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 یەك

 دەروازە

( یەكێك بوو لە گرنگترین و Alienationنامۆبوون )
تیۆریزەكردنەكەى  موناقەشەئامێزترین تێمەكانی سەدەى بیستەم و

ماركس ڕۆڵێكی سەرەكی و بەرچاوی لەم مشتومڕانەدا گێڕاوە. 
وێڕای ئەمانە، بەپێچەوانەى ئەوەى دەكرێت بیری لێبكەینەوە، خودی 
چەمكەكە بەشێوەیەكی هێڵیی گەشەی نەكرد و باڵوكردنەوەى ئەو 
دەقانەى پێشووتر نەناسرابوون، كە بیركردنەوەكانی ماركسی لەسەر 

هەڵگرتبوو، ساتگەلێكی گرنگیی لە گۆڕان و باڵوكردنەوەى  نامۆبوون
 ئەم تیۆرییەدا هێنایە ئاراوە. 

مانای ئەم زاراوەیە چەندین جار بەدرێژایی سەدەكان گۆڕانی 
بەسەردا هاتووە. لە گوتاری تیۆلۆژیی )ئیالهیناسی(دا بۆ مەودای 
نێوان مرۆڤ و خوا بەكارهێنراوە؛ لە تیۆرییەكانی پەیوەندیی 

مەاڵیەتییدا، بۆ لەدەستچوونی ئازادیی بنچینەیی تاك بەكارهێنراوە؛ كۆ
و لە ئابووریی سیاسیی ئینگلیزیشدا، ئاماژە بووە بۆ حەواڵەكردن و 

یەكەم لێكدانەوەى و مومتەلەكات.  كگواستنەوەى خاوەندارێتیی موڵ
سیستەماتیكیی فەلسەفیی بۆ چەمكی نامۆبوون لە الیەن فرەدریش 

 فینۆمینۆلۆژیای ڕۆحەوە بووە كە لە كتێبی هێگڵی فەیلەسوف
)وەرگێڕانی حەرفیی دەبێتە  Emtäusserung(دا زاراوەكانی 1807)



 5        ماركس نامۆیی چەمكی بۆ دووبارە گەڕانەوەى 

 Entfremdungلەدەرەوەڕاگرتن یان دەستبەرداربوون( و -خۆ
بۆ دەستنیشانكردنی گۆڕینی ڕۆح بۆ ئەویدیكەی  1)بێگانەبوون(

پرسیارە ێناوە. ناخودیی لە مەیدانی بابەتێتیی)ئوبێكتیڤیتە(دا بەكاره
سەرەكیی و گشتییەكە بەشێوەیەكی دیار و بەرچاو لە نووسراوەكانی 

جەوهەری هێگڵییە چەپەكان و تیۆری نامۆبوونی ئایینیی لە كتێبی 
واتا خستنەسەر و  –(ی لودڤیگ فۆیەرباخ 1841)مەسیحییەت

 –پرۆجەكشنی جەوهەری ئینسان بۆ نێو خودایەكی خەیاڵیی 
مەش ڕۆڵێكی گرنگی لە گەشەسەندن و بەردەوامی پێدرا و ئە

پاشان نامۆبوون لە ڕامان و وەرچەرخانی ئەم چەمكەدا هەبوو. 
بیركردنەوەى فەلسەفیدا دیارنەما و هیچ یەكێك لە بیرمەندە 
دیارەكانی نیوەى دووەمی سەدەى نۆزدە سەرنج و كاتێكی ئەوتۆیان 
 بۆ ئەم چەمكە تەرخان نەكرد و بیریان لێنەكردەوە. تەنانەت

ماركسیش بەدەگمەن لەو بەرهەمانەى لەسەردەمی ژیانی خۆیدا چاپ 
و باڵوكرانەوە ئەم چەمكەى بەكارهێناوە و ئەم چەمكەش بەتەواوی 

( 1914-1889لەالیەن ماركسیزمی ئەنتەرناسیۆنالی دوو )
 فەرامۆشكراوە و غائیب بووە. 

ە چەندین بیرمەند گەشەیان بهەرچۆنێك بێت، بەدرێژایی ئەم قۆناعە، 
چەند چەمكێك دا كە دواتر پەیوەندییان بە چەمكی نامۆبوونەوە كرد. 

( و 1893)دابەشكردنی كار لە هەردوو كتێبەكەیدا ئەمیل دۆركهایم 

                                                           
1 estrangement 
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، زاراوەى "ئانۆمی" بۆ دەرخستنی كۆمەڵە (1897)خۆكوژیی 
كە بەهۆیەوە بەها و نۆرمە گەرەنتیكەرەكانی دیاردەیەك بەكارهێنا 
ی دوای باڵوبوونەوە و فراوانