییــە 

مرۆڤایەتییــەکان، کــە لــە زۆربــەی بارەکاندا 

لــە  دامــەزراون،  شــتەکانەوە  بەهــۆی 

زۆرێک لە قوتابخانە 
فەلسەفییەکان کە 
فاشیزم ئیلهامی 
لێوە وەرگرتوون 
)نیچە بە نموونە(، 
هەتاوەکو ئێستاش 
خاوەنی ئاستێکی 
جەماوەریین و 
لەناو ناوەندی 
فراوانی بۆرژوازیی 
دژە فاشیستیشدا 
گۆڕان بەسەر ئەو 
جەماوەرەدا نەهاتوو
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ــەی  ــە تراویلک ــەی ب ــەو چاودێران ــاوی ئ چ

کۆمەاڵیەتیــی  واقیعــی  ڕووکەشــیی 

شــتەکان  ]خــودی[  وەک  خەڵەتێــراوان، 

پەیوەندییەکانــی  کەواتــە  دەردەکــەون. 

لەژێــر  مرۆییــەکان  بوونــەوەرە  نێــوان 

ڕووکار و پــەردەی شــتێکدا دەردەکــەون؛ 

فیتیشــێک. کااڵش، واتــە ڕەگــەزی بنەڕەتیــی 

ڕوونرتیــن  ســەرمایەداری،  بەرهەمهێنانــی 

نامۆبوونــە.  ئــەم  لەســەر  منوونەیــە 

و  بەرهەمهێنــان  بــە  کااڵ،  ڕاســتییەکەی 

نێوەندگیــرە  فاکتــەری  ئاڵوگۆڕەکەیــەوە، 

ــدا  ــە عەینییەکان ــە پەیوەندییــە مرۆڤایەتیی ل

)ســەرمایەدار- کرێــکار- فرۆشــیار- کڕیــار 

و ...هتــد(، کاری مەرجــە کۆمەاڵیەتــی و 

ــە  ــی و دیاریکــراوەکان )وات ــە عەین ئابووریی

پەیوەندییــە مرۆڤایەتییــەکان(، زەرورییــە 

بۆئــەوەی بەرهەمــی کاری مــرۆڤ ببێتــە 

ســەرمایەداری  کۆمەڵگــەی  بــەاڵم  کااڵ. 

دەکات  پەردەپــۆش  پەیوەندییانــە  ئــەم 

نامەفهــوم.  پەیوەندیــی  دەیانکاتــە  و 

و  زیاتــر  ســەرمایەداری[  ]سیســتەمی 

دەشــارێتەوە  حەقیقەتــە  ئــەو  زیاتــر 

کــە خەســڵەتی کااڵیــی بەرهەمــی کاری 

مرۆیــی، هیــچ نییــە جگــە لــە گوزارشــتکردن 

دەستنیشــانکراوەکانی  پەیوەندییــە  لــە 

ــیفەتە  ــێوەیە س ــەم ش ــەکان. ب ــوان مرۆڤ نێ

کااڵییەکانــی بەرهــەم )بــۆ منوونــە »نــرخ«( 

ــەوە و  ــە جودادەبێت ــودی بەرهەمەک ــە خ ل

ــڤ  ــیفەتێکی ئۆبجێکتی ــە س ــۆی دەبێت بۆخ

ڕەنگــی  و  ســێو  تامــی  وەک  )بابەتــی(، 

ــە  ــش ل ــەی نامۆبوونی ــودی پڕۆس ــوڵ. خ گ

حاڵەتــی پــارەدا دەردەکەوێــت، لــە حاڵەتــی 

ئابوورییــە  گوتــەزا  تــەواوی  و  ســەرمایە 

پەیوەندییــە  ئیــدی  ســەرمایەدارییەکاندا: 

مرۆییــەکان ڕووکاری شــتەکان و ســیفەتە 

بابەتییەکانــی کااڵ وەردەگــرن. هەرکاتێکیش 

یەکێــک لــەم گوتەزایانــە لــە بەرهەمهێنانــی 

دووردەکەونــەوە،  ماتریاڵــی  ڕاســتەقینەی 

ــت  ــری تێدەکەوێ ــاییەکی زیات ــش بۆش فیتی

مرۆیــی  ناواخنێکــی  هەمــوو  لــە  و 

دادەماڵدرێــت. گومانــی تێــدا نییــە کــە 

فکــری  فیتیشیســتییەکەی  کاریگەرییــە 

بۆرژوازییــش قووڵــرت دەبێتــەوە. لەبەرئــەوە 

بەرەوپێشــچوونی  و  پەرەســەندن 

ــدا،  ــی ئیمپریالیزم ــە قۆناغ ــەرمایەداری ل س

فیتیشــیزمی  هەاڵوســانی  ئاســتی 

لەبەرئــەوەی  دەکات،  زیاتــر  گشــتیی 

لێیانــەوە  دەتوانــرا  دیاردانــەی  ئــەو 

پەیوەندییــە  هەمــوو  ســەر  پــەردەی 

بەهــۆی  مرۆڤایەتییــەکان هەڵبامڵدرێــت، 

دەســەاڵت و هەژموونــی ســەرمایەداریی 

داراییــەوە، زیاتــر و زیاتــر بیرکردنــەوەی 

تێکــڕای ناوەنــدی خەڵــک بەدەســتییەوە 

گیردەخــۆن.

