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سیمای جوان و نەوجەوانی بە زەقی 
ئالتۆسێر

ژاک دریدا

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود
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سەرەتا پێموابێت دەمزانی ئەمڕۆ توانای قسەکردن و دۆزینەوەی 

وشەکانم نابێت، کەواتە داوای لێبوردن دەکەم لەوەی دەقەکە دەخوێنمەوە، 

هەروەها داوای لێبوردنیش دەکەم، کە ئەوەی دەیخوێنمەوە ئەو شتە نییە 

کە بڕوام پێیەتی و پێویستە بیڵێم )ئایا هیچ کەسێک دەزانێت لەم ساتەدا 

نەدۆزێتەوە،  شتێکیتر  ئەگەر  خامۆشی  ئەوەی  لەگەڵ  بەاڵم  بڵێت؟(  چی 

رازیدەبێت، تەنیا کەمێک رووناکی لەو شتەی کە من دەمتوانی لە تاریکی 

رزگاری بکەم، ئەویش لە کاتێکدا کە لە خەندەقێکدا گرفتار ببووم و لەو 

قواڵییەدا، بێگومان منیش وەک ئێوە، تووشی دڵەڕاوکێی چاوپۆشین لەم 

ساتە دەبووم.

دوێنێ هەواڵی مردنی ئالتۆسێرم بیست، کاتێک لە پراگ دەگەڕامەوە، 

شارێک کە ناوەکەی ئێستا لە چاوی منەوە ناشیرینە، بەاڵم دەمزانی کاتێک 

دەگەڕامەوە، پێویستە پەیوەندی پێوە بکەم، بەڵێنم پێدابوو.

لەگەڵ  پەیوەندیم  دوا  کاتی  لە  کە  لێرە،  ئامادەبووان  لە  یەکێک 

ئالتۆسێردا الی ئەو بوو، لەوانەیە بیری بێت کە بەڵێنم پێدابوو پەیوەندی 

پێوەبکەم و دوای گەڕانەوەم سەردانی بکەم. دوا وتەی ئەو، دوایین ئەو 

وتانەی بڕیار بوو من لە ئالتۆسێری ببیستم بەمشێوەیە بوو: »ئەگەر لە 

پەلەبکە«.  سەردانم،  بۆ  وەرە  پێوەبکەو  پەیوەندیم  بەڵێ،  بووم،  ژیاندا 

من بۆئەوەی رێگەیەکی قوتاربوون لە نیگەرانی و خەفەت بدۆزمەوە، بە 

گاڵتەوە پێموت: »باشە، من پەیوەندیت پێوەدەکەم، بۆئەوەی دڵنیابم.«
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لویی کاتم لەدەستداوە و ئیتر توانای ئەوەم نییە بانگتبکەم، یان 

لەگەڵ کەسێک بدوێم، لەگەڵ تۆش )تۆ لە هەمانکاتدا زۆر لە من دووری 

و زۆریش لە من نزیکی، لە من، لە ناخی مندا( و خراپتر لەوەش ناتوانم 

بۆ کەسانیتر لەبارەی تۆوە بدوێم، ئەگەر ئەوان وەک ئەو کەسانەی لێرە 

ئامادەبوون، هاوڕێ و دۆستی ئێمەبن.

من دڵی ئەوەشم نییە، یادێک لە هەرچییەک بووە بکەمەوە، یان 

پێداهەڵدانێک بێنمە سەرزمانم، وتە زۆرە و ئەم ساتە بۆ ئەوە گونجاو 

نییە. هاوڕێیانی ئێمە، هاوڕێیانی تۆ کە ئەمڕۆ لێرە ئامادەن، دەزانن بۆ 

چی قسەکردن لەم ساتەدا چەندێک بێشەرمانەیە، بەاڵم بەڕاستی خامۆشی 

کۆتایی نییە. من ناتوانم پێشبینی دوورکەوتنەوە لە خامۆشیش بکەم، وەک 

ئەوەی گوایە تۆش لە ناخی مندا ناتوانی لێی دوور بکەویتەوە.

لە کاتی مردنی کەسێک کە لێتەوە نزیکە، یان مردنی هاوڕێیەک، 

زۆر  من  )لەمبارەیەوە،  هاوبەشبوویت  شتدا  زۆر  لە  ئەو  لەگەڵ  کاتێک 

سەرسوڕهێنەر  رێگەی  هەزار  بە  و  ساڵ   38 ماوەی  بۆ  هەبووە  چانسم 

ئالتۆسێر« گرێ دراو بووە، لە ساڵی 1952وەوە کە  ژیانم لەگەڵ »لویی 

»تیمساح« لە نوسینگەکەی کاتێک خوێندکارێکی گەنج بووم منی وەرگرت، 

نزیکەی 20 ساڵ  دواتر من لە هەمان نوسینگەدا لەگەڵ ئەو بۆ ماوەی 

پێکەنینەکانی  باشیيە ساتە خۆشەکانی و  بەو  کاتێک مرۆڤێک  کارمکرد(، 

ئەو رۆژە تێپەڕیوانەی بیردێتەوە، ساتی کارە ماندووکەرەکان، وانەوتنەوە، 

زیاتر  یان  بیردەکەوێتەوە،  باسە سیاسی و فەلسەفیەکانی  لە  بیرکردنەوە 

لەوانەش زامداربوون و خراپترین ساتەکان، هەڵچوونەکان و ماتەمینیەکان 

ئازاری  گورزی  لەبەرئەوەی  دەزانن  هەمووتان  هاوڕێیە،  ئەم  مردنی  بۆ 

ویژدان کە بە دڵنیاییەوە لە خۆپەرستیيەوە سەرچاوەی گرتووە و پڕە لە 

خۆپەرستی، بەاڵم لە هەمانکاتدا کۆنترۆڵناکرێت و لە شکۆوە بۆ ئارامگرتن 
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و بەزەیی هاتنەوە بە خۆیدا، واتە خۆت ناچاربکەیت بەزەيیت بە خۆتدا 

بێتەوە، باسدەکات و بە شێوەیەک دەیگێڕێتەوە کە )من وا دەکەم، چونکە 

ئەم بەڵێنە بەردەوامە هەرگیز هەڵەناکات، هەرچۆنێک بێت بۆ گێڕانەوەی 

راستی ئەو، هەستی هاودەردییە(. 

بەرەوژورو گرنگ  تەواوی رێگەیەکی  بە  ژیانی من،  لە  »بەشێک 

لە خودی بوونی مندا ئەمڕۆ نەماوە، کۆتایی پێهاتووە، لەمڕووەوە لەگەڵ 

بمێنێتەوە،  ئەو  لەگەڵ  رابوردوو  ئەوەی وەک  بۆ  بەخشیوە  گیانی  لویی 

ئەوەی  تاریکیدایە«.  لە سنوورەکانی  گەڕانەوەیەک  بێ هیچ  ئێستا  بەاڵم 

کۆتایيدێت، ئەوەی لویی لەگەڵ خۆی دەیبات، تەنیا شتێک لێرە و لەوێ 

تێیدا  نییە، کە من و لویی لەم یان لەو ساتدا بە هاوبەشی پشکێکمان 

جیهان  لە  وشەیی  خواستەی  جیهانە،  ئەوە  پێچەوانەوە  بە  هەبووبێت، 

ژیاوم،  تێیدا  منیش  کە  جیهانەی  ئەو  بەاڵم  ئەو،  جیهانی  دڵنیاییەوە  بە 

هیچ  بە  چیرۆکێک  ژیاوین،  راستەقینەدا  چیرۆکێکی  لە  تێیدا  ئێمە  کە 

شێوەیەک شوێنگرەوەیەکی نابێت و جۆرێک هەست بە هەر یەکێک لە 

ئێمە دەبەخشێت، ئەگەر ئەو هەستە بۆ من و ئەو یەکسانیش نەبێت. 

ئەمە جیهانێکە تەنیا بۆ ئەم دووانەمان دەتوانێت جیهان بێت، تەنیا جیهان، 

هەمان ئەوەی کە دەچێتە روبارەوە و هیچ یادگاریەک لێی قوتار نابێت 

)ئەگەر ئێمە یادگاریەکیش الی خۆمان بهێڵینەوە، لە راستیدا ئێمەش هەمان 

شتدەکەین(.

هەرچەندە من لەم جواڵنەوەیەدا پەی بە توندوتیژیەک دەبەم کە 

بە دوای مەرگی هاوڕێیەکەوەیە، هیچ مەیلێکم بۆ دوورکەوتنەوە لێی نییە، 

ئەمە تەنیا رێگەی هێشتنەوەی لویی لە ناخی مندایە، بۆ پاراستنی خۆم لە 

رێگەی پاراستنی لویی بە هەمانشێوە کە باوەڕم پێی هەیە و هەموومان 

گیرۆدەی ئەم کارەین، هەر یەکەو لەگەڵ یادگاریەکانی خۆیدا، پارچەیەکی 
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تایبەت بە خۆی کە لەم مێژووەش دابڕاوە بە میراتی دەبەین – ئەمەش 

لە  و  لەناوبەرەکان  تراژیدیا  لە  یەکێک  تاکە،  و  دەوڵەمەند  مێژوویەکی 

سەردەمی  مێژووی  لە  نەبووەوە  جیا  و  پێنەکراو  باوەڕ  کاتیشدا  هەمان 

ئێمە، لە تەواوی مێژووی فەلسەفی و سیاسی و جیۆپۆلەتیکی سەردەمی 

ئێمە گرنگترە – مێژوویەک کە هەر یەکێک لە ئێمە بە هۆی ئەزمونەکانی 

خۆیەوە بە تێگەیشتنی گەیشتووە- جوانترین و مەترسیدارترین ئەزمونەکان، 

بەاڵم هەموویان لەگەڵ ئەو مەترسیانەی لێیان چاوەڕواندەکرێت گرێدراون 

و ناوی لوی ئالتۆسێر-یان لەگەڵدایە.

پێموایە بتوانم لەالیەن سەرجەم ئامادەبووانەوە بەوشێوەیە دەریبڕم، 

کە ئەوەی پەیوەندی ئێمە بەم سەردەمەوە دیاریدەکات، ئەوە و ئەوەی 

ناخۆشیيەوە  بە  ئەو،  تاقیکاری  دەستمایەی  ئەو،  لێکۆڵینەوەی  ئامانجی 

لە  پڕ  پێداگر،  ئەو  ئەوەندەی  بووە،  تاوانەکاندا  گەورەترین  مەترسی  لە 

پێداهەڵدان  نیگەران، دژ یەک،  نیگەرانی، دەسەاڵتخواز و لە هەمانکاتدا 

خرۆشێک  و  جۆش  بوو،  خرۆش  و  جۆش  پڕ  هەروەها  بوو،  خۆیدا  بە 

شتێک  هەموو  لە  ئەوی  چونکە  نەدەهێشتەوە،  بۆ  ئارامی  ساتێک  کە 

خامۆشی،  گەورەی  پانتایی  بیابان،  زێدەڕۆییەکانی،  ئاوازە  )بە  بێبەشکرد 

دەبنە  خۆیان  کە  کاریگەرانەی  وەستانە  ئەو  سەرسامکارەکانی،  کشانەوە 

قوربانی وەستانەکە، هێرشە بەهێز و هەڵچوونە تووڕەکانی یەک بە یەکی 

بەرهەمەکانی کە شوێنپێی سوتانی هەیە، ئاماژەن بۆ سەرەتای تەقینەوەی 

گڕکانێک. لویی ئالتۆسێر لە زۆر ژیان تێپەڕی –بەر لە هەر شتێک ژیانی 

ئێمە و ژیانی پڕ سەرکێشی تایبەتی، مێژوویی، سیاسی ئەو. زۆر باس هەن، 

بوونی ئەو دەخەنەڕوو، ئاڵۆزی کرد و خستیە ژێر کاریگەری خۆیەوە و 

سەرجەم ئەمانەی بە هۆی هێزی درەوشاوە و ئەندێشەکانیەوە، خووی ئەو 

بۆ بوون، فێرکردن و وتەکانی، دژیەکی و جیاوازیەکانیشی ملکەچدەکرد. 
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ئەو راستیيەی کە ئێمە هەر یەکێکمان پەیوەندیەکی جیاوازی لەگەڵ 

لویی ئالتۆسێر هەبووە )من تەنیا باسی فەلسەفە و سیاسەت ناکەم(، ئەو 

راستیيەی هەر یەکێک لە ئێمە بە رێگەی تایبەتی خۆی دەیزانێت، گۆشە 

نیگایەک لەو نهێنیە )نهێنیەکی بێکۆتا بۆ ئێمە و بەشێوەیەکی تەواو جیاواز 

بۆ ئالتۆسێر(، ئەو راستیيەی کە لویی لە دیدی خەڵکەوە تایبەت بوو، لە 

کاتە جیاوازەکاندا، لە زانکۆ و دەرەوەی زانکۆ، لە شەقامی )ئلم( یان هەر 

شوێنێکی تری فەڕەنسا، لە ناو حزبی کۆمۆنیست، حزبەکانی تر و زیاتر 

لە سەرجەم حزبەکان، لەناو ئەوروپا و دەرەوەی ئەوروپا، ئەو راستیيەی 

کە ئێمە هەر یەکێکمان ئالتۆسێرێکی جیاوازمان خۆشدەویست، هەندێک 

خۆشبەختیمەوە  هۆی  بە  منەوە  )لەبارەی  دەیەیەدا  ئەو  یان  لەم  کات 

بوو،  ئەو  هی  کە  زۆرەی  ئەو  بەخشینە،  زۆری  ئەم   – کات(  کۆتا  تا 

ئێمە ناچاردەکات هەنگاوەکانی ئەو کۆبکەینەوە و ئاسانیبکەین، هێڵێکی 

لە  هەڵە  مۆری  بگەڕێین،  سودمەندیەکدا  دوای  بە  وێنابکەین،  رۆیشتن 

هەندێک شت بدەین یان بەشێوەیەکی تۆڵەسێنەرانە هەڵوێست وەرگرین و 

بە تایبەتی ئەگەر بمانەوێت هەژماری بکەین، ئەو بخەینەوە ژێر کۆنترۆڵی 

کە  بگرین  شتەدا  ئەو  بەسەر  دەست  بمانەوێت  ئەگەر  یان  خۆمانەوە، 

مەحاڵ بووە دەستی بەسەردا بگیرێت، پێویستە بە هەمانشێوە بمێنێتەوە. 

ئێمە هەموومان هەزار روخسارمان هەیە، بەاڵم ئەوانەی ئالتۆسێر دەناسن، 

دەزانن ئەم یاسایە لەودا بەشێوەیەکی سەرسوڕهێنەر بەرجەستە دەبوو. 

یان  دەیهێنێتەدی  کارێکدایە کە  لە  لە سەرەتادا  ئەو  کارنامەی  بێشەرمی 

دەیخاتە مەترسیيەوە.

هەمان  )ب��ە  بکەم  ک��اروب��ارە  ل��ەو  ب��اس  نییە  کێشەیەکم  م��ن 

دووری  ئ��ەودا  و  من  نێوان  لە  بکەین(  وا  پێویستە  کە  شێوەیەی  ئەو 

ئاڵۆز  )بەشێوەیەکی  ئێمە  روبەڕووبوونەوەی  دەگەیشتە  یان  دروستدەبوو 
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لەبارەی  هەڵچوون،  لەگەڵ  تێکەڵ  کات  هەندێک  ئەو،  لە  بێجگە  یان 

بابەتە بچووک و گەورەکان( چونکە ئەوانە هەرگیز توانای ئەوەیان نەبوو 

هاوڕێیەتیمان ساردبکەنەوە و لەگەڵ سەرجەمی ئەو جیاوازیانەدا من ئەوم 

دەیتوانی  کە  شتێک،  هەر  ئەوەی  لەگەڵ  دەزان��ی.  خۆشەویستترین  بە 

ببێتەهۆی جیابوونەوە، یان دوورکەوتنەوەی ئێمە لە یەکتری، من هەرگیز 

توانای ئەوەم نەبوو چاودێری ئەوە بکەم، کە بەسەر ئەو دێت یان بە 

مێشکیدا دێت. من لە دڵەوە لەبەر سەرجەمی ئەو شتانەی، کە لە رێگەی 

ئەوەوە سەردەمی گەورەیی منی گرتەوە و دێرینیەکەی بۆ ئەو کۆبوونەوە 

دادوەریانە دەگەڕێتەوە کە ئێمە ئێستا بیری لێدەکەینەوە و لە بەرامبەر 

ئەوەشدا کە جێگرەوەیەکی نابێت، لە هەمان دۆخدام. 

بە دڵنیاییەوە ئەوەی کە ئەمڕۆ لە هەر شتێکی تر بەرجەستەترە 

و لەبەرچاومە، زیندوتر، نزیکتر و پڕ بەهاتر لە هەموو شتێکە، سیمای 

جوانی لویی-ە، بەو ناوچەوانە بەرز و پێکەنین و هەرشتێکی تر لەودا، لە 

ساتەکانی ئارامیدا هەر شتێک کە نەرم ونیان دەردەکەوێت.

ئەو  درەوشاوەیی  دەردەکەوێت،  زیندوترین  بە  ئەمڕۆ  ئەوەی 

روخسارەیە کە بەیەکەوە دەرخەری نەرمی و رەقییە و بەردەوام لەنێوان 

دەسەاڵتخوازی و ئارامگرتندا شوێنگۆڕکێدەکات، بە هەمانشێوە کە تاوناتاوێک 

هەڵچوونەکانی ئەوەیان لەخۆدەگرت. ئەوەی لە هەر شتێک زیاتر لەودا 

خۆشمدەوێت، کە لەوانەیە هەمان ئەوە بێت من بۆ خۆی کێشدەکات، 

و  دەیانناسی  من  لە  باشتر  کەسانیتر  کە  بووە،  ئەوەو  بەهۆی  ئەوەش 

زیاتر لێیەوە نزیکبوون، واتا و گەورەیی خۆی بوو، گەورەییەکی تایبەتی 

هاوشێوەی شوێنێکی نمایشی سیاسی تراژیدی کە تێیدا کارێکی گەورەتر لە 

ژیان هەیە، کارێک کە جەستەی راستەقینەی ئەکتەرەکانی تێکدەشکێنێت، 

یان بەالڕێدادەبات. کاتێک کە دەنگدانەوەی ناوە تایبەتیەکان هاوشێوەی 
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تیر، یان کوێرە رێگە، لە بەرامبەر سەرزەویيەک کە مەبەستە ئازادبکرێت، 

وەک  ناوی  کۆمەڵێک  ئالتۆسێر،  لەبارەی  گشتی  وتەی  کۆدەکرێتەوە، 

)مۆنتسکیۆ، رۆسۆ، مارکس، یان لینین( دەداتەوە.

کەسانێک کە هەندێک کات لە پشت پەردەی نمایشە سیاسیەکەوە 

ئامادە دەبن و تێڕوانینێکیان بۆ ئالتۆسێر هەبوو، ئەوانەی سەردانی بەشی 

چاودێری نەخۆشخانەیان کرد و لەگەڵیدا مانەوە، بە باشی ئاگادارن ئەگەر 

یادی کەسانی وەک پاسکال و دايستایۆفسکی و نیتچە و ئارتو نەکەنەوە، 

شتێک قەرزداری راستی دەبن. 

لە ناخی بوونمدا دەزانم ئالتۆسێر دەنگی من نابیستێت، ئەو تەنیا 

لە ناخی مندا گوێی لە من دەبێت، لە ناخی ئێمەدا، من دەزانم لە ناخی 

خۆمدا دەنگی ئەو لە بەرامبەرمدا دەوەستێتەوە و ناهێڵێت وانیشان بدەم 

کە لەگەڵ ئەو دەدوێم، هەروەها من دەزانم، کە ناتوانم شتێک فێری ئێوە 

بکەم، کە لێرە ئامادەبوون، چونکە لێرە ئامادەبوون.

بەاڵم بە ئاسمانی ئەم ئارامگایەوە، لەسەروو ئێوەوە، من دەچمە 

خەیاڵەوە و رووی وتەکانم لەو کەسانەیە، کە بەدوایدا هاتوون یان هەر 

لە ئێستاوە بە دوای ئێمە و ئەو کەسانەی کە من دەیانبینم هاتوون، زۆر 

بەپەلەن، هەلی تێگەیشتن، شیکار، رێکخستن، چاکسازی، کەمکردنەوە، 

سنوردانان، ئاسانکردن و دادوەریان نییە.

بە واتایەکیت ر خائینەکان، ئەو کەسانەی کە هەن نین، کە نەزانن 

لێرە نەبن، لێرەدا چارەنووسێکی تاک، بابەتی پەلەقاژێیبوون، ئەندێشەکان، 

سیاسەت بە شێوەیەکی جیانەکراوە لەنێواندایە. من داوا لە ئەوان دەکەم 

هەوڵبدەن و کاتێک تەرخانبکەن و گوێمانلێبگرن، بۆئەوەی ئارامگرانە ئەو 

نهێنیانە بکەنەوە، کە لە سەردەمی ئێمەدا دەتوانرێت لەبارەی ژیان، کارنامە 

و ناوی لویی ئالتۆسێر نیشانبدات یان پشتڕاستیبکاتەوە. نەک تەنیا لەبەر 
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ئەوەی ئەم چارەنووسە شایانی رێزە، بەڵکو لەپاڵ ئەم زامە کراوانەدا، ئەو 

زام و ئومێدانەی ئەوان لەم چارەنوسەدا دوبارە دەیناسن، بێگومان ئەوەی 

بۆ بیستن، خوێندنەوە، پەی بردن بە ئەندێشە و ئەنجامدان بەجێماوە، 

شتێکی مەترسیدار فێری ئەوان دەکات. 

یادگاریەی  ئەو  کاتەی  ئەو  تا  واتە  زیندووم،  کاتەی  ئەو  تا  من 

لویی ئالتۆسێر الی من دایناوە، بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو بژیم، لە ناخی مندا 

بپارێزرێت، ئەمە ئەو شتەیە پێمخۆشە بیرى ئەو کەسانەی بێنمەوە، کە لەم 

سەردەمەنین، یان کاتی ئەوەیان نەبووە روویتێبکەن. ئەمە ئەو شتەیە کە 

ئومێدم پێی هەیە رۆژێک بە روونی دەریبڕم، بێئەوەی ماڵئاوایی لە لویی 

ئالتۆسێر بکەم. ئێستا دەمەوێت هەلی قسەکردن بەو بدەمەوە بۆ دوا وتە.

دوێنێ شەو تا درەنگانێک بەرهەمەکانی ئەوم دەخوێندەوە، بەاڵم 

یان  بڕیارێکبدەم،  خوێندنەوەیەوە  لەبارەی  ئەوەی  پێش  وتەیەی  ئەم 

هەڵبژێرم خۆی سەپاند بۆ ئەوەی لێرەدا بیگێڕمەوە، کە لە یەکەم کارەکانی 

ئەوە، »بەڵێ، ئێمە لە سەرەتادا ئەو ئۆرگانە یەکماندەخات کە نمایشە، 

بەاڵم ئێمە بە قوڵی زیاتر لە رێگەی هەمان ئەو ئەفسانانەوە یەکدەگرین، 

هەمان ئەو بنچینانەی، کە ئێمە بێئەوەی دەریبڕین، کۆتوبەندمان دەکات، 

بەڵێ،  ژیاوە.  بەشێوەیەکی خۆویستانە  ئایدۆلۆژیایەی کە  ئەو  بە هەمان 

میالن(  نوست  )ئێڵ  وەک  هەژارانەیە،  زۆر  نمونەیە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ 

ئێمە هەمان نان دەخۆین، توڕەیی و هەڵچوونی هاوشێوە تاقيدەکەینەوە 

و وڕێنەی لەوشێوەیە )بەالیەنی کەمەوە لە بیری خۆماندا، شوێنێک کە 

لە  ئەگەر  گاڵتەمانپێدەکەن(،  نزیکە  رودانیان  ئەگەری  روداوان��ەی  ئەو 

نائومێدیدا باسێکیتر نەخەینە ناو باسەکەوە. بەڵێ، هاوشێوەی دایکی ئازای 

تاڵە  دەستپێکردووە،  هاوشێوەمان  شەڕێکی  خۆمان  ماڵی  لەبەردەم  دڵ 

موویەک لەوالتری خۆمان، لە ناخی خۆماندا، هەمان کوێری، خۆڵەمێشێکی 
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لەوشێوەیە لە چاوانماندا و هەمان ئەو خاکەی ناو دەممان. ئێمە لە هەمان 

ئێوارە و سپێدەوە پشکی خۆمان وەردەگرین، واتە بێئاگاییمان. ئێمە لە 

چیرۆکێکدا هاوبەشین و هەموو شتێک لێرەوە دەستپێدەکات.«

سەرچاوە:

http://www.bashgah.net



15
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

لویی ئاڵتۆسێر و ماركس
لە فارسییەوە: ئاكام بەسیم
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زۆربەی ئەم بابەتە لەسەر بابەتێكی »كەمالی رەزەوی« بە ناونیشانی 

»تێڕوانینێكی كورت لە چەمكە گرنگەكانی تیۆری كۆمەاڵیەتی لویی ئاڵتۆسێر« 

لەو  لێگیراوە.  رەخنەی  بووە  پێویست  كە  جێگایەدا  لەو  ئامادەكراوە. 

جێگایانەی كە وتەی ئامادەكارە لە نێوان دوو كەوانەدا »« دیاریكراوە. 

ژیانی تراژیدی و سیاسی ئاڵتۆسێر

»لویی پییەر ئاڵتۆسێر« )بە فەرەنسی: Louis Pierre Althusser( لە 

رێكەوتی 16ی ئۆكتۆبەری ساڵی 1918 لەجەزایر لەدایكبووە. دوای مردنی 

باوكی، لەگەڵ دایك و خوشكەكەیدا كۆچی كرد بۆ شاری »مارسیلیا« لەفەرەنسا. 

لەخوێندنگەی »لیسە دۆپارك« سەركەوتووانە خوێندنی دواناوەندی تێپەڕاند 

بەناوبانگی  خوێدنگەی  لەتاقیكردنەوەی  1939دا  ساڵی  لەسێپتەمبەری  و 

»ئێكۆل نۆرماڵ سووپریوێر«  توانی سەركەوتوبێت و لەو زانكۆیەی پاریس 

وەك خوێندكار وەرگیرا. لەوێ كاسۆلیكێكی دەمارگیر بوو. بەردی بناغەی 

ئایینی.  چاالكی  دەستیدایە  و  دانا  مەسیحی  خوێندكاری  بزووتنەوەیەكی 

جێگەو شوێنی پەروەردەی »ئاڵتۆسێر« بەراستی شیاوی بیرمەندێكی گرنگی 

كاتێك  خوێندی.  بەناوبانگدا  زانستگەیەكی  و  لەزانكۆ  چونكە  فەرەنسییە، 

شەڕی جیهانی یەكەم دەستیپێكرد چووە ناو سوپای فەڕەنساوە و لەالیەن 

ئەڵمانییەكانەوە بەدیل گیرا و چەندین ساڵ دیلێتی الی نازییەكان، بووە هۆی 

ئەوەی تووشی چەندین جۆر نەخۆشی دەروونی و جەستەیی ببێت. لەدوای 

رزگار بوون مەیلی بۆ ماركسیزم جواڵ. ئاڵتۆسێر ساڵی 1946 لەگەڵ ژنێكی 
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شۆڕشگێڕ و جولەكەی خەڵكی لیتوانیا بەناوی »هێلێن ریتمێن« ئاشنا بوو و تا 

كۆتایی تەمەنی لەگەڵی مایەوە. ئاڵتۆسێر لەساڵی 1948دا چووە ریزی حزبی 

كومۆنیستی  حزبی  ریزەكانی  بۆ  ئاڵتۆسێر  رۆیشتنی  فەڕەنسا.  كومۆنیستی 

فەرەنسا، هاوكات بوو لەگەڵ جیابوونەوەی »موریس مێرلۆپۆنتی« لەو حزبە. 

ئاڵتۆسێر لە بەشی زۆری تەمەنیدا لە سیما ناسراوەكانی حزبی كومۆنیستی 

بیروبۆچوونەكانی  كاریگەری  بوو.  پاریس  ناسراوی  كەسایەتی  و  فەرەنسا 

و  رادیكاڵ  كەخوێندكارانی  1960دا  دەیەی  ساڵەكانی  لەدوایین  ئاڵتۆسێر 

واڵتە  ئەو  سیاسی  هەڵسووڕانی  ناوەندی  فەرەنسا  كرێكارییەكانی  یەكێتییە 

بوون، بەلوتكەی خۆی گەیشت. هەر لەو ساڵەدا لەزانكۆدا وانەی فەلسەفەی 

یەكێتی  لەسیستمی  رەخنەی  بەئاشكرا  ئاڵتۆسێر  دەوتەوە.  خوێندكاران  بە 

شتی  و  بۆرۆكراتیك  لەسیستمی  رەخنەكانی  ب��ەاڵم  دەگ��رت،  سۆڤییەت 

سۆڤێت  یەكێتی  بەرامبەر  رادیكاڵ  رەخنەیەكی  نەیتوانی  هەرگیز  وابوو، 

پێشكەشبكات. ئەو ستالینی بەوە تۆمەتباردەكرد، كە پرەنسیپەكانی ماركس 

لە«سەرمایەی« چەواشەكردووە. ئەو ساڵی 1965 كتێبی »بەرگری لە ماركس« 

و »خوێندنەوەی سەرمایە«ی باڵوكردەوە. هەروەك لەدرێژەدا دەچینە سەر 

ئەو بابەتە هەوڵیدەدا، لەروانگەی خۆیەوە ماركس شیبكاتەوە. ئاڵتۆسێر كە 

لە دیلێتیدا تووشی چەندین جۆر نەخۆشینی دەروونی ببوو، لەرێكەوتی 19ی 

نۆڤەمبەری ساڵی 1980 بەدەستی خۆی هاوسەرەكەی خنكاند. هەر لەبەر 

نێردرا.  دەروونییەكان  نەخۆشییە  بۆ  ئان«  »سەنت  نەخۆشخانەی  بۆ  ئەوە 

پاریس  باكووری  بۆ  باشتربوونی  دوای  بوو،  نەخۆشخانەیەدا  لەو  ساڵ  سێ 

لەرێكەوتی  كۆتاییدا  لە  ئاڵتۆسێر  دا.  بەكارەكەی خۆی  درێژەی  و  رۆیشت 

22ی ئۆكتۆبەری ساڵی 1990 بەهۆی جەڵتەی دڵەوە ماڵئاوایی لەژیان كرد.

تیۆریسێنی  بەناوبانگترین  فەرەنسی و  فەیلەسوفی  ئاڵتۆسێر«  »لویی 

»ماركسیزمی پێكهاتەیی«)Structural Marxism(ە، ئاڵتۆسێریش وەك ماركس 
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ئەو  بۆچوونەكانی  و  باسەكان  و  قسە  لەسەر  تیۆرییەكەی  كە  )كەسێكە 

داڕشتووە( ئەگەر لەالیەكەوە كۆمەڵناس، یان تیۆریسێنێكی كۆمەاڵیەتی بوو، 

لەالیەكی دیكەوە فەیلەسوف بوو. ئاڵتۆسێر لە«ئێكواڵ نۆرماڵ سوپریوێر«ی 

بە  سەبارەت  دكتۆراشی  تێزی  خوێندبووی.  فەلسەفەدا  لەبابەتی  فەرەنسا 

هیگڵ، فەیلەسوفی بەناوبانگی ئەڵمانی نوسی و تا ئەو كاتەی لەدەیەی 1980دا 

لەئێكواڵ  هێنا،  خۆی  زانستی  بەتەمەنی  كۆتایی  هاوسەرەكەی  بەكوشتنی 

نۆرماڵ وانەی وتەوە و بەم پێیە دەبێت، سەرەتا وەك فەیلەسوفێك ناوی 

لێكدانەوەی كۆمەڵگە هێنایە. »لێرەدا قسە لەسەر  بۆ  بێنین، كەتیۆرییەكی 

سەركەوتوو  كۆمەڵگەدا  لەلێكدانەوەی  چەندێك  تیۆرییە  ئەو  ناكەین،  ئەوە 

بووە، دواجار باس لەو بابەتە دەكەین«.

لە  هەندێك  دەتوانین  جێگەیەی  ئەو  تا  هەوڵدەدەین  بابەتەدا  لەم 

گرنگترین تەوەرەكانی تیۆری ئاڵتۆسێر لێكبدەینەوە و تا ئەو جێگایەی بكرێت 

شیبكرێتەوە،  ئاڵتۆسێر  تیۆری  بەرلەوەی  بكەین.  ئاڕاستە  خۆمانی  رەخنەی 

پێویستە سەرنج بدرێتە سەر دوو گۆڕانكاری لە دۆخی رۆشنبیری فەرەنسا و 

ئەوروپا لەسەردەمێكدا، كە ئاڵتۆسێر سەرقاڵی بەدەستەوەدانی تێگەیشتنێكی 

بەشێوەیەكی  سەرەتا  بۆنەیەشەوە  بەم  هەر  بوو.  ماركس  لەكارەكانی  نوێ 

تیۆری  سەرەكییەكانی  خاڵە  دواجار  و  قسەدەكەین  بارەیەوە  لەو  كورت 

ئاڵتۆسێر شیدەكەینەوە.

ماركسیزمی  گەیشتنی  بەلوتكە  و  الو  ماركسی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە   •

هیومانیست

سەردەمی دوای كۆتایی هاتنی شەڕی جیهانی دووەم لە فەڕەنسا، 

ئەو سەردەمە بوو كە »دەستنوسە فەلسەفییەكانی« ماركس  و ژمارەیەك 

و  فەرەنسی  زمانی  سەر  وەرگێڕدرابوونە  دیكە  مێژوویی  گۆڕانكاری 

لەروانگەیەكی  بۆنەیەشەوە روانین بۆ ماركسیزم  باڵوكرابوونەوە. هەر بەو 
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هیومانیستی و ئیرادەگەرایانەوە پەرەی سەندبوو. لەم سەردەمەدا  ژمارەیەكی 

زۆر لە فەیلەسوفەكان و تیۆریسێنەكانی فەرەنسا، دەستبەكاری پێشكەشكردنی 

ئیرادە  و  وشیاری  رۆڵی  تێیدا  كە  بوون،  ماركس  لەكارەكانی  شرۆڤەیەك 

لەگۆڕانكارییەكاندا بەرجەستە دەبێتەوە. 

 »تێگەیشتنی »ئاڵتۆسێر« لە ماركسیزم و لە راستیدا پێداچوونەوەی 

پڕوپاگەندەی  گوشاری  لەژێر  لەالیەكەوە  ماركسیزمدا  بەسەر  ئاڵتۆسێر 

»شەڕی سارد«دا بوو، لەالیەكی دیكەوە بەو بۆنەیەوە بوو كە«سۆسیالیزمی 

كارەساتی  و  تاوان  كۆمەڵێك  ماركسیزمەوە  بەناوی  ستالین  و  راستەقینە« 

خوڵقاندبوو. ئاڵتۆسێر لەژێر ئەو گوشارەدا دەستی دایە پێداچوونەوە بەسەر 

ئەوی  الوێتی  سەردەمی  كارەكانی  خۆی  بەوتەی  و  ماركسدا  كارەكانی 

بەو  سەبارەت  تێبینییەك  پێویستە  لێرەدا  دانا.  لێكۆڵینەوەكانی  بنەمای  بە 

پڕوپاگەندەیە و ملكەچبوونی كەسانی وەك ئاڵتۆسێر، بەرامبەر پڕوپاگەندە 

دژەكومۆنیستییەكانی سەردەمی شەڕی سارد پێشكەش بكەین. راستییەكەی 

ماركسیزم  دامەزراوە.  باشتر  ژیانێكی  بۆ  ماركسیزم  بناغەی  بەردی  ئەوەیە 

بانگەشە  ماركسیزم  دەكات،  دیاری  لەچەوساندنەوە  مرۆڤ  رزگاری  رێگای 

بۆ یەكسانی مرۆڤەكان لەبواری ئابوری و سیاسیی دەكات، ماركسیزم هێزی 

ئامانجی  كەوایە  دەكات....  گۆڕانكارییە دەستنیشان  ئەو  چارەنووس سازی 

ناتوانێت  ئامانجیش  لەماركسیزمدا  پێیە،  بەم  ئینسانییە.  بەگشتی  كومۆنیزم 

پاساوی ئامرازی گەیشتن پێی بێت. كەوایە ماركسیستەكان ئازاریان بەئاژەڵیش 

ناگات، بەاڵم ستالین كارێكی كردبوو ئەگەر ماركس بۆ خۆی زیندوو بووایە، 

بەدڵنیاییەوە هەر ئەو قسەیەیدەكرد، كە بەسۆسیال دیموكراتەكانی وت، »من 

ماركسیست نیم«. ئەو تاوانانەی لە یەكێتی سۆڤێت و دوای بەالڕێدابردنی 

كومۆنیزم  بەناوی  سۆڤێتەوە  رژیمی  و  ستالین  لەالیەن  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی 

بە  ئەوەی  بۆ  ئاوەاڵ هێشتەوە  كومۆنیستی  دوژمنانی  دەستی  ئەنجامدران، 
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هەرجۆرێك بیانەوێت هێرش بكەنە سەر ماركسیزم. بەشێك لەوانەی خۆیان 

بوون و  پڕوپاگەندە دژەكومۆنیستییە  ئەو  تەسلیمی  دەزانی،  بەماركسیست 

بەچەپی  ئاماژە  دەتوانین  نمونە  بۆ  هەڵگەڕانەوە.  ماركسیزم  لەبنەماكانی 

نوێ یان كومۆنیزمی ئەوروپی بكەین كە لەژێر كاریگەری ئەو هەلومەرجەدا 

چۆن خۆیان بۆ ئەو پڕوپاگەندەیە بەدەستەوە بدەن و لەبنەماكانی ماركسیزم 

الدەدەن و ئامانجی سۆسیالیزم و حكومەتی كرێكاری لەبەرنامەكانیان الدەبەن. 

ئەمانە بۆ خۆش خزمەتی كردن بەئاغاكانیان پشتیان لە هەموو ئامانجەكانی 

پێشوویان كرد. 

ئەگەر ئەم جۆرە لە بەناو سۆسیالیزم نەیدەتوانی نمونەیەكی رادیكاڵ 

نەیدەتوانی  سۆڤێتیش  یەكێتی  بەدڵنیاییەوە  پێشكەشبكات،  لەماركسیزم 

نمونەیەكی رادیكاڵ لەماركسیزم پێشكەش بكات. حزب و لەسەروویەوە ستالین 

تێكشكێندرا  كرێكارییەكان  شورا  قۆرخكردبوو.  سۆڤێتی  یەكێتی  دەسەاڵتی 

بوون و تەنها بووكەڵەیەك لەیەكێتییە كرێكارییەكان مابووەوە و هیچ دەور 

و كاریگەرییەكیان لەسەر رەوتی رووداوەكانی ئەو واڵتە نەبوو و لەرێبەرانی 

بۆرۆكراتی یەكێتییە كرێكارییەكانی ئەوروپای رۆژئاوا خراپتر بوون. لەوەها 

بارودۆخێكدا كەش و هەوای پێویست بۆ پەرەسەندنی ئەو جۆرە لێكدانەوانە 

لەماركسیزم رەخسا. بەكورتی پێویستە بڵێین ماركسیزمی ئاڵتۆسێر بەرهەمی 

ئاوا  شرۆڤەیەكی  بەدەستەوەدانی  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم  بوو،  بارودۆخە  ئەو 

ساكار لەیەكێتی سۆڤێت و تەنها گرنگیدان بەالیەنی كەسایەتی ستالین بێگومان 

یەكێتی  بەالڕێداچوونی  و  بەسەرهەڵدان  پەیوەندیدار  راستییەكانی  هەموو 

سۆڤێتمان بۆ روون ناكاتەوە. بێ گومان گەلێك فاكتەری ئابوری، سیاسی و 

پیشەسازی لەئارادا بوون، كە پێویستە لەكاتی خۆیدا و لەجێگای خۆیدا قسەی 

لەسەر بكرێت، بەاڵم لێرەدا نەمەجالی ئەوەمان هەیە و نەپێویستیشە باسی 

ئەو بابەتە بكەین. ئەم پێشەكییە كورتەمان باسكرد، بۆئەوەی بچینە سەر 
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بابەتە سەرەكییەكە.«

و  تێگەیشتن  هەنگاویدا،  لەیەكەم  ئاڵتۆسێر  رویەكەوە،  لەهەموو 

تێڕوانینی خۆی بۆ ماركس لە رەتكردنەوەی ئەم بۆچوونە مرۆڤ-تەوەر و 

ئیرادەگەرایانە لەكاری ماركسدا ریزبەندی دەكات )كراییب، یان، 193-192، 

فرێتێر، لوك، الپەڕەی 34-36 و 44-40(.

نوسەر پێیوایە گەڕانەوە بۆ بەرهەمەكانی سەردەمی الوێتی ماركس 

باوبوونی  بەرامبەر  بوو  كاردانەوەیەك  ئەو،  لەكارەكانی  پێشكەشكردنی  و 

ماركسیزمی  ت��ەوەری  ئابوری  و  یەكالیەنە  دێتێرمێنیستی،  تێگەیشتنی 

دەیە  چەند  ماوەی  بۆ  ،كە  سۆڤێت  یەكێتی  ماركسیزمی  و  ئەرتەدۆكس 

بوو،  ماركسیزمدا  بەسەر  زاڵ  تێگەیشتنی  بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای 

بەتایبەتی لەیەكێتی سۆڤیەت و جەمسەری رۆژهەاڵتدا بانگەشەی بۆ دەكرا.

»بابزانین بۆچی ئەم جۆرە تێگەیشتنە لە ماركس سەر هەڵدەدات و 

ئایا بە راستی هەقیقەتێكی تێدایە؟! ماركسیزمی دێتێرمێنیستی و كومۆنیزمی 

و  ئابوری  ژێرخانی  لەنێوان  ئۆرگانیكیان  پەیوەندییەكی  سۆڤیەت  یەكێتی 

لە  میكانیكی  بەشێوەیەكی  بەڵكو  دانەدەنا،  سیاسی  و  كلتوری  سەرخانی 

پەیوەندی ژێرخان و سەرخان تێدەگەیشتن. ئەمانە رۆڵی سەرخانی سیاسی 

ئابوری بە فەرمی نەدەناسی. هۆكارەكەی  ئایدۆلۆژییان لەسەر ژێرخانی  و 

لەگەڵ  ماركسیزم  لە  لەوچەشنە  تێگەیشتنێكی  كە  دەگەڕایەوە،  بۆئەوە 

بەرژەوەندیەكانی ناسیۆنالیزمی ئەو واڵتانە دەهاتەوە. ناسیۆنالیزم دەیویست 

چ  بگرتایە،  بەدەستەوە  دەسەاڵتی  دەبووایە  بكات.  بۆرژوازیی  شۆڕشی 

لەماركسیزم باشتر! ماركسیزم دەیوت دەبێت دەسەاڵتی دەوڵەت بڕوخێت. 

خۆ ئەمانیش ئەوەیان دەویست. بەمشێوەیە ماركسیزم بوو بە ئایدۆلۆژیای 

ناسیۆنالیزمی بۆرژوایی بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت. 
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درێ��ژەی  لە  و  گرنگە  مەسەلەیەكی  ژێرخان  و  سەرخان  بابەتی 

بابەتەكەدا زۆرتر شۆڕدەبینەوە ناوی، بەاڵم پێویستە كە بە كورتی چاوێك 

بە روانگەی ماركسیستی ئەو مەسەلەیەدا بخشێنین: ماركس وتبوی هەموو 

گۆڕانكاری  سەربنەمای  لە  ئایدۆلۆژی  و  كلتوری  سیاسی،  بەرهەمێكی 

ژێرخانی  سەر  لە  سەرخانی  كاریگەری  قەت  بەاڵم  لێكدەدرێتەوە،  ئابوری 

كە  دەكردەوە  ئەوە  لە  جەختی  هەمیشە  هەمانكاتدا  لە  رەتنەكردبووەوە. 

رۆچینە  تۆزێك  با  ئێستا  دیاریدەكات.  لێكدانەوەدا سەرخان  لەدوا  ژێرخان 

بابەتی ژێرخان و سەرخانەوە، با بزانین ماركس و ئەنگڵس مەبەستیان لەو 

چەمكە چی بووە و لە بنچینەدا ماتریالیزمی دیالەكتیك دەڵێت چی:

»چینە كۆمەاڵیەتییەكان و مەیلە سیاسییە جۆراوجۆرەكان هەركامەیان 

ئەم  لە چەمكی ژێرخان و سەرخان هەیە.  دیاریكراوی خۆیان  تێگەیشتنی 

چینانەن.  ئەم  رێكخراوەیی  و  چینایەتی  بەرژەوەندی  هاوتەریبی  پێناسانە 

كۆمەڵناسی ماركسیستی لەم بوارەدا روانگەیەكی یەكپارچە پێشكەشدەكات: 

هەتا  كۆمەاڵیەتییە،  ژیانی  درێ��ژەی  سەرەتایی  مەرجی  بەرهەمهێنان 

بەرهەمهێنان نەبێت، ژیانی كۆمەاڵیەتی هیچ مانایەكی نییە. دەبێت مرۆڤەكان 

خۆیان  ژیانی  پێویستییەكانی  مرۆڤەكان  لەبەربكەن.  جل  بخۆنەوە،  بخۆن، 

دەبەستن.  بەیەكەوە  پەیوەندی  بەرهەمهێناندا  لەرەوتی  و  بەرهەمدەهێنن 

ئەم پەیوەندییانە سەربەخۆ لە ئیرادەی ئەوانە و لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی 

گەشەی هێزەكانی بەرهەمهێناندا جیاواز بووە. مێژووی مرۆڤایەتی لە بەشی 

هەرەزۆری جیهاندا، شێوەی بەرهەمهێنان و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی كۆمۆنەی 

بینیووە.  بەخۆیەوە  سەرمایەداری  و  دەرەبەگایەتی  كۆیلەداری،  سەرەتایی، 

لەهەر كام لەم سەردەمانەدا، سەرخانی یاسایی، سیاسی، كلتوری، ئەخالقی 

و شێوەكانی تایبەتی وشیاری كۆمەاڵیەتی لەسەر بنەمای ئەم پەیوەندییانە، 

پێویستییەكانی  بەرهەمهێنانی  رەوتی  لە  مرۆڤەكان  كە  پەیوەندییەك  واتە 
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كۆیلەداری  سەردەمی  پێكدێت.  دەیبەستن،  یەكتری  لەگەڵ  خۆیاندا  ژیانی 

لەگەڵ  ژیانی كومۆنی سەرەتایی، كە بەشێوەی هاوبەش و یەكسان  لەچاو 

یەكتری دەژیان، لەبواری مێژووییەوە هەنگاوێك روو لە پێشەوە بوو. لە 

كومۆنی سەرەتاییدا مرۆڤەكان هەرگیز نەیاندەتوانی زیاتر لە پێویستییەكانی 

خۆیان بەرهەم بێنن و هەمیشە برسی بوون، بەاڵم لەسەردەمی كۆیلەداریدا 

ئەو دەرفەتە رەخسا كە زیادەی بەرهەم بێتەكایەوە. كاری كۆیلەكان رێگای 

بەچینەكانی دیكەی كۆمەڵگەدا بپرژێنە سەر كاری فیكری. بیركردنەوە و كاری 

فیكری پێویستی پێشكەوتنی ژیانی مرۆڤ بوو. زانستەكان و تەكنیك و زانیاری 

مرۆڤ لەهەموو بوارێكدا لەئاكامی كاری كۆیلەكان و پەیوەندی بەرهەمهێنانی 

دەرەوە  هاتە  بەستێكی سەرەتایی  لەبن  كۆمەڵگە  گەشەیانكرد.  كۆیالیەتیدا 

كە پێشووتر لەگەڵی بەرەوڕوو بوو. كۆمەڵگەی مرۆیی درێژەی بە گەشەی 

شێنەیی خۆی دا هەتا گەیشتە قۆناغێك، كە ئەم سیستمە كۆمەاڵیەتییە لە 

ئاكامی گەشەی هێزەكانی بەرهەمهێنەردا بەبن بەست گەیشت. ئەم جارەش 

كۆمەڵگە بۆ دەرچوون لەم بن بەستە توێكڵی پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانی 

هەڵدڕی و رێگای پێشڕەوی دواتری هەمواركرد. ئەم رەوتە درێژەی هەبوو 

تا بە سەردەمی سەرمایەداری و شۆڕشەكانی بۆرژوازی گەیشتین.

سەرخانی  و  ژێرخان  كە  دەشوبهێنێت  بەبینایەك  كۆمەڵگە  ئەنگڵس 

هەیە. ژێرخان بەئابوری كۆمەڵگە و پەیوەندییەكانی خاوەندارێتی دەڵێت: 

كە ئامرازەكانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان لەخۆدەگرێت 

باوەڕ،  و  بیر  كەلتوور،  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  وشیاری  بە  سەرخانیش  و 

سیستمی یاسایی و دادوەری دەڵێت. 

كە  لەهەمانكاتدا  ئاڵتۆسێر  دەڵێت:  باسەكانیدا  لەدرێژەی  نوسەر 

رابگرێت،  ماركس  ئەمدواییانەی  تیۆری  سەرەكی  چوارچێوەی  دەیویست 

نەبوو.  لەمێشكدا  تەوەری  ئابوری  ماركسیزمی  بۆ  گەڕانەوە  بیری  بەاڵم 
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جیاوازی ئەو لەگەڵ ماركسیزمێك كە مرۆڤ بەتەوەری سەرەكی دەزانێت، 

نوێ  سەنتێزێكی  دەیویست  ئاڵتۆسێر  نەدەكرد.  گەرەنتی  پاشەكشێیەی  ئەم 

مرۆڤ  تێڕوانینی  رەتكردنەوەی  وێڕای  كە  پێشكەشبكات،  ماركس  لەكاری 

لەدوایین  ماركس  تیۆری  پاراستنی چوارچێوەی  و  ماركس  تەوەر و هیگڵی 

قۆناغی ژیانیدا، لە ئێكۆنۆمی بەر لەویش خۆی جیابكاتەوە، بەاڵم نەیتوانی 

و لەكۆتاییدا كەوتە باوەشی ئێكۆنۆمیزمەوە. )لەدوایدا لەسەر ئەم مەسەلەیە 

قسە دەكەین.(

سەرهەڵدانی تیۆری پێكهاتەگەرایی لە فەرەنسا

هەر لەو سەردەمەدا كە ئاڵتۆسێر سەرقاڵی پێداچوونەوەی بۆچوونەكانی 

ماركس بوو، شەپۆلێك لەمەیل بەپێكهاتەگەرایی لەنێو بیرمەندانی فەرەنسیدا 

پەیدابوو، كە كاریگەری لەسەر كەش و هەوای رۆشنبیری ئەو كاتی فەرەنسا 

پێكهاتەگەرایی   1960 دەیەی  لەناوەڕاستی  دەنێت  دانبەوەدا  »فێرتێر«  دانا. 

لەژیانی فەرەنسییەكاندا مۆدێلی بێ ركابەر بوو«. هەڵبەت ئاڵتۆسێر هەمیشە 

هەر  ئاڵتۆسێر  دەكرد.  خۆی  لەسەر  پێكهاتەگەرایی  كاریگەری  لە  حاشای 

»ئایدۆلۆژیای  بەجۆرێك  پێكهاتەگەراییشی  هیومانیستی  ماركسیزمی  وەك 

سەرمایەداری« دەزانی. )بۆ زانیاری زیاتر لەسەر پێداگری ئاڵتۆسێر لەسەر ئەوەی 

الپەڕەی  لە«كرایب«،  چاو  بووە،  بۆرژوازی  ئایدۆلۆژیای  پێكهاتەگەرایی  كە 

193، سەبارەت بەتێڕوانین بۆ ماركسیزیمی هیومانیستی وەك ئایدۆلۆژیایەك 

بكەن(، هەروەها چاو لەم قسەیەی ئاڵتۆسێر بكەن كە دەڵێت: »ئێكۆنۆمیزم 

و ئایدیالیزمی ئەخالقی )ئەمڕۆكە، هیومانیزم( دژایەتییەكی بنەڕەتییە )لەدژی 

و  سەرچاوەدەگرێت  بۆرژوازییەوە  روانگەیەكی  لە  كە  ماركسیستی(  تیۆری 

واتە  جیهانبینییە،  ئەم  نوێی  فەلسەفی  شێوەی  هەیە.  ب��ۆرژوازی  ریشەی 

و  فینۆمینۆلۆژیایە  ئەگزیستانسیالیستی   Subjective هزری  و  نیوپۆزەتیڤیزم 
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پێكهاتەگەرایی  یان  ستراتكتۆرالیزم  كە  ئایدۆلۆژیا،  مرۆییەكاندا،  لەزانستە 

پێدەوترێت« )ئاڵتۆسێر، الپەڕەی، 54(. لەو پەرەگرافەدا دەبینین، كە ئاڵتۆسێر 

پێی وایە ریشەی ئێكۆنۆمیزم، هیومانیزم، نیوپۆزەتیڤیزم، ئەگزیستانسیالیزم و 

فینۆمینۆلۆژیا بۆرژوازییە، بەاڵم هەندێك لەشرۆڤە كارانی ئاڵتۆسێر جەختیان 

كردووەتەوە كە ئەم كارەی ئاڵتۆسێر »ناوەرۆكی سیاسی« هەبووە« )كرایب، 

ئاڵتۆسێر  وتویانە،  لەشرۆڤەكارانی  ژمارەیەك  لەبەرامبەردا   .)193 الپەڕەی 

ئەوەی  بەاڵم   .)47 الپ��ەڕەی  )فێرتێر،  نەبووە  ئاشكرا  ستراكتۆرالیستێكی 

كاریگەری  كەنیشانەكانی  ئەوەیە  هاوڕان  لەسەری  ئاڵتۆسێر  شرۆڤەكارانی 

ناوی  ئەگەر  بەرچاوە،  لەكارەكانیدا  ستراتكتۆرالیزم  لە  ئاڵتۆسێر  وەرگرتنی 

ستراكتۆرالیزمی  بەدڵنیاییەوە  نەخێر،  یان  دابنێین،  لەسەر  ستراتكتۆرالیستی 

فەرەنسی كاریگەری لەسەری هەبووە.

ئاڵتۆسێر لەدوو الیەنەوە كاریگەری لەسەر بووە: الیەنی یەكەم بۆ 

باسی سەرەتایی سەبارەت بەمەیلی ئاڵتۆسێر بۆ رەتكردنەوەی مرۆڤ-تەوەری 

لە لێكدانەوەی كۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە: »مرۆڤەكان هەر لەكۆنەوە تووشی 

ئەو خۆشباوەڕییە بوون، كە لە ئیرادەیاندا ئازادن، ئەوەش لە بارێكدایە كە 

بەردەوام لەژێر دەسەاڵتی كۆمەڵێك یاسادا بوون، كە لێی ئاگادار نەبوون« 

)رۆیتێرز«، الپەڕەی 22(. 

»بەم شێوەیە دەبینین ئاڵتۆسێر رۆڵی مرۆڤ لەمێژوو رەت دەكاتەوە. 

پێشكەوتنی  یەكەم  بوو؟«  چی  بابەتەوە  لەو  ماركس  بۆچوونی  بزانین  با 

فیكری ماركس نە لەبواری ئابوری كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا و نە لەبواری 

سیاسی و چۆنێتی حكومەتی كرێكاریدا بوو. ئەو لەهەنگاوی یەكەمدا دەست 

ماركس  دەبات.  فەلسەفە  واتە  زانستی،  روتەڵی  ئاستی  ترین  بنەڕەتی  بۆ 

و  لەگەڵ سروشت  پەیوەندی مرۆڤ  بۆوە.  بنەڕەتی  پرسیارێكی  روبەڕووی 

پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ دەوروبەری چۆنە؟ بەر لەماركس دوو بۆچوون زاڵ 
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بوون و هەر كامیان لەروانگەی خۆیانەوە وەاڵمی ئەو پرسیارەیان دەدایەوە. 

ماركس ئەو دوو بۆچوونەی خستە ژێر پرسیارەوە. لەالیەكەوە روانگەیەك 

ماددی  لەجیهانی  حاشای  و  مابۆوە  ناوەڕاست  سەدەكانی  ئیالهیاتی  لە  كە 

دەوروبەر دەكرد و بانگەشەی بۆ ئایدیالیزم دەكرد. ئەم بۆچوونە هەر چەشنە 

دەگەڕاندەوە،  ئایدیالیستی  هۆكاری  بۆ  مرۆڤی  لەدەوروبەری  گۆڕانكارییەك 

بەاڵم لەالیەكی دیكەوە ماتریالیزمی میكانیكی سەردەمی رێنیسانسی فەرەنسا، 

هەروەها مەكتەبی ئیمپریالیزمی ئینگلیزی بوو كە دژی ئەم جۆرە فەلسەفە 

لەسەر  جەختیان  مەكتەبانە  لەم  كام  هەر  گرتبوو.  سەنگەری  ئایدیالیستییە 

دەرەوە  جیهانی  گۆڕانكاری  هەستی  تاقیكردنەوەی  یان  مادە،  رەسەنایەتی 

لەروانگەی  سەربەخۆیە.  دەسەاڵتێكی  مرۆڤ  بیری  پێیانوابوو  دەك��ردەوە، 

ئەم مەكتەبانەوە دەوری وشیارانەی مرۆڤ لەپێكهێنانی گۆڕانكاری لەجیهانی 

دەوروبەری خۆی زۆر كەم بوو، گرنگیەكی ئەوتۆیان بەپراكتیكی مرۆڤ نەدەدا. 

یەكێكیان لەبنەڕەتدا حاشای لەم جیهانە مادییە دەكرد و گۆڕانكارییەكانی بۆ 

كۆمەڵێك رووداوی هزری دادەشكاند. ئەوەیتریان جەختی لەسەر رەسەنایەتی 

مادە دەكردەوە، گۆڕانكارییەكانی جیهانی سەربەخۆ لەهەر چەشنە هۆكارێكی 

غەیرەمادی دەزانی. بەم پێیە كەسێك كە بەدەست نەهامەتییەكانی كۆمەڵگەی 

سەرمایەدارییەوە دەینااڵند و بەیەكێك لەو دوو جیهانبینییە خۆی تەیاركردبوو، 

كارێكی ئەوتۆی پێنەدەكرا. یان دەبوایە بە پێشێل كردنی ئایینی دابمركایەتەوە 

یان ئەوەیە كە سیاسەتی ئارامگرتن و چاوەڕوانی بگرتایەتە بەر بۆ ئەوەی لە 

ئەنجامدا رۆژێك لەرۆژان رەوتی گۆڕانكاری ماددە لە داهاتوودا بەقازانجی 

كە  دانا،  بینییەكی  جیهان  بناغەی  بەردی  ماركس  بەاڵم  بگۆڕدرێت،  ئەو 

لەبەرامبەر هەر دووكی ئەم جیهانبینییەدا بوو. ئەویش وەك ماتریالیستەكانی 

بەر لەخۆی جیهانی ماددی دەرەوەی وەك حەقیقەتێك یان داتایەكی سەربەخۆ 

وەردەگرت، بەاڵم پێیوانەبوو گۆڕانكارییە سەربەخۆكان لەدەسەاڵتی مرۆڤدان. 
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گۆڕانكاری  ب��ەردەوام  دیاردەیەكە  دەوروب��ەری  ماددی  جیهانی  ماركس  بۆ 

بەسەردا دێت و رەوڕەوەی ئەم گۆڕانكارییە هەرگیز راناوەستێت، بەاڵم بەالی 

ماركسەوە ئەم گۆڕانكارییانە تەنها بەهۆكاری كیمیایی یان فیزیاییەوە نەبوون، 

بەڵكو لەهەمان كاتدا لەئاكامی چاالكی یان پراكتیكی مرۆڤدا روو دەدەن.

ماركس لێرەوە بۆ دۆزینەوەكەیتری دەچێت. ماركس لە هەمانكاتدا 

روونی دەكاتەوە دەستبەجێ پاش ئەوەی مرۆڤەكان ژیانی خێڵەكی و سەرەتایی 

راوەوە  و  میوە  گژوگیا،  كۆكردنەوەی  لەرێگەی  تەنیا  و  تێپەڕاند  خۆیان 

نەدەژیان و ناچار بوون بۆ پاراستنی »مانەوە«ی خۆیان روو لە بەرهەمهێنان 

دانا،  خۆیان  دەوروب��ەری  سروشتی  لەسەر  كاریگەرییان  لەالیەكەوە  بكەن، 

گۆڕانكارییان  وردە  وردە  خۆیان  هەڵسووڕانی  و  بەهەوڵ  لەالیەكیترەوە 

هاوبەشی  و  سەرەتایی  ژیانی  لەالیەكیتریشەوە  هەروەها  بەسەرداهێنا، 

لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییەكی  ناو  نایە  پێیان  و  نا  وەالوە  رابوردوویان 

یەكتری كە سەرچاوەكەی چاالكی بەرهەمهێنان بوو. ئەم پەیوەندییە تازانە 

وردە وردە بواریان بۆ پێكهاتنی چینەكان خۆشكرد و بەپەیدابوونی چینەكان 

خەباتی چینایەتی بوو بەهێزی بزوێنەری مێژوو. كۆمەڵگەی سەرمایەداری بۆ 

ماركس كۆمەڵگەیەكی لەو چەشنە بوو، بەاڵم ئەم جارە ئەم  جارە خەباتی 

پرۆلیتاریا و بۆرژوازی رەوتی گۆڕانكارییەكان دیاری دەكات.«)ئارمانەكان و 

خۆشباوەڕییەكان، جەعفەر رەسا(.

ساڵ  چەند  واتە  بوناپارت«دا،  لویی  برومێر  لە«هەژدەیەمی  ماركس 

 ...« دەستپێدەكات:  شێوەیە  بەو  قسەكانی  یەكەم  دەستنوسەكانی  دوای 

دڵخوازی  بەپێی  نەك  بەاڵم  مێژوون،  خوڵقێنەری  خۆیان  بۆ  مرۆڤەكان 

لەبارودۆخێكدا  بەڵكو  هەڵیانبژاردووە،  خۆیان  كە  لەبارودۆخێكدا  و  خۆیان 

كە لەرابوردووەوە بەمیرات پێیان گەیشتووە و بەشێوەی راستەوخۆ لەگەڵی 

بەرەوڕوون...«« 
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ستراتكتۆرالیستەكانەوە  بۆچوونی  لە  ئاڵتۆسێر  بۆچوونەی  ئەو 

سەرچاوەی دەگرت. ئەوان ئەوەیان رەتدەكردەوە، كە دیاردە كۆمەاڵیەتی 

بەپێچەوانەوە  بۆداڕێژراون،  بەرنامە  بڕیاردانی  بەرهەمی  كەلتوورییەكان  و 

مرۆڤەكانیان بە بەرهەمی نادیاری روتەڵ و بێ دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی دەزانی 

)فێرتێر: الپەڕەی 48( الیەنێكی دیكە ئەوە بوو بۆ تێگەیشتنی زانستی لەوەی 

ناڕاستەوخۆ  بەشێوەی  ببینین. هەقیقەت  نییە  ئەوە بەس  تەنها  روو دەدا، 

دەرك ناكرێت، بەڵكو بۆ تێگەیشتن لەهەقیقەت پێویستە توێژاڵە نهێنییەكان 

بدۆزینەوە و لێكی بدەینەوە. )توسلی، الپەڕەی 164(.

چەمكە گرنگەكانی تیۆری كۆمەاڵیەتی ئاڵتۆسێر

ئەوەی وەك ماركسیزمی ستراتكتۆرالیزم دەناسێندرێت و ئاڵتۆسێریش 

تیۆریسێنی(  گرنگترین  بڵێین  وایە  باشتر  )یان  تیۆریسێنەكانی  لە  بەیەكێك 

دەناسرێت، لەچەند خاڵدا روون دەبێتەوە:

پێكهاتە  لەو  لێكۆڵینەوە  لە  حەزی  ستراكتۆرالیست  ماركسیزمی   .1

شاراوانەیە، كە بەسەر كۆمەڵی سەرمایەداریدا زاڵە. 

2. بەباوەڕی ئاڵتۆسێر لەنێو ئەو پێكهاتانەدا تەنها پێكهاتە، یان ئاستی 

و  سیاسی  پێكهاتەی  یان  ئاست  نییە.  دیاریكەری  رۆڵی  و  گرنگ  ئابوری 

ئایدۆلۆژیاش دەتوانن لە هەندێك كۆمەڵگە و قۆناغدا رۆڵی دیاریكەر بگێڕن 

بن.  سەربەخۆ  رادەیەك  تا  ئابورییەكاندا،  پێكهاتە  لەچاو  لەهەمانكاتدا  و 

سازە.  چارەنووس  ئابوری  پێكهاتەی  لێكدانەوەدا  دوایین  لە  كە  هەرچەند 

)پێشتر لەسەر ئەم بابەتە ئاوڕمان دایەوە. لەدواییدا قسەی زۆرتری لەسەر 

دەكەین(.

3. فاكتەری مرۆیی لەسەر گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتییەكان كاریگەرییەكی 

نییە. ئاڵتۆسێر پێیوایە ئەم بیرە كە مرۆڤەكان خاوەنی ئیرادەی سەربەخۆی 
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خۆیانن، نادروستە. مرۆڤەكان لەژێر دەسەاڵتی پێكهاتەكاندان.

ئەمانە ئەو خاڵە سەرەكییانەی ماركسیزمی ستراكتۆرالیستە و ئەگەر 

ئاڵتۆسێر  تیۆری  گرنگەكانی  چەمكە  لەسەر  وردتر  لێكۆڵینەوەی  بمانەوێت 

بكەین، رێنماییەكی باشن. بەم پێشەكییەوە ژمارەیەك لە گرنگترین بەشەكانی 

تیۆری كۆمەاڵیەتی ئاڵتۆسێر لێكدەدەینەوە.

PROBLEMATIC 1. پرۆبلۆماتیك

چەمكی  ئاڵتۆسێر  تیۆری  گرنگەكانی  و  بنەڕەتی  لەچەمكە  یەكێك 

پرۆبلۆماتیكە. دەوترێت ئاڵتۆسێر ئەم چەمكەی لە »ژاك مارتین« قەرزكردووە. 

ئاڵتۆسێر بۆ روونكردنەوەی ئەو چەمكە دەڵێت:

چاو  راستەقینە  یەكەكی  وەك  ئایدۆلۆژیایەك  هەموو  »دەبێت 

ئەو  پرۆبلۆماتیكی  ئەوەش  دەكاتەوە.  یەكپارچەی  شتە  ئەو  كە  لێبكرێت، 

لە  ئەوەی  بەبێ  دەربكێشین  فاكتەرێك  ناتوانین  پێیە  بەم  ئایدۆلۆژیایەیە. 

ماناكەیدا گۆڕانكاری بێتەئاراوە« )ئاڵتۆسێر بۆ ماركس، لەسەر زاری »فێرتێر«، 

پێكهاتەیەكی  ئاسۆی  لە  و  لەبوار  دەتوانێت  تەنها  »زانست   .)50 الپەڕەی 

تیۆری دیاریكراودا هەندێك پرسیار بێنێتە گۆڕێ، واتە لەناو پرۆبلۆماتیكی 

ئەو زانستەدا، كە چارەنووس سازە و مەرجی رەها و دیاریكراوی مسۆگەر 

بوونی ئەو زانستەیە« )ئاڵتۆسێر، لەسەر زاری توسلی، الپەڕەی 171(.

لەئەندێشە،  پەكپارچە  ئاڵتۆسێرەوە سیستمێكی  لەروانگەی  پێیە  بەم 

لەبواری دەروونییەوە یەكپارچەییەكی هەیە، كە گشت ئەو شتانە رێنوێنی 

ئاڵتۆسێر  هەیە.  سیستمەدا  لەو  وایە  پێیان  خەڵك  كە  دیاریدەكات،  و 

و  ئایدۆلۆژیایە  ئەو  »پرۆبلۆماتیك«ی  دەڵێت  دەروونییە  یەكپارچەییە  بەم 

بەمشێوەیە شیدەكاتەوە: »یەكەیەكی پێكهێنەری ئەندێشەیەكی كاریگەر، كە 

بواری ئایدۆلۆژیك دیاریدەكات« )هەر ئەو سەرچاوەیە(. لەجێگایەكی دیكەدا 
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لە شوناس كردنی پرۆبلۆماتیكدا دەڵێت: مەبەست لەوە »یەكپارچەیی تایبەتی 

فۆرماسیۆنێكی تیۆرییە. كۆمەڵە پرسیارێكە، كە بەسەر وەاڵمەكاندا زاڵە«. بەم 

پێیە پرۆبلۆماتیكی هەر بیرمەندێك سیستمێك لە چەمكەكانە، كە ئاڕاستەی 

پرسیارەكانی و لە ئاكامدا وەاڵمدانەوە بەپرسیارەكانی دیاری دەكات. 

وەرگرتووە،  ماركس  لە  پرۆبلۆماتیكی  چەمكی  دەڵێت  ئاڵتۆسێر 

ئەگەرچی ماركس هەرگیز راشكاوانە باسی ئەم چەمكەی نەكردووە، گوایە 

بەتایبەتی  و  ماركس  سەردەمی  ئایدۆلۆژیكی  لێكدانەوەی  لە  چەمكە  ئەم 

لە  بەشە  ئەم  ئاڵتۆسێر  وێنە  بۆ  دەبینرێت.  ئەڵمانی«دا  لە«ئایدۆلۆژیای 

قسەكانی ماركس لە ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی هێناوەتەوە:

»رەخنەگری ئەڵمانی... بەهیچ شێوەیەك وێنە فەلسەفیە گشتییەكانی 

لە  رەخنەگرانە  ئەم  كێشەی  تەواوی  راستیدا  لە  نەكردۆتەوە.  تاقی  خۆی 

سیستمی فەلسەفی بەرتەسكی هیگڵیەوە سەرچاوە دەگرێت. نەك تەنها لە 

وەاڵمەكاندا، بەڵكو لە پرسیارەكانیشدا جۆرێك لێڵی و نادیاری دەبینرێت« 

)ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی، الپەڕەی 52(.

بەاڵم ئامانجی ئاڵتۆسێر لە خواربوونەوە بەسەر چەمكی پرۆبلۆماتیك 

چییە؟ ئاڵتۆسێر دەیەوێت لەرێگەی ئەو چەمكەوە نیشانی بدات كە كارەكانی 

سەردەمی الوێتی ماركس لەگەڵ پرۆبلۆماتیكی ماركسیدا )یان تیۆری كۆتایی 

ژیانی ماركس( ناگونجێت، بەڵكو ئەم بەرهەمانە بەتەواوەتی لە چوارچێوەی 

پرۆبلۆماتیكی )هیگڵی و فیورباخی(دا داڕێژراون. لەم بەرهەمانەدا ماركس 

بیروباوەڕی خۆی لە رەخنە لە بۆچوونەكانی هیگڵ و فیورباخ و درێژەی 

هەمان پرسیارەكانی ئایدیالیزمی ئەڵمانی گەشە پێداوە. ئەوە لە كاتێكدایە، كە 

ماركس ساڵی 1845 بەتەواوەتی ناوكی خۆی لەم پرۆبلۆماتیكە »پساندووە«. 

هەر لێرەوە بەدووەم چەمكی گرنگ لەكارەكانی ئاڵتۆسێر دەگەین.
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EPISTEMOLOGICAL 2. پساندنی ئەپستمۆلۆژی

ئاڵتۆسێر لە پێداچوونەوەی ماركسدا هەوڵدەدات ئەو بابەتە نیشانبدات، 

تیۆرەكەی  لە  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  بەوالوە   1845 ساڵی  لە  ماركس  كە 

پێیە، ئەوەی ماركس  بەم  لێكدەترازێنێت.  ئەپستمۆلۆژیەوە  لەبواری  خۆیدا 

لە«ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی« و »تێزەكان دەربارەی فیورباخ«دا هێنایە گۆڕێ و 

گەیاند،  بەلوتكەی  »سەرمایە«دا  واتە  بەنرخەكەی،  بەرهەمە  لە  لەكۆتاییدا 

بە ئاڕاستەی پچڕاندنی بەتەواوەتی خۆی لە ریشەی هیگڵی، بیركردنەوەی 

سەردەمی الوێتی بووە:

بەشێوەیەكی  م��ارك��س  ئەندێشەی  »مەیلی  دەڵ��ێ��ت:  ئاڵتۆسێر 

چارەهەڵنەگر بەرەو وەالنانی رادیكاڵی هەموو سێبەرێكی كاریگەری هیگڵ 

)»رەخنە   1875 ساڵی  بەرهەمەكانی  لە  دەڕوات.  بیروبۆچوونەكانی  لەسەر 

بەواگنێر«(  تێبینییەك سەبارەت  )»چەند   1882 ساڵی  و  گۆتا«(  لەبەرنامەی 

بەئاشكرا ئەم بابەتە دەبینین. ماركس لە دۆخێكدا كە بێ بەزەییانە لەهەر 

باش  كاتدا  لەهەمان  رادەگ��رت،  دوور  خۆی  هیگڵ  كاریگەرییەكی  چەشنە 

دەیزانی چەندێك قەرزارباری بەهیگڵە: چونكە هیگڵ یەكەم كەس بوو كە 

)ئاڵتۆسێر، الپەڕەی  كردبوو«  مێژوو  لە  بابەت« چاوی  بێ  »پرۆسەی  وەك 

.)32

ماركس دەڵێت: شێوازی دیالێكتیكی من نەك تەنیا لە بناغەوە لەگەڵ 

شێوازی هیگڵی جیاوازە، بەڵكو رێك لە بەرامبەریدایە. لەروانگەی هیگڵەوە 

پڕۆسەی بیركردنەوە، كە تەنانەت ئەویش لەژێر ناوی ئایدیا كەسایەتییەكی 

حەقیقەت  پێیوایە  و  حەقیقەتە  خولقێنەری  پێدەبەخشێت،  سەربەخۆی 

رەنگدانەوەی ئایدیایە. بەپێچەوانەوە من بیركردنەوە تەنها بەگواستنەوە و 

لەوە  بێجگە  پێموایە  دەزانم،  مرۆڤ  لەبیری  مادی  پڕۆسەی  رەنگدانەوەی 

هیچی تر نییە. نزیكەی سی ساڵ لەمەوبەر كاتێك هێشتا دیالێكتیكی هیگڵ 
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مۆدەی رۆژ بوو، من رەخنەم لەالیەنی فریودەرانە و چەواشەكارانەی گرت، 

بەاڵم رێك لە كاتێكدا كە خەریكی نوسینی بەرگی یەكەمی »سەرمایە«بووم، 

نەوە بێ تام و بانگەشەی زۆر و گەمژەكانی دوایی، كە ئەمڕۆكە لەئەڵمانیادا 

بەرهەمهاتبوون و قسەیان برەوی هەبوو، دەیانویست ئەو مامەڵەیە لەگەڵ 

هیگڵ بكەن كە لە سەردەمانێكدا »لیسینگ موز مەندلێس زۆن«ی بێچارە 

بەم  بزانین.  هار«  بە«سەگێكی  ئەو  واتە  كردبووی،  سپینۆزا  بە  بەرامبەر 

پێیە من بەئاشكرا خۆم بەپەیڕەوی ئەم زانا گەورەیە ناوبرد و تەنانەت ئەو 

بەشەی »تیۆری بەها«م نوسی. زیانێك هیگڵ فریوكارانە لە دیالێكتیكی دا، 

بەهیچ شێوەیەك بەر بەوە ناگرێت، كە هیگڵ بۆ یەكەم جار بەشێوەیەكی 

هەمەالیەنە شێوە گشتییەكانی وەگەڕكەوتنی دیالێكتیكی دەربڕیبوو. دیالێكتیك 

دیالێكتیك  عەقاڵنی  كاكڵەی  بۆئەوەی  وەستابوو،  لەسەر سەر  لەالی هیگڵ 

لەتوێكڵی عیرفانی جیابكرێتەوە، دەبوایە لەسەر پێ دابنرایە. دیالێكتیك لە 

ئەڵمانیا بەشێوەیەكی ئاوەژوو بوو بەمۆدە، چونكە وای دەنواند دەتوانێت 

راستی ئاوەژووبكاتەوە.

ئەگەر  دیالێكتیك  وابوو  پێیان  چینە  ئەو  وتەبێژانی  و  ب��ۆرژوازی 

ئاوەژوو بكرێتەوە، شتێكی رسوا و نەفرەت لێكراوە، چونكە بەپێی دیالێكتیك 

تێگەیشتنی پۆزەتیڤ لەوەی هەیە، لەهەمان كاتدا تێگەیشتنی نێگەتیڤ و 

رووخاندنی پێویست دەكات، چونكە دیالێكتیك هەموو شتێك لە گەڕان و 

گۆڕاندا دەبینێت و پێیوایە هەروەك چۆن پەیدا دەبن، هەر بەو شێوەیەش 

لەناو دەچن، چونكە دیالێكتیك مل بۆ هیچ دەسەاڵتێك نادات و لەبنەڕەتدا 

رەخنەگر و شۆڕشگێڕە.

ئەو  لەرێگەی  س��ەرم��ای��ەداری  كۆمەڵی  لەناكۆكی  پ��ڕ  گ��ەش��ەی 

نوێوە سەرچاوە  پیشەسازی  لە وەگەڕكەوتنی دەورەیی  كە  گۆڕانكارییانەوە 

شێوە  بەتوندترین  دەگات،  خۆی  بەلوتكەی  گشتیدا  لەقەیرانی  و  دەگرێت 
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خۆی بەبۆرژوازی كار بەدەست دەناسێنێت. ئەم قەیرانە ئەگەرچی هێشتا 

قۆناغە سەرەتاییەكانی خۆی دەبڕێت، دیسانەوە لەرێدایە و لە ئاكامدا هەمە 

الیەنە بوونی مەیدانی كردەوەی خۆی و كاریگەرییەكانی بەشێوەیەكی چارە 

هەڵنەگر، دیالێكتیك لە مێشكی بەختەوەرانی ئیمپراتۆری )پڕوسیا( ئەڵمانیا 

24ی  لەندەن،  بۆ سەر سەرمایە،  ماركس  كارڵ  وتاری  )پێش  دەچەقێنێت. 

ژانویەی 1873(.

فێرتێر دەڵێت » ماركس ساڵی 1845 خۆی لەهەر چەشنە تیۆرییەك 

كە مێژوو و سیاسەت لەسەر گەوهەری مرۆیی دابنێت، بڕی. ئەم بڕینە سێ 

فاكتەری گرنگی هەبوو: 

بنەمای  لەسەر  كە  سیاسەت  و  مێژوو  تیۆری  بۆ  1. چوارچێوەیەك 

چەمكێكی بەتەواوەتی نوێ راوەستاوە. چەمكەكانی وەك شێوەی كۆمەاڵیەتی، 

هێزەكانی بەرهەمهێنان، پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان، سەرخان، ئایدۆلۆژیا، 

دیاریكردنی كۆتایی لەالیەن ئابورییەوە، دیاریكردنی ئاستە تایبەتییەكانیتر و 

هیتر.

 2. رەخنەی ریشەیی لە هەر چەشنە خۆنواندنێكی تیۆریك بەرامبەر 

بەهیومانیزم.

 3. شوناسكردنی هیومانیزم وەك ئایدۆلۆژیا« )فێرتێر، الپەڕەی 54-

.)54

لەپرۆبلۆماتیكی  بەتەواوەتی  ماركس  كاتەدا  لەو  ئاڵتۆسێر  بەباوەڕی 

هیومانیستی دەبڕێ و پرۆبلۆماتیكێكی نوێ بونیات دەنێت كە ماتریالیزمی 

دەوترێت  لێكەوتەوە.   مێژووی  راستەقینەی  زانستێكی  بوو،  مێژوویی 

 »Epistemological ئاڵتۆسێر دەستەواژەی »پچڕاندنی پەیوەندی ئەپستمۆلۆژی

لە«گاستۆن باشالر«، فەیلەسوفی فەرەنسی وەرگرتووە. بە بۆچوونی »باشالر«، 

لەهەر  پێكدێت  دابڕان  زنجیرەیەك  لە  زانستییەكان  پێشكەوتنە  مێژووی 
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بەتەواوەتی  پێشوو«  زانستییەكانی  »تیۆرییە  و  گشتی«  »نەریتی  دابڕانێكدا 

وەال دەنرێن و جێگای خۆیان دەدەن بەسیستمێكی تیۆری نوێ. بەم دابڕانە 

ناسیندا  تیۆری  لە  دابڕانەدا  لەو  چونكە  ئەپستمۆلۆژی«.  »دابڕانی  دەڵێن 

گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی دێتە ئاراوە و زانیارییەكی نوێ دەخوڵقێت. ئاڵتۆسێر 

پێی وایە لە دابڕانی ئەپستمۆلۆژیی ماركسدا، زانیاری مێژوویی پێكهات:

بەرهەمە  ئەم  سەرمایە،  بەئاسانی  »دەتوانین  دەڵێت:  ئاڵتۆسێر 

گەورەیە بە یەكێك لەسێ دۆزینەوەی زانستی گەورەی مێژووی مرۆڤایەتی 

ئەژمار بكەین: واتە دۆزینەوەی سیستمی چەمكەكان ) بەم پێیە دۆزینەوەی 

تیۆری زانستی( كە دەرگاكانی »كیشوەری مێژوو« بەسەر مەعریفەی زانستی 

دەكاتەوە. بەر لە ماركس دەروازەكانی دوو كیشوەر بەگرنگیەكی هاوشێوەی 

لەالیەن  بیركاری  كیشوەری  لەالیەكەوە  كرابۆوە.  زانستی«  »مەعریفەی 

یۆنانییەكان لەسەدەی پێنجەمی زایینی كرایەوە، لەالیەكی دیكەوە كیشوەری 

فیزیا لەالیەن گالیلەوە كرایەوە«. )»ئاڵتۆسێر«، الپەڕەی 6(.

لە  بەتەواوەتی  ئەپستمۆلۆژی،  دابڕانێكی  بە  ماركس  پێییە  بەم 

نوێی  پرۆبلۆماتیكێكی  جیادەبێتەوەو  ئایدیالیستی  و  هیگڵی  پرۆبلۆماتیكی 

»ماتریالیزمی  هەمان  یان  مێژوویی«  لە«مەعریفەی  كەبریتییە  نا  بونیات 

پرۆبلۆماتیكی  كردنی  وەسف  ئاڵتۆسێر  هەوڵی  بەدواوە  لەوە  دیالكێتیك«. 

ماركسە، كە بەوتەی ئاڵتۆسێر بنەمایەك بۆ مەعریفەی زانستییە. بە ئاڕاستەی 

ئەم هەڵوەدایە كە چەمكەكانی وەك دیاریكردنی چەند الیەنە، خۆبەڕێوەبەری 

و سەربەخۆیی رێژەیی، كردەوە )پراكتیك( و دیاریكەر بوون لە لێكدانەوەی 

كۆتایی وەك بنەمای پرۆبلۆماتیكی ماركس لەالیەن ئاڵتۆسێرەوە رێكدەخرێت 

و شیدەكرێتەوە.

بەاڵم  ه��ەڵ��دەدات،  ماركسدا  ب��ااڵی  بە  ئاڵتۆسێر  ئ��ەوەی  لەگەاڵ 

ماركس  دەسكەوتەكانی  تەواوی  لە  حاشا  گوشاردا  ژێر  لە  رووهەڵمااڵوانە 
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هێنا.  بەدەستی  ئابورییەكان  و  فەلسەفی  دەستنوسە  لەدوای  كە  دەكات، 

كارێك كە ماركس كردی ئەوە بوو كە فەلسەفەی ئایدیالیزمی هیگڵی لەسەر 

میتۆدێكی  هیگڵ  دانرابوو.  سەر  لەسەر  پێشتر  كە  فەلسەفەیەك  دانا،  پێ 

شۆڕشگێڕانەی بەكارهێنابوو، بەاڵم لە كۆتاییدا بە موحافیزكاری نەتەوەیی بۆ 

ئایدیالیزم كە چی دەكرد و بەوتەی ماركس ئەگەر مێتۆدی هیگڵ شۆڕشگێڕانە 

بوو، سیستمە فەلسەفییەكەی موحافیزكارانە بوو. ماركس هەروەك لە پێش 

وتاری سەرمایەدا ئاماژەی پێ دەكات ئەركی دەرهێنانی كاكڵەی شۆڕشگێڕانەی 

دیالێكتیكی هیگڵی لە توێكڵی موحافیزكارانەی لەئەستۆ گرت.

3. كردەوە )پراكتیك(

یەكەم چەمك كە لە پرۆبلۆماتیكی ئاڵتۆسێردا دێتە گۆڕێ، چەمكی 

لە  ئاڵتۆسێر خۆویستانە  كرایب«،  »یان  باوەڕی  بە  )practice(ی��ە.  كردەوە 

هاوشێوەی  بوارێكی  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  كە  )دید(  پراكسیس  چەمكی 

)Action(ە، كەڵك وەردەگرێت تا جیاوازی پراكسیس لەگەڵ )Action( نیشان 

)كرایب،  بێبەشە  »هەڵبژاردن«  و  »مەبەست«  لەفاكتەری  كردەوە  بدات. 

نەگرتنی  لەبەرچاو  بۆ  ئاڵتۆسێر  مەیلی  لەگەڵ  هەڵبەت   .)198 الپ��ەڕەی 

رۆڵی كاریگەری مرۆڤ زۆر گونجاو دێتە بەرچاو. ئاڵتۆسێر مەبەستی خۆی 

لەكردەوە بەو شێوەیە شی دەكاتەوە:

كە  گۆڕانكارییە  رەوتێكی  لەپڕاكسیس، هەر چەشنە  »مەبەستی من 

»مادەیەكی خاوی دیاریكراو« دەكاتە »بەرهەمێكی دیاریكراو«. گۆڕانكارییەك 

كە لەرێگەی »كاری دیاریكراوی مرۆڤ«ەوە بەڕێوەدەچێت و لەو رەوتەدا 

»ئامرازە دیاریكراوەكانی )بەرهەمهێنان( بەكار دەبرێت. ئەگەر بەو شێوەیە 

دیاریكەری  )فاكتەری(  یان  قۆناغ  تێبگەین،  كردەوەیەك  جۆرە  لەهەموو 

هەر كردەوەیەك نە ماددەی خاوە و نە بەرهەم، بەڵكو كردەوە بەواتای 



36
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

دیاریكراوی وشەكەیە. قۆناغی كاری گۆڕانكاری، كە لەپێكهاتەیەكی تایبەتیدا 

روو دەدات، بەمرۆڤەكان، ئامراز و مێتۆدی تەكنیكی و بەكارهێنانی ئامرازی 

كارەوە گرێ دراوە« )فێرتێر، الپەڕەی 66(.

بەش  یان سێ  فاكتەر  لەسێ  كردەوەیەك  دەبینین هەر  بەمشێوەیە 

و  كار  هێزی  )لەوانە  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  خاو،  ماددەی  پێكهاتووە: 

ئامێری بەرهەمهێنان( و بەرهەم، بەاڵم هەروەك ئاڵتۆسێر جەخت دەكاتەوە، 

فاكتەری چارەنووس ساز هەمان فاكتەری ناوەڕاستە كە كۆمەڵەی هێزی كار 

ئاڵتۆسێر بۆ شیكردنەوەی واتای كردەوەی خۆی  ئامرازی بەرهەمهێنانە.  و 

كە  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر  كە هەم جەخت  بەكاردێنێت،  ئابوری  فاكتەری 

لەكۆتاییدا الیەنی ئابوری چارەنووس سازە و هەم قسە و باسەكەی خۆی 

لەچوارچێوەیەكی چەمكەكانی Terminology ماركسی رێكدەخات. ئەو بەم 

ئەمە  بەاڵم  ماركسیستییەوە،  بخاتە چوارچێوەی  كارەكەی  كارەی دەیەوێت 

ئاڵتۆسێر  ئابورییە.  بەئاستی  تایبەت  تەنها  كردەوە  كە  نییە  ئەوە  بەمانای 

بەخۆی هەیە. سێ  تایبەت  كردەوەی  پێكهاتەیەك  یان  ئاست  پێیوایە هەر 

ئاستی سەرەكی ئابوری، سیاسەت و ئایدۆلۆژیا كردەوەی سێ الیەنەی تایبەت 

بەخۆیان هەیە. لە روانگەی ئاڵتۆسێرەوە هەر ئاستێكیتریش دەتوانێت كاری 

تایبەت بەخۆی هەبێت. لە پراكتیكی ئابوریدا، ماددە سروشتییەكان )وەك پۆاڵ 

یان قوماش( لە رێگەی ئامێر و كاری پیشەسازی كرێكارانەوە دەبنە بەرهەم 

)كەل و پەلی ئۆتۆمبێل یان پۆشاك(. لە پراكتیكی سیاسیدا، مادە خاوەكان كە 

بریتین لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان، لەرێگەی رێكخراوە سیاسییەكان و ئەو 

سیاسەتانەوە كە ئەم رێكخراوانە دایدەسەپێنن، بەرهەمێكی لێدەكەوێتەوە، 

كە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نوێن. لە كردەوەی وێژەییدا )كە جۆرێكی تایبەتی 

لە پراكتیكی ئایدۆلۆژیكە( ماددەی خاو بریتیە لە: رەنگدانەوەی ئایدۆلۆژیی 

دەكەن،  ژیان  و  كار  دیاریكراودا  كۆمەڵگەیەكی  لە  كە  خەڵكێك  ژیانی 
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كۆمەڵێك باوەڕی ئایدۆلۆژی كە پێكهاتەیەكی دیاریكراو )باوەڕە فەلسەفی، 

سیاسی و ئایینییەكان(، هەروەها رووداوەكانی ژیانی ئەو بۆ خۆیان تەرخان 

و  ژانر  كۆمەڵێك  وێژەییش  پراكتیكی  بەرهەمهێنانی  ئامرازەكانی  دەكەن. 

شێوە  لە  بێجگە  نوسەرێكدایە.  هەموو  بەردەستی  لە  كە  وێژەیین  فۆڕمی 

جۆراوجۆرەكانی باڵوكردنەوە، دابەشكردن و بەكارهێنان لە كۆمەڵگەیەكدا لە 

پێكهاتەیەكدا كار دەكات و خەیااڵتی نوسەر لەالیەن بارودۆخی كۆمەاڵیەتییەوە 

دیاری دەكرێن. بەرهەم لە كۆتاییدا بەكارهێنانی ئامرازەكانی بەرهەمهێنانی 

)رۆمان،  وێژەیی  بەرهەمی  سەرەتایی،  خاوی  مادەی  لەسەر  دواییانە  ئەم 

شیعر و شێوەكانی دیكەی ئەدەبیات(ە. لە كۆتاییدا دەتوانین باسی پراكتیكی 

فیكری بكەین كە تێیدا مادەی خاو كە ئایدۆلۆژیایە، لە ڕێڕەوی پرۆبلۆماتیكی 

تیۆری تیۆریسێنەوە دەبێتە بەرهەمی مەعریفەی زانستی. )فێرتێر، الپەڕەی 

66-67، كرایب، الپەڕەی 199-198(.

دەبێت.  سەرلێشێواوی  و  ئاڵۆزی  جۆرێك  تووشی  لێرەدا  ئاڵتۆسێر 

ئەو ناتوانێت چوارچێوەیەكی فیكری یەكپارچە بۆ خۆی دیاریبكات و ناچار 

دەبێت یاری بە وشەكان بكات. چی لەو جێگایەدا كە وەك ئێكۆنۆمیستێك 

ئایدۆلۆژیا  و  سیاسەت  رۆڵی  كە  جێگایەدا  لەو  چی  و  دەردەخ��ات  خۆی 

بەرجەستە دەكاتەوە، توشی سەرلێشێواوی و شپرزەیی دەبێت. ئاخر نابێت 

هەم ئایدۆلۆژیا رۆڵی دیاریكەری هەبێت و هەم سیاسەت و هەم ئابوری. 

لە  ئەگەرچی هەوڵدەدات خۆی  ئاڵتۆسێر  ناگونجێت.  لۆژیكدا  لەگەڵ  ئەوە 

بە  شێوەیەك  بەهیچ  بەاڵم  بهێڵێتەوە،  ماركسدا  بیروباوەڕی  چوارچێوەی 

مامۆستاكەی وەفادار نییە و دۆستایەتی لەگەڵ ماركس دۆستایەتی »ورچ«ە. 

ئەگەر بمانەوێت ئەم ئاڵۆزییە فیكرییە لە بواری سیاسییەوە مانا بكەینەوە، 

دەرەنجامی گوشارەكانی سەردەمی »شەڕی سارد« و پڕوپاگەندەیەكی بەرینی 

دژە كۆمۆنیستی كە لەو سەردەمەدا لەئارادا بوو. دەرەنجامی سیاسی ئەو 
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نییە،   تر  هیچی  بۆرژوازیی  پارلەمانتاریزمی  لە  بێجگە  ئاڵتۆسێر،  میتۆدەی 

واتە لە كاتێكدا كە كۆمۆنیزمی رووسی هیچ ئاڵتەرناتیڤێكی شۆڕشگێڕانەی 

لە  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی  سویتەكانی  یان  شوراكان،  كە  لەكاتێكدا  نەبوو،  پێ 

رووسیا نەمابوون و تەنیا بوكەڵەیەك لەو رێكخراوانە مابووەوە، ماركسیزمی 

ئامانجی  بەدوای  پەرلەمانەكاندا  ناو  لە  ماركسیزمی ستراكتۆر  و  ئەوروپایی 

خۆیدا دەگەڕا.

4.پێكهاتەی پێكهاتەكان )فۆرماسیۆنی كۆمەاڵیەتی(

كرداری  جۆرەها  ناو  لە  پێیوایە  ئاڵتۆسێر  پێكرا،  ئاماژەی  هەروەك 

ئابوری،  پراكتیكی  هەیە:  بنەڕەتییان  گرنگیەكی  كردار  سێ  مسۆگەردا، 

چوارچێوەی  لە  پراكتیكەكان  ئایدۆلۆژیی.  پراكتیكی  و  سیاسی  پراكتیكی 

پێكهاتە سەرەكییەكانی  پەیوەندییەكدا كە بەدەوری  یان كۆمەڵە  پێكهاتەكان 

دیاریكراوی  پراكتیكی  راستیدا  لە  و  روودەدات  پێكهاتوون،  كردارەدا  ئەو 

كردارەكانن،  الیەنەی  سێ  بەشی  كەدووەم  بەرهەمهێنان  ئامڕازی  مرۆڤ، 

لەالیەن ئەم پێكهاتانەوە دیاریدەكرێن. ئەو پێكهاتانەی كە ئەو سێ كردەوە 

بنەڕەتییە دەگرنەوە، ئاستە بنەڕەتییەكانی كۆمەڵگە پێكدەهێنن كە بریتین لە: 

ئاستی ئابوری، ئاستی سیاسی و ئاستی ئایدۆلۆژیا. هەموو كۆمەڵگەیەك لەم 

سێ ئاستە پێكهاتووە. ئەم سێ ئاستە بەگشتی )فۆرماسیۆنی كۆمەاڵیەتی( یان 

»پێكهاتەی پێكهاتەكان« پێكدەهێنێت.

دەوترا ئاڵتۆسێر تەنیا حەزی لە ماركسیزمی هیومانیستی بووە، لەگەڵ 

ژێرخانی  بە  رەها  بەشێوەیەكی  ئابوری  شێوەی  كە  خامدا  ماركسیزمێكی 

هەموو شێوەیەكی كۆمەاڵیەتی دیكە دەزانی، ناتەبا بووە و رەتیكردۆتەوە. 

كە  ماركسیستی  سوننەتی  نەك  ئێكۆنۆمیزمە،  »ئەوە  دەیوت  بارەیەوە  لەو 

هەتاهەتایە  بۆ  جار  یەك  و  سەرەوە  بۆ  لەخوارەوە  پەیوەندییەك  زنجیرە 
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دیاریدەكات و بۆ هەر كامیان گرنگی و دەور و نەخشێك دیاریدەكات و 

مانای گشتی پەیوەندییەكانیان شیدەكاتەوە. ئەوە ئێكۆنۆمیزمە كە دەور و 

نەخشەكان بۆ هەتاهەتایە دیاریدەكات و نازانێت، كە پێویستی ئەم وەگەڕ 

بۆ  )ئاڵتۆسێر،  »دایە.  جێگاوشوێن  »بەپێی  رۆڵەكان  ئاڵوگۆڕی  لە  كەوتنە 

ماركس، الپەڕەی 226(. ئاڵتۆسێر بۆ رەتكردنەوەی ماركسیزمی ئابوری خام 

لەكارەكانی ماركس و ئەنگڵس بەڵگە دێنێتەوە. بەشێوەی دیاریكراو ئاماژە بە 

نامەیەكی ئەنگڵس لەساڵی 1890 دەكات كەتێیدا دەڵێت:

»بەپێی تێگەیشتنی ماتریالیستی لە مێژوو، فاكتەری چارەنووس سازی 

»یەكالیی« لە مێژوودا، بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی ژیانی راستەقینەیە. 

من و ماركس تەنها ئەوەمان وتووە و زیاتر لەوە هیچیترمان نەوتووە. بەم 

پێیە ئەگەر كەسێك بڵێت فاكتەری ئابوری »تاقە« فاكتەری چارەنووس سازە، 

قسەكەی ئێمەی كردووە بە وشەیەكی بێ مانا و روتەڵە. بارودۆخی ئابوری 

سیاسییەكانی  )شێوە  لەسەرخان  فاكتەری جۆراوجۆر  گەلێك  بەاڵم  بناغەیە، 

خەباتی چینایەتی و دەرەنجامەكانی، ئەو پێكهاتانەی كە چینە جۆراوجۆرەكان 

یاساكانی  دەك��ەن،  جێگیری  چینایەتیدا  خەباتی  لە  سەركەوتن  دوای  لە 

دادوەری و تەنانەت رەنگدانەوەی ئەم خەباتە راستەقینانە لە بیر و مێشكی 

خەباتگێڕان و تیۆریە فەلسەفی، یاسایی و سیاسییەكان، بۆچوونە ئایینیەكان و 

كردنیان بەكۆمەڵێك بنەمای وشك( بوونی هەیە، كە لەسەر خەباتی مێژوویی 

كاریگەری دادەنێن و لەزۆر بابەتدا لەسەر دیاریكردنی شێوەیاندا رۆڵی زیاتر 

دەگێڕن«. )»ئەنگڵس«، كۆمەڵە نامەكانی، فۆرتێر، الپەڕەی 60(. بەم شێوەیە 

دەبینین كە ئاڵتۆسێر بیری دیاریكەر بوونی ئاستی سیاسی و ئایدۆلۆژی بۆ 

لە  ئێكۆنۆمیستەكان  ماركسیستە  پێیوایە  دەگەڕێنێتەوە،  ئەنگڵس  و  ماركس 

تێگەیشتن لە تیۆری ماركسدا تووشی هەڵە بوون و تێگەیشتنێكی وشكیان لێی 

هەیە و رۆڵی دیاریكەری ئاستەكانی دیكە لەبەرچاو ناگرن. هەر لێرەوەیە كە 
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واتای »خۆبەڕێوەبەری یان سەربەخۆیی رێژەیی پێكهاتەكان« و »دیاریكردنی 

فرەالیەنی« لەالیەن ئاڵتۆسێرەوە رێكخراوە و پێشكەش دەكرێت.

واتە  بەرهەمهێنان،  ئەوەیە، كە هێزەكانی  ماركس  تیۆری  >تەواوی 

ئابوری لەسەردەمێكدا ئەوەندە گەشە دەكەن، كە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان 

لەگەڵیدا دەكەونە ناكۆكییەوە و پێویستی گۆڕینی ئەو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییانە 

بەو  دەبینێت،  سەرمایەداری  قەیرانەكانی  یەكەم  كە  ماركس  دێنێتەكایەوە. 