لــە ڕوانگــەی فەلســەفەوە گرنگــە ئــەوە 

بزانیــن کە ئــەم تەراتێنــە لەناو فیتیشــیزمدا، 

کاریگەرییەکــی دژە دیالەکتیکــی بەســەر 

ــر  ــە زیات ــک دەکات. کۆمەڵگ ــردا پڕاکتی فک

ــردوو و  ــتێکی م ــە ش ــر، وەک کۆمەڵ و زیات

گوزارشــت  شــتەکان،  نێــوان  پەیوەندیــی 

لەبــری  دەکات،  بــۆرژوازی  فکــری  لــە 

ئــەوەی ڕەنگدانــەوەی هەبێــت تێیــدا وەک 

دەتوانین بڵێین 
هەر خولێک، یان 
هەر ساڵێک، کە 

تێیدا گۆڕەپانێکی 
دیاریکراوی 

گۆڕەپانەکانی 
فکر ڕووبەڕووی 

قەیرانێکی توند 
نەبێتەوە، ئەو ساڵە 

شایەنی گاڵتە و 
پێکەنینە
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لــە ڕاســتیدا هەیــە، واتــە وەک  ئــەوەی 

هەمیشــە  و  بــەردەوام  بەرهەمهێنانێکــی 

مرۆڤایەتییــەکان.  پەیوەندییــە  گــۆڕاوی 

ــگ و  ــا تەن ــی وەه ــوهەوایەکی عەقڵی کەش

خنکێنــەر، بــە هیــچ جۆرێــک لەگــەڵ فکــری 

مشــەخۆریی  ناگونجێــت.  دیالەکتیکییــدا 

ئیمپریالیســتی،  قۆناغــی  بــە  تایبــەت 

هەاڵوســان و گەورەبوونی ئەم پەرەســەندنە 

زیــاددەکات. هــەر بــەو جۆرەشــە، زۆرینــەی 

ڕۆشــنبیران خۆیــان گەلێــک دوور دەبیننەوە 

کار،  کردارەکییــەی  پەرەســەندنە  لــەو 

کــە بونیــادی ڕاســتەقینەی پەرەســەندنی 

کۆمەڵگــە و یاســاکانی دیاریــدەکات. ئــەوان 

زۆر بــە قووڵیــی یەکانگیــر بــوون لەنــاو 

ــی  ــە الوەکییەکان ــەی ڕووکار و دەرکەوت بازن

ــان  ــە پێی ــدا –ک ــی کۆمەاڵیەتیی بەرهەمهێنان

ــەو  ــا ئ ــەرەکیین- ت ــەوە س ــە بنەڕەت ــە ل وای

ڕادەیــەی کــە پــەردە هەڵامڵیــن لەســەر 

بــە  مرۆڤایەتییانــەی  پەیوەندییــە  ئــەو 

داپــۆرشاون، دەبێتــە  نامۆبــوون  پــەردەی 

شــتێکە ئەســتەم الی ئــەوان.

ــەی  ــە گەورەی ــەو کەلێن ــەی ئ ــە کورتییەک ب

ــە، کــە جگــە  ــع و فکــردا هەی ــوان واقی لەنێ

ــەرچاوەی  ــی س ــە الوەکییەکان ــە دەرکەوت ل

دیکــە  شــتێکی  هیــچ  ڕەنگدانــەوەی 

لــە  بەوپێیــەی هەمــوو گۆڕانێــک  نییــە، 

ــر  ــە لەژێ ــەدا، ک ــەندنی کۆمەاڵیەتیی پەرەس

لــە  گوزارشــت  یەقینگەراییــدا  ڕووکاری 

ــراوە  ــی چاوەڕواننەک ــر دەکات، گۆڕانێک فک

ــە  ــت ل ــی دەبێ ــا بریت ــەی تەنه و ئەنجامەک

زنجیــرە قەیرانێــک. گومــان لــەوەدا نییــە 

ــی  ــارەی قەیران ــەمان دەرب ــەر قس ــە ئەگ ک

بەردەوامــی فەلســەفە کــرد لــە قۆناغــی 

ــی  ــد قۆناغێک ــدا، پێویســتە چەن ئیمپریالیزم

ئــەم قەیرانــە لێکجودابکەینــەوە. هەتاوەکــو 

ســاڵی 1914، قەیرانــی فەلســەفە قەیرانێکی 

شــاراوە بــوو، تــا دوای ســاڵی 1918 ئــەم 

قەیرانــە ڕوون و ئاشــکرا دەرنەکــەوت.

)2(

پەرەسەندنی فکری بۆرژوازی

ــوو  ــەوە، هەم ــی ئایدۆلۆژیی ــە ڕوانگەیەک ل

ئــەوەی پێشــەوە خەســڵەت و تایبەمتەندییــە 

ــت  ــزم پوخ ــی ئیمپریالی ــتییەکانی قۆناغ گش

ــە  ــەفە بریتیی ــەی فەلس ــەو پێی ــەوە. ب ناکات

ــەت،  ــی تایب ــی ئایدۆلۆژی ــە دەرکەوتەیەک ل

پەرەســەندنەکەی هەمیشــە پەرەسەندنێکی 

پەرەســەندنی  لەگــەڵ  نییــە  هاوتەریــب 

ئایدۆلۆژییەکانــدا، وەک  کــۆی دەرکەوتــە 

زانســتە وردەکان و ئــەدەب بــە منوونــە. 

خــۆی  فەلســەفە  تایبەمتەندییــەی  ئــەم 

بابەتەکــەی  کــە  دەبینێتــەوە  لــەوەدا 

و  بــوون  پرســەکانی  کۆتــا  لــە  بریتییــە 

ــی  ــە بەدیاریکــراوی وێناکردن ــە: وات مەعریف

ئەبســرتاکت  فۆڕمــە  لەژێــر  جیهــان، 

بەپێچەوانەشــەوە  گشــتییەکاندا.  و 

دەرکەوتــە  ڕاســتەوخۆی  بابەتــی  کاتێــک 

ئایدۆلۆژییــەکان، دەبێتــە پێــدراوی واقیعــی 

دەســتکەوتێکی  –نــەوەک  کۆمەاڵیەتــی 

گشــتییەکانی-  پڕەنســیپە  و  ئەبســرتاکت 

داماڵــدراوی  و  ئازایانــە  ڕوانگــەی  ئــەوا 

دەبێتــە  بارەکانــدا  زۆربــەی  لــە  واقیــع، 
György Lukács
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جێگــرەوە و قەرەبووکــەرەوەی عەیــب و 

عارەکانــی وێنــا و ڕوانگــەی ئایدۆلۆژیــی. 

ــن منوونەمــان پێشــکەش  ــات چەندی ئەدەبی

کــە  نووســەرانەی  ئــەو  لەســەر  دەکات 

ئایدیــا شەخســییەکانیان کاریگــەر بــووە بــە 

فیتیشــیزم، بــەاڵم تــا ئاســتێکی زۆر دەزانــن 

ئەدەبییەکانیانــدا  بەرهەمــە  لــە  چــۆن 

ــی  ــە مانایەک ــەن. ب ــار بک ــێ قوت ــی ل خۆیان

چــۆن  دەزانــن  نووســەرانە  ئــەو  دیکــە، 

پەیوەندییــە  بەرهەمەکانیانــدا  لــە 

نیشــانبدەن  ئــەوە  وەک  مرۆڤایەتییــەکان 

تاکەکەســییە  ئایدیــا  وێــڕای  هەیــە،  کــە 

پێچەوانەکانیــان. بــەاڵم بابەتــی لێکۆڵینــەوە 

لــە فەلســەفەدا، کاتێــک خــودی پڕەنســیپ 

و بنەماکانــی فەلســەفە دەبێتــە جێگــەی 

ئــەم  ناتوانێــت  لێکۆڵینــەوە،  و  بــاس 

هەبێــت. دیــارەی  کاریگەرییــە 

ســەرنجانەمان  و  پێزانیــن  ئــەم  ئەگــەر 

خۆمــان،  دەســتپێکی  خاڵــی  کــردە 

قۆناغــە  کــۆی  فۆڕمــی  بتوانیــن  ڕەنگــە 

ــەفەی  ــەندنی فەلس ــەرەکییەکانی پەرەس س

ــر  ــو دوات ــن، هەتاوەک ــۆرژوازی دیاریبکەی ب

ــۆ  ــردن ب ــە پەناب ــە شــێوەیەکی باشــرت و ب ب

ئــەم دیــدە مێژووییــە، بتوانیــن لێکۆڵینــەوە 

لــە تایبەمتەندییــە بنەڕەتییەکانــی فەلســەفە 

بکەیــن لــە میانــەی قۆناغــی ئیمپریالیزمــدا.

قۆناغــی  لــە  بریتییــە  یەکــەم  قۆناغــی 

کــە  کالســیکی،  بۆرژوازیــی  فەلســەفەی 

ســااڵنی  ناوەڕاســتی  تــا  درێژدەبێتــەوە 

ســییەکانی ســەدەی نــۆزدە، یــان ئەگــەر 

زۆر بڕۆیــن، تــا ســاڵی 1848. لــەم زەمەنــەدا 

بــوو کــە دیارتریــن گوزارشــت لــە ڕوانگــەی 

بــۆرژوازی بــۆ جیهــان لەدایکبــوو، واتــە 

کۆمەڵگــەی  بەســەر  بــۆرژوازی  شۆڕشــی 

لەناوچوونیــدا.  قۆناغــی  لــە  فیودالییــدا 

بەشــێک  ســەردەمە  ئــەو  فەلســەفەی 

بنەمــا فیودالییــەکان و ڕوانگەیەکــی  لــە 

گشــتیی بــۆ جیهانی پێکــەوە کۆکردبــووەوە، 

ڕوانگەیەکــی تایبــەت بــەو قۆناغــە فــراوان 

کــە  ئازادیخــوازە،  و  پێشــکەوتووخواز  و 

کۆمەڵگــەدا  لــە  چاکســازیی  قووڵرتیــن 

بەگەڕخســت. ئێمــە ئیــدی لەوێــوە ئــەو 

و گۆڕانــە شۆڕشــگێڕییەمان  وەرچەرخــان 

زانســتە  و  لۆژیــک  بەســەر  کــە  بینــی 

رسوشــتییەکان و زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانــدا 

ــە  ــەفە ل ــتتێوەردانەکانی فەلس ــات. دەس ه

لــە  ســەردەمە  ئــەو  گەورەکانــی  کێشــە 

بــواری زانســتە رسوشــتییەکان و زانســتە 

دەســتتێوەردانێکی  کۆمەاڵیەتییەکانــدا، 

ڕووتکردنــەوە  لێــرەوە  بــوو،  بەرهەمــدار 

لــە  زیاتــر  شــکۆکان،  و  شــان  خــاوەن 

شــێوەیە  بــەم  بااڵبــوون.  ناوچەکــەدا 

وەک  ڕۆڵــی  و  جیهانییەکــەی  ڕەهەنــدە 

دەردەکەوێــت،  زانســتەکان  هەوێنــی 

زەوەنــدی  و  زۆر  ئاســۆی  چەندیــن  کــە 

کرایــەوە. لەبەردەمــدا 

فەلســەفەیە  ئــەم  بزانیــن  بــا  ئێســتا 

کۆمەاڵیەتییــە  چینــە  دیــدگای  لــە 

پەیوەندیدارەکانــەوە گوزارشــت لــە چــی 

وەاڵمەکــە  نیــگادا  یەکــەم  لــە  دەکات. 