دەرئەنجامە دەگات، كە ئەم هێزانە بە ئاشكرا داوا دەكەن پەیوەندییەكان 

بگۆڕدرێن، تا ئەو كاتەی كە ئەو پەیوەندییانە دەگۆڕدرێن قەیران و ئەزمە هەر 

دێتەكایەوە. ئەمڕۆكە راستی و دروستی ئەو لێكدانەوەیە لەسەر كۆمەڵگەی 

سەرمایەداری دەبینین. دەبینین كە تەنانەت بەهەر رێژەیەك بتوانن شكڵ 

بەسیستمەكەیان بدەن، دیسانەوە ناكۆكییە بنەڕەتییەكان چاالك دەبنەوە و 

قەیرانی ئابوری هەر دێتە كایەوە. تازەترینی ئەم قەیرانانە قەیرانی ئابوری 

ساڵی 2008 بوو كە بە گەورەترین قەیران )لەدوای قەیرانی 1929-1933( ناو 

دەبرێت، كەوایە بناغەی ئابوری بۆ وەها گۆڕانكارییەك ئامادەیە، تەنها ئەوە 

بەسە هێزی كۆمەاڵیەتی چارەنووس ساز لە بواری رێكخراوەیی و وشیارییەوە 

خۆی بۆ ئەو گۆڕانكاریە ئامادە بكات. ئەگەر سەد و پەنجا ساڵ لەوەوپێش 

بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا بۆ وەها گۆڕانكارییەك ئامادەبوون و ماركس 

جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە، كە پێویستە بەخێرایی خۆمانی بۆ ئامادە 

بكەین، واتە خۆمانی بۆ رێكبخەین، بۆچی ئەمڕۆ كۆمەڵگەی كوردستانی بۆ 

ئەو گۆڕانكارییە ئامادە نییە. بەدڵنیاییەوە ئەو نائامادەییە بۆ گەشەی ئابوری 

ناگەڕێتەوە، بەڵكو بۆ سستی و الوازی لە بواری رێكخراوەیی و وشیارییەوە 

دەگەڕێتەوە. بەواتایەكی دیكە هۆكارەكەی ئەوەیە كە خەڵك هێشتا رێكخراو 

نین، هێشتا بەئەزموونی خۆیان بەو دەرەنجامە نەگەیشتوون كە سۆسیالیزم 

پەیدا  كۆمەاڵیەتی  مەقبولیەتی  سۆسیالیزم  هێشتا  رزگارییانە،  رێگای  تاقە 
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نەكردووە. خۆ ئەمەش خۆ بەخۆ نایەتە كایەوە، پێویستی بەحزبی كومۆنیستی 

هەیە بۆئەوەی ئەو شۆڕشە رێكبخات، كە بەداخەوە لە كوردستانی عێراق 

وەها حزبێك وجوودی نییە.<

5.سەربەخۆیی رێژەیی پێكهاتەكان

ئاڵتۆسێر لەسەر ئەو باوەڕەبوو، كە پەیوەندی ئاستی ئابوری و ئاستی 

سیاسی و ئایدۆلۆژی لەگەڵ یەكتری لە جۆری گرێدراوی، یان سەربەخۆیی 

بەڕێوەبەری  خۆ  رێژەیی«یە.  »سەربەخۆیی  جۆری  لە  بەڵكو  نییە،  رەها 

رێژەیی كاتێك بوونی هەیە كە جۆرێك پەیوەندی دژی یەكتر لە ئارادا بێت، 

پەیوەندی ناكۆك گرێدراوی تەواوی لێ نابێتەوە. ئاستی سیاسی و ئایدۆلۆژی 

نە بەتەواوی بە ئاستی ئابوری گرێ  دراون و نە بەتەواوی سەربەخۆن، بەڵكو 

هەبێت  ئەوەیان  تایبەتمەندی  دەتوانن  و  هەیە  رێژەییان  سەربەخۆییەكی 

لەسەر یەكتری »كاریگەری تایبەتی« دابنێن: 

ئاڵتۆسێر دەڵێت »هێشتا پێویستە لێكۆڵینەوەی تیۆری لە سەر پەیوەندی 

تایبەتی نێوان ژێرخان و سەرخانبكەین. ماركس النی كەمەكەی »دوو سەری 

زنجیر«ەكەی بەدەستمانەوە دا و پێماندەڵێت: لەنێوان ئەو دوو سەرەدا چ 

روودەدات: سەرێكی دیاریكردنی كۆتایی لە الیەن شێوەی بەرهەمهێنانەوە 

كاریگەری  و  سەرخانەكان  سەربەخۆیی  دیكە  سەرەكەی  ئەو  و  )ئابوری( 

تایبەتی ئەوانە« )ئاڵتۆسێر، بۆ ماركس، لەسەر زاری فێرتێر، الپەڕەی 61(.

ئاستەكانی  لە  هەركام  كە  ئەوەیە،  تایبەتی  لەكاریگەری  مەبەست 

الیەنەكانی  لەسەر  دەتوانن  ئایدۆلۆژیك  و  سیاسی  ئاستی  لەوانە  سەرخان، 

دیكەی سەرخان و ئاستی ئابوری كاریگەری دابنێن و لەراستیدا ئەم رووداوە 

لە  كە  باوەڕەیە  ئەو  لەسەر  ئاڵتۆسێر  پێیە  بەم  دەدات.  روو  هەمیشە 

لەئاستی  بریتییە  ئاڵۆزكاوە و  پێكهاتەیەكی  ماركسیدا، كۆمەڵ  پرۆبلۆماتیكی 
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یەكتری  لەسەر  ئاڵۆزكاودا  پەیوەندی  لە كۆمەڵێك  جۆراوجۆری چاالكی كە 

بێت،  »دیاریكەر«  دەكرێت  كاریگەرییە  ئەم  تەنانەت  دادەنێن.  كاریگەری 

بەاڵم »لەقۆناغی كۆتاییدا، ئابوری چارەنووس سازە«، بەواتایەكی دیكە ئاستی 

یەكتری  لەسەر  دیاریكەر  كاریگەرییەكی  دەتوانن  ئایدۆلۆژیك  یان  سیاسی 

ساز  چارەنووس  رۆڵی  ئابورییە  ئەوە  لێكدانەوەدا  دوا  »لە  بەاڵم  دابنێن، 

دەگێڕێت. لە درێژەدا چاوێك بەسەر »دیاریكردنی فرەالیەنی« و »دیاریكردنی 

كۆتایی« دەخشێنین.

>ئەوەی پێویستە سەبارەت بەم بنەمایەی بۆچوونی ئاڵتۆسێر بیڵێین 

ئەوەیە، كە سەرەڕای ئەوەی كە هەوڵدەدات و سوێند دەخوات لە میتۆدۆلۆژی 

بۆچوونەكانیدا  ماهیەتی  لە  كاریگەرییەك  هیچ  بەاڵم  الن��ەدات،  ماركسی 

بەواتای  ئەمە  پەرلەمانتاریزمە.  بۆ  پڕوپاگەندە  بەواتای  ئەوە  پێكناهێنێت. 

ئەوەیە، كە ئیتر ئابوری بەردی بناغەی هەرچەشنە گۆڕانكارییەك پێكناهێنێت 

و بەم پێیە دەبێت لە پەرلەمانەوە گۆڕانكاری پێكبێنین. ئاڵتۆسێر تووشی ئەو 

ئابوری  ئێكۆنۆمیستەكان دەڵێن  ئێكۆنۆمیستەكان دەبن.  هەڵەیە دەبێت كە 

ماهیەتی هەر چەشنە خەباتێك دیاریدەكات. دەرئەنجامی ئاسایی ئەم حوكمە 

ئەوەیە، كە ئابوری بەهەر جۆرێك بێت، خەباتی سیاسیش پێویستە پێ بەپێی 

ئەو ئابورییە بڕواتە پێشەوە. خۆ ئەمڕۆكە ئابوری، ئابورییەكی سەرمایەدارییە. 

كەوایە خەباتی چینایەتیش پێویستە لەو چوارچێوەیەدا بمێنێتەوە. ئاڵتۆسێر 

رێك بەو دەرئەنجامە دەگات جا لە الیەنێكی دیكەوە ئەو لەكردەوەدا حاشا 

ئابوری دەكات و دێتە سەر ئەو باوەڕە، كە  لە دەوری چارەنووس سازی 

سیاسەت و ئایدۆلۆژیا دەوری دیاریكەر دەگێڕن. ئەگەرچی ئاڵتۆسێر دەڵێت 

»لە قۆناغی كۆتاییدا، ئابوری چارەنووس سازە«، بەاڵم ئەمە بەهیچ شێوەیەك 

و  دادەگ��رن  لەسەر  پێی  ئیكۆنۆمیستەكان  كە  ناكاتەوە،  كەم  حوكمە  لەو 

لەسەر خەباتی چینایەتی ریفۆرمیستی جەختدەكەنەوە. ئەو هەڵەیەی هەم 



43
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

ئیكۆنۆمیستەكان و هەم ماركسیستە پێكهاتەگەراكان تووشی دەبن ئەوەیە، كە 

ماركس باوەڕی بەو حوكمەی ماتریالیستەكانی كۆن هەیە كەمادە لە پێشەوەی 

بۆ  بەڵگە دەهێنێتەوە كە هزر  ئەو  هزردایە و چۆنێتی هزر دیاریدەكات. 

خۆی لە جنسی مادەیە، كەوایە لەو چوارچێوەیەدا دەتوانێت لە سەر ماددە 

بواری كۆمەاڵیەتی و سیاسیش  بۆ  ئەم حوكمە  ماركس  دابنێت.  كاریگەری 

پەرەپێدەدات. ئابوری بە ماددە دەشوبهێنێت و سیاسەت و ئایدۆلۆژیا بەهزر، 

بەاڵم لەهەمانكاتدا باوەڕی بەو حوكمەی دیالێكتیك هەیە، كە هەموو شتێك 

لە گۆڕاندایە و تەنها شتێك كە نەگۆڕە بگۆڕە، كەوایە ئابوریش وەك ماددە 

گۆڕانكاری بەسەردا دێت و بەو پێیەش سیاسەت و ئایدۆلۆژیاش دەگۆڕێن، 

بەاڵم ماركس پێیوانییە گۆڕانكاری تەنها بەشێنەیی روو بدات، بەڵكو لەهەمان 

كاتدا جەخت لەسەر ئەو راستییە دەكاتەوە، كە پێكهاتنی گۆڕانكاری بەشێنەیی 

لە هێزەكانی بەرهەمهێناندا بەجێگایەك دەگات، كە ئیتر پێویستی پێكهاتنی 

گۆڕانكاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی لەسەرخاندا دێنێتە گۆڕێ.<

6. دیاریكردنی فرەالیەنی و كۆتایی

ئاڵتۆسێر چەمكی »دیاریكردنی فرەالیەنی« )over determination(ی 

لە دەرونشیكاری فرۆید وەرگرتووە. لە دەرونشیكاریدا كاتێك بە ئامانجەكان 

دەڵێن دیاریكردنی فرەالیەنی كە زیاتر لەیەك هۆكاریان هەبێت. بۆ وێنە 

ئەگەر خەونێك، وێنەی دوو یان زیاتر لە دوو كەس باڵوبكاتەوە كە خەون 

دەبینن، دەڵێن »دیاریكردنی فرەالیەنی«. ئاڵتۆسێر ئەم چەمكەی وەرگرتووە 

و دەڵێت: كە هەر كام لەئاستەكان دەتوانن لە چەند الیەنەوە كاریگەر بن، 

واتە هەر ئاستێك دەتوانێت لە رێگەی جۆراوجۆرەوە بەرهەمی رووداو و 

كردەوە گەلێك بێت، كە لەهەموو ئاستەكانی دیكەی ژێرخان و سەرخانی 

دیكەدا روو دەدەن.
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بۆ تێگەیشتن لە »دیاریكردنی فرەالیەنی« پێویستە وەك »یان كرایب« 

پەیوەندی ئەم چەمكە لەگەڵ چەمكی »پارادۆكس« لە ئەندێشەی ماركسیدا 

شیبكەینەوە. ماركس ناكۆكی نێوان هێزەكان و پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان 

بە فاكتەری چارەنووس سازی ئاستی ئابوری و تەكامولی دەزانێت. ماركس 

سەرمایەداریدایە.  سیستمی  ناخی  لە  ناكۆكی  كە  باوەڕەیە،  ئەو  سەر  لە 

شیبكەینەوە  بنەڕەتییە  ناكۆكییە  ئەم  سادە  بەزمانێكی  بمانەوێت  ئەگەر 

دەورییەكانی  قەیرانە  و  سەرمایە  كەڵەكەكردنی  رەوتی  بە  ئاماژە  دەبێت 

سیستمی سەرمایەداری بكەین: بەردی بناغەی سەرمایەداری بەرهەمهێنانی 

كەڵەكەكردنی  قازانج و  بەدەستهێنان  بەواتایەكی دروستتر  زۆرترە،  سامانی 

گەشەی  زۆرتر  سامانی  بەرهەمهێنانی  كە  ئەوەیە  راستییەكەی  سەرمایەیە. 

سەرمایە بەرتەسك دەكاتەوە. مەیلی سەرمایەداری بەوە كە سامانی زۆرتر 

بەرهەمبێنێت، دەبێتە هۆی ئەوەی كە لەو قۆناغانەدا بەرهەمهێنان لەرادە 

بەدەر گەشەی كردووە، رەوتی بەرهەمهێنان لەگەڵ سستی بەرەوڕوو بێتەوە 

و لەئاكامدا بێكاری و قەیرانی ئابوری بێتەكایەوە: لێرەدا پارادۆكس لەوەدایە 

دابەزینی  كۆتاییدا  لە  زۆرتر  بەرهەمهێنانی  بە  سەرمایەداری  مەیلی  كە 

دیكەشدا  ئاستەكانی  لە  كە  پێیوایە  ئاڵتۆسێر  لێدەكەوێتەوە.  بەرهەمهێنانی 

رۆژانەی  ژیانی  لە  ئەوەی  و  بدۆزینەوە  ئابوری  ناكۆكی  شوێنی  دەتوانین 

كۆمەڵەكاندا روودەدات، رەنگدانەوەی ناكۆكییەكانی »پێكهاتەی پێكهاتەكان«ە. 

جۆراوجۆرەكان  ئاستە  ناكۆكی  لەگەڵ  ئاستێك  هەر  دەروونی  ناكۆكی  واتە 

ئەوەی،  هۆی  دەبێتە  ناكۆكیانە  ئەم  بوونی  یەكدا  لەپاڵ  یەكتری.  لەگەڵ 

كە دوو بارودۆخ بێتەكایەوە: یان ئەم ناكۆكییانە یەكتری بەهێزدەكەن )كە 

دەبێتە هۆی ئەوەی كە لە كۆمەڵگەدا بارودۆخێكی شۆڕشگێڕانە بێتە كایەوە( 

یان پێش بە پەرەسەندنی یەكتری دەگرن )كە سستی و قەیرانی كۆمەڵگەی 

لێدەكەوێتەوە(. ئاڵتۆسێر شۆڕش لە رووسیا و سستی و قەیران لە هیندستان 
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)كاراییب، الپەڕەی 203-202(.  دێنێتەوە  بابەتە  لەو دوو  نمونەیەك  وەك 

ئاڵتۆسێر كاریگەری ناكۆكییەكان لە ئاست یان پێكهاتە جۆراوجۆرەكان لەسەر 

ئەوەی  سەرەڕای  بەاڵم  دەبات،  ناو  فرەالیەنی«  »دیاریكردنی  بە  یەكتری 

كە »دیاریكردنی فرەالیەنی« قایلە، هێشتا پێی وایە كە«لە دوا لێكدانەوەدا 

بەاڵم  وەرگرتووە،  ئەنگڵسەوە  لە  ئەمەیانی  ئاڵتۆسێر  دیاریكەرە«.  ئابوری 

نایەتە  دەستبەجێ دوای ئەو رستەیە دەڵێت »ئەم قۆناغە كۆتاییە هەرگیز 

ئاراوە«.

لەالیەكەوە  ئەو  تێدایە.  پارادۆكسێكی  ئاڵتۆسێر  هەڵوێستەی  ئەم 

ئەگەری چارەنووس سازبوونی ئاستی سیاسی و ئایدۆلۆژی و كاریگەرییەكانیان 

لەسەر ئابوری بەفەرمی دەناسێت، بەاڵم لە الیەكی دیكەوە پێی وایە لە دوا 

قۆناغدا ئابوری رۆڵی دیاریكەر دەگێڕێت. »كرایب« هەوڵی داوە بەزمانێكی 

دوا  لە  ئابوری  رۆڵی  بوونی  دیاریكەر  »لە  لە  ئاڵتۆسێر  مەبەستی  ساكار 

بەاڵم  ناكۆكیە،  گرنگترین  ئابوری  ناكۆكی  ئەگەر چی  قۆناغ«دا شیبكاتەوە: 

لەگەڵ  تایبەتی خۆیدا« سەر هەڵنادات و هەمیشە  لە«شێوەی  كاتێك  هیچ 

ناكۆكییەكانی دیكەدایە كە لە جیهانی راستەقینە سەر هەڵدەدات.

دیاریكراوی  پێكهاتەی  دەتوانن  كۆمەڵەكان  ئاڵتۆسێر  تیۆری  بەپێی 

تایبەت بە خۆیان هەبێت. واتە دەكرێت لە كۆمەڵگەیەكدا ئایدۆلۆژیا رۆڵی 

دیاریكەر بگێڕێت، لە كۆمەڵگەیەكی دیكەدا سیاسەت ئەو رۆڵە بگێڕێت و 

لەكۆمەڵگەیەكی دیكەدا ئابوری ئەو دەورە بنوێنێت. ئەو پێیوایە ئاستی زاڵ 

لە كۆمەڵگە جۆراوجۆرەكاندا یەكسان نین و لەهەر كۆمەڵگەیەكدا ئەگەری 

ئەوە لە ئارادایە كە ئاستێك زاڵ بێت. ئەمە بە بارودۆخی مێژووییەوە گیری 

خواردووە. )فرێتێر، الپەڕەی 65(. بۆ وێنە لە كۆمەڵە دەرەبەگایەتییەكاندا 

لە  بوون.  زاڵ  پێكهاتەوە  بواری  لە  پێكەوە  ئایدۆلۆژی  و  سیاسی  ئاستی 

كە  دەوترێت  و  زاڵە  ئابوری  ئاستی  سەرەتاییدا  سەرمایەداری  كۆمەڵگەی 
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ئاستی  ئەستۆی  لە  رۆڵە  ئەم  دواییانەدا،  ئەم  سەرمایەداری  كۆمەڵەی  لە 

كام  دەكات  دیاری  كە  ئابورییە  ئاستی  ئەوە  كۆتاییدا  لە  بەاڵم  سیاسیدایە، 

ئاست زاڵ بێت. دەڵێیت لە هەندێك كۆمەڵگەدا، ئاستی ئابوری تایبەتمەندی 

چارەنووس سازبوونی خۆی بەئاستەكانی دیكە دەدات. 

لە  خ��ۆی  تێگەیشتنەی  ئ��ەم  روون��ك��ردن��ەوەی  بۆ  ك��رای��ب«  »ی��ان 

لە  بەرهەمهێنان«  »شێوەی  بابەتی  روونكردنەوەی  دەستدەداتە  ئاڵتۆسێر 

لە  بەم شێوەیە  ئەرك  بە كەڵك سپاردنی  نمونەیەكی  ئاڵتۆسێردا و  تیۆری 

دەرەبەگایەتیدا  »لە  دەڵێت:  ئەو  دەكات.  پێشكەش  دەرەبەگایەتی  كۆمەڵی 

پێویستیان بەوە  ئامرازی بەرهەمهێنان كە  زەحمەت نەكێشەكان )خاوەنانی 

هێزی  )خاوەنانی  زەحمەتكێشەكان  بەاڵم  زەوین،  خاوەنی  كاربكەن(  نییە 

بۆ  كە  بێنن  بەرهەم  ئەوەندە  زەحمەتكێشان  رەنگە  بەڕێوەیدەبەن.  كار( 

مانەوەی بنەماڵەكەیان پێویستە و چونكە كۆنتڕۆڵی زەوی بەدەستیانەوەیە، 

رەنگە لۆژیكی بێت ،هەر ئەوەندە لە بەرهەمهێنان بۆ دابینكردنی ژیان و 

بەڕێوە چوونیان بێت، بەاڵم خاوەن زەوییەكان لە رێگەی میكانیزمەكانیانەوە 

ناچاردەكەن زیاتر بەرهەم بەرهەمبێنن و بە خاوەنەكانی بدەن:  جوتیاران 

زەوی  بەخاوەن  سااڵنە  باجی  بكەن  ناچار  رەنگە جوتیار  مەبەستە  ئەم  بۆ 

بدات، یان چەند رۆژێكی ساڵ لەماڵەكەی ئەودا كار بكات و ... . هەر بەو 

بۆنەیەشەوە پێویستە جوتیار هان بدەن كە مل بەم كارە، واتە بەرهەمهێنانی 

)زیاتر لە پێویستییەكانی خۆی و بنەماڵەكەی( بدات و بەڵێنی ئەخالقی بدات، 

یاساییەوە  سزای  رێگەی  لە  بكات  پێویستیش  ئەگەر  و  بدات  ئەنجامی  كە 

)ئاستی  بەرهەمهێنان  پەیوەندییەكانی  بكات. بەمشێوەیە دەبینین  ئەو كارە 

لە  كە  دڵنیابنەوە  دەبێت  نەكێشەكان،  زەحمەت  كە  بەجۆرێكە،  ئابوری( 

زیاتر قۆرخ دەكەن.  ئایدۆلۆژیەكانەوە بەرهەمی  پێكهاتە سیاسی و  رێگەی 

هەر بەم بۆنەیەشەوە، ناوەڕۆكی ئاستی ئابوری، ئاستی سیاسی و ئایدۆلۆژی 
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لە جێگا و شوێنێكی زاڵ دادەنێت« )كرایب، الپەڕەی 210-209(.

>بەاڵم گرنگی الیەنی سیاسی و ئایدۆلۆژی هەرچەندە زۆریش بێت، 

ناتوانێت حاشا لەو راستییە بكات، كە ئابوری لەدوا لێكدانەوەدا چارەنووس 

كرێكار  كۆمەڵگەیەدا  لەم  ئایا  بكەن.  كۆمەڵی سەرمایەداری  لە  سازە. چاو 

ئەم  بەدڵنیاییەوە  كاربكات.  ناچاردەكەن  ئایدۆلۆژیك  یان  سیاسی  بەزۆری 

لێكدانەوەیە بەشێك لە هەقیقەتەكەی تێدایە، بەاڵم ئەو بەشەكەی دیكەی 

رۆڵیان  ئەوە  لەسەر  هەموویان  ئایدۆلۆژیا  و  سیاسەت  دەوڵەت،  نابینێت. 

هەیە، كە كرێكار مل بەجێگا و شوێنی خۆی لەو سیستمە بدات. بۆ نمونە 

ئایدۆلۆژیای بۆرژوایی هەمیشە ئەو بیرە دەخاتە مێشكی كرێكارەوە، كە بە 

پەنجەی دەست وەك  پێنج  وابووە و چۆن  بوونی دۆخەكە هەر  درێژایی 

یەك نین، كۆمەڵگەش ناتوانێت یەكسان بێت. خۆ تەنیا لە رێگەی ئامرازی 

پێویستە  بەرن.  پێش  بەرەو  كارەیان  ئەم  ناتوانن  داپڵۆسینەوە  و  سەركوت 

ئامرازی فریودانیش بەكار ببرێت، بەوتەی ناپلیۆن پۆناپارت بە سەرە نێزە 

لەسەر  قسە  دابنیشێت.  لەسەری  ناكرێت  بەاڵم  دەكرێت،  كارێك  هەموو 

ئەوەیە، ئەوە تەنیا رواڵەتی بابەتەكەیە كە ماركس بەدروستی پێی دەڵێت 

بدایە  پیشان  شتێكی  هەموو  رواڵەت  »ئەگەر  وتەنی  ماركس  »سەرخان«. 

پێویستمان بەزانست نەبوو.« كەوایە دەبێت بەشوێن سەرچاوەی  ئیتر  خۆ 

بابەتەكەدا بگەڕێن: سەرمایەدار خاوەنی ئامرازەكانی بەرهەمهێنانە، خاوەنی 

زەوی و زار و كارگە و ئامێرە. بۆ ئەوەی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانی خۆی 

بخاتە گەڕ، پێویستی بەهێزی كارە. خاوەنانی هێزی كاریش لە هەر چەشنە 

بەڕێوەچوونی  و  ژیان  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  كرێكار  بێبەشن.  خاوەندارێتیەك 

كاربكات،  ناچارە  بكات،  رزگاریان  لەبرسێتی  و  دابینبكات  بنەماڵەكەی 

كەوایە چەوسانەوە یاسایەكی ئابورییە و سیاسەت و ئایدۆلۆژیا لە خزمەت 

چەسپاندنی ئەوە دایە. لەم باسەوە بەو دەرەنجامە دەگەین، كە هەر چەشنە 
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ئابوریدا  لە  گۆڕانكاری  پێكهێنانی  پێناوی  لە  دەبێت  سیاسی  گۆڕانكارییەكی 

بێت. ئەویش نەك گۆڕانكاری بەشێنەیی، بەڵكو گۆڕانكاری شۆڕشگێڕانە.<

بۆ  كە  بدەین  دیكە  هەوڵێكی  بە  ئ��ام��اژە  دەبێت  لەكۆتاییدا 

روونكردنەوەی »دیاریكراوی ئابوری لەدوا قۆناغ« و پێكهێنانی هاوئاهەنگی 

لەنێوان ئەو چەمكە و سەربەخۆیی رێژەیی پێكهاتەكانی دیكە بكەین. لەو 

هەوڵەدا، پێناسەی ئابوری وەك فاكتەری دیاریكەر لە دوا قۆناغ بە مانای 

»ئاغای  كە  بەشێوەیەك  دەكرێت،  ئەژمار  ناڕاستەوخۆ«  »هۆكاری  جۆرێك 

ئابوری، هەرگیز ناتوانێت بۆ خۆی بێتەمەیدان و لەرێگەی گۆپاڵەكانیەوە ئەو 

كارە دەكات« )توسلی، الپەڕەی 173(.

سەرچاوەكان:

1.  ویكیپیدیا

2.  تێڕوانینێكی كورت بۆ سەر چەمكە گرنگەكانی تیۆری كۆمەاڵیەتی 

»لویی ئاڵتۆسێر«

3. ئارمانەكان و خۆشباوەڕییەكان، جەعفەر رەسا، 1367

4. هەژدەهەمی برومێر لویی پۆناپەرت
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ئاشنابوون بە لوی ئاڵتۆسێر
نوسین: مێری کلیگز

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود
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لوی ئاڵتوسێر ویستی پەیامی خۆی بە لەبێژندانی ئەندێشەکانی مارکس 

باوەڕی  و  گشتگەرایی  و  مێژووگەرایی  و  هیومانیستی  خاڵی  و  لە خشت 

ئابوری پاکبکاتەوە، کە بە هەڵە بە بەرهەمەکانی مارکسەوە گرێدرابوون.

ئاڵتوسێرەوە،  لەالیەن  مارکس  بەرهەمەکانی  خوێندنەوەی  بەوردی 

بە گفتوگۆی زیاتر کۆتایی هات، بەاڵم بە ئاشکرا فۆڕمبەندی و تێگەیشتنی 

هاوچەرخەکاندا،  کۆمەڵگە  لە  ئەو  کاری  شێوازی  و  پێکهاتە  و  ئایدۆلۆژی 

پشکی زۆری هەبووە.

لەوانەیە  Structuralist(ی��ە.  )ستراکتۆرگەرا  مارکسیستێکی  ئاڵتوسێر 

بپرسن چۆن دەکرێت مارکسیزم، کە پشت بە شیکاری مێژوویی � کۆمەاڵیەتی 

 � نامێژوویی  شیکاری  بە  پشت  کە  ستارکتۆرگەرایی  لەگەڵ  دەبەستێت، 

ناکۆمەاڵیەتی دەبەستێت، ئاوێتەبن؟ وەاڵمی ئاڵتوسێر لە سەرەتادا دەگەڕێتەوە 

بۆ جیاوازی نێوان )مێژوویی � کۆمەاڵیەتی( و ئایدۆلۆژیای )ستراکتۆر(.

رەخنەییدا  تیۆری  دا   1965 ساڵی  لە  بەهەمانشێوە  بابەتە  ئەم 

دەرکەوت، بەشێک لە مشتومڕی پەیوەندی نێوان دەوڵەت و تاکەکان بوو. 

گوێڕایەڵن؟  تاکەکان  بۆچی  کە  ببووەوە،  پرسیارە  ئەو  روبەڕووی  ئاڵتوسێر 

سەرمایەداری  دژی  شۆڕشێک  بۆچی  دەبن؟  یاسا  پابەندی  خەڵکی  بۆچی 

روونادات؟ تیۆری ئەو لەبارەی ئایدۆلۆژیا و ئایدۆلۆژیاکانەوە لە تێگەیشتنی 

ئەو بۆ دەوڵەت و هاوواڵتیان بەرهەمهاتووە.

بە بۆچوونی ئاڵتوسێر، دەوڵەت جۆرێک فۆڕمی حکومەتە، کە لەگەڵ 
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سەرمایەداریدا دەرکەوت. هەموو دەوڵەتێک لەالیەن شێوازی بەرهەمهێنانی 

سەرمایەدارییەوە دیاریدەکرێت و بە مەبەستی پارێزگاری لە بەرژەوەندییەکانی 

ئەو دروستبووە. چەمکی میللەتەکان وەک یەکەی جیاجیا لەگەڵ سەرمایەداری 

دژە، بەاڵم لە رووی مێژووییەوە راستە.

فۆڕمێک  یان  ئایدۆلۆژیا،  وەک  دیموکراسی  لەوانەیە  هەروەها 

خەیاڵە  ئەو  دیموکراسی  چونکە  بێت،  سەرمایەداری  دژی  حکومەت  لە 

دەخوڵقێنێت، کە سەرجەم تاکەکان لەگەڵ یەک یەکسانن و هێزی یەکسان 

لەگەڵ یەکتریان هەیە.

ئەوە  باو دەکات، کە گەرەنتی  میکانیزمی  بە دوو  ئاماژە  ئاڵتوسێر 

یاساکانیان  پابەندی  دەوڵەتدان،  دەسەاڵتی  لەژێر  خەڵکەی  ئەو  دەک��ات، 

دەبات،  ناوی  دەوڵەتی(  )سەرکوتکردنی  بە  ئاڵتوسێر  میکانیزم  یەکەم  بن. 

بۆ  هێز  بەکارهێنانی  بە  راستەوخۆ  بەندیخانە،  و  دادگا  پۆلیس،  وەک  کە 

ئەم  رێگەی  لە  دەوڵەت  دادەڕێژن.  یاسا  هاو،اڵتیان،  رەفتاری  رێکخستنی 

دەزگایانەوە، تاکەکان ناچاردەکات بە شێوەیەکی تایبەتی رەفتار بکەن، بەاڵم 

ئەو میکانیزمەی دووەم، کە ئاڵتوسێر لێکیدەداتەوە، بۆ لێکۆڵینەوەی ئەدەبی 

گرنگی زیاتری هەیەو ئەو بە دەزگا ئایدۆلۆژییەکانی دەوڵەت ناویان دەبات. 

مەزهەبەکان،  )خوێندنگەکان،  لە  بریتین  دەوڵەت  ئایدۆلۆژییەکانی  دەزگا 

خێزان، سیستمی ماف، سیاسەت، هونەر، وەرزش، ....(  

ئەم دەزگایانە کۆمەڵێک سیستمی باوەڕو بەهاکان بەرهەمدێنن، کە 

ئێمە وەک تاکەکانی کۆمەڵگە باوەڕمان پێیان هەیە، یان رەتیاندەکەینەوە. 

ئەم بابەتەیە کە ئاڵتوسێر شیکاری دەکات. ئێمە چۆن ئەو ئایدۆلۆژیایانەی 

بە  ئاڵتوسێر  پێدەکەین؟ وەاڵمی  باوەڕیان  بەرهەمیدێنن،  ئەم دەزگایانە  کە 

جیاوازی نێوان ئایدۆلۆژیاکان و ئایدۆلۆژیا دەستپێدەکات.
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ئایدۆلۆژییە تایبەتییەکان، مێژووی جیاوازن. ئێمە دەتوانین لەبارەی 

کۆمەڵێک ئایدۆلۆژیای جۆراوجۆری وەک ئایدۆلۆژیای مەسیحی، دیموکراتی، 

ئاڵتوسێر  پێکهاتەییە.  ئایدۆلۆژیایەکی  بەاڵم  دەدوێین،  هیتر  و  فێمێنیستی 

دەڵێت، ئایدۆلۆژیا پێکهاتەیەکە و لە دەرەنجامیشدا نەمرە.

نییە،  مێژووی  ئایدۆلۆژیا  کە  رایگەیاند،  ئاڵتوسێر  ئەوەی  هۆکاری 

ئەندێشە  لەو  ستراکتۆر  وەک  ئایدۆلۆژیا  چەمکی  ئاڵتوسێر  بابەتەیە.  ئەم 

سەرخان  لە  بەشێک  بە  ئەیدۆلۆژیا  کە  وەردەگ��رێ��ت،  مارکسیستیەوە 

دەزانێت، بەاڵم ئاڵتوسێر پێکهاتەی ئایدۆلۆژیا لەگەڵ چەمکی بێئاگایی فرۆید 

دەکرێت  ستراکتۆرێکە،  ئایدۆلۆژیا  کە  لەوالیەنەوەیە  گرێدەدات.  الکان  و 

ناوەڕۆکەکەی گۆڕانکاری بەسەردابێت. دەتوانرێت لە هەرشتێک پڕ بکرێت، 

بەاڵم فۆڕمی ئەو هاوشێوەی ستراکتۆری بێئاگایی، بەردەوام بە یەکسانی 

دەمێنێتەوە.