گەلێــک ئاســان دیــارە. بەاڵم لەســەر ئاســتی 

داڕشــتنەوەکەی  بەرجەســتەدا،  واقیعــی 

پەیوەندییە 
مرۆڤایەتییەکان، کە 
لە زۆربەی بارەکاندا 
بەهۆی شتەکانەوە 

دامەزراون، لە چاوی 
ئەو چاودێرانەی 

بە تراویلکەی 
ڕووکەشیی واقیعی 

کۆمەاڵیەتیی 
خەڵەتێنراوان، وەک 

]خودی[ شتەکان 
دەردەکەون
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گەلێــک گرانــرتە. کۆمەڵــە بەرژەوەندییەکــی 

چینێکــی  چینێکــە،  بەرفراوانــی  گشــتیی 

شــانۆی  بەســەر  پەرتــەوازە  و  دابەشــبوو 

لــەڕووی  کــە  جیهانــەوە،  مێــژووی 

بابەتییــەوە چاوەڕوانــی ئــەوەی لێدەکرێــت 

کــۆی کۆمەڵگــە بــە ئاڕاســتەی پێشــکەوتندا 

بەرێــت؛ مــن پێموایــە گوزارشــتی گونجــاوی 

بەرهەمــە  لەنــاو  بەرژەوەندییانــە  ئــەم 

کالســیکییەکاندا بوونــی هەیــە. هەربۆیــە 

پەیوەندییەکــی  فەلســەفەیە  ئــەم 

و  بەرژەوەندییانــە  بــەو  بەرفراوانــی 

لەســەر  کــە  هەیــە  جەنگانــەوە  بــەو 

هەڵدەگیرســێن.  بەرژەوەندییــەکان 

بیرمەندانــی ئــەو ســەردەمە پەیربدنێکــی 

ورد و نزیکیــان دەربــارەی واقیــع هەبــووە و 

ــڕاو  خــودی هەڵەکانیشــیان بەشــێکی دانەب

بــووە لــە مێــژووی جیهــان، لەبەرئــەوەی 

بەرهەمــی وەهمــە پاڵەوانئاســاکان بــووە و 

لەگــەڵ زەروورەتــە مێژووییــەکان گونجــاوە.

لــەم یەکبوونــە قــووڵ و توندوتۆڵــەی نێــوان 

فەلســەفە و بەرژەوەندییــە گشــتییەکانی 

دەرکەوتــووەوە،  تــازە  بۆرژوازیــی 

ــەورەی فەیلەســوفەکان  ســەربەخۆییەکی گ

چینــە  تاکتیکــی  بەرامبــەر  پەیدادەبێــت 

ــژی  ــک توێ ــەت هەندێ ــان، بەتایب کاتییەکەی

توانــای  ئــەم ســەربەخۆییە  ئــەم چینــە. 

ــی پێبەخشــیون:  ڕەخنەیەکــی گەلێــک جدی

ــت،  ــل( دێ ــن الداخ ــاوەوە )م ــە ن ــە ل ڕەخن

گــەورەی  مێژوویــی  پەیامێکــی  چونکــە 

بۆرژوازیــی هەڵگرتــووە، چیــرت فەیلەســوف 

بەجۆرێــک  هەیــە  نــاوازەی  پێگەیەکــی 

شــێوەیەکی  بــە  پێــدەدات  ڕێگــەی  کــە 

ڕوونــرت و شــێلگیرانەتر و ئازایانەتــر ڕەخنــە 

بگرێــت. دواجــار ئــەم ئازەیەتییــە تەنهــا 

فەزیلەتێکــی تاکەکەســی نەبــوو، بەڵکــو 

نێــوان  پەیوەندییــەی  ئــەو  وەزیفــەی 

ــەی  ــوو، بەوپێی ــەی ب ــوف و چینەک فەیلەس

فەیلەســوف هەســتی بــەوە دەکــرد کــە تــا 

ســەر ئێســقان و بەوپــەڕی ڕادیکاڵــی و بــە 

ــە و  ــە مێژووییەک ــە پەیام ــن الدان ل کەمرتی

ــە دیاریکــراوی،  ــەم پەیامــەوە ب ــاوی ئ ــە ن ب

ــت. ــە بگرێ ــە ڕەخن ــی ک ــی خۆیەت حەق

 ،1830 ســاڵی  شۆڕشــەکانی  بــەاڵم 

 ،1848 ســاڵی  شۆڕشــەکانی  بەتایبەتیــش 

ــۆرژوازی پێگــەی  ــە ب ــەوەی دەرخســت ک ئ

ســەرتۆپی  وەک  لەدەســتداوە  خــۆی 

ســاڵی  لــە  کۆمەاڵیەتــی.  پێشــکەوتنی 

1830ـــەوە پڕۆســەی لەبەریەکهەڵوەشــان 

کالســیکی  فەلســەفەی  شــیبوونەوەی  و 

بــۆرژوازی دەســتپێدەکات و لەگەڵ شۆڕشــی 

ــت.  ــەم پڕۆســەیە کۆتاییدێ ســاڵی 1848دا ئ

پەرەســەندنی  لەنــاو  مێــژووە  ئــەم 

قۆناغێکــی  پلیکانــەی  فەلســەفەدا، 

نوێیــە، کــە تاڕادەیــەک لــە ســەرەتاکانی 

کۆتاییدێــت.  ئیمپریالیزمــدا  قۆناغــی 

شــەڕی هێرشــبەرانەی بــۆرژوازی دژ بــە 

پاشــاموەکانی فیودالیــزم، لــەو ســەردەمە 

ــت:  ــی نامێنێ ــت و بوون ــە دواوە کۆتاییدێ ب

ئــەوەی جێگــەی دەگرێتــەوە بەرگریکردنــە 

دەرکەوتــوو.  تــازە  پرۆلیتاریــای  بــە  دژ 

لــە  گــەورە  مێژوویــی  پڕۆســەی  دووەم 

ــە  ــدا، ک ــە بۆرژوازییەکان ــەردەمی شۆڕش س

 دیموکراسیی 
بۆرژوازیی کۆن 
لەدوای ساڵی 
1848ـەوە 
هەر ڕۆژێک و 
پارچەیەکی لێ 
هەڵدەوەشا و دواتر 
پوکایەوە. پاشان 
لیبڕالیستەکان و 
دیموکرات خوازەکان 
جودابوونەوە و بارەکە 
بە کودەتای بەرامبەر 
یەکتر کۆتاییهات



189

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

ــە،  ــی نەتەوەیی ــی دەوڵەت ــەی پێکهاتن پڕۆس

هــەردوو  یەکێتیــی  بەدیهاتنــی  لەگــەڵ 

واڵتــی ئەڵامنیــا و ئیتاڵیــا لەنــاو چوارچێــوەی 

کۆتاییهــات.  کۆنەخــوازدا،  دەوڵەتــی  دوو 

ئــەوە ســەردەمی ملمالنــێ کۆمەاڵیەتییــە 

خنکێنــەرەکان بــوو، ســەردەمی ناپلیۆنــی 

ســێیەم و بســامرک. دیموکراســیی بۆرژوازیی 

هــەر  1848ـــەوە  ســاڵی  لــەدوای  کــۆن 

ڕۆژێــک و پارچەیەکــی لــێ هەڵدەوەشــا 

ــتەکان  ــان لیبڕالیس ــەوە. پاش ــر پوکای و دوات

جودابوونــەوە  خــوازەکان  دیموکــرات  و 

و بارەکــە بــە کودەتــای بەرامبــەر یەکــرت 

ــۆڕا  ــزم گ ــێوەیە لیبڕالی ــەم ش ــات: ب کۆتاییه

بــۆ »لیبڕالیزمــی نەتەوەیــی« بــە تــام و 

کۆنزێرڤاتیڤانــەوە. بۆنێکــی 

بەرهەمهێنانــی  فراوانبوونــی  و  کرانــەوە 

ئەوروپــای  هەمــوو  لــە  ســەرمایەداری 

خۆرئــاوا و ناوەڕاســت، بــووە باکگراوندێکــی 

ئــەو  گەندەڵبوونــی  بــۆ  ئابــووری 

لــەو  ئیــدی  باســکرا.  دیموکراســییەی 

ــە و  ــەرمایەداری ئازادان ــەدواوە س ــە ب دەم

بــەدوور لــە هــەر کێشــەیەک بــەردەوام 

ڕووکەشــە  بااڵبوونــە  ڕێچکــەی  لەســەر 

بێســنوورەکەی ڕۆیشــتووە. )لێــرەدا جێگــەی 

خۆیەتــی ئاماژەیــەک بــەوە بکەیــن کــە ئــەم 

تێبینییانــە بەســەر ڕوســیادا جێبەجێنابــن. 

ســاڵی 1905 لــە پەرەســەندنی سیاســی و 

ئابووریــی ڕوســیادا، پاشــان لــە خەباتــی 

ــا  ــەڵ مان ــوو لەگ ــدا، هاوشــێوە ب ئایدۆلۆژیی

 1848 ســاڵی  جەوهــەری  و  نــاوەڕۆک  و 

ناوەڕاســت.  و  خۆرئــاوا  ئەوروپــای  بــۆ 

لەبەرئەوەیــە لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی 

ــکی،  ــی وەک )چێرنیڤس ــۆزدەدا بیرمەندان ن

دوبــرۆ، لیوبــۆڤ( لــە ڕووســیا هەبــوون.

فەلســەفەی ئــەو قۆناغــە ڕەنگدانەوەیەکــی 

ورد و دەقیقــی ملمالنێــی کۆمەاڵیەتــی بــوو 

لەســەر ئاســتی فکــر. لەوێــدا فەلســەفە 

دەهێنێــت  خواســتەکانی  لــە  واز  چیــرت 

پرســە  بــۆ  وەاڵم  پێشکەشــکردنی  بــۆ 

ــەر  ــتە لەس ــەم خواس ــەکان. ئ ــە گرنگ فکریی

)ئەپســتمۆلۆژیا(  زانیــن  تیــۆری  ئاســتی 

ــە  ــت، ک ــیزم »دا دەردەکەوێ ــە »گنۆستیس ل

بانگەشــەی ئــەوە دەکات ناتوانیــن شــتێکی 

و  جیهــان  ماهییەتــی  دەربــارەی  ئەوتــۆ 

واقیعــی حەقیقــەت بزانیــن، ئــەم زانینــەش 

وەهــای  ســوودێکی  بێــت  هەرچۆنێــک 

بۆمــان نابێــت. ئــەوەی پێویســتە لەســەرمان 

دەســتکەوتەکانی  بــە  گرنگیدانــە  تەنهــا 

زانســت، کــە هەریەکەیــان پســپۆڕێتی و 

ــە و لێکجــودان،  ــان هەی ــی خۆی تایبەمتەندی

ڕوانگــەی  لــە  پێویســن  زانینێکــی  کــە 

ژیانــی زانســتیی ڕۆژانــەوە. گنۆستیســیزم 

فەلســەفە  ڕۆڵــی  پێویســتە  کــە  پێیوایــە 

لــەوەدا کۆبکرێتــەوە کــە هیــچ کەســێک 

ناتوانێــت ئــەو ســنوورە تێپەڕێنێــت کــە 

زانســت کێشــاویەتی، هەروەهــا ڕۆڵێکــی 

ــچ  ــت هی ــە نەهێڵێ ــت ک ــی ئەوەبێ دیکەش

لۆکاچ بەدرێژایی ژیانی دەستبەرداری مارکسیزم نەبوو
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کەســێک جورئەتــی ئــەوە بــکات بگاتــە 