»ئایدۆلۆژیا  کە  ئەوەیە،  ئاڵتوسێر  تێزی  یان  گریمانە،  یەکەم 

نمایشکردنەوەی پەیوەندی خەیاڵی تاکەکانە لەگەڵ هەلومەرجی راستەقینەی 

بابەتە  ئەو  خۆی،  وتەیەی  ئەم  رونکردنەوەی  بۆ  ئەو  ئەواندا.«  بوونی 

خەیاڵییە  پەیوەندییە  ئەم  بە  پێویستیان  خەڵکی  بۆچی  کە  دەخاتەڕوو، 

بۆ  راستیان  بۆچی  بوونی خۆیان هەیە؟  راستەقینەی  لەگەڵ هەلومەرجی 

دەرناکەوێت؟

ئاڵتوسێر دەڵێت، یەکەم وەاڵمی ئەم پرسیارە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 

بووە.  پاشا دیکتاتۆرەکان  ئایدۆلۆژیا خوڵقێنراوی قەشە و  هەژدەیەم، کە 

ئەم باسە لە بنەڕەتدا تیۆرێکی پیالنگێڕییە، کە پێیوایە دەستەکانی مرۆڤە 

بەهێزەکان، لە کاردان بۆئەوەی هاوواڵتیان لەرێگەی باوەڕ بەو ئەندێشانە 

و نمایشی درۆینە لەبارەی جیهانەوە، نەزان بکەن.
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کە  ئەوەیە،  راستە  مارکسیستییەوە  دیدی  لە  کە  دووەم  وەاڵمی 

لەخۆنامۆبوونی مادی دۆخی راستەقینە، زەمینەی بۆ خەڵک رەخساندووە، 

مادیە  دۆخی  لەم  ئەوان  کە  دروستبکەن،  نمایشکردنەوانە  ئەو  بۆئەوەی 

سیستمی  لە  بەرهەم  مادی  پەیوەندی  تر،  واتایەکی  بە  دووربخاتەوە، 

سەرمایەداریدا خۆی لە خۆی نامۆیە، بەاڵم مرۆڤەکان ناتوانن روبەڕووی 

ئەو راستییە تاڵە ببنەوەو لە ئەنجامدا چیرۆکی ئەوەی کە ئەم هەلومەرجەش 

بەو خراپییە نییە، دروستدەکەن.

دۆخی  لە  زیاتر  ئەوان  دوبارە  نمایشکردنەوانە،  یان  داستان  ئەم 

نامۆبوون  یان  زۆرە،  دووریە  ئەم  نامۆتردەکات.  راستەقینە  نامۆبوونی 

کە  دەرمانەی  ئەو  کاردەکات.  نیشتەجێبوون  شوێنێکی  وەک  نامۆییە،  لە 

ئێمە  ئەگەر  هەستپێنەکەین.  لەخۆنامۆبوون  ئازاری  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 

ئەم چیرۆکانەمان نەبوایە، لە نامۆبوونی هەلومەرجی راستەقینەی بەرهەم 

تێدەگەیشتین و لەوانەیە دژی بوەستاینایەتەوە، یان شێت بووینایە.

ئەم ئایدیایانە لەبارەی نمایشکردنەوەو راستەقینە، گریمانەی ئەوە 

دەکات، کە ئەوەی لە نمایشی خەیاڵی جیهاندا لە ئایدۆلۆژیاوە دەردەکەوێت، 

جیهانی راستەقینە، یان هەلومەرجی راستەقینەی بوونە. ئاڵتوسێر دەڵێت« 

ئایدۆلۆژیا، نوێنەرایەتی جیهانی راستەقینە ناکات، بەڵکو پەیوەندی مرۆڤایەتی 

راستەقینەی  هەلومەرجی  لە  تێگەیشتنیان  یان  راستەقینە  جیهانی  لەگەڵ 

بوون نمایش دەکات«. لەراستیدا لەوانەیە ئێمە نەتوانین جیهانی راستەقینە 

بەشێوەیەکی راستەوخۆ بناسین، ئەوەی ئێمە دەیناسین بەردەوام کۆمەڵێک 

نمایشکردنەوەن لەم جیهانە، یان نمایشکردنەوەی پەیوەندیەکانمانە بە ئەم 

جیهانەوە. لە ئەنجامدا ئایدۆلۆژیا لەبەرگیراوەیەکی خەیاڵییە، لەبەرگیراوەی 

جیهانی  لەگەڵ  پەیوەندیمان  لەبارەی  ئێمە  چیرۆکانەی  ئەو  نمایشکراوە، 

راستەقینە، بۆ خۆمانی دەگێڕینەوە.
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بەشێوەیەکی  کە  نییە،  شتێک  راستەقینە  جیهانی  لەئەنجامدا 

بەرجەستە لە دەرەوەی ئێمە بوونی هەیە، بەڵکو بەرهەمی پەیوەندی ئێمە 

لەگەڵ ئەو و بەرهەمی نمایشکردنەوەی ئەو ئایدۆلۆژیایەیە، کە ئێمە لێی 

دروستدەکەین. ئەو داستانانەی ئێمە لەبارەی راستەقینەییەوە بۆ خۆمانی 

دەگێڕینەوە، خودی راستەقینەیە، ئەمە شێوازی کارکردنی ئایدۆلۆژیایە.

مرۆڤەکان  لەگەڵ  ئایدۆلۆژیا  ئ��ەوەی  مارکسیزمی  بەیانێکی  بە 

لەگەڵ  پەیوەندیان  نمایشکردنەوەکانی  نیشاندانی  زیاتر  ئەنجامیدەدات، 

پەیوندی بەرهەمە، نەک نیشاندانی نمایشکردنەوەکان لە پەیوەندی بەرهەم.

مارکسیزم لە بنچینەوە ئایدۆلۆژیای وەک نمایشکردنەوەی درۆینەی 

فۆڕمبەندی  راستەقینەیان  هەلومەرجی  لەگەڵ  مرۆڤەکان  پەیوەندی 

کردووە. بۆ نمونە هەلومەرجی راستەقینەی من وەک مامۆستایەکی زانکۆ، 

هەلومەرجی کرێکارێکی کەلتورییە. لەبەرامبەر ئەنجامدانی کارە فکرییەکەم 

موچەی  لە  نییە  نزیک  من  موچەی  پێدەدرێت.  موچەم  وانەوتنەوە،  و 

ئەوەی  وەرزش��ی.  پاڵەوانی  سینەما،  ئەستێرەی  پارێزەرێک،  پزیشکێک، 

دەتوانێت وەبەرهێنانی من، یان هەلومەرجی ئابوری راستەقینەی من ئاشکرا 

بکات، لەژێر ماسکی ئایدۆلۆژیایەکدا داپۆشراوە � ئەوەی کە وانەوتنەوە و 

مامۆستا بوون لە زانکۆ بەهایەکی بااڵی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقییە. من خۆم 

دەڵێم، راستە پێگەی من لە رووی ئابوریەوە باش نییە، بەاڵم لە بەرامبەردا 

پێگەی  و  رێز  ئابوری،  بری سودی  لە  و  مەعنەوییە  وانەوتنەوە  پاداشتی 

کۆمەاڵیەتی بەدەستدێنم.

دەیڵێمەوە،  خۆشحاڵی  بە  من  ئایدۆلۆژییە،  تێگەیشتنێکی  ئەمە 

ئەمەش لە کاتێکدا کە هەلومەرجی راستەقینەی ئابوری من دەریدەخات، تا 

چی رێژەیەک گرنگ نیم، من پێموایە بەڕاستی کەسێکی گرنگم.
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بوون گرنگی زۆری  زانکۆ  مامۆستای  بەوە هەیە، کە  باوەڕم  من 

پاداشتی تری  باوەڕبوون بەوەی کە من  لە رێگەی  ئەنجامدا  لە  هەیە و 

ئێستام  وەبەرهێنانی  بەدەستدێنم،  کارەکەم  بەرامبەر  ئابوری  لە  بێجگە 

پەسەنددەکەم.

بەاڵم  خەیاڵێکە،  من  ئایدۆلۆژیای  »بەپێچەوانەوە  دەڵێت  ئاڵتوسێر 

خەیاڵێک، یان ناسینێکی خەیاڵی، نەک لەبارەی پەیوەندی بەرهەم، بەڵکو 

کە  وابیردەکەمەوە  من  ئەنجامدا  لە  ئەوانەوە.  بە  پەیوەندیم  لەبارەی 

خۆشحاڵم، چونکە لە کارگەیەک کارناکەم، بیردەکەمەوە لەوەی لە کرێکاری 

کارگەکان زیرەکترم، چونکە پێموایە کرێکارانی کارگە زیرەک نین، ئەگەر 

زیرەک بوونایە، لە کارگە کاریان نەدەکرد«

کە  دەبەستێت،  گریمانەیە  بەو  پشت  لێرەدا  بەرهەم  پەیوەندی 

کرێکارانی کارگەکان خوێندەواریان نییە. 

تێزی دووەمی ئاڵتوسێر ئەوەیە کە »ئایدۆلۆژیا بوونی مادی هەیە.« 

بۆ مارکسیستەکان بەردەوام ئەمە جێی گرنگیپێدانە، چونکە لێکۆڵینەوەکانیان 

لە مادە و پەیوەندییە مادییەکانەوە سەرچاوەدەگرێت.

بدوێین،  ئەندێشەکانەوە  لەبارەی  دەمانەوێت  ئەگەر  ئەنجامدا  لە 

ئەنجامدا  لە  بدوێین.  مادی  شتێکی  وەک  لەبارەیانەوە  بتوانین  پێویستە 

ئەوەی ئاڵتوسێر لەکاتی دەربڕینی ئەوەی کە ئایدۆلۆژیا مادییە، ئەوەیە کە 

ئایدۆلۆژیا بەردەوام دوو پێگەی هەیە � یەکێکیان لە دەزگاکاندا، دووەمیان 

لە بابەتدا.

ئاڵتوسێر دەڵێت، ئایدۆلۆژیا وەک کردارێکی مادی بە واتای بابەتەوە 

گرێدراوە. لە ئەنجامدا ئەم دوو تێزەی ئەو واتە »هیچ کردارێک بوونی نییە، 

ئەگەر لە رێگەی ئایدۆلۆژیا و لەناو ئەودا نەبێت« و »هیچ ئایدۆلۆژیایەک 

بوونی نییە، ئەگەر لەالیەن بابەت و بۆ بابەتەکان نەبێت«. بە کورتی هیچ 
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سیستمێکی بیروباوەڕ و هیچ کردارێک، کە لەالیەن سیستمە باوەڕییەکانەوە 

دیاریکرابێت، بوونی نییە، مەگەر کەسێک هەبێت باوەڕی پێیان هەبێت، 

کە باوەڕی پێیان هەبێت و بەپێی ئەو باوەڕانە کاربکات.

لە ئەنجامدا دەگەینە بەشی کۆتایی لێکۆڵینەوەکەی ئاڵتوسێر، چۆن 

بابەتە تاکەکان لە پێکهاتە ئایدۆلۆژییەکاندا فۆڕم وەردەگرن؟ یان بە واتایەکی 

تر، ئایدۆلۆژیا چۆن واتایەک لە خود، یان بابەت دەخوڵقێنێت؟

بە بڕوای ئاڵتوسێر، فۆڕمی بەشێک لە تاکە نمونەییەکان وەک بابەت 

کارایی سەرجەم  باوەڕدا،  لە هەر سیستمێکی  ئەوان  بەکارهێنانی  وان و 

ئایدۆلۆژیاکانە.

ئەمە گرنگترین رۆڵێکە، کە ئایدۆلۆژیا وەک ستراکتۆر و ئایدۆلۆژیاکان 

وەک سیستمەکانی باوەڕی دیاریکراو ئەنجامیدەدەن. ئاڵتوسێر سێ بنەمای 

گرنگ لەبارەی ئەم پرۆسەی گۆڕان بۆ بابەتە لە ئایدۆلۆژیادا دەخاتەڕوو:

1- ئێمە  لەبەرئەوە وەک بابەتێک دێینە ئەم جیهانەوە، چونکە پێش 

لەدایکبوونمان ناودەنرێین، لەئەنجامدا ئێمە بەردەوام لەپێشتردا بابەتین.

2- ئێمە بەردەوام و لەپێشترەوە بابەتی ناو ئایدۆلۆژیاو لە ئایدۆلۆژیا 

رێگەیەوە  لەو  تەنیا  درۆ  و  راستی  و  دەژین  تێیدا  و  دیاریکراوەکانین 

دیاریدەکەین. باوەڕی هەر کەسێکی تر وەک باوەڕی ئایدۆلۆژی، بە واتای 

خەیاڵی دیاریدەکەین، لە کاتێکدا کە باوەڕەکانی خۆمان بە راست دەزانین. 

کەسێک  هەر  بڕوانن.  جۆراوجۆرەکان  مەزهەبییە  باوەڕە  لە  نمونە  بۆ 

باوەڕی بە هەر مەزهەبێکی تر هەیە، پێیوایە کە مەزهەبەکەی خۆی راستە 

و باوەڕی ئەوانی تر خەیاڵ و ئایدۆلۆژییە.

ناتوانین  بابەتانە دەگۆڕێت، کە  ئێمە بۆ ئەو  ئایدۆلۆژیا  3- چۆن 

دیاریکراوەکاندا  ئایدۆلۆژییە  فۆڕمبەندییە  لەناو  خۆمان  کرداری  پێگەی 

و  راستەقینەن  ئێمە  بیروڕاکانی  باوەڕمانوایە،  ئێمە  چۆنە  دیاریبکەین؟ 
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رێژەیی نین؟ ئاڵتوسێر وەاڵمی ئەم پرسیارە لە رێگەی بەردانگ )دوێنەر(

دیاریکراو  ئایدۆلۆژیایەکی  هەموو  ئاڵتوسێرەوە  دیدی  لە  دەداتەوە.  ەوە 

دەڵێت، »هێی، تۆ!« لە وەاڵمدا تۆش دەڵێیت »من؟ مەبەستی تۆ منە؟« 

ئایدۆلۆژیاش دەڵێت، بەڵێ، تۆ.

بازرگانییەکاندا  ریکالمە  لە  رۆژانە  لەمجۆرە  نمونەی  دەتوانیت  تۆ 

ببینیت.  

ئاڵتوسێر لە رێگەی بەکارهێنانی پیتی گەورە، لە سەرەتای وشەی 

مەبەستیەتی  )الک��ان(  ئەوەی  هاوشێوەی  مەبەستێکدا  دوای  بە  بابەت، 

دەڕوات. بابەت بە پیتی یەکەمی بچووک، کەسێکی دیاریکراوە و بابەت 

جیاکارییە  ئەم  بوونە.  بابەت  پێکهاتەی  گەورە، شوێنی  یەکەمی  پیتی  بە 

ئاماژەیە بۆ دووالیەنی شاراوە لە بابەتی بووندا، کە تێیدا کەسێک هەم 

بە  ناچار  واتا  ئایدۆلۆژیە،  شت  هەروەها  ئایدۆلۆژیایە،   � زمان  کرداری 

پابەندبوون بە یاسا و رێساکانە و بەوشێوەیە رەفتار دەکات، کە ئایدۆلۆژیا 

فەرمانی پێدەکات.

بە  راستەوخۆ  ئایدۆلۆژیا  لەبارەی  خۆی  ئەندێشەکانی  ئاڵتوسێر 

ئایدۆلۆژیا وەک  پێکهاتەی  رایدەگەیەنێت، کە  )الکان(ەوە دەبەستێتەوە و 

ئاوێنە وایە. 

چەند خاڵێکیتر لەبارەی ئاڵتوسێرەوە، وەک پێکهێنەری تیۆریسینەکانیتر 

بوو.  الک��ان  لەویش  زیاتر  و  فرۆید  شەیدای  ئاڵتوسێر  هەیە.  بوونی 

چەمکەکانی خەیاڵی، ئاوێنە، ئاوێنەیی و بابەت بە پیتی سەرەتای بچووک 

)s(و بابەت بە پیتی سەرەتای گەورە)S(، لە الکان وەرگرتووە، هەروەها 

وەک مارکسیستێک لە زانستدا وەک فۆڕمێک لە زانین کە لە دەرەوەی 

الی  زانست  هەیە،  گەڕانەوە  بە  باوەڕی  ئایدۆلۆژییە،  پێکهاتەیەکی  هەر 

ئەو جۆرێکە  لە زانین، کە راستەقینەیە، چونکە بەرجەستە و مادییە. لە 
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ئەنجامدا کاتێک کە ئەیدۆلۆژیا، ئایدۆلۆژیکە، تەنیا شێوەی ناسین، ناسینی 

زانستییە.

ئایا ئەم تیۆرە سودی بۆ ئەدەبیات هەیە؟ بەڵێ، چونکە ئەو توانایە 

بە ئێمە دەبەخشێت، کە لە بارەی ئەوەی چۆن دەقە ئەدەبییەکان، وەک 

بابەت فۆڕم بە ئێمە دەبەخشن و راستەوخۆ لەگەڵماندا دەدوێن، لەگەڵیان 

بدوێین.

رونترین فۆڕم کە دەقە ئەدەبییەکان، ئێمە وەک بابەت دەدوێنن، 

ئەو کاتەیە دەقێک راستەوخۆ ئێمە بە )خوێنەری خۆشەویست( دەدوێنێت. 

سەرجەم دەقەکان خوێنەران لە رێگەی ژمارەیەک میکانیزم و بە شێوازی 

خوێنەرەکانیان  بۆ  بابەت  پێگەی  دەقەکان  سەرجەم  دەدوێنن.  جیاجیا 

دەخوڵقێنن، ئەگەر دروستکردنی بابەتەکە ئاشکرا، یان نهێنیش بێت.

http://www.naqd-no.blogfa.com/post-4.aspx
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  لوی ئاڵتۆسێر، مەزنە تیۆرسینی 
مەیدانی ماركسیزم

نوسینی: میشێل لی

 لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل
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ئامانج  ك��ە  هزرێكە  ب��وون��ی  نوسینەدا  ل��ەم  ج��ەوه��ەری  خاڵی 

بریتییە لە هەقیقەت ئیدی هەرچیەك بێت، نەك ئەو  لەوردبوونەوەكەیدا 

ئایدیۆلۆژیانەی كە خۆیان دەبنە بەرهەمهێنەر و خوڵقێنەری هەقیقەتێك كە 

و  سنور  هەنگاوەوە  لەیەكەم  ئاڵتۆسێر  بێتەوە.  ئەوان  تامی  كام  و  لەگەڵ 

چوارچێوەكانی دەشكاند  و كۆتوبەندەكانی الدەبردن  و بڕوای بە دیوارەكانی 

نێو بیر و زەینی مرۆڤ نەبوو.

لوی ئاڵتۆسێر، فەیلەسوفی فەڕەنسی بەناوبانگ، پێشەنگ  و دووبارە 

دارێژەر و داهێنەرەوەی ماركسیزم، ناوبراو دیارترین و گرنگترین فەیلەسوفی 

ماركسی بوو لە سەدەی رابردوودا. ئاڵتۆسێر زێدەتر ناوبانگی نێونەتەوەیی  و 

جەماوەریی خۆی لە باڵوكردنەوەی دوو كتێبییەوە بوو. ئەوانیش بریتیبوون 

لە كتێبەكانی بۆ ماركس و خوێندنی سەرمایە. كە بە تەواوی لەو نوسینانەدا 

شتێكی جودا لە راڤە كالسیكییەكانی ماركسیزم هێنراوەتە بوون. بۆنموونە 

ئەو حەتمییەتی ئابوری دەداتە دوواوە، ئەمەیش بە بەرژەوەندیی و لەبری  

خوێندن و یاساگەلی ئایدیۆلۆژیدا. دیارە لێرەدا ئاڵتۆسێر ئەوە دەخاتە روو كە 

چی كاریگەری بەسەر هەردوو بونیادی كۆمەاڵیەتی و هۆشیاریی تاكەكانەوە 

هەیە؟ ئەوە ئەوەی نەدەگەیاند كە بڵێت فاكتەرە ئابورییەكان هیچ رۆڵێكیان 

نییە، بەڵكو پێی وابوو ئەوانیش بەشێكن لەتەواوی بونیادو پێكهاتەو رێساكانی 

ئایدیۆلۆژیا كە پێویستە بە تەواوی لە رەوشەكەدا رەچاوبكرێن. باسی دەزگای 

دەوڵەتی ئایدیۆلۆژیی دەكرد، كە بەشێوەیەكی فراوان بەشداری دەكات لە 
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دابینكردنی ئایدیۆلۆژیایەكی دیاریكراودا. ئاڵتسۆێر لە تۆڕە نوێیەكەیدا، كە لە 

دووبارە خوێندنەوە بۆ ماركسیزم پێیگەیشتبوو، ناوبراو لەو بنەما تیۆرییەیدا 

ئەو راستیەی سەلماند كە ببێتە پێشەنگی پۆست ماركسیزم  و دنیابینییەكی 

نوێ  لەهەمبەر بیری كۆمۆنیزم بهێنێتە گۆڕێ . ئەوەیش ئەو رەهەندەی زیندوو 

راگرت كە هزریش لە لێكۆڵینەوەكانی ئەمڕۆ و لە مەیدانەكەدا هەمەچەشن و 

هەمەجۆرە دروست بە چەشنی خوێندنی ئەدەبی  و فەلەسەفەی سیاسی  و 

مێژوو و ئابوری و سۆسیۆلۆجیا و هتد.

لە  ناوبراو  وتەوە.  فەلسەفەی  وانەی  ساڵ   32 بۆماوەی  ئاڵتۆسێر، 

)بیرمەندەریس(ی واڵتی جەزائیردا و لە 16ی ئۆكتۆبەری 1981دا، هاتەدنیاوە. 

ناوچەیەكی  عەقڵییەكانی  نەخۆشییە  نەخۆشخانەكانی  لە  لەیەكێك  هاوكات 

دوایی  كۆچی   ،1990 ئۆكتۆبەری  22ی  لە  دڵ،  نۆرەی  بە  بەپاریس  سەر 

دەكات. تەمەنی ئەو ئەزمونێكی سەركەوتوبوو لە كایەی فەلسەفەو كەناری 

پیشە و پسپۆڕییەكەیدا.

پێش دەساڵ لە كۆچی دووایی ئەم فەیلەسوفە مەزنە، رووداوی مردنی 

هاوسەرەكەی خاتوو هێلێن ریتمان دەبێتە هۆكارێك تا كەمتر كاریگەرییەكانی 

كارەكەی بخەمڵێنرێت. ناوبراو ساڵی 1980، لە رووداوێكداو بەبێ  مەبەست، 

هاوسەرەكەی خۆی دەخنكێنێت. هەرچەند كارەكانی هەر برەوی تەواویان 

لە  بەردەوامبوون  دیارەكانییەوە  خوێندكارە  لەرێگەی  ن��ەدەداو  لەدەست 

فۆكۆ  میشێل  خوێندكارانە  ئەو  نموونەی  نوێدا.  ئایدیای  هزرو  شرۆڤەی 

بزووتنەوەی  داینەمۆی  و  كارەكتەر  دیارترین  بە  دادەنرا  ئاڵتسۆێر   . بوو 

بونیادگەرای سااڵنی شەستەكان، كە شانبەشانی رۆالن بارت و لیڤی شتراوس، 

جاك الكان و میشێل فۆكۆ  تەرزێكی دیاریكراویان گرتبوو، تەواوی ئەوانە 

فۆكۆی  میشیل  ئاڵتسۆێر  تەنانەت  ناوبراو.  لەكاریگەرییەكانی  بەدەرنەبوون 

هاندەدا تاوەكو ببێتە ئەندام  و هەڵسوڕێنەری پارتی كۆمۆنیست. دیارە ئەم 
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كارەیشی كرد، وەلێ  نەك بۆ كاتێكی زۆر، هاوكات هەستێكی بەهێزیشی 

هەبوو بۆ  پارت  و ئایدیاكە، هەروەك چۆن مامۆستاكەیشی هەمان هەست 

 و هێزی نەشاردبوویەوە.

دیاری  فەیلەسوفی  لەتەك  فەلسەفەی  بۆخۆی  ئاڵتسۆێر  هاوكات 

ئەكادیمیی فەڕەنسی جان غیتۆندا خوێندبوو. ناوبراو بەنهێنی و لە شەوانی 

دەمێ   ئەوێ  چوون  غیتۆن،  جان  مامۆستاكەی  دیداری  دەچووە  درەنگدا 

گەرمەی شۆڕشەكانی مانگی پێنجی 1968 بوو. 

خوێندنگەی  لە  بەدژواری  فرە  ئەوەی  پاش   ،1939 ساڵی  ئاڵتۆسێر 

بۆئەوەی  دەكرێت  پەسەند  ئێس(،  ئێن  )ئی  ئۆڵم  دی  بااڵدا  مامۆستایانی 

كە  بوو  فەرەنسا  شوێنێكی  گرنگترین  بەرزترین  و  ئەوێ   دیارە  بخوێنێت، 

خوێندكار بتوانێت تێیدا وەربگیرێت، بەتایبەتی لە بواری زانستە مرۆییەكاندا، 

وەلێ  ئەو یەكسەر نێردرایە بەرەكانی جەنگی دژ بە ئەڵمانیەكان  و بەزوویش 

لە ساڵی 1940 دا  قۆڵبەستكراو زیندانییان كرد.

ئیدی تا كۆتایی جەنگ ئەو لە سەربازگەیەكی باكوری ئەڵمانیا بەناوی 

ستیشفیلغ مایەوە، كە ناوچەیەكی تەواو نزیكە لە دانیماركەوە. ئیدی ئەو 

سەر  بگەڕێتەوە  وایكرد  ئەوە  پێكرد.  دەستیان  دەرونییەكانی  گرفتە  لەوێ 

خوێندنەكەی  و لەساڵی 194 تا 1948 بەردەوامبوو، دواجار لە تاقیكردنەوەی 

زارەكیدا  ب��واری  لە  دووەم  پلەی  توانی  دكتۆرا،  خوێندنی  ناو  چوونە 

بەدەستبهێنێت  و لە تاقیكردنەوەی نوسینیشدا توانی پلەی یەكەم بەدەست 

بهێنێت. ئیتر ئەوە ئەوكاتە بوو كە ئەو بووە كۆمۆنیست و پێوەندی كرد بە 

پارتی كۆمۆنیستەوە و بۆ تەواوی ژیانی داهاتووی بە ماركسی ژیا. هەرچەند 

پڕ  زۆرجار  كۆمۆنیستەكاندا  لەتەك  ئاڵتۆسێر  پەیوەندییەكانی  سروشتی  كە 

لەتەك  ناوەندی و  كۆمیتەی  لەتەك  فرەجار  ئەو  چوون  ملمالنێبوو،  كێشەو 

روجییە گارۆدی دا كە فەیلەسوفی فەرمی پارتەكە بوو لەوكاتەدا  ناتەبا بوو.
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دەستپێكی بابەتە ناتەباو ناپەیڕەوەكانی بیری باوی لە شەستەكانەوە 

دەستپێكرد. ئاڵتۆسێر نوسینەكانی خۆی لە گۆڤارە ماركسییەكاندا باڵودەكردەوە. 

یەكەم نوسینی كاریگەری لە گۆڤاری هزردا باڵوكردەوە و دواتر ساڵی 1962 

لە گۆڤاری رەخنەی نوێدا  نوسینەكانی باڵوكردەوە. بەو بابەتانە روبەڕووی 

دژواری تۆمەت  و رەخنە بوویەوە و رەخنەی لێگیرا بەوەی پیاوی البانسیە 

و جۆرج كۆنگیۆت  و سەر بە هەوادارانی چینە. لە راستیدا ئەو شەوق  و 

شۆری لە رۆشنبیرە فەڕەنسیەكانی دیكەوە وەرگرت، لەوانە  سیاسەتمەداری 

دیارە  سیڤن  لوسیان  كۆمۆنیست  فەیلەسوفی  و  لوروا  رۆاڵند  كۆمۆنیست، 

ئەوان  دیارە  بوون.  كۆمۆنیست  پارتی  دیكەی  بااڵكانی  لەبەرپرسە  ئەوانە 

بونیادگەراییان بە فەلسەفەی نائومێدی دەچوواندو لەبری ئەوە برەویان بە 

ماركسیزمی مرۆیی دەدا.

دیارە هەم فۆكۆ و هەمیش ئاڵتۆسێر وەاڵمی رەخنەكانیان دەدایەوە 

و رەچاوی جۆرێك لە بابەتیبوون  و میتۆدی باوی ئەو كاتیان دەكرد. ساڵی 

1978دا، ئاڵتۆسێر فرە بەتوندی رەخنەكانی ئاڕاستەی پارتەكەی كرد و لەژێر 

هاوكات  بەردەوامبێت.  ناتوانێت  فەڕەنسی  كۆمۆنیستی  پارتی  ناونیشانی 

ئاڵتۆسێر بووە رەخنەگرێكی توندو تەیار لە ستالینیزم و لەهەردوو بوارەكانی 

دروستی  راست  و  مەفهومی  یان  ناوەرۆكی  سیاسییەكانی و  دەستێوەردانە 

فەلسەفەكەیدا بە رووی ئەو رێباز و رەوگەیە وەستایەوە..

لەكاتی  بوو،  ئاڵتۆسێر، مەزنە فەیلەسوفی ماركسیی فەرەنسی  لوی 

لەالیەن ستالین،  لەساڵی 1956  سەركوتی دڕندانەی شۆڕشی هەنگارییەكان 

لە  زۆرێك  تا  بوو  هۆكارێك  شۆڕشەكە  نواند.  خۆی  هەڵوێستی  نوسرا  و 

لەبارەی  ئەوێندەرێ   فەیلەسوفەكانی  خۆرئاواو  كۆمۆنیستەكانی  رێبەرە 

دەنگ  بێنە  ماركسیزم  پرەنسیپەكانی  بۆ  نوێ  خوێندنەوەی  و  جۆ  پرس  و 

خوێندنەوەی  بۆ  نوێیان  بوارگەلێكی  زۆرێك  هەربۆیە  بمێنن.  دڕدۆنگ   و 
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ریشەكانی هیومانیستی  و نوێبوونەوەی پرسی مرۆڤبوون هێنایەگۆڕێ ، لەم 

پێناوەدا ئاڵتۆسێر ئەسپی خۆی تاوداو وەك ماركسییەكی بونیادگەرا راڤەیەكی 

هیومانیستی  فاكتەری  بایەخی  لە  هەڵبژاردو  تاوی  تین  و  پڕ  بونیادگەرای 

پێناسەكرد  ستالینی   ،1968 ساڵی  ناوبراو  كەمكردەوە.  مێژوودا  لە هەناوی 

لە  مەبەست  بێ   نیازو  بەبێ   كە  دروستكراو  یان  دام��ەزراو  فۆڕمێكی  بە 

دنیای  لە  خەڵكی  بەكارهێنانی  بۆ  بەكاردەهێنرێت  ئیمپریالیزمەوە  الیەن 

سۆشیالیزمدا. ناوبراو وەختێك لە ئی ئێن ئێس بوو لەوێ  یەكەم بەڕێوەبەری 

ئاداب.  كۆلێژی  راگری  ببێتە  ئەوەی  پێش  ئەوە  بوو،  خوێندنەكان  تەواوی 

بەمجۆرە پلە ئەكادیمیەكانی لەنێوەندەكانی خوێندن بڕی  و بووە كەسێكی 

هزری  لە  ن��اوازە  دروس��ت  و  تیۆری  هێنەری  بەرهەم  دی��ارو  ئەكادیمی 

كۆمۆنیزمدا و لەنێوەندە زانستییەكاندا شوێنكەوتەو چاولێكەری ئێجگار فرەی 

هەبوو. وەلێ  زۆرجار نەخۆشییە دەرونییەكەی زۆری بۆ دەهێناو لەكایەی 

كاتێك   ،1962 ساڵی  نموونە  بۆ  دووردەكەوتەوە.  وتنەوە  وانە  خوێندن  و 

دژواری  بارودۆخێكی  ماكیاڤیلی، دووچاری  لەسەر  بوو  توێژینەوە  خەریكی 

دەرونی دەبێت  و بۆ ماوەی 3 مانگ لە نەخۆشخانەدا دەمێنێتەوە. لەدیدی 

ئاڵتۆسێردا نیكۆال ماكیاڤیلی كەسێكی قەلەندەرو دەگمەن بوو، پەیڕەوكار و 

پراكتیكەری سیاسی بوو، هەرگیز بەشێوەیەكی ئایدیالیستی واقیعی سیاسی 

لە بەرژەوەندی تیۆریدا نەدەقۆستەوە، بەڵكو سیاسەتی لە واقیعدا بەرجەستە 

دەكرد. بەم شێوەیە بووە پردێك بۆ پێكگەیاندنی تایبەتمەندی خۆی لە بواری 

سیاسەتدا. ساڵی 1967، توانی نامەی دكتۆراكەی پێشكەش بكات، ئەوەیش 

دوای دووساڵ بوو لە باڵوكردنەوەی كتێبی خوێندنەوەی سەرمایە  و راڤەی 

شۆڕشگێڕی ماركسیزم لەگەڵ ئتیان بالبیدار و روجر ئستابلیت  و ژاك رانیس. 