زانســتە  لــە  ئەنجامگیرییــەک  کۆمەڵــە 

ــەکان،  ــەکان و زانســتە کۆمەاڵیەتیی ئابووریی

پــالن  تێکدانــی  بۆســەر  هەڕەشــەن  کــە 

لــە  بااڵدەســت.  و پڕۆگرامــی سیســتەمی 

ئــەوە  گنۆستیســیزم  ئاڕاســتەدا  هەمــان 

ــەوە و  ــە دۆزین ــە دەکات ک لەخــۆی قەدەغ

داهێنانەکانــی زانســتە رسوشــتییەکان دژ بــە 

بیروبــاوەڕە ئایینییــەکان بەکاربهێندرێــت. 

ــی  ــیپ نکۆڵ ــەفەیە وەک پڕەنس ــەم فەلس ئ

لێکۆڵینەوانــە  و  بــاس  ئــەو  هەمــوو  لــە 

دەکات کــە بانگەشــەی پێکهێنانــی وێنایەکی 

پێکەوەگونجــاو دەکــەن دەربــارەی جیهــان، 

لەبەرئــەوەی ڕوانگەیەکــی گشــتی هەیــە 

کــە  دەستنیشــاندەکات  ســنوورانە  ئــەو 

ئــەو  دەکات،  دەستنیشــانیان  زانســت 

ــە. ــەاڵتی بااڵی ــە دەس ــامن وای ــتەی پێ زانس

زۆربــەی  لــە  کــە  فەلســەفەیە  ئــەم 

و  نیوکانتییــەکان  ســیام  لەژێــر  بارەکانــدا 

لەخــۆی  گوزارشــت  پۆزەتیڤیســتییەکاندا 

ــەردەمە  ــەو س ــەفەی ئ ــە فەلس دەکات، تاک

دوو  خواســتە،  دوو  ئــەم  بــەاڵم  نەبــوو. 

خواســتی زۆرینــە و زاڵ بــوون. هاوتەریــب 

دەتوانیــن  پەرەســەندنەکەیدا  لەگــەڵ 

هەندێــک لــەو هەواڵنــەش تۆماربکەیــن 

ــی  ــەوەی ماتریالیزم ــۆ نوێکردن ــە دراون ب ک

هەوڵگەلێکــی  کــە  کــۆن،  میکانیکیــی 

ــوون بەگشــتی )وەک  ــادە و ســەرەتایی ب س

مالیشــۆت و باشــزەر و ...هتــد(. کاریگەریــی 

لەنێــو ڕۆشــنبیرە  بەتایبــەت  شــۆپنهاوەر، 

شــێوە  هەمــان  بــە  ســەربەخۆکاندا، 

ــەم  ــوو، ئ ــووڵ ب ــک ق ــی گەلێ کاریگەرییەک

ــک  ــووە پێغەمبەرێ ــبینە ب ــوفە ڕەش فەیلەس

ــک  ــات، بوونێ ــوون دەه ــە ب ــەی ب ــە گاڵت ک

کــە لــە هەمــوو مانایــەک داماڵدرابــوو.

ــەردەمەدا،  ــەو س ــت ل ــەفەی بااڵدەس فەلس

ــەک  ــوو. تاڕادەی ــتاکان ب فەلســەفەی مامۆس

تاکــە بابەتــی –جگــە لــە ســایکۆلۆژیا کــە لــە 

ــی ئەبســرتاکتی  ــوو- تیۆرێک ــەرەتاکانیدا ب س

زانیــن بــوو. ئیــدی هــەر خــۆی بۆخــۆی 

بــووە زانســتێکی تایبەمتەنــد، چیــرت وازی 

دێرینەکــەی  کۆمەاڵیەتییــە  پەیامــە  لــە 

ئاســتی  لەســەر  کــەوت  لــەوە  هێنــا: 

فکــر گوزارشــت بێــت لــە بەرژەوەندییــە 

وازی  بــۆرژوازی،  گەورەکانــی  مێژووییــە 

لــە لێکۆڵینــەوە و باســی هەمــوو کێشــە 

قایلکــرا  بــەوە  هێنــا.  ئایدۆلۆژییــەکان 

ــە ئەرکێکــی  ــە »پاســەوانی ســنوور«، ک ببێت

پێویســت بــوو بــۆ بۆرژوازیــی ســەردەمەکە، 

ســەقامگیرکردن  ئەرکــی  لەبەرئــەوەی 

بەردەوامــی  ملمالنێــی  ئارامڕاگرتنــی  و 

کۆنزێرڤاتیڤەکانــدا  هێــزە  لەگــەڵ 

ڕێبــاز  لەبەرامبەریشــدا  بــوو.  لەئەســتۆ 

بەروبوومــی  و  پەرەســەندن  و  بابــەت  و 

هەمــوو  وەک  کــە  فەلســەفەیە،  ئــەو 

زانســتەکانی دیکــە ئەمیــش بووە زانســتێکی 

ــووە جێگــەی  ــر بب ــر و زیات ــد، زیات تایبەمتەن

ــە  ــەم بۆرژوازیی ــۆرژوازی. ئ ــی ب گوێپێنەدان

ــەو  ــدا، ئ ــنبیرە بیرۆکراتەکان ــەردەم ڕۆش لەب

لــە  بەشــێک  پێکهێنــەری  ڕۆشــنبیرانەی 

دەســتبەرداری  بــوون،  دەوڵــەت  دەزگای 

و  بەرهــەم  و  ڕێبــاز  بەکارهێنانــی 

ــەم شــێوەیە  ــوو. ب ــی خــۆی ب بەروبوومەکان

ــە  ــوودیان ل ــە س ــنبیرە، ک ــژە ڕۆش ــەو توێ ئ

جــۆرە ســەربەخۆییەکی ڕێژەیــی وەرگرتبوو، 

کاری  دابەشــکردنی  لەگــەڵ  خۆیــان  و 

تایبــەت بــە ســەرمایەداریی پەرەســەندوودا 

گونجاندبــوو، فەلســەفەیەکی نوێیــان زامــن 

کردبــوو.

بەتــەواوی  ســەربەخۆییە  ئــەم  بــەاڵم 

ئازادییــە  ئــەو  بوونــی  بــوو.  ڕێژەیــی 

پەیوەســت بــوو بــە جێبەجێکردنێکــی وردی 

ئــەو ئیلتیزاماتانــەی بەرئەنجامــی ئەرکــی 

بــەم  پێکهاتبــوون.  ســنوور«  »پاســەوانی 

فەلســەفە  ناوەڕۆکــی  و  فــۆڕم  شــێوەیە 

بەهــۆی  بــەدواوە،  ســەردەمە  لــەو 

کێشــە و پرســە تایبەتەکانــی ئــەو توێــژە 

ڕۆشــنبیرەوە دەستنیشــانکرابوو، کــە لەگــەڵ 

ــەو  ــەربەخۆییدا، ل ــک س ــتهێنانی بڕێ بەدەس

ــەی پەرەســەندنی فەلســەفەی  ــە نوێی قۆناغ

پارێزەرێکــی  ببــووە  بۆرژوازییــدا، 

و  لێــرەدا  فکــرەوە.  بەســەر  کۆمەاڵیەتــی 

لــە ڕوانگەیەکــی سۆســیۆلۆژییەوە، النــی 

کــەم لــە یەکــەم ڕوانینــدا، لێکدژییەکــی 

ئــەوەی  وەک  دەردەکەوێــت،  دیاریکــراو 

کۆمەاڵیەتییــەش  توێــژە  ئــەم  خــودی 

فەلســەفەی  دەرکەوتنــی  لەپشــت 

کالســیکەوە بووبێــت. بــەاڵم ئەگــەر ڕۆحــی 

فەلســەفەی ئــەو دەمــە بــە شــێوەیەکی 

ڕیشــەیی جیــاواز بووبێــت، ئــەوا وەزیفــەی 

کۆمەاڵیەتیــی ڕۆشــنبیرانیش، کــە داهێنــەری 

ــە  ــوون، ب ــەفەیە ب ــەو فەلس ــتەوخۆی ئ ڕاس

هەمــان شــێوە وەزیفەیەکــی جیــاواز بــووە، 
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هــەر ئــەم ناکۆکــی و جیاوازییــەش هــۆکاری 

گۆڕانکارییەکــە بــوو. ئــەو توێژە ڕۆشــنبیرەی 

ســەرچاوەی  بۆتــە  ڕاســتەوخۆ  کــە 

ــەو  ــۆرژوازی، ل ــەفەی ب ــەرهەڵدانی فەلس س

ــی  ــە جیهانییەکان ــاوی ڕوانین ــە ن ــەدا ب دەم

قســەی  تازەدەرکەوتــووەوە  بۆرژوازیــی 

دەکــرد. بــەاڵم پێویســت بــوو ئــەم ڕوانینانــە 

لەنــاو ملمالنێیەکــی بەرگریئامێــزدا دژ بــە 

پرۆلیتاریــا و لــە ملمالنێــی نێــوان چینەکانــدا 

لــە دوای ســاڵی 1848، لەناوبچــن و نەمێنــن. 

ــەفییەکانی  ــتە فەلس ــە و خواس ــدی هەڵپ ئی

بــۆرژوازی بەرتەســک بــووەوە، بەڵکــو بوونە 

خواســتگەلی نێگەتیــڤ و دواجــار بوونــە 

دەســتوپێوەندکەری  پڕەنســیپی  و  بنەمــا 

نیــوەی  لــە  هــەر  ڕۆشــنبیرەکان،  ڕووت. 

ئازادیــی  نــۆزدەوە،  ســەدەی  دووەمــی 

ســنوورە  لەنــاو  هەبــوو  تەواویــان 

دیاریکراوەکانــدا جموجوڵــی خۆیــان بکــەن؛ 

ــی  ــردە دۆزی تایبەت ــەفەیان ک ــدی فەلس ئی

ــچ بایەخێکــی  ــۆرژوازی هی ــدی ب ــان. ئی خۆی

ــتا  ــەم مامۆس ــتنێکی ئ ــن و تێگەیش ــە زانی ب

ــک  ــە مەرجێ ــەدەدا، ب ــتا ن ــەو مامۆس ــان ئ ی

ــت  فەیلەســوف ئەرکــی خــۆی بەجێبگەیەنێ

وەک »پاســەوانی ســنوور«. ئیــدی خوێندنــی 

ــر دەچــووە  ــدا زیات ــە زانکۆکدان فەلســەفە ل

گوێپێنەدانەکانــی  و  بێپەروایــی  نێوەنــدی 

کۆمەڵگــەوە.