دیارە نامەكەی لەسااڵنی دووایدا لە كۆلێژەكانی خوێندنی بااڵی زانكۆكانی 

ئامرازداری  خوێندنی  چەمكی  لەكتێبەكانیدا  ئاڵتۆسێر  دەخوێنرا.  ئەوروپادا 
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كە  گرت  كەسانەش  لەو  رەخنەی  دروست  بەشێوەی  لەوێدا  پێشخست  و 

رەخنەیان لە ماركسیزم گرتبوو، بەڵكو بۆخۆی میتۆدێكی دانا كە رەخنەگرتن 

بوو لە ماركسیزم  و ئەو شتانەی كە كەسێكی وەك ئادەم سمیس وتبووی 

بەهەند وەرینەگرتن. ئەوەبوو ساڵی 1967، گروپی سپینۆزای دامەزراند كە 

ئەوروپییەكاندا  سكوڵە  بااڵی  خوێندنی  لە  پرۆفیسۆرێك  وەك  بادیۆ  ئاالن 

ئەندام بوو تێیدا.

هێلینی   خۆی  هاوسەرەكەی  ئاڵتۆسێر   ،1980 نۆڤەمبەری  16ی  لە 

خنكاند. رووداوەكە لە ئاپارتمانەكەی خۆیدا بوو لە ئی ئێن ئێس. دروست 

پاش  رووی��داوە.  چی  بزانن  دكتۆرەكان  رێگەیدا  ترسناكەكە  رووداوە  پاش 

ئەوەی لێژنەی لەسەر گیرا، رایانگەیاند كە ئاڵتۆسێر لە رەوشێكی شێتیدا بووە 

ناوبراو  فەڕەنسا  یاساكانی  بەگوێرەی  ئیدی  ئەنجامداوە،  ئەوكارەی  كاتێك 

لە  كاتێك  یشدا،   1985 مارسی  14ی  لە  ن��ەدرا.  بەسەردا  سزایەكی  هیچ 

گۆڤاری لۆمۆندی بەناوبانگدا، بابەتی نوسەرێكی یابانی دەخوێنێتەوە كە چۆن 

كەسێكی سەركەوتوو ئافرەتێكی كوشتووە و خواردویەتی، دیسانەوە رەوشی 

دەروونی.ئەم چیرۆكە  نەخۆشخانەی  دەخرێتەوە  و  تێكدەچێتەوە  دەروونی 

كاریگەری بەسەر ژیانی ئاڵتۆسێرەوە مایەوە و چەندین بابەت  و كاردانەوەی 

ئاڵتۆسێری بەناوبانگ كردووە،  زۆری بەدووی خۆیدا هێنا. ئەوەی زێدەتر 

بریتییە لەدیاربوونی شوێنەوارەكانی بەسەر نوسەرو روناكبیرو فەیلەسوفانی 

هەیە  ماركسییەوە  فەلسەفەی  بەسەر  مەزنی  كاریگەری  ئەو  خۆی،  پاش 

شاراوە  بونیادگەراییەوە  پۆست  بونیادگەرایی و  بەسەر  شوێنی  هەروەها  و 

خانمە  بەسەر  لەخۆی  لێپرسینەوە  و  وردبونەوە  مەفهومی  هەروەها  نییە. 

بەمشێوەیە  گەورەیە.  ئێجگار  باتلەر،  جۆدیس  فێمێنیستەوە،  فەیلەسوفی 

دەتوانین سەدان فەیلەسوف  و نوسەر و روناكبیر بهێنینە گۆڕێ  كە وزەی 

نوسین  و بیركردنەوەیان لە ئاڵتۆسێرەوە وەرگرتووە و فەراهەمهێناوە. لەناو 
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ملمالنێكانی نێوان بیری كۆمۆنیزم  و ئیمپریالیزمی خۆرئاوادا دیوێكی مرۆڤانەی 

هەڵبژارد. چونكە هەمیشە رەخنەی لە پراكتیكی كۆمۆنیزمی دەگرت و لە 

بە  دەدا  مانای  و  دەدۆزییەوە  ماركسیزمی  ناوەرۆكەوە جوانییەكانی  رووی 

نەریتی  لە  كۆمۆنیزمی  دەكرد  و  داهێنانی  كۆمۆنیزم  و  سەرچاوەی  پاكی 

سیاسیانەی ئیمپریالیزم جیادەكردەوە. ئەمەیش رەوشێك بوو لە ملمالنێكانی 

جەنگی ساردی نێوان بلۆكەكاندا بەتەواوی الیەنگرو توێژینەوەی ئەكادیمی 

هەڵهێنجراو لە هزری ئەم فەیلەسوفە ئێجگار زیاد بوون. لەبەر ئەوە مەیدانی 

عەقڵی بەرینتر دەكرد و ئایدۆلۆژیای كردبووە خاڵی سەرەكی بابەتەكان  و 

لەوێوە مادە و ئایدیا و رۆح  و حەتمییەتەكانی مێژووی دەدواند..

ئایدۆلۆژیا.  لە  برێتییە  ئاڵتۆسێر،  نوسینەكانی  ناوەندی  چەمكێكی 

كە  ك��ردب��وو  مشتومڕی  ئ���ەوەوە  ل��ەب��ارەی  ئاڵتۆسێر  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر 

ئایدیۆلۆژیا سیستەمی نوێنەرایەتییەكان  و نمایشەكانە و گوێڕایەڵی دەكرێت 

لەرێگەی كۆمەڵە یاسایەكەوە كە تەنیاو تەنها لەخزمەت مەرام  و مەبەستە 

سیاسییەكاندایە. ئایدیۆلۆژیا لە روانین  و جیهانبینی ئاڵتۆسێردا، لە رەوشێكی 

وەك ئەوكاتدا بریتی بووە لە پرسێكی ناخودئاگای بێچەندو چوون تەنانەت 

لەالی چینە بااڵدەستەكانیشەوە. بەاڵم لەتەك باڵوكراوەكانیدا لەسەر لینین  و 

فەلسەفە و بابەتەكانی تری لە ساڵی 1970 دا، دەبینین ئاڵتۆسێر بەشێوەیەكی 

ریشەیی هەڵوێستەكانی لەمەڕ ئایدیۆلۆژیا گۆڕانكارییان بەسەردا دێت. ئیدی 

دێتە سەر ئەو بڕوایەی كە ئەو ئێستا بە دروستی لە هەڵسوكەوت  و ئەتوار 

و كاری واقیعی تێگەیشتووە. هەربۆیە لەنێو ئەم چوارچێوەیەدا ناوبراو توانی 

چەمكی بەدواداچوون و خستنەڕوو بەرهەمبهێنێت. بەدەر لەوە چەمكەكەی 

بە دەنگهەڵبڕین ناسێنراو دەنگیدایەوە. لەبەر ئەوە ئایدیاكان هاوارو دەنگێكن 

ئەوان  ئیدی  قاڵبدراودەبەخشن  و  لە  دیاریكراو  شوناسێكی  بەخەڵكی   كە 

ناوەدا چیینە  لەم  پەسەندی دەكەن.  راستییەكی رەوان  وەك سروشت  و  
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بااڵدەستەكان هەیمەنە و هێزی خۆیان بەسەر تاكەكاندا دەسەپێنن كە دیارە 

ئەوانە تەواو جیاوازن لە هێزی بندەست و الواز. بەبڕوای ئاڵتۆسێر تاكەكان 

هەر لەوكاتەوەی كە دێنە ژیانەوە  لێیان دەپێچرێتەوە، دیارە باوانی زارۆكان و 

وێناكانی تریان گریمانەی بیروبۆچون و سەرنجی زارۆكانیان دەدەن. هەربۆیە 

لەگەڵ چەمكی لێپێچینەوە و وردبوونەوەكەی ئاڵتۆسێردا ئەوە رووندەبێتەوە 

هەموو  و  نییە  تاكەكان  رەسەنی  سروشت  و  بۆ  مانایەك  هیچ  ئیدی  كە 

لەبەر  تاكەكانەوە.  مێشكی  دەئاخنرێنە  كە  شتانێكە  هزرێك  و  بیركردنەوە 

ئەویش  هەیەو  سادە  مەوادێكی  خامێك و  تەنها  نییە،  بوونی  تاكێك  ئەوە 

لێی دەپێچرێتەوە و لەالیەن ئایدیا جیا جیاكانەوە دەبێتە تاك  و تایبەتمەندی 

خۆی پێدەدرێت. لەبری ئەوانە  مادەیەك بوونی دەبێت  و دێتە بوون كە 

ئیتر ئەو مادە ئەوێكە كە لە رێگەیەكی تایبەتەوە دەناسرێتەوە و ئیدی دارای 

بونیادێكی كۆمەاڵیەتی دەبێت لە ریشەكانی خۆیەوە. یاخود مادەكە پێشتر 

هاتوەتە  و  چێنراوە  و  كراوە  گەاڵڵە  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  هێزە  رێگەی  لە 

بەرهەم. هەموو ئەوشەن  و كەوەی لێپێچینەوە و پێگەیاندن  و كاریگەری سەر 

تاكەكان لە دەستەواژەكانی ئاڵتۆسێردا تیۆرێكی لێدێتە بەرهەم كە بە دەزگای 

دەوڵەتی ئایدیۆلۆژی دەناسرێت. كاتێك دەزگای دەوڵەتێكی سەركوتكار وەك 

دێتە  سەركوتكارییەوە  لەرێگەی  ئەركییان  یەكەم  پۆلیس،  سوپاو  هێزەكانی 

گۆڕێ . دیارە كە دەزگای دەوڵەتی ئایدۆلۆژی بریتییە لە كەنیسە، قوتابخانە، 

دیاریكراویان  هەیمەنەی  كە  دی  یەكەكانی  یاخۆ  ئایین  خانەوادەكان  و 

رادەپەڕێنن.  ئایدیۆلۆژیاوە  ئامڕازی  بە  ئەولەویەتیاندا  لە  ئەركیان  و  هەیە 

چوون  دەردەخ��ەن،  خۆیان  دەگمەن  فرە  ئایدۆلۆژی  دەوڵەتی  دەزگاكانی 

هەژموونی  هێزی  وەكئەوان  دەكەن.  پەسەند  كۆمەڵگە  پێوەرەكانی  ئەوان 

واتە  بااڵدەستكانیان،  ئایدیا  بەشوێنگرەوەی  پێدەدەن،  برەو  بااڵكان  چینە 

خۆیان  هزرییەكانی  خواستە  تا  جێبەجێدەكەن  نیازەكانییان  بەرقەراربوونی 
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لەناو كۆمەڵگەكاندا بكەن بە باو. بە گوێرەی ئاڵتۆسێر قوتابخانەكان یەكەیەكی 

دەوڵەتی ئایدۆلۆژیی بەبایەخن. چوون وانەكان بە شێوەیەك ئاڕاستە دەكرێن 

كە سەرنجی خوێندكارەكان پەرت نابێت  و كۆدەكرێتەوە، كۆدەكرێتەوە بۆ 

شتانێك كە دەویسترێت  و دەبن بە داوی ئایدیاكانەوە، ئیدی لەئاكامدا وانەی 

وتراو بەرهەمی خۆی دەچنێتەوە. لێكۆڵەرانی دیكە بۆنموونە مێژوونوسی 

بەریتانی تامپسۆن فرە بەتوندی رەخنە لە ئاڵتۆسێر دەگرێت، بەتایبەتی لە 

میتۆدی بونیادگەرای نادیارو پەنهانی بۆ ماركس. لەگەڵ ئەوەشدا تیۆرەكانی 

بەرجەستە كردووە و  لەخۆدا  بونیادگەرایی  باشترین خوێندنەوەی  ئاڵتۆسێر 

كاری لە میتۆدی ماركسدا كردووە بە چوارچێوەیەكی فەلسەفی دیاریكراو.

ئاڵتۆسێر بۆخۆی لەمیانی حەفتاو دوو ساڵ تەمەنیدا، شوێنەواری فرەی 

بەجێهێشت، توانی رووی جیاواز بدات بە ئایدیا كاریگەر و چەقبەستووەكان 

بۆ  دنیابینی  توانی  پاراست  و  رووتانەوە  لە  كۆنبوون و  لە  ماركسیزمی   و 

ماركس بەرفراوانتر بكات  و زەمینەی توێژینەوە سیاسی  و ئابوری  و هزری 

 و كۆمەاڵیەتییەكان لەسەر ماركسزم زیاترو زیاتر بهێنێتە بەر راڤە و شرۆڤەی 

ئەم  ژیانی  رەوشی  سەر  چاودێرانی  بەبڕوای  بەاڵم  هاوچەرخ.  بیرمەندانی 

تیۆری  نوسین و  لەكاروانی  ئەوی  هەم  نەخۆشیەكەی  ناوبراو  فەیلەسوفە 

بەپێزتر دوورخستەوە، هەمیش خەڵكانێك حسابیان بۆ میسداقیەتی نوسینی 

ئەو دەكرد و بە ئەتواری كەسێكی نۆرماڵ خوێندنەوەیان بۆ نەدەكرد  و لە 

دی  بەشێكی  بەپێچەوانەوە  دەیانهێشتەوە.  نۆرماڵیدا  نا  دەرونی و  رەوشی 

بایەخ لە ژیانی فەلسەفەی  ئاڵتۆسێر بەشێوەیەكی بە  تایبەتەی  ئەو رەوشە 

ناوبراودا دەچوێنن و داهێنانەكانی وەك ئیلهامێكی كاریگەری پەیوەست بەو 

رەوشە دەرونیەی لێكدەدەنەوە و پێیانوایە دوا رادەی قوڵبونەوە سازدەری 

نازانن  و  بەلۆژیكی  شێوازە  ئەم  ئەوانیتر  بەاڵم  دەرونییەیە.  رەوشە  ئەو 

سەرچاوەی  زینداندا  لە  ناوبراو  دەرونی  باری  تێكچونی  كە  روونە  وەك 
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گرتووەوە نەبەستراوە بە قوڵبوونەوەی ناوبراو لە چەمكەكان تا بیگەیەنێتە 

دەرونییەكان.  چارەسەرە  نەخۆشخانەی  بەر  ببرێتە  كە  بێقەرارییەك  رادەی 

فەیلەسوفە  ئەم  ژیانی  شێوە  ئەوەیە  گرنگە  لێكدانەوانەدا  لەم  كە  ئەوەی 

دروستی  و  راست  و  نوسین  و  بۆ  خوێندنەوە  لەسەر  فرەی  كاریگەری 

كاریگەری تیۆرەكانی ناوبراو هەیە. هەرچۆنێك بێت ئەو ئێستە ئەستێرەیەكی 

كەڵە  لە  یەكێكە  و  ئەوروپادا  فەڕەنسا،  فەلسەفەی  ئاسمانی  لە  درەوشاوە 

بۆخۆی  كە  دونیا  هەموو  ئەوروپاو  هاوچەرخی  مێژووی  فەیلەسوفەكانی 

خەریكە قوتابخانەیەكی مەزن بێت  و نەك هەر ئەوە، بەڵكو لەسایەی هزو 

هێزی نوسین  و زەمەنی فەلسەفی ئەودا قوتابخانەو سكوڵی تر كراونەتەوە 

كە هەوادار و الساییكەرەوە  و تامەزرۆ و سیاستمەداری تیۆرەكانی ئەون  و 

سەركەوتنیشیان بەدەستهێناوە. بۆیە ئەو لەمێژووی هاوچەرخدا بەجێنەماوە 

و لە مەیدانی فەلسەفەدا نەك هەر بەزیندوویی ماوەتەوە، بەڵكو تارمایی 

 و كاریگەریەكانی چەندجار بوونەتەوە و ئەمڕۆ بە وردی بووەتە نێوەندێكی 

گرنگ بۆ قسەكردن لەسەر كۆمۆنیزم.   
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لێکدانەوەی تیۆر و بنەما 
تیۆرییەکانی مارکسیزمی لویی 

ئاڵتۆسێر
قوربانعەلی رەزوانی

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود
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پێشەکی

سیاسییە،  و  کۆمەڵناسی  و  سەلسەفی  ئاڕاستەیەکی  مارکسیزم 

جیهاندا  لە  سیاسییەکان  و  فکری  جواڵنەوە  لەسەر  زۆری  کاریگەری  کە 

دروستکردووە، ئەم ئاڕاستە فکری و سیاسییە بە تیشکخستنە سەر ئەندێشەی 

مارکس، هێستا جواڵنەویەکی فکری کاریگەرە. مارکس بەرهەمی زۆری لەدوای 

خۆی جێهێشتووە، کە لێکدانەوە و تێگەیشتنی جیاوازیان لەبارەوە دەکرێت. 

خۆیەتی،  مارکس  زۆر  رێژەیەکی  بە  جیاوازانە  تێگەیشتنە  ئەو  سەرچاوەی 

چونکە مارکس بە درێژایی تەمەنی هەڵوێستێکی فکری جێگیری نەبووە. 

• سەرچاوە فکرییەکانی مارکس

هیگڵ و مارکس أ . 

دیالێکتیک  لەسەرکردەوە،  لەو جەمکانەی کە هیگل جەختی  یەکێک 

بوو. لە فەلسەفەی هزی هیگڵ-دا، مێژووی بیرکردنەوە لە رێگەی پێکهاتەی 

پەیوەستی چەمکێکەوە و گۆڕانی بۆ دژی خود و دوایت گۆڕانی بۆ فۆڕمێکی 

دیالێکتیک  پێشدەچێت.  بەرەو  یەکپێدەگرێت،  دژیەکە  دوو  ئەم  کە  باالتر 

پرۆسە،  لە  بەڵکو  پێکهاتە وەستاوەکان،  لە  نەک  دەڵێت، جییان  تێڕوانینێکە 

پەیوەندی، پتەوی و کێشمەکێشەوە دروستبووە. بە بۆچوونی مارکس، هیگڵ 

بە درک کردنی ئەم دیالێکتیکە، یاسای نوێی بۆ پێشکەوتنی مێژوو دۆزیەوە، 

بەاڵم بە هەڵە ئەم یاسایانەی بۆ مێژووی بیرکردنەوە بەکارهێنا. 
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پێشدەکەوێت،  دیالێکتیکدا  بە شێوەی  ئەوەی  مارکس  بۆچوونی  بە 

کۆمەڵگەیە. هیگڵ لە لوتکەی ئایدیالیزمدایە، لە کاتێکدا کە بە پێچەوانەی 

پردێکی  فیورباخ  ماتریالیستێکە.   )Ludwig Feuerbach )فیورباخ  هیگڵ، 

ئەم  گرنگی  پێکهاتەی  دوو  مارکس  بوو.  مارکس  و  هیگڵ  نێوان  گرنگی 

بە  خۆیان  کە  فیورباخ،  م��ادی  بیری  و  هیگڵ  دیالێکتیکی  زانایە،  دوو 

گرنگیان داناون، وەرگرتووە و لە ئاڕاستەکەی خۆیدا کە هەمان ماتریالیزمی 

دیالێکتیکییە، تێکەڵی کردن. بە بڕوای هیگڵ، مێژوو لە شێوەی دیالێکتیكیدا 

بەرەوپێش دەچێت و پشت بە ئایدیاکان دەبەستێت، بە پێچەوانەی هیگڵ-

ەوە، لە دیدی مارکسەوە بنەمای مێژوو ئایدیاکان نین، بەڵکە مێژووی مادی، 

کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە.

مارکس بە درێژایی ژیانی زۆر بەرهەمی بەرهەمهێناوە. لە ئەنگلس 

مارکسیان  بەرهەمەکانی  بەشانەی  ئەو  بەردەوام  مارکسیستەکان  بە دواوە، 

شیکردۆتەوە، کە روانینی هزری و هیومانیستی زیاتریان هەبووە، بۆ ئەوەی 

دەریخەن کە مارکسیزم سیستمێکی فکرییە و ئەو بیری دیالێکتیکەی کە بۆ 

یەکەمجار هیگڵ فۆڕمی پێبەخشی، بەکاردێنێت.

مارکس  ئەو  بەبۆچوونی  دەگرێت،  شیکارە  لەو  رەخنە  ئاڵتۆسێر 

ئاڵتۆسێر  بەبٶچوونی  تاقیکردۆتەوە.  ژیانیدا  لە  مەعریفەناسی  دابڕانێکی 

نوسینەکانی سەرەتای مارکس، هیومانیستی و هزرگەرایانە بوون و ئەو لەو 

سەردەمەدا هێشتا لەژێر کاریگەری ئایدیای ئایدیالیزمی هیگڵ بوو. بە بڕوای 

کە  پشتیوانی  سەرمایە،  وەک  دواتریدا  بەرەهەکانی  لە  مارکس  ئاڵتۆسێر، 

تێڕوانینی نمونەیی و زانستی کردووە، بە بڕوای ئاڵتۆسێر، بۆچوونی دواتر 

پەیوەندی  هەنگاونانە،  ئەم  باشترە.  بۆچونێکی  مارکس،  مادیگەرایانەی  و 

ئاڵتۆسێری بە دەستنوسە ئابوری و فەلسەفییەکانی مارکسەوە پچڕاند.
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ب . زمانناسی

زمانناسییە.  لێوەرگرت،  ئاڵتۆسێر سوودی  کە  گرنگەیتر  زەمینە  ئەو 

ئەندێشە  دروستکردنی  لەگەڵ  کار  گشتی  بە  فەڕەنسا  لە  ستراکتۆرگەرایی 

لە  دروستکردنەوە  رەسەنی  قوتابخانەی  پێچەوانەی  بە  دەکات،  زمان  و 

کەلتوری ئەمەریکاییدا، کە زیاتر چاودێری پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانە. لە 

لە  سەرنجیان  ئەزمونی  بەشێوەیەکی  زانایان  ئەمەریکاییدا،  ستراکتۆرالیزمی 

پێکهاتەی  بە  رێگەیەوە  لەو  ئەوەی  بۆ  داوە،  تاکەکان  پەیوەندی  و  رەفتار 

کۆمەڵگە بگەن، ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە ستراکتۆرالیزمی فەڕەنسیدا، لە 

رێگەی زمان و ئەندێشەوە بە دوای دۆزینەوەی پێکهاتەکانەوەن. 

گریمانەی سەرەکی لە ئەندێشەی )سۆسۆر(دا ئەوەیە کە زمان وەک 

سیستم – بە نزیکەیی وەک فەرهەنگ وەک سیستم – تەنیا لە رێگەی وشە 

لەبارەوە  لێکۆڵینەوەیان  و  تێگەیشت  لێیان  دەتوانرێت  پەوەندیدارەکانەوە 

بکرێت، واتا واتا گواستراوەکان لەرێگەی زمانەوە لە جیاوازی نێوان یەکەکانی 

زمانەوە لە چنین و پێکهاتەی زمانەوە دیاریدەکرێن و سەرچاوە دەگرن.

)کلود لویس شتراوس Louis Claude Strauss( کۆمەڵناسی بەرجەستە، 

ستراکتۆری زمانناسی لە شێوەی بەرنامەی لێکۆڵینەوەی زناستی کۆمەاڵیەتیدا 

بەکارهێنا، ئەو هەوڵیدا لە ستراکتۆری زمانناسی بۆ ئەندێشەی کۆمەاڵیەتی 

دەرکەوتە  سەرجەم  نمونەی  بە  زمانی  چونکە  لێوەربگرێت،  نمونەی 

کۆمەاڵیەتییەکان دانا، لەسەر ئەم بنەمایە وتی: 

»دەرکەوتە مرۆڤناسییەکان لەوانە ئەفسانەکان، سیستمی خزمایەتی، 

دروشمە ئایینییەکان، نمونەکانی لەوجۆرە بەهەمان ئەو شێوەیە دەتوانرێت 

بناسرێن کە )سۆسۆر( لە زمان تێگەیشتبوو.، واتا لە پێگەی سیستمێکدا کە 

لە کۆمەڵێک یەکە پێکهاتووە و گرنگی هەر یەکەیەک لە ئەنجامی پەیوەندی 

ئەگەر  نیشانیدا  ئاڵتۆسێر  سیستمەکەوەیە.  ناو  یەکەکانیتری  و  ئەو  نێوان 
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مارکسیزم بە تەواوی بناسین، بۆمان دەردەکەوێت کە کۆمەڵگە سیستمێک لە 

پەیوەندییەکانە، سیستمێک کە هەر پێکهاتەیەکی تەنیا لە پەیوەندیدا لەگەل 

پێکهاتەکانیتر دەتوانرێت لێیتێگەیشت.

• بوونناسی

لە  باوەکان  دووانییە  لەبارەی  خۆی  پێویستە  کۆمەاڵیەتی،  تیۆری 

نوێیەکان  تیۆریسینە  ئەمڕۆ  هەرچەندە  روونبکاتەوە.  کۆمەاڵیەتیدا  زانستی 

هەوڵدەدەن گرێدراوییەک لە نێوان )رەسەنایەتی تاک یان کۆمەڵگە( لە تیۆریە 

تیۆریسینە  لەناو  ئەمانەشدا  لەگەڵ  بکەن.  پەروەردە  کۆمەاڵیەتییەکانیاندا 

نوێیەکانیشدا کەسانێک هەن، دەگەڕێنەوە بۆ یەکێک لەو دوو الیەنە. یەکەم 

هەوڵ بۆ گرێدانی ستراکتۆری کۆمەاڵیەتی و ئاکار، دەگەڕیتەوە بۆ )پارسۆنز( 

کار  گرنگترین  کرد.  لەناوچوون  لە  رووی  باالدەستی  دەیەیەک  دوای  کە 

ئەمڕۆدا  لە  بۆردیۆ.  پیێر  و  گیدنز  )ئەنتۆنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بوارەدا  لەم 

دوانییە کالسیکییەکان بە ڕێژەیەک لە رەونەق کەوتوون، بەالم لەگەڵ هەموو 

ئەمانەدا کەسانی وەک )کرایب( دژی هەوڵی گرێدانی نێوان ئەم دوانەیە. 

ئەو پێیوایە زۆرێک لە تیۆریسینە مۆدێرنەکان هەوڵدەدەن ئەوان بەیەکەوە 

کۆ بکەنەوە و پێموانییە ئەمە ئەنجام بدرێت، چونکە هەر یەکێکیان ئاماژە 

بە الیەنە واقعی و جیاوازەکانی جیهان دەکەن و نابێت چاویان لێبپۆشرێت.

لەسەر بنەمای دابەشکاری کالسیک، ئاڵتۆسێر لەو کەسانەیە کە دان 

ستراکتۆرەکان  ئاڵتۆسێر  بۆچوونی  بە  دەنێت،  کۆمەڵگەدا  رەسەنایەتی  بە 

خاوەنی قواڵیی بوونناسین. بەپێچەوانەی جەبرگەرا )Determinists( ئابوری 

و ستراکتۆرالیزمە توندڕەوەکان، کە پێکهاتەی کۆمەڵگە بە مادی و رەق و 

بینراو دەزانن، ئاڵتۆسێر پێیوایە ستراکتۆرە راستەقینەکان نابینرێن و نەرمن. 

بەدڵنیاییەوە لەبەرئەوەی ئەو ستراکتۆرە کۆمەاڵیەتییەکان بە خاوەنی قواڵیی 
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بوونناسی و بوونی نەرم دەزانێت، ئاڵتۆسێر لە ماتریالیستەکان دوور دەخاتەوە، 

نامادی  بوونی  لەگەڵ  ئەو  بۆچوونی  بە  نەرمی  و  بینین  بوونی  چونکە 

بەسەر  دەستیان  بەاڵم  ساراوە،  پێکهاتەکان  پێیوایە  ئاڵتۆسێر  نییە.  یەکسان 

کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا گرتووە، ئەم وتەیە زیاتر بۆ شێوازی خوێندنەوەی 

 )Positivist ئەم پێکهاتانە دەگەڕێتەوە، چونکە بە شێوازی باوی )پۆزیتیڤیستی

و  لێیانتێگەیشت  ناتوانرێت  سەرمایەداری  کۆمەڵگەی  شاراوەکانی  پێکهاتە 

لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە بکرێت. ئەم تیۆرە پێیوایە ئەو ئەزمونەی ئێمە لە 

ئەنجامی ئاکارەکانمانەوە هەمانە، بە واتایەکی هەڵە یان ئایدۆلۆژییە، ئەوەی 

کۆمەاڵیەتی،  ژێرخانی  ستراکتۆرەکانی  کە  ئەوەیە،  دەدات  روو  بەڕاستی 

کردەوەکانی ئێمە دیاری دەکەن. تاکەکان و کردەگەراکان، بێجگە لە بوکەڵەی 

یاریکردبن هیچیتر نین، ستراکتۆرەکان سەرەداوت نەبینراون، کە بوکەڵەکان 

دەجوڵێنن، بەاڵم سەرەداوەکە نەبینراوە، لەمڕووەوە لە ئەندێشەی ئاڵتۆسێردا 

رەسەنایەتی  لەبەرئەوە  دەکات،  ناچاری  کۆمەڵگە  و  نییە  جێگەیەکی  تاک 

نییە. ئەوەی بە راستی لە دیدی ئاڵتۆسێرەوە رەسەنە، کۆمەڵگە و ستراکتۆرە 

کۆمەاڵیەتییەکانە، کە دەستی بەسەر تاک و کردەوەکانیاندا گرتووە. لەسەر 

ئەم بنەمایە ئاڵتۆسێر پێیوایە رەسەنایەتی کۆی گشتییە، رۆڵی تاک بەڕێژەیەکە 

کە جێگەیەک لە ستراکتۆری کۆمەاڵیەتیدا پڕ دەکاتەوە. 

ستراکتۆرە  کە  ئ��ەوەی  پێچەوانەی  بە  ئاڵتۆسێر،  بەبۆچوونی 

کۆمەاڵیەتییەکان خاوەنی بوونناسی و بوونی نەرمن، ئایدۆلۆژییەکان خاوەنی 

بوونی مادین. ئایدۆلۆژیا هێزێکی مادی لە کۆمەڵگەدایە و تاکەکانی کۆتوبەند 

کردووە، ئاڵتۆسێر پێیوایە:

باوەڕی  کۆمەڵێک  وەک  تەنیا  هەیە،  مادیی  بوونی  کە  ئایدۆلۆژیا 

خەیاڵی لە هزری خەڵکیدا بوونی هەیە، لەبەرئەوە بەراوردی بنەما مادیەکانی 

کۆمەڵگە و دەسەالتی چینایەتی و ئەو لەخۆنامۆبوونەی لێی بەرهەم دێت، 
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کەمتر راستەقینەن. ئەو پەیوەندییە خەیاڵییەی ئاڵتۆسێر ئاماژەی پێدەکات، 

پەیوەندییەکی مادییە. ئایدۆلۆژیا باوەڕی بە باوەڕەکان نییە یان بابەتێک نییە 

پەیوەندی بە دۆخی هزری یان هۆشیارییەوە نییە، بەڵکو کارێکی راستەقینەیە 

گروپ و دامەزراوەکان ئەنجامی دەدەن.

ئەگەر پێمانوابێت رەفتار و کردارەکان لە هەندێک باوەڕەوە سەرچاوە 

دەگرن، بە بۆچوونی ئاڵتۆسێر، ئایدۆلۆژیا ئەو باوەڕانە نییە، بەڵکو کار و 

کردار و ئەو دامەزراوانەیە کە تاکەکان تێیدا کۆمەڵگە پەسەند دەکەن.

• مرۆڤناسی

بەشێکە  و  سروشتی  بونەوەرێکی  مرۆڤ  مارکس،  بۆچوونی  بە 

لە  کە  هەیە،  پێویستی  کۆمەڵێک  مرۆڤ  نییە.  خۆپەسند  و  سروشت  لە 

ئەو  مارکس  بێنێت.  بەدەستی  تێیدا  گۆڕانکاری  لە سروشت و  کار  رێگەی 

راستییەی کە مرۆڤەکان سروشتی خۆیان لە رێگەی کارەوە دروست دەکەن، 

مرۆڤایەتی  هزری  پیویستە  واتا  دەزانی،  مرۆڤ  تایبەتی  تایبەتمەندی  بە 

جۆری  تێبگەین.  ئەو  مادی  بەرهەمهێنانی  ژیانی  لەبارەی  کەلتورەکەی  و 

مرۆڤایەتی، خۆی لە رێگەی کارەکانی خۆیەوە دەخوڵقێنێت، سروشتی مرۆڤ 

لە دەستەکانی خۆیدایە.

ناوەندی ئەندێشەی مارکس، کار و بەرهەمە. زاتی مرۆڤ تەنیا لە 

پێکهاتەکانی  بەنیازە سەرچاوەی سەرجەم  مارکس  دێتەدی.  کارەوە  رێگەی 

کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، سروشتی دامەزراوەیی، فۆڕمەکانی هونەر و کەلتور، 

ئایدیا و بەهاکانی  بۆ تایبەتمەندییە بەهێزەکانی بەرهەمهێنانی مرۆڤایەتی 

دەگێڕێتەوە و تێگەیشتنی ئاسان دەکات. 

لەگەڵ ئەمانەشدا مارکس پێیوایە زاتی مرۆڤ تەنیا لە رێگەی کارەوە 

دێتەدی، ئەمە ئەو دەالقەیەیە کە مارکس لە رێگەیەوە دەچێتە ناو تێگەیشتنی 
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بەشێوەیەک  دروستیکردوون،  خۆی  شتانەی  ئەو  مرۆڤ  )نامۆبوون(ەوە. 

لێکدەداتەوە کە لە دەرەوەی ئەون و دەستیان بەسەر ئەودا گرتووە. 

»واتایەکی بەرجەستە کە مارکس جەختی لەسەردەکاتەوە )نامۆبوونی( 

خوڵقێنراوەکانی مرۆڤە، ئەو کاتەی بۆ هێزێکی دوژمنکارانە دەگۆڕێن، کە 

خۆیان.«  کۆیلەی  بە  دەیانکەن  یان  سەردەکەون  خوڵقێنەرەکانیاندا  بەسەر 

بەرهەمی  )ک��ااڵ(  وەک  مرۆڤایەتی،  بەرهەمەکانی  پێیانوایە  مرۆڤەکان 

چاالکییەکانی ئەوان نییە، بەڵکو ئافرێنراوی هێزی بەدەر لە ئەوانە.