ئێســتا بــا بزانیــن ئەوە چییــە کە فەلســەفەی 

فەلســەفەی  لــە  ئیمپریالیــزم  قۆناغــی 

لــە  جودادەکاتــەوە.  پێشــوو  چاخەکانــی 

ــەک  ــە کرانەوەی ــدا هەســت ب ــەم ڕوانین یەک

ــدی جارێکــی دیکــە فەلســەفە  ــن. ئی دەکەی

–بێگومــان  بەســوود«  شــتێکی  »بــووە 

تەنهــا بــۆ ناوەنــدە ڕۆشــنبیرەکان- بــەاڵم 

بەرامبــەری  بێپەروایــی  و  گوێپێنــەدان 

لــە  مایــەوە.  خــۆی  وەک  و  نەگــۆڕا 

ڕووکاری  لەژێــر  بارەکانــدا  زۆربــەی 

زانکۆییــدا  فەلســەفەی  بەرهەڵســتکاری 

تاڕادەیــەک  کــە  شــانۆکە،  ســەر  دێتــە 

بەدووردەگرێــت.  گۆڕانێــک  هەمــوو 

زۆرێــک لەوانــەش ئەوانــەن کــە خۆیــان لــە 

دەرەوەی پــەروەردە و خوێندنــی فەرمــی 

قۆناغــی  گەورەکانــی  بیرمەنــدە  لەنــاو  و 

ئیمپریالیســتییدا دەبینییــەوە )وەک نیچــە، 

شــپلینگەر، کایزەرلینــگ، گالچیــز و ...هتــد(. 

هەریەکــە لــە )زیمیــل و شــیلەر(یش تــا 

ماوەیەکــی زۆر لــە دەرەوەی کۆلیژەکانــدا 

مابوونــەوە. وردەوردە ئاڕاســتەیەکی نــوێ 

خــۆی بەســەر بەشــێک لــە پــەروەردە و 

ــار  ــە دواج ــەپاند، ک ــدا س ــی فەرمیی خوێندن

فەلســەفە  پێویســتە  کۆتاییهــات  بــەوە 

بیرگســۆن،  )کرۆچــە،  بێــت  »بەســوود« 

...هتــد(. و  هۆبزینــگا 

کەواتــە، ئایــا گۆڕانکارییەکــی ڕیشــەیی و 

پێموانییــە.  نەخێــر  بینیــوە؟  ڕادیکاڵــامن 

ــە  ــە بابەتەک ــەوە ل ــە نزیک ــر ل ــەر زیات ئەگ

دەکەیــن  ئــەوە  تێبینــی  بکۆڵینــەوە، 

لــەو  پێشــڕەوییەک  یــان  دەرچوونێــک 

ــاڵی 1848  ــە دوای س ــە ک ــتەیەوە هەی ئاڕاس

لەبەرئــەوەی  لێکراوەتــەوە،  جەختــی 

ڕۆشــنبیران  لــە  توێژێــک  هەمیشــە 

لەپێنــاو بەکارهێنانــی تایبەتــدا فەلســەفە 

هەســت  باشــی  بــە  دروســتدەکەن. 

دیتێرمینیزمــی  کــە  دەکەیــن  بــەوەش 

کۆمەاڵیەتیــی هــەرە توندگیــر، لــە هیــچ 

زەمەنێکــدا بــەدەر نییــە لــە کاریگــەری. 

لــە هەمــوو کاتێکــدا ئــەم دیتێرمینیزمــە 

ــە دیاریکردنێکــی ڕاســتەوخی  ــە ب ــا نیی هاوت

ــە  ــو ب ــەفە، بەڵک ــی فەلس ــۆڕم و ناوەڕۆک ف

خوڵقاندنــی پەراوێزێــک لــە ئازادیــی گونجاو 

و  بــۆرژوازی  بەرژەوەندییەکانــی  لەگــەڵ 

بەرەنگاربوونەوەیــدا، دەردەکەوێــت. چینــی 

ڕۆشــنبیریش دەتوانێــت لەنــاو ئــەم پەراوێزە 

ئازادییــەدا، بــە هەمــوو ئازادییەکــی خۆیەوە 

پێکبهێنێــت. ئایدۆلــۆژی  ڕێبــازی 

ئــەم دەســەاڵتە پەڕگیــرەی دیتێرمینیزمــی 

و  ئاشــکرا  شــێوە  بــە  کۆمەاڵیەتــی، 

فاشــیزمدا  لەنــاو  بەرجەســتەکەی 

بــەو  هــەر  بێگومــان  دەردەکەوێــت. 

جۆرەشــە، فاشــیزم لــە زمانــی ســەرمایەداریی 

یاخــود  کۆنزێرڤاتیڤەکانــدا،  ترۆســتە 

و  ناسیۆنالیســتی  دیامگۆگییەتــە  لــە 

بریتییــە  کۆنەخوازەکانــدا،  کۆمەاڵیەتییــە 

لــە  فەلســەفە  »کرانــەوەکان«ی  لــە 

ئــەو  ئیــدی  ئیمپریالیســتیدا.  قۆناغــی 

ئەبســرتاکتیزەکردن و داماڵینــە ئایدۆلۆژییەی 

هــەرە  کورســییە  لــە  فەلســەفەیە  ئــەم 

بااڵکانــی زانکــۆ و ســاڵۆن و قاوەخانەکانەوە، 

ســەرجادە. زمانــی  بــۆ  دەگوازێتــەوە 

سەرچاوە:
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