لە کۆتاییدا مارکس بە رەهایی ئومێدی هەیە و بۆ هێنانەدی ئەوەش 

لە خۆئاگایی چینی کرێکاردا دەگەڕێت. ئەگەر مرۆڤ بە خۆئاگایی چینایەتی 

بگات، لەو کاتەدا دەتوانێت دەست بەسەر سەرجەم پرۆسەکەدا بگرێت و 

لە خەیاڵە پووچەکان خۆی قوتار بکات. ئەمە تێڕوانینێکی هیومانیستییە، کە 

ئاڵتۆسێر  بەالم  سەردەدات،  رزگاری  مزژدەی  بنەمایە،  ئەو  لەسەر  مارکس 

هیومانیستی  دژە  تێزێکی  »ئەو  ناکات.  پەسەند  مارکس  بۆچوونەی  ئەم 

بەرامبەر تێزی هیومانیستی لویس و مارکسی سەرەتا دادەڕێژێت.« ئاڵتۆسێر 

نمونەیەک لە تێزی هیومانیستی لویس بە نمونە دێنێتەوە: »مرۆڤ مێژوو 

کە  ئەوەیە  تێزە  ئەم  دەرەنجامی  ئاڵتۆسێر،  بۆچوونی  بە  دروستدەکات«. 

ئەو خەیاڵە بە کرێکاران بدات، کە وەک مرۆڤ توانای ئەنجامدانی هەموو 

کۆنترۆڵ  بۆرژواکانەوە  لەالیەن  ئەوان  راستیدا  لە  ئەگەر  هەیە،  کارێکیان 

بکرێن.«

یەکێک لە گرنگترین فێرکارییەکانی ئاڵتۆسێر، مرۆڤناسی ئەوە. »بە 

مارکس  کارەکانی  بۆ  مرۆڤگەراییەکان  گرفتی شیکارییە  ئاڵتۆسێر،  بۆچوونی 

ئەوە بوو کە ئەم شیکارانە گرنگترین سەرکەوتنی تیۆری مارکس، واتا جێگیری 

تێگەیشتنی زانستی لە رەوەندە مێژووییەکانیان لەبەرچاو نەگرتووە.« 
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شیکاری ئاڵتۆسێر بۆ مارکس، بەرامبەر فەیلەسوفانی کەسایەتیخوازی 

وەک )ئیمانوێل مونیە( و مامۆستای پێشووی ئاڵتۆسێر )ژان الکروا( فەیلەسوفی 

 Maurice پۆنتی  مێرلۆ  مۆریس  و  سارتەر  پۆل  )ژان  ئەگزیستانسیالیست 

هەوڵددات  کە   ،)Phenomenological( دەرکەوتەناسە   )Merleau-Ponty

مارکسیزم بۆ بەرژەوەندی خۆیان قۆرخ بکەن و نیشانی بدەن کە مارکس 

وەک ئەوان بیری کردۆتەوە و زیاتر لە بیری باشتر کردنی ژیانی مرۆڤەکاندا 

بووە. بە بڕوای ئەم فەیلەسوفانە، مارکسیزم سیستمێکی فکرییە و بە دوای 

سیستمی  لە  نامرۆڤانە  دۆخی  بەندی  و  کۆت  لە  مرۆڤەکان  رزگارکردنی 

تێیدا  کە  کۆمەڵگەیەکدایە،  رەخساندنی  هەوڵی  لە  و  سەرمایەداریدایە 

مرۆڤەکان بتوانن ژیانێکی مرۆڤانەی سایستەیان هەبێت. ئاڵتۆسێر دژی ئەم 

شیکارەیە، ئەو دەریدەخات کە ئەمجپرە هیومانیزمە فۆڕمێکی هەڵخەڵەتێنەر 

لە ئایدۆلۆژیای سەرمایەدارییە.

دروستبوو،  بابەت  دوو  روبەڕووبوونەوەی  بۆ  ئاڵتۆسێر  راستیدا  لە 

 Oriented )ئابوریگەرایی  و   )Voluntarism )ئیرادەگەرایی  نیشانەی  کە 

لە  کە  دەکات  کار  گریمانەیە  ئەو  لەسەر  ئیرادەگەرایی  economy( هەیە. 

رودانی روداوەکاندا خەڵکی دیاریکەرن، نەک دامەزراوەی ئابوری. لە کاتێکدا 

کە  دەدات  بەدەستەوە  مارکس  بۆ  شیکارێک  ستراکتۆری  مارکسیزمی  کە 

تێیدا ئاکارەکانی مرۆڤ تەنیا جێگەیەک لەم ستراکتۆرەدا پڕ دەکەنەوە، بە 

واتایەکیتر مرۆڤەکان بە ناچاری پابەندی ستراکتۆرەکانن و ئیرادەی ئازادی 

خۆیان نییە.

وەک  مێژوو،  بۆ  فەلسەفیدا  تێگەیشتنی  حوکمی  لە  مرۆڤگەرایی 

جۆرەکانی  ت��ەواوی  گۆڕانی  و  پێشکەوتن  بەرهەمەکەی  کە  رەوەندێک 

مرۆڤە، دەخرێتەڕوو. لەم تێگەیشتنەدا، مرۆڤ ئەو ئامڕازەیە کە پێشکەوتن 

خۆپەروەردەکردنی  حوکمی  لە  مێژوو  واتا  دروستدەکات،  گۆڕانکاری  و 
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لەم  مرۆڤەوە  )پێشکەوتنی(  لەبارەی  فەلسەفی  تێڕوانینی  زۆر  مرۆڤدایە.  

و  فویرباخ  فەلسەفەکانی  بینیمان  وەک  شیدەکرێنەوە.  فۆڕمەدا  و  شێواز 

پێدەکات،  ئاماژەی  ئاڵتۆسێر  وەک  ناویانەوە،  دەچنە  گەنجیش  مارکسی 

واتایەی خۆیدا، هەروەها مێژووگەرایی الیەنە  لەم چەمک و  مرۆڤگەرایی 

جیاوازەکانی پرسێک پێکدێنن، لەمڕووەوە ئاڵتۆسێر بە ئاشکرا روبەڕووبووی 

مرۆڤگەرایی دەبێتەوە.

 )Ian Craib مرۆڤ لە ئەندێشەی ئاڵتۆسێردا، بە وتەی )یان کرایب

ستراکتۆرە  نەبینراوەکان،  دەزووە  کە  دەمێنێتەوە،  بوکەڵەیەک  وەک 

پرۆسەیەکی  مێژوو  تێگەیشتنە،  ئەم  بەپێی  دەیجوڵێنن.  کۆمەاڵیەتییەکان 

بێچاالکییە، کە تێیدا ستراکتۆرە کۆمەاڵیەتییەکان باڵیان بەسەر چاالکییەکانی 

مرۆڤدا کێشاوە. تاکەکان لە قاڵبی ئایدۆلۆژیادا تاکێتیان بەدەستهێناوە و ئەوە 

خۆیەتی کە ناسنامەی کۆمەاڵیەتی دروستکردووە و لە دەزگا حکومییەکانی 

ئایدۆلۆژیادا )وەک خێزان، خوێندنگە( لە رێگەی میکانیزمی ئاشکراوە، بوونە 

مادی. 

لە  سەربەخۆ  ئیرادەیەکی  هیچ  مرۆڤەکان  ئاڵتۆسێر،  بەبۆچوونی 

ستراکتۆرەکانیان نییە، ئەگەر گۆڕانێک لە کۆمەڵگەدا روو بدات، بە ئیرادەی 

مرۆڤ و مەبەستی خەڵکی و لە شتە تاکەکاندا )پێکهێنەرە ستراکتۆرییەکاندا( 

سەرچاوە  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  ستراکتۆرە  نێوان  پەیوەندی  لە  بەڵکو  نییە، 

جیاواز  پێکهێنەری  لە  کە  ستراکتۆرانەی  ئەو  نێوان  پەیوەندی  دەگرێت: 

پێکهاتوون و پەیوەندی جیاوازیان هەیە. لەمڕووەوە، بەبۆچوونی ئاڵتۆسێر 

تەنیا شتێک کە بوونی سەربەخۆ و کاریگەری هەیە، پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی 

دەسەاڵتدار بەسەر کۆمەڵگەوەیە.
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• مەعریفەناسی

لەوانەیە نەتوانرێت بنەماکانی مەعریفەناسی ئەندێشەی ئاڵتۆسێر بە 

دەست بێت، بەاڵم دەتوانرێت، هەوڵبدرێت بۆ بەدەستهێنانی تیۆری مەعریفە 

ناسی ئاڵتۆسێر. لەوانەیە بتوانرێت بوترێت، ستراکتۆرالیزمەکان بەشێوەیەکی 

 Coordination گونجان  )تیۆری  ریزبەندی  لە  ئاڵتۆسێر  تایبەتی  بە  گشتی، 

theory( لە مەعریفە ناسیدا بەدوایاندا بگەڕێیت.

ناسی  مەعریفە  پارادایمی  دەچنە  ستراکتۆرالیزمەکان،  لە  ژمارەیەک 

 Auguste پۆزەتیڤیزمەوە. بە بەڵگەی لۆجیکی دەتوانرێت )ئاگوست کۆنت

بکرێت.  هەژمار  ستراکتۆرالیزم  سوننەتی  سەرەکی  پێشڕەوی  بە   )Comte

لەوەدا کە ئەو پۆزەتیڤیستێکی پێشڕەو و دامەزرێنەریەتی لە بواری زانستی 

دۆرکیم-یشەوە  لەبارەی  ئەمە  بکرێت.   گومان  دەتوانرێت  کۆمەاڵیەتیدا، 

راستە، لەگەڵ ئەمانەشدا ناتوانرێت تەنیا لەبەر گرێدراوی کۆنت و دورکیم 

بە پارادایمی پۆزەتیڤیستی، ئەوان بە گونجاوخواز دانەنرێن. ئاڵتۆسێر هیچ 

پەیوەندییەکی بە پۆزەتیڤیزمەوە نییە، بەاڵم گونجاوخوازێکی مەعریفەناسییە.

ئاڵتۆسێر  لەگەڵ  ئەو  جیاوازی  بەاڵم  گونجاوخوازێکە،  پارسۆنز-یش 

وردە  و  ئاکار  گشتییەکانی  لە سیستمە  گونجان  زیاتر  پارسۆنز  کە  ئەوەیە، 

بۆ  و  دەکەن  یەکتری  بە  کە خزمەت  دادەنێت،  سیستمە جۆراوجۆرەکاندا 

پاراستنی یەکتر کار دەکەن، بەوپێیە ئەندێشە و تیۆریەکانیش پێویستە گونجاوی 

لۆجیکیان هەبێت. بە واتایەکیتر گونجانی تیۆرێک پیویستە لە رێگەی ئەو 

بابەتانەوە پەسەند بکرێت، کە تاقیکراونەتەوە. بەاڵم ئاڵتۆسێر پێیاویە هەموو 

تیۆرێکی زانستی، )بابەتی تیۆری( تایبەتی خۆی دەخوڵقێنێت. گرفتی ئەمەش 

ئەوەیە، کە هەر تیۆرێک جیهانی تیۆری تایبەتی خۆی دەخوڵقێنێت، ئێمە 

تیۆرەکەی  و  بدۆزینەوە  تیۆر  دەرەوەی  لە  راستەقینە(  )جیهانی  ناتوانین 

کۆمەاڵیەتی،  تیۆریسینەکانی  زۆربەی  نزیکەیی  بە  پێلێکبدەینەوە.  خۆمانی 



81
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

گونجانی لۆجیکی بە مەرجی متمانە کردن بە تیۆرێکی زانستی دەزانرێت. 

ئاڵتۆسێر لەبارەی متمانەپێکردنەوە، تیۆرێکی گوتاری هەیە، کە دەتوانرێت 

لەوبارەیەوە  کرایب(  )یان  بەدەستبێت.  ئەو  مەعریفەناسی  رێگەیەوە  لەو 

دەڵێت:

بە وتەی  بەدەستیەوە دەدات،  ئاڵتۆسێر  پێوانانەی کە  لەو  »یەکێک 

خۆی )ریزبەندی شیکاری( چەمکەکانی ناو تیۆرەکەیە. لەوانەیە خوێنەر بە 

راستی بە شاراوە ببینێت، تا ئەوەندەی من دەتوانم تێیبگەم، مەبەستی ئەو 

)لۆجیکیتر(  نێوانیان  پەیوەندی  تیۆرەکە  چەمکەکانی  هەرچەندێک  ئەوەیە 

و )عەقاڵنیتر(یان لەگەڵ یەکتر هەبێت و بتوانرێت بە ریزبەندێکی تایبەتی 

یەکێک لەوەیترەوە بەدەست بێت، ئەو تیۆرە زانستیترە.

کۆمەڵێك  یان  تێگەیشتن  چوارچێوەیەکی  تیۆر  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 

شاراوەکان(ی  )راستییە  کە  گونجاوە،  و  بەیەکەوە  پەیوەندیدار  چەمکی 

دەکات.  ئاشکرا  کۆمەڵگەدا  بەسەر  سەرمایەداری  دەسەاڵتداری  ستراکتۆری 

لێکۆڵینەوەی  نەک  دەدات،  تیۆری  لێکۆڵینەوەی  بە  گرنگی  زیاتر  ئاڵتۆسێر 

زانستی و پراکتیکی. 

تەنیا  وابوو  باوەڕیان  کە  پۆزەتیڤیستەکان،  پێچەوانەی  بە  ئاڵتۆسێر 

رێگەی متمانەپێکراو بۆ بەدەستهێنانی زانین، سەلماندنە، پێیوایە بە باشترین 

لێکۆڵینەوەی پراکتیکیش ناتوانرێت ستراکتۆرەکانی کۆمەڵگە ئاشکرا بکرێن، 

تەنیا شێوازێک کە تێگەێستن و درکپێکردنی ئەم ستراکتۆرانە دەڕەخسێنێت، 

ستراکتۆرەکانی  ئاڵتۆسێر  بۆچوونی  بە  چونکە  تیۆرییە،  و  شیکاری  شێوازی 

کۆمەڵگە، قواڵیی بوونناسی و نەبینراویان هەیە، لەبەر ئەوە ناکەوێتە داوی 

ئامڕازە پراکتیکی و بینراوەکاندا.

پیوەرێکی گرنگیتر کە ئاڵتۆسێر بۆ متمانر کردن بە تیۆرێک پێشکەشی 

تیۆرەکەیە  بە  پەیوەندیدار  چەمکەکانی  کۆی  یان  تیۆر  )کراوەیی(  دەکات، 
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لەڕووی خوڵقاندنی پرسیارەوە. ئەگەر تیۆرێک کۆمەڵێک چەمک بێت، کە 

یارمەتیمان بدات لە جیهان تێبگەین، ئەو توانایە بە ئێمە دەبەخشێت، کە 

لەسەر بنەمای ئەم چەمکانە بکەوینە پرسیار کردن و گریمانە کردن لەبارەی 

جیهانەوە. بەپێی ئەم گریمانەیە ئەگەر تیۆر بەشێوەیەک بێت کە وەاڵمەکانی 

لە پێشتردا دیاری کردبێت و بە بەڵگە نەویستی دابنێت، ئەوا ئەو تیۆرە 

خەسڵەتی )کراوەیی( نییە. پیویستە تیۆر بەشێوەیەک بێت، کە ئێمە بەرەو 

تێڕوانینی نوێ رێنمایی بکات و خۆی لەالدان لە دەوروبەری خۆی بەدوور 

بگرێت.

بە بۆچوونی ئاڵتۆسێر خوڵقاندنی پرسیار )نازانستی یان ئایدلۆژی(یش 

کۆمەڵێک پرسیار دەخاتەڕوو، بەاڵم وەاڵمەکان بە بەڵگە نەویست دادەنێت.

• شێوازناسی

فەلسەفەی  کاریگەری  لەژێر  موحافیزکارەکان  تیۆریسینە  زۆرینەی 

ئیمانوێل کانت-دا )Immanuel Kant( بوون.  ئەمە یەکێک لەو هۆکارانە 

بوو، کە ئەوانی بەرەو بیری تاکڕەوی و ناتەواوی راکێشابوو، بەو واتایەی کە 

ئەوان بەو بەڵگەیەوە گرێ درابوون کە گۆڕان لە ]ئەلف[ )بۆ نمونە، گۆڕان 

)وەک  ]ب[  لە  گۆڕان  هۆی  بووە  رۆشبگەریدا(  سەردەمی  لە  بیروڕادا  لە 

 Georg )هیگڵ  کاریگەری  مارکس  بەاڵم  فەڕەنسا(،  سیاسییەکانی  ئاڵۆزییە 

Wilhelm Friedrich Hegel(ی لەسەربوو، زیاتر بەپێی لۆجیکی دیالێکتیکی 

بیری دەکردەوە، نەک پەیوەندی هۆ و هۆکار.

ئاڵتۆسێر رەخنە لە لێکدانەوەی سوننەتی مارکس – هیگڵ بە ناوی 

بە  دەگرێت.  ئایدیالیستی  دروستکردنێکی  ماتریالیستی  )هەڵگێڕانەوە(ی 

بۆچوونی ئاڵتۆسێر، ئەم شێوازی کارکردنە پارێزەری تایبەتمەندی تێڕوانینی 

باوەڕ  لەبارەی  خاڵە  ئەم  نمونە  بۆ  بوو.  هیگڵی  دیالێکتیکی  مەبەستداری 
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پەیوەندییەکانی  و  توانا  نێوان  دژیەکی  بەوپێیە،  کە  راستە،  ئابوری  بە 

تاکڕەوانە  پێکهاتنێکی  بە  سەرومێژوویی،  و  کاریگەر  هۆکاری  بە  بەرهەم 

دادەنرا.  بەپێچەوانەوە ئاڵتۆسێر باوەڕی بە فرە هۆکاری هەموو دژیەکیەک 

سیستمێکی  لە  ئەگەر  کۆمەڵگەدا،  لە  چاالک  دژەیەکیەکی  هەر  هەبوو. 

دیاریکراودا )هەرچەندە گۆڕاو بێت( رێکخراو بێت، لە خۆیدا لەالیەن ئەو 

دژیەکییەکانەیترەوە فۆڕم وەردەگرێت، کە دۆخەکەیان رەخساندووە. هەر 

دژەیەکییەک بەشێوەیەکی حاشاهەڵنەگری راستەقینە و کاریگەری، هاوکات 

دیاریکەر و دیاریکراوە.

یەکێک لە هەڵوێستەکانی ئاڵتۆسێر بەرامبەر مارکسیزمی ناکامڵ، بابەتی 

ئاڵتۆسێر  گرنگەکانی  جیاوازییە  پێکهاتن.  هۆکاری  لە  تاکڕەوانەیە  تێڕوانینی 

)یاساکانی  بەرامبەر  ئاڵتۆسێر  ئەوەیە، کە  ئەرتەدۆکسەکان  و ستراکتۆریستە 

گۆڕان( بەشیوازێک بیری هۆکار کاردەکات، بەاڵم جەختکردنەوەی ئاڵتۆسێر 

لەسەر هۆکار، بەهۆی گرنگی پەیوەندییەکانی نێوان ستراکتۆرەکانە، چونکە 

لە دیدی ئاڵتۆسێرەوە ئەم هۆکارە نەک لە شتە تاکەکان )یان پێکهاتەکانی 

ستراکتۆر( و نە لە مەبەستەکانی خەڵکدایە، بەڵکو لە پەیوەندییەکانی نێوان 

بیروڕای  ناکامڵی  پێکهاتەی  ستراکتۆرەکاندایە. بە بۆچوونی مارکسیستەکان، 

هۆکاری ستراکتۆر، جۆرێک بیروڕای گریمانە کراوە، چونکە مارکسیستەکان 

کاریگەری  کە  دابنێن  بەوە  ئابوری  کە  دراون،  گرێ  ئەوەوە  بە  بەردەوام 

لەسەر سەرجەم کارەکان هەیە.

مەبەستی ئاڵتۆسێر لە هۆکاری ستراکتۆری ئەوەیە، کە کۆمەڵێک بنەمای 

پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان یان جۆری ستراکتۆری بنچینەیی، کە دەتوانێت 

بە هۆکار یان کۆمەڵێک پەیوەندی روکار دابنرێت. پلورالیزمی شێوازناسی 

)ماکس ویبەرMaximilian Carl Emil Weber( زۆر جیاوازە لەوەی ئاڵتۆسێر 

لە  ژمارەیەک  کۆمەاڵیەتیدا،  زانستی  لە  باو  شێوازی  بەپێی  دەکات.  باسی 



84
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

دروستدەکات،  لکاوەکان  گۆڕاوە  لەسەر  کاریگەری  سەربەخۆکان  گۆڕاوە 

پەیوەندی  شێوەیەک  بە  ستراکتۆری،  هۆکاری  زۆرینەی  ئاڵتۆسێر  بەاڵم 

هۆکار  نێوان  لە  لەالیەکەوە  پەیوەندییانە  ئەم  دادەنا.  ستراکتۆرەکان  نێوان 

و ستراکتۆرەکان نییە، بەڵکو لە نێوان خودی ستراکتۆرەکانە، لەالیەکیترەوە 

پێویستە  کە  ئەوەیە،  دەکاتەوە  لەسەر  جەختی  ئاڵتۆسێر  کە  خاڵەی  ئەو 

ستراکتۆرەکان  نێوان  پەیوەندی  رووی  لە  کۆمەڵگەکان  نێوان  پەیوەندی  لە 

لێیانبڕوانرێت، نەک جەوهەر و شێوازی دەربڕینی، بەو واتایەی کە ئاڵتۆسێر 

دیاریکردنی جەوهەرێک لە دەربڕینی مارکسیزمی ئەرتەدۆکسدا، کە ئابوری 

جەوهەرێکە و سەرجەم پێگە کۆمەاڵیەتییەکانیتر دروست دەکات، پەسەند 

ناکات.  ئاڵتۆسێر، )کەمکردنەوەی Reductionism( شیواز ناسی مارکسیزمی 

ئەرتەدۆکس و پلورالیزمی شێوازناسی ماکس ویبەر پەسەند ناکات.

ئاڵتۆسێر بە رەتکردنەوەی )لۆجیکی ریزبەندی(مارلسیزمی ئەرتەدۆکس، 

لۆجیکێکی نوێی شێوازناسی خستەڕوو، کە پێی دەوترێت لۆجیکی شیکاری. 

لەسەر بنەمای ئەو لۆجیکە، کە لە ستراکتۆری زمانناسی و شیکاری گفتوگۆ 

گرنگە  ستراکتۆرەکان  زانستی  لێکۆڵینەوەی  بۆ  ئەوەی  دەگرێت،  سەرچاوە 

ئەوەیە، کە تێگەیشتن لەم ستراکتۆرە شیکاریانە، شوێنکەوتووی دەرهێنانی 

گریمانە بەراییەکانی واتاناسییە و تێیدا شاراوەیە، لەمڕووەوە تێگەیشتن و 

ئاشکراکردنی واتای راستەقینە و شاراوە لە ستراکتۆرەکاندا لە رێگەی شێوازی 

تاکڕەوانەی هۆکارەوە بەدەست نایەت.  دەرەنجامێکی گرنگ لە ستراکتۆری 

کە  ئەوەیە،  کۆمەاڵیەتی  ستراکتۆری  بۆ  بەکارهێنانی  و  فەڕەنسیدا  زمانی 

مرۆڤە ئەکتەرەکان خۆیان واتا و گرنگییەکیان نییە، بەڵکو پێگەی ئەوانە واتا 

و تێگەیشتنی لە ئەوان دیاری دەکات. وەک چۆن واتای وسە لە پێکهاتەی 

رستەدا ساراوەیە و واتایەکی جیاوازە، لەبەرئەوە واتا بریتیییە لە رۆڵی وشە 

لە پێکهاتەیەکی زمانەوانیدا.
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• تیۆری کۆمەڵناسی

گرنگترین گۆڕانکاری ئاڵتۆسێر لە تیۆری مارکسیستیدا، بارزکردنەوەی 

ئاستی شیکاری تیۆری مارکسیستی بوو. ئاڵتۆسێر بە گونجاندنی ئایدۆلۆژیا و 

سیاسەت لە تیۆری خۆیدا، ئاستی شیکاری تیۆری مارکسیستی لە تێڕوانینی 

ئەرتەدۆکسی و تاکڕەوی رزگار کرد. ئەو پێیوایە زۆرینەی مارکسیستەکان، بە 

راستی لە کارەکانی مارکس تێنەگەیشتوون و شیکاریان نەکردوون و دەیویست 

ئەوەی بە باوەڕی خۆی )راست( خوێندنەوەی بەرهەمەکانی مارکسە، ئەم 

بابەتە جارەسەر بکات. ئاڵتۆسێر بەرهەمەکانی کۆتایی مارکس-ی بە وردی 

مۆدێلێکی  بنەمای  لێیانەوە  کە  کردەوە  ئەوە  لەسەر  و جەختی  خوێندەوە 

رۆڵێکی  سیاسەت  و  کەلتور  بە  کە  دەرهێناوە،  کۆمەڵگە  لە  ستراکتۆری 

سەربەخۆ دەبەخشێت. ئاڵتۆسێر پێیوابوو مارکس )لێکدابڕانێکی مەعریفی( لە 

ژیانیدا بینیوە، بە بۆچوونی ئاڵتۆسێر نوسینەکانی سەرەتای مارکس هیومانیستی 

و عەقلگەرایانە بووە. ئاڵتۆسێر پێیوابوو، مارکس لە بەرهەمەکانی دواتریدا 

)وەک سەرمایە( پشتیوانی لە شێوازی نمونەیی و زانستی کردووە. ئاڵتۆسێر 

بە هەمان ئەو شێوەیەی لەگەڵ شیکاری عەقڵگەرایانە و هیگڵی مارکسیزم 

لە  ئاڵتۆسێر  ئامانجی  ئەرتەدۆکسیشە.  شیوازی  دژی  نییە،  باشی  نێوانێکی 

سادەترین فۆڕمیدا، جێگیرکردنی مارکسیزم وەک زانستێک و رزگارکردنی لە 

ناچارکردنی ئابورییە. 

• ئاڵتۆسێر و بابەتی ژێرخان و سەرخان

مارکس لە سەرەتای رەخنە لە ئابوری سیاسیدا نوسیویەتی:

مرۆڤەکان لە پرۆسەی بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتی ژیانیدا، بە ناچاری 

دەچێتە ئەو پەیوەندیانەوە کە سەربەخۆ لە ئیرادەی ئەوانە، واتا پەیوەندی 

تواناکانی  تەواوبوونی  پرۆسەی  لە  تایبەتی  قۆناغێکی  لەگەڵ  بەرهەم 
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بەرهەمی مادییە. کۆی ئەم پەیوەندییانە، پێکهاتەی ئابوری کۆمەڵگە، واتا 

و  ماف  سەرخانی  بنەمایە  ئەو  لەسەر  کە  پێکدێنێت،  راستەقینە  بنەمای 

لەگەڵیدا  کۆمەاڵیەتی  ئاگایی  تایبەتی  فۆڕمی  و  دەبێت  دروست  سیاسی 

دەگونجێت.

مارکسیزمی ئەرتەدۆکس لەسەر بنەمای نمونەی بنچینە – سەرخان 

 – کۆمەڵگە  بەشەکانی  دیاریکەری  بە  سیاسی  ئابوری  ئەوان  داڕێ��ژراوە. 

بڕوای  بە  دادەنێن.   – فکری و سیستمەکانیتر  ئایین، سیستمە  سیاسەت، 

لەناو  تیۆری مارکسیزمدا  لە  پیویستە  ئابوریگەرایی کێشەیەکە و  ئاڵتۆسێر 

و  ئایدۆلۆژیا  رۆڵی  کە  ئەوەیە،  ئەرتەدۆکس  مارکسیزمی  گرفتی  بچێت. 

سیاسەتی لە شیکارە کۆمەاڵیەتییەکان دوورخستۆتەوە، بە بۆچوونی ئەوان 

هیچ  و  ئابوریە  هەلومەرجی  کاردانەوەی  تەنیا  سیاسەت  و  ئایدۆلۆژیا 

ئاڵتۆسێر  نییە.  کۆمەاڵیەتی  ژیانی  پەیوەندییەکانی  لەسەر  کاریگەرییەکی 

ئەمجۆرە تێگەیشتن و شیکارە بۆ پەیوەندییە کۆمەالیەتییەکانی رەتکردەوە. 

ئاڵتۆسێر لە تیۆرەکەی خۆیدا، بۆ سەرخانەکانی سیاسەت و ئایدۆلۆژیا یا 

ئابوریگەرایی  ئاڵتۆسێر  بۆچوونی  بە  پێدان.  سەربەخۆی  رۆڵی  رێژەیەک 

جۆرێک کەمکردنەوە، کە توانای شیکارێکی کەمی هەیە و پێگەی ئایدۆلۆژیا 

و دەوڵەتی بەشێوەیەکی بەرفراوان پشتگوێ خستووە. ئاڵۆزی پەیوەندی و 

بۆنە کۆمەاڵیەتییەکان لە رووی لۆجیکی و لە ئاستی کۆتاییدا دەتوانرێت 

ئاڵتۆسێر، سەرخانەکانی  بڕوای  بە  بکرێتەوە.  ئابوری کورت  کاروباری  بۆ 

کۆمەڵگەی سەرمایەداری ٠ ئایدۆلۆژی و سیاسەت – تەنیا بنەما ئابورییەکان 

ناخەنەڕوو، بەڵکو خۆشیان بەشێوەی رێژەیی سەربەخۆن و خۆبەڕیوەبردنی 

رێژەییان هەیە و لە هەر کاتێکیشدا بێت دەتوانن هۆکاری دەسەاڵتداری 

بن. لە دیدی ئاڵتۆسێرەوە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی لە سێ پێکهێنەری بنەڕەتی 

ئابوری و سیاسی و ئایدۆلۆژی دروستدەکرێت.
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• ئایدۆلۆژیا 

تایبەتی  بە  دوای��ی،  شیوازەکانی  بەپێی  ئاڵتۆسێردا،  تیۆری  لە 

تیۆری  بەهێزی  خاڵی  گرنگترین  کەلتوری،  لێکۆڵینەوەی  قوتابخانەی 

یەکەمی  پیگەی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئاڵتۆسێر  ئایدۆلۆژی  تیۆری  ئاڵتۆسێرە. 

خۆی لەدەستداوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی هێشتا یەکێک لە بنەماکانی ئیلهام 

و خاڵی وەرچەرخانی گرنگ لە جواڵن بەرەو کۆمەڵناسی کەلتورە، گرنگی 

هەیە. ئاڵتۆسێر تاکە واتایەکی بۆ ئایدۆلۆژیا بەدەستەوە نەداوە. ئاڵتۆسێر لە 

وتاری )مارکسیزم و هیومانیزم(دا مەبەستی خۆی لە ئایدۆلۆژیا بەمشێوەیە 

دەربڕیوە:

لە  خ��ۆی��ەوە(  وردی  و  لۆجیک  )ب��ە  سیستمێکە  »ئایدۆلۆژیا 

نیشاندانەوەکانی )وێنەکان، ئەفسانەکان، ئایدیا یان تێگەیشتنەکان لە هەر 

بابەتێکی تایبەتی( کە رۆڵی تایبەتی لە کۆمەڵگەیەکی دیاریکراودا هەیە... 

ئایدۆلۆژیا لە پلەی رێکخستنی نیشاندانەوەکاندا، لە زانست جیایە، چونکە 

لە ئایدۆلۆژیادا کارایی زانستی – کۆمەاڵیەتی لە کارایی تیۆری گرنگترە.

باس  جۆر  دوو  سەرمایەداریدا  کۆمەڵگەکانی  لە  پێیوایە  ئاڵتۆسێر 

هەن: باسی زانستی کە مەعریفەی راست لە کارایی کۆمەاڵیەتی بەدەستەوە 

دەدات، باسی ئایدۆلۆژیا، کە بەو شێوەیە نییە. مەبەستی ئاڵتۆسێر لە باسی 

بوونی  مادی  راستی  لەبارەی  کە  مێژووییە،  ماتریالیزمی  زانستی، هەمان 

بە  کە  بەرهەم،  پەیوەندییەکانی  و  توانا  لە  ئاڵۆز  کۆمەڵێکی  لە  تاکەکان 

زانستەوە،  بەپێچەوانەی  دەدوێت.  دادەنرێت،  سەرمایەداریش  بەرهەمی 

گفتوگۆ  ئایدۆلۆژیا  نییە.  ئاگاییەوە  بە  ئەوتۆی  پەیوەندییەکی  ئایدۆلۆژیا 

ئێمەیان  سەردەمەکاندا  لەسەرجەم  کە  دەگرێتەوە،  ئایدیاکان  و  وێنە  و 

گەمارۆ داوە، لە ناویاندا لەدایکبووین، گەشەمان کردووە و تێیدا دەژین 

و بیر دەکەینەوە و کار دەکەین. لە راستیدا ئایدۆلۆژیا رێگایەکە خەڵکی 
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دروستکەری  ئایدۆلۆژیا  هەڵیدەبژێرن.  جیهانەکەیان  لە  تێگەیشتن  بۆ 

گفتوگۆکان، وێنە و تێگەیشتنەکانە و ناتوانێت راستی و پێگەی ئێمە لەناو 

ئەو پەیوەندیانەدا دوبارە دابڕێژێتەوە، بەاڵم زانستی مارکسیستی راستی و 

پیگەی ئێمە لەناو ئەو پەیوەندیانەدا نیشان دەدات، ئەم واتایەی ئایدۆلۆژیا 

زۆر لە تیۆری ئایدۆلۆژی مارکس دەچێت.

دەوڵەتییەکان(  ئایدۆلۆژیا  دەزگا  و  )ئایدۆلۆژیا  وتاری  لە  ئاڵتۆسێر 

دەڵێت، ئایدۆلۆژیا  مادیە:

تێڕوانینی روتەڵ لە باوەڕ و واتاکان وەک جواڵنەوەیەکی رەوان و 

ناجێگیری بەردەوام، یان جواڵنەوەکانی سەرچاوەگرتوو لە ئاگایی لەبەرچاو 

نەگرتووە و لێیان دوور دەکەوێتەوە. بەپێچەوانەوە، ئەو بەشێوەیەکی تەواو 

تێگەیشتنی  بە  ئایدۆلۆژیاکانەوە  لەالیەن  ئاگایی  کە  وایە،  باوەڕی  جیاواز 

نوێ دەگات، لەسەر بنەمای ئەوەی کە ئایدلۆژیاکان، کۆمەڵێک واتان، کە 

ناڕاستەقینەکان دوورخستۆتەوە، ئەوانی  تاکەکانی لە پەیوەندییە خەیاڵییە 

لەناو پەیوەندی و بۆنە راستەقینەکاندا کە تێیدا دەژین، دادەنێت.

ئایدۆلۆژیاکان گەرەنتی نمایشکردنەوەی جیهانی راستەقینەی ژیانی 

خەڵک نین، بەڵکو پەیوەندییەکەیان لەگەڵ جیهانی راستەقینەیە. ئایدۆلۆژیا 

کاردانەوەی ئەو پەیوەندییە راستانە نییە کە باڵی بەسەر تاکەکاندا کێشاوە، 

بەڵکو پەیوەندی خەیاڵی تاکەکان، ئەو پەیوەندیە راستەقینەیەیە کە تێیدا 

دەژین. 

دیدی  لە  ئایدۆلۆژی  مادی  بوونی  لەبارەی  ستریناتی  دومینیک 

ئاڵتۆسێر-ەوە دەڵێت:

هەیە(،  مادی  بوونی  )ئایدۆلۆژیا  کە  بانگەشەیەی  بەو  ئاڵتۆسێر 

سەرەوە  لە  کە  تێڕوانینەکانیترەوە  و  خۆی  تێڕوانینی  نێوان  لە  دوبارە 

باسکرا جیاوازی دادەنێت، چونکە هەردویان بەو بۆچوونەوە گرێ دراون، 
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کە ئایدۆلۆژیا تەنیا وەک کۆمەڵێکی خەیاڵی باوەڕەکان لە هزری خەڵکیدا 

دەسەاڵتی  و  کۆمەڵگە  مادی  بنەمای  بەراوردی  لەبەرئەوە  هەیە.  بوونی 

ئەو  راستەقینەیە.  کەمتر  لەو،  بەرهەمهاتوو  لەخۆنامۆبوونی  و  چینایەتی 

مادییە.  پەیوەندییەکی  پێدەکات،  ئاماژەی  ئاڵتۆسێر  پەیوەندییە خەیاڵییەی 

ئایدۆلۆژیا باوەڕی بە بیروڕاکان نییە، یان بەباتێک نییە کە پەیوەندی بە 

و  گروپ  کە  کارانەن  ئەو  بەڵکو  هەبێت،  هۆشیارییەوە  یان  هەلومەرج 

دامەزراوەکان ئەنجامی دەدەن.

ئاڵتۆسێر لەم وتارەدا الیەنی جیاجیا باسدەکات، الیەنێکی گرنگی ئەم 

وتارە ئەوەیە کە رێگە بۆ ناسینی ئەو بابەتە خۆش دەکات، کە ئایدۆلۆژیا 

کە  دەخاتەڕوو،  باسە  ئەو  ئاڵتۆسێر  دەب��ن.  دروس��ت  چۆن  باسەکان  و 

ئایدۆلۆژیاکان لە جیاوازییە کۆمەاڵیەتییەکانەوە دروست نابن، بەڵکو باوەڕی 

دوبارە  باسکراوەکان  جیاوزییە  ئایدۆلۆژیا،  بەکارهێنانەکانی  زۆربەی  وایە 

دەوڵەتییەکان،  ئایدۆلۆژیە  دەزگا  و  ئایدۆلۆژیا  واتایەکیتر  بە  دەسەپێنن. 

لەالیەکەوە لەالیەن چینەکانی کۆمەڵگە و جیاوازیەکانیانەوە دروست دەبێت، 

لەالیەکیتریشەوە یارمەتی دوبارە بەرهەمهێناوەی دەسەاڵتی چینی حاکم و 

سیستمی سەرمایەداری دەات، یان دوبارە بەرهەمی دێنێتەوە. مارکس بیری 

لە دابەشکردنی کار لە چوارچێوەی بەرهەم لەناو کارگەدا دەکردەوە و لەو 

خاڵە غافڵ بوو چۆن دابەشکاری لە دەرەوەی کارگە یان داممەزراوەکان 

پەیوەندییەکان  بەرهەمهێنانەوەی  )دوبارە  پرسیاری  بۆ  و  جێبەچیدەکرێت 

وتارەیدا  لەم  ئاڵتۆسێر  نییە.  وەاڵمێکی  دەدرێت؟(  ئەنجام  چۆن  بەرهەم 

گرنگی داوە بە سەرخانی ئایدۆلۆژیا لە دوبارە بەرهەمهێنانەوەی پەیوەندییە 

کۆمەاڵیەتییەکانی بەرهەم و سەربەخۆیی رێژەیی بە تەواوی رووندەکاتەوە. 

ئەوەی بۆ ئاڵتۆسێر لەبارەی دوبارە بەرهەمهێنانەوە گرنگە، هێزی کارە:
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ئەم دوبارە بەرهەمهێنانەوەیە بە رێژەیەک لە رێگەی پێدانی موچەوە 

دابیندەکرێت، بەاڵم پێویستە کرێکار لەو کارەی کە پێی سپێردراوە، شارەزا 

بێت. ئەمەش پێویستی بە شارەزایی تەکنیکی، واتا خاوەنی شارەزایی و 

توانای سوودوەرگرتن لەو شارەزاییانەیە کە کارێکی تایبەتی دەیخوازێت و 

)رەفتاری باش( واتا رەفتاری راست و رێزگرتن لە پلەدار و زەحمەتکێش 

و بەڵێن و ... لە سەرمایەداریدا ئەم شارەزاییە تەکنیکی و رەفتاریانە لە 

سیستمی پەروەردەوە بەدەست دێن.

دام��ەزراوە حکومییە  گرنگترین  لە  یەکێک  فێرکردن  و  پ��ەروەردە 

مۆدێرنەکانە.  سەرمایەدارییە  کۆمەڵگە  لە  دەسەاڵتدارەکان  ئایدۆلۆژیە 

بەدەست  شارەزاییانە  ئەو  ئەوەی  لەگەڵ  منداڵەکان  خوێندنگەکان،  لە 

فەڕەنسی،  )زمانی  پێچراوە  دەسەاڵتدارەکان  ئایدۆلۆژیا  لە  کە  دێنن، 

ئایدیلۆژیا  ئەدەبیات(،  زانست،  سروشت،  مێژووی  ئەندازیاری،  بیرکاری، 

شێوازێکی  فەلسەفە،  شارستانی،  پەروەردەی  )رەوشت،  دەسەاڵتدارەکانی 

تایبەت لە ئایین( فێردەبن. ئاڵتۆسێر بە باشی سەربەخۆیی رێژەیی ئایدۆلۆژیا 

دامەزراوەیەکی  ئایدۆلۆژیا  پێیوایە  ئەو  شیدەکاتەوە،  ئابوری  ژێرخانی  لە 

دەولەتی بۆ دوبارە بەرهەمهێنانەوەی سەرمایەدارییە، کە تاکەکان لە رێگەی 

پرۆسەی پەسەندکردنی کۆمەڵگەوە وردە وردە لەگەڵ دابونەریت و شێوازی 

رەفتاری ئەو کۆمەڵگەیەی تێیدا گەشە دەکەن ئاشنا دەبن.

 سەرچاوە:

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/7
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ئاڵتوسێر و خوێندنەوەیەكی 
رەخنەگرانەی ماركس

خۆزێ لۆپێز

وه رگێڕانی: بڕوا عه الدین - بەریتانیا
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له دایكبووه .  له جه زائیر  بیرماندر یێس،  له    1918 ساڵی   ئاڵتوسێر  لویس 

 )SNE( نۆرماڵ  بااڵی  له خوێندنگه ی  قبوڵكردنی  پێشكه وتنی  دا   1939 له ساڵی 

به  سه ركه وتویی بڕیوه ، كه  ئه و سه رده مه  له پاریس زۆر به ناوبانگ بووه ، به اڵم 

جیهانی  جه نگی  به رده وامبوونی  هاوكاتیش  و  سه ربازیی  كاته دا  خزمه تی  له و 

 1940 ساڵی  له به رده م  توێژینه وه كانی.  به ربه ست  ده بنه   ڕاسته وخۆ  دووه م، 

ئاڵتوسێر له ڤانێس به  دیل ده گیرێت  و پێنج ساڵ وه ك دیلێك، ژیانی له كه مپی 

گرنگ  ڕوداوی  سێ   جه نگ،  پاش  به  سه رده بات.  له ئه ڵمانیا  ده ستبه سه راگرتن  

ژیانی  هه موو  به  درێژایی  كه   ڕوده ده ن  ئاڵتوسێردا  له ژیانی  یه كالییكه ره وه   و 

كاریگه رییان خۆیان له سه ری ده بێت:                                              

یه كه میان گه ڕانه وه یه تی بۆ خوێندنگه ی نۆرماڵی بااڵ، كه  تاوه كو ساڵی 1980 

تیایدا وانه ده ڵێته وه  و توێژینه وه  ده كات.                                        

دووه میان: دیداره كه یه تی له گه ڵ هێلێن ریتمان كه  له چوارچێوه ی په یوه ندیه كی 

سه خت و دژواردا و تاوه كو مه رگه   تراژیدیه كه ی، هاوسه ری ده بێت.              

 سێهه میشیان: ده رچوون و الدانیه تی له  كاسۆلیزم و په یوه ندیكردنیه تی به  

حیزبی كۆمۆنیستی فه ره نسیه وه  )FPC( كه  هه موو ژیانی تێیدا ئه ندام ده بێت، 

ئه گه رچی هه رگیز به ته واوه تی له گه ڵیدا كۆك نابێت.                                       

كتێبی  دوو  هه ر  كاتێك  ده كه وێت،   1965 ساڵی  ئاڵتوسێر  یه كه مجار  بۆ 

)له پێناوی ماركس( و )خوێندنه وه ی سه رمایه ( باڵوده كاته وه . ئامانجی ئاڵتوسێر 

له و دوو كتێبه دا ڕە خنه كردنێكی توندی ئه و تێگه یشتنه دۆگماتیكیه  شێوێنه ره یه   

� مه به ست تێگه یشتنی ستالینیزمه  � كه  بۆ ماركسیزم هه یه ، دیدێك كه  بریتییه  
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له كورتكردنه وه ی پێگه ی  كۆمه اڵیه تی و جه ختكردنه  له سه ر هێزگه لێكی ئابوریی 

به رهه مهێن ،كه  به  ته نها خاوه ن شێوه ی ئابورییانه ن ، وه ك چۆن ڕ ەخنه یه كی 

له توێژینه وه كانی  به ر  ده ك��ات.   هیگڵ  بۆ  ماركسیش  خوێندنه وه كانی  توندی 

ئاڵتوسێر، ماركسیسته كانی خۆرئاوا به  ته واوه تی پشتیان به  هیگڵ به ستبوو، ئه مه  

جگه  له وه ی كه  دوركه وتنه وه ی حیزبه  كۆمۆنیسته  ماركسیه كانی خۆرئاواش له  

ستالین، بۆ خۆیان هانده ری ئه م جۆره  لێكنزیكبوونه وه  و لێكچونه  بوون، دیاره  

خوێندنه وه  ڕە خنه ییه كانی ئاڵتوسێر بۆ ماركس، سه ره تا و ده ستپێكی قۆناغێكی 

نوێ بوون، كه  تێیدا هێڵێكی یه كالكه ره وه  له نێوانی دوو چه شن له ماركس دانرا:                                                                          

1. ماركسێكی الوی ئایدیۆلۆژیست.

2..  ماركسێكی پێگه یشتوی زانستی. 

زانستی،  میتۆدی  ب��ه ره و  گواستنه وه   و  جوڵه   كه   بوو  وا  ڕای  ئاڵتوسێر 

وایكردوه  ماركس ده ستبه رداری هیگڵ، ئه نترۆپۆلۆژیای فه لسه فی و هیومانیزم 

به ر  و  بوون  كاره كانی  ئه وتۆی  سیماگه لێكی  خۆیان  بۆ  ئه مانه ش  كه   بێت، 

له خوێندنه وه ی  به رگری  لێره وه   ده بینران.  به نوسینه كانیه  وه    1845 له سااڵنی 

هیگڵییانه  و هیومانیستییانه  بۆ ماركس ڕاسته وخۆ به  واتای دوركه وتنه وه یه كی 

ته واو له گرنگترین ده سكه وت و داهێنانه  زانستیه كانی ماركس دێت، كه  ئه ویش 

زۆر  به شێوه یه كی  كه   ئاڵۆز،  بونیادێكی  وه ك  كۆمه ڵگه   له چه مكی  بریتیيه  

ده ستنیشانكراوه.                                                                                        گشتگیر 

ئاڵتوسێر بانگه شه ی ئه وه ی ده كرد،  بۆیه  گه ڕاوه ته وه  بۆ ماركس، تا جیاكاری 

ئه م  لێ  بكات.  ئایدیۆلۆژیی  ماركسیزمی  و  ڕاسته قینه   ماركسیزمی  له نێوان 

و  ده یانزانی  پێشتر هه مووان  كه   له  شتێك،  نه بوو  پاشگه زبوونه وه   گه ڕانه وه یه  

كیشوه رێكی  ده روازه كانی  ماركس  كه   ڕاستیه ی  له و  له یادیانكردوه :  ئێستاش 

نوێی له مه عریفه ی زانستیدا كرده وه، كاری سه ره كی ئاڵتوسێریش  دۆزینه وه  و 

هه ڵگریانه .   كیشوه ره   ئه و  تیۆرییانه ی  شیمانه   ئه و  بۆ  بوو  نه خشه ڕێگا  دانانی 

دۆزینه وه یه ی هه قیقه تی ئایدیاكانی ماركسیش، بۆ خۆی سێ سه رچاوه ی فیكریی 
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ماركسییانه  له خۆ ده گرێت، كه  بریتیین له :                              

)تیۆره ی مه عریفه ی مێژوویی، فه لسه فه ی سپینۆزایی، ده رونشیكاریی الكان

یی(.                                                      

مه عریفه ی  له تیۆرهی  چه مكه ی   ئه و  داهێنا،  )داب��ڕان(  چه مكی  ئاڵتوسێر 

مێژوویی  و به تایبه تی له گاستۆن باشالره وه  وه ریده گرێت.  ئه م چه مكه  به پله ی 

یه كه م مانایوایه زانست درێژكراوه ی ژیانی ڕۆژانه  نییه ، به اڵم به دانانی چوارچێوه ی 

چه مك ئاسا و تیۆریی خۆی له ئه زمونه  ژێنراوه كانی ژیانی رۆژانه  داده بڕێنێت، 

به ڕای  به رجه سته ده بن.  ئه زموندا  و  ئامراز  له وێنه ی  ئه و چوارچێوانه ش   پاشان 

ئاڵتوسێر ئه مه  ئه و خاڵه  سه ره كییه یه،  كه  زانست  له ئایدیۆلۆژیا جیاده كاته وه ، چونكه  

ئایدیۆلۆژیا به و توانایه  داده نرێت، كه  سه رله نوێ و به شێوه یه كی قه بووڵكراو، 

ژیانی  لێكدژەكان،  په یوه ندیه   سه قامگیركردنی  بۆ  هه وڵدانێك  وه ك  هه روه ها 

و  سه رمایه   نێوان  په یوه ندی  له شێوه ی  نمونه   بۆ  به رهه مده هێنێته وه ،  رۆژانه 

كرێكاراندا. مانای دوه می دابڕانیش، ده بێته  مایه ی نوسینه وه ی مێژووی مانای 

یه كه م. به ڕای باشالر هیچ وشه یه ك به ته نها خۆی ناتوا نێت له خۆیدا چه مكێكی 

زانستی دروستبكات و ببێت، به ڵكو ئه وه ی كه  مانایه كی زانستیی دیاریكراوی 

ده داتێ، په یوه ندیه كانیه تی به  چه مكه كانی تره وه ، به و مانایه ی هه ر چه مكێك 

له په یوه ندیدایه  به كۆمه له ك چه مكی دیكه وه ، كه  ئاڵتوسێر ناوی ده نێت )كێشه (. 

دابڕانێكی ئه پستیمۆلۆژیه   له دیاریكردنی  ئاڵتوسێر مه به ستی  به دیوێكی تریشدا، 

الی ماركس له ساڵی 1845 دا، تاوه كو گه شه بكات، به ره و كێشه یه كی تر له پاش 

له ده سته واژه كاندا  جیاوازه كان  كێشه   ده شێت  كه   له به رئه وه ی  ەوه،   )1857(

هاوبه ش و تێكهه ڵكێش بن، هه ر بۆیه  زۆر گرنگه  و پێویسته  هه ستین به  بڕێك 

خوێندنه وه ی مانادار، كه  ئامانجی هه ڵێنجان و ده رهێنانی ناهۆشیاریی تیۆریی 

ده قه  و دیسان ئه میش بۆ خۆی بڕێك كێشه ی سه پێنراوی ئه وتۆ دروستده كات، 

كه  سنور بۆ مه ودای چه مكه كان و وه اڵمه  شیاوه كان داده نێت. بۆ نمونه  )بۆشایی 

ئاسمان( له فیزیيای نیوتندا، هه مان ئه و مانایه ی نییه،  كه  له تیۆره ی رێژه گه ڕاییدا 
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هه یه تی، كه واته  مانا له تیۆره ی  رێژه گه ڕاییدا له سه ر بنه مای فه لسه فه  ی نیوتن 

دروست نابێت، به ڵكو لێی جیاده بێته وه  و داده بڕێت.                                                                         

خوێندنه وه سیمتۆماتیكیه كه ی ئاڵتوسێر بۆ ماركس، كێشه یه كی دیاریكرد ،كه  

جیاواز و دابڕاوه  له هه ریه كه  له  هیومانیزم و هیگڵیزمیش،  چونكه  ئه و ڕایه ی 

هیومانیزم كه  ده ڵێت  تاكه كان مێژوو دروستده كه ن، به هیچ شێوه یه ك له گه ڵ ئه و 

توێژینه وه    تیۆریه   دژه  مرۆیی )ئه نتی هیومانیستی( یه  بۆ په یوه ندییه  كۆمه اڵیه تیه كان 

ئه مه  جگه   ده یبینین.  پێگه یشتوو  ماركسی  ته بانایه ته وه ، كه  الی  و  ناگونجێت 

له وه ی ته وژمی مێژووگه رایی په یوه سته  به  هیگڵیزمه وه ، یان به و تێبینیه وه  كه  

ده ڵێت مێژوو بریتیه  له به دیهێنانی جه وهه ری مرۆیی، وه ك ئه وه ی له داهێنان 

و عه شق بۆ ئازادیدا ده یبینین. ته وژمی مێژووگه رایی مێژوو ،وه ك پرۆسه یه كی 

به رده وام به ره و ئامانجێك ده بینێت، هه روه ها پێیوایه  ئه وه  ))جه وهه ر(( ه ، كه  

سه رجه م سیماكانی ژیانی كۆمه اڵیه تی له و شته دا ده ستنیشانده كات، كه  ئاڵتوسێر 

ئه و،  به ڕای  بۆیه   هه ر  گوزارشتكار(،  و  ده ربڕ  )سه راپاگیرییه كی  ده نێت  ناوی 

یاسایی،  سیاسی،  ئابوریی،  )ڕه گه زی  هیگڵ  الی  ڕه گه زانه    جۆره   ئه و  هه موو 

ئه ده بی، ئایینی و... هتد(  جه وهه ری ناوه كی گشت پێكده هێنن.                                                                           

ئاڵتوسێر باسی له وه ش كردوه ، كه  له كتێبی سه رمایه ی ماركسدا بۆی ده ركه وتوه،  

چونكه   سه یربكرێت،  له به رهه مهێنان  چه شنێك  وه ك  تیۆریش  كاری  ده شێت 

دۆكیومێنته كان،  ڕاستییه كان،  نمونه   )بۆ  خامه كان  ماته ریاڵه  تیایدا  پرۆسه یه كه  

تیۆریه ی  ستره كتوره   ئه و  به پێی  و  ئایدیۆلۆژیاكان( سه رله نوێ  و  شاره زاییه كان 

به كاریانده هێنێت و ڕێكیانده خات، به كاردێنه وه. ئه م پڕۆسه ی گۆڕیینه  زانستیه ی 

)گشتاندنی  به كارهێنانی  به هۆی  یه كه م(  )گشتاندنی  ده نێت  ناوی  ئه و  كه  

)گشتاندنی  به   كه   به رهه مده هێنێت،  زانستیه   مه عریفه   ئه و  ه وه ،  دووه م( 

سێهه م( ناویده بات. ئا به و شێوه یه  ده بینین، كه  الی ئاڵتوسێر كاركردنی چه مك 

سه ره كییه   فاكته رێكی  له ئایدیۆلۆژیا(  دابڕانیه وه   )له ڕێگه ی  تیۆرییانه    � ئاسایانه  

كه   نه چێت،  له یاد  ئه وه شمان  با  بەاڵم  زانستییدا،  مه عریفه ی  له به رهه مهێنانی 
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له كاره كانی دواتریدا، هه ر خودی ئاڵتوسێر ڕه خنه ی تیۆریزه كردنی توندڕۆیانه ی 

ئه م ئاڕاسته یه  ده كات.                                                      

به پاڵپشتی هه ر یه كه  له ماركس و لینین  و ماو، به تایبه تییش به  كۆمه كی 

ماركس  چه مكی  ده ركه وتوه   بۆی  ئاڵتوسێر  سپینۆزا،  ماته ریالییه كه ی  فه لسه فه  

بۆ چه شنی به رهه مهێنان بۆ خۆی  نمایشی كێشه یه ك ده كات، كێشه ی ئه وه ی 

ڕێكخستنی  خاوه ن  ناكۆكی  گشتێكی  كۆمه ڵه   وه ك  كۆمه ڵگه كان  ده شێت  كه  

ئاڵۆز دابڕێژێت ،كه  چاره نوس و به گه ڕخستنه وه ی هه ر ڕه گه زێك، ملكه چ و 

پابه ندی زۆر ڕه گه زی دیكه ن له و گشته . كه رته  جیاوازه كان له كۆمه ڵگه دا )كه رتی 

به   هه ڵده ستن  و  ده ستنیشانكه رن  هه میشه   ئایدیۆلۆژی(  و  سیاسی  و  ئابوری 

ده ستنیشانكردنی ئه وانی تر، هه روه ها ئه وه ی كه  هه یه  یه ك ناكۆكی نییه ، به ڵكو 

بوونی بڕێك ناكۆكی زۆره ، یه ك بونیاد نیه ، به ڵكو بونیادێكه  بۆ بڕێك بونیادی 

وه ك  به ڵكو  نه بینیوه ،  گوزارشتێك  وه ك  به ته نها  ئه مه ی  ئاڵتوسێر  دیاره   تر . 

بونیادێكی هۆكارییانه ، جه ختیشی له وه  كردوەته وه، كه  هه میشه  ئاستی ئابوری 

په یوه ندیيه كانی به رهه مهێنان، له دوا قۆناغدا دیاری و ده ستنیشانده كرێت. وه ك 

له گه ڵ  بەاڵم  سیاسییه ،  ئاستی  باوه،   كه رته كاندا  له سایه ی  كه   ئه وه ی  ده بینین 

ئه وه شدا تاكه  كاتژمێری تاقانه  له دوا قۆناغدا، هه رگیز له سه ره تاوه  بۆ كۆتایی 

له ده ستنیشانكردنی  كایه یه ك  ئابوریی  الیه نی  تر،  به ده سته واژه یه كی  نایه ته وه . 

ئاڵوگۆڕكارانه  بونیاده نێت، كه  تیایدا الیه نه كانی تر خاوه نی جۆرێك له سه ربه خۆیی 

سه راپاگیر  و  گشتی  به شێویه كی  كۆمه اڵیه تی  فۆرمی  كه واته   خۆیانن،  ڕێژه یی 

سه رله به ری هه ڵده وه شێته وه ، وه ك چۆن له شیكاركردندا، به ته نها تاقه  هۆكارێك 

پیوار  و  بزر  هۆكارێكی  هه میشه   به ڵكو  نیيه،  كێشه كان  بۆ  هۆكارمان  دوا  و 

بونیاددا  ل��ه ده ره وه ی  ))كاریگه رییه كان  سپینۆزا:  ده ڕبڕینه كه ی  به   یان  هه یه ، 

نین، به ڵكو خودی بونیاد له كاریگه ریه كانی ناو خۆی پێكهاتوه ((. زۆر جار وا 

ئاماژه بۆ بیروڕایه كانی ئاڵتوسێر ده كرێن  � به  چاوپۆشین له په یوه ندییه  سه خت 

بونیادگه ریی،  له ماركسیزمی  كه  جۆرێكن   � بونیادگه ریی  له گه ڵ  دژواره كه ی  و 
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ئه مه  جگه  له وه ی بیروڕایه كانی ئاڵتوسێر خودی ماركسیزمی توشی جۆرێك له  

شۆك كردوه  و بووەته  مایه ی مشتومڕێكی تیۆری زۆر ده رباره یان، لێ نابێت 

ئه وه شمان له یاد بچێت، كه  ئایدیاكانی � به تایبه تی له كۆتایی حه فتاكان به دواوه  

� بایه خ و گرنگی خۆیان له ده ستدا، دیاره  هۆكاره كانی ئه مه ش چه ند ڕوداوێكه  ، 

له وانه ش: گۆڕانێكی توند دژی ماركسیزم له ئه كادیمیای فه ره نسیدا، گۆڕانی كایه  

و بواره  سیاسیه كان، هه روه ها كێشه  تیۆرییه  ناوه كيیه  گرنگه كانیش، له هه ڵوێستی 

له   جۆرێكن  كه   نوسینانه یدا،  له و  خۆی  ئاڵتوسێر  ئه ڵبه ته   ئاڵتوسێردا.  خودی 

خۆڕه خنه كردن، دانی به م خاڵه ی دواییاندا ناوه .                        

دیاره  قۆناغی ئاڵتوسێر خۆی قۆناغێكی ده وڵه مه ند بوو، چونكه  نوسینه كانی 

له ده ره وه ی بازنه كه ی خۆی، كه  نزیكی بوون � بۆ نمونه  كه سانی وه ك ئێتین 

بالیبا و پییار ماشیری و نیكۆس پۆالنتزاس و میشێل بیكۆ � كاریگه ری له سه ر 

چه ندین زانای وه ك جۆرن سیربۆن، تیری ئێگلتۆن، ئێریك ئۆلن رایت هه بوو، 

ئاڵتوسێر  سوربوونی  كه   له وه ی  جگه   ئه مه   ۆلف.  ریچارد  و  ریسێنگ  ستیڤن 

له سه رئه وه ی كه  مه عریفه  بریتيیه  له پراكسیسێكی به رهه مهێنه رانه، دواتر له سه ر 

ده ستی روی بێسكر ده گۆڕێت بۆ بنه مای ریالیزمی ڕه خنه یی. كاره كانی دیكه ی 

ئاڵتوسێر ده رباره ی ئایدیۆلۆژیا �  وه ك ئه وه ی له نوسینه كه یدا به ناوی )ده رباره ی 

و  )ئایدیۆلۆژیا  ناوی  به   توێژینه وه كه یدا  له   پاشتری  په ره سه ندنی   و  ماركس( 

ئامێره  ئایدیۆلۆژییه كانی ده وڵه ت( ده رده كه وێت � كاریگه رییه كی زۆریان هه بووه  

له سه ر  وه سفكردنی ئامێره ئایدیۆلۆژییه كانی ده وڵه تی وه ك ))كه نیسه  و خێزان و 

سیستمی فێركاری((، وه ك چۆن به شدارییانكردوه  له سه رله نوێ به رهه مهێنانه وه ی 

ئاڵتوسێر  تری  داهێناێكی  سته مگه رایانه ن.  كۆمه اڵیه تیانه ی  په یوه ندییه   ئه و 

له كایه ی ده روونشیكاریی الكانییدایه  بۆ په رده هه ڵماڵین له سه ر ئایدیۆلۆژیا، وه ك 

بۆ  ئاڵتوسێر  پێناسه ی  بابه ت.  ده كاته   تاكه كان  كه   ماته ریاڵییانه ،  پراكسیسێكی 

ئایدیۆلۆژیا وه ك ئه وه ی ))نمایشی په یوه ندییه   فا نتازیه كانی تاكه كه سه كان بێت به  

دۆخی بوونه  ڕاسته قینه كه یانه وه ((  گرنگی خۆی هه بووه ، هه روه ها هه وڵدانی 
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به رنامه یه كی  نیشانه ی  خۆی  كورتنه كراوه،   ماته ریالیزمێكی  به   گه شه دان  بۆ 

توێژینه وه ی گرنگ و به رده وامه . سه رباری ئه وانه ش، ئاڵتوسێر هاوشانی كه سانی 

به شدارییه كی   � نێگری  ئه نتۆنیۆ  و  بالیپا  ئێتین  و  دولوز  � جیل  دیكه ی وه ك 

به رچاویشی هه بووه  له ماته ریالیزمی هاوچه رخی سپینۆزاییدا.                                               

      ئاڵتوسێر به ده ست نه خۆشی پارانۆیای شكستی دێوانه ییه وه  نااڵندویه تی، 

جه ندین جاریش چاره سه ری بۆ ئه و نه خۆشیه  وه رگرتوه ، بەاڵم هیچ كام له و 

چاره سه ریانه  نه یانتوانیوه  ڕێگیری بكه ن له وه ی، هێنده ی تر خراپ نه بێت، زیاتر 

و زیاتر لێیی سه رهه ڵنه داته وه  و له نه خۆشخانه  نه یخات، له كاتێكدا توشی جۆرێك 

له قه یرانی ئه قڵییانه  دێت، له مانگی نۆڤه مبه ری ساڵی 1980 دا هێلێنی هاوسه ری 

ده كوژێت. دیاره  چاره سه ره  ده روونیه كانی سه لمێنه ری ئه و گرفته  سایكۆلۆژییه ی 

ئه و بوون، كه  نه یانهێشت به  تۆمه تی كوشتن بدرێته  دادگا. دوای ئه م ڕوداوه،  

ئیدی خۆر ی ئاڵتوسێر وه ك كه سایه تیه كی ئه كادیمی ئاواده بێت و ساڵی 1983 

ئازاد ده كرێت. پاشتر له باكوری شاری پاریس و له دۆخی  جۆرێك له گۆشه گیرییدا 

ده ژێت، تاوه كو له  22 ی ئۆكتۆبه ری 1990 دا و به هۆی جه ڵته ی دڵه وه كۆچی 

دواییەده كات.                                                                   

 بیۆگرافیای ئاڵتوسێر ساڵی 1992 باڵوكرایه وه  و  تیایدا وتویه تی، كه  نایه وێت 

باسی ئه وه  بكات  بۆچی له سه ر تاوانی كوشتنی هێلێنی هاوسه ری نه گیراوه ، 

چونكه  پێیوایه  ده قه كه  خۆی كه شی ئه وه ی بۆ ده ڕه خسێنێت: ))چ وه ك خۆی و 

چ به  ئاشكرا، شاهێدی خۆی له سه ر ڕوداوه كه  بدات((. ئه و ده قه  وه ك ئێلیوت 

وتویه تی: ))خۆی بریتیيه  له سه رله نوێ نوسینه وه ی ژیان،  له ڕێگه ی نیشانه یه كی 

ئه وه ی زۆر شت  له جیاتی  بیۆگرافیا  ئه گه ر  ژیان((.  پاشماوه كانی  بۆ  ڕۆشنه وه  

ده خه نه   ڕۆشنایی  دیكه ی،  نوسینه كانی  ئه وا  بشارێته وه ،  شت  زۆر  بدركێنێ، 

نمونه   بۆ  ئاڵتوسێر.  سیاسییه كه ی  و  فیكری  له پڕۆژه   گرنگ  الیه نی  زۆر  سه ر 

له تێكسته كانی وه ك:                                         

 The Subterranean Current of the Materialism of the Encounter ((



99
ئاشنابوون بە ئالتۆسێر

و  ناكۆك(  )مادییبوونی  سیماكانی  and ‘Machiavelli and Us((،هه وڵیداوه  

ئه و  تر،  به ده ربڕینێكی  بكه وێت.  دوایان  و  ده ستنیشانبكات  تریش  شتی  زۆر 

توێژینه وه ی له وه  كردوه  ،كه  چۆن ده كرێت مه عریفه ی تیۆریی وه ك به شداری 

به كاربهێنین،  دادپه روه رانه تر(  )كۆمه ڵگه یه كی  نوێدا  شتێكی  له سه رهه ڵدانی 

خۆوه كییانه .  سه رتاپا  دیارده یه كی  وه ك  یان  خۆبه خشانه،   كارێكی  له ئه نجامی 

ئه مه شیان به گشتی به ره نگاریی ئاڵتوسێر بوو له دژی تیۆره ی ماركسی و بیریی 

كۆمه اڵیه تی.                                                        
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11
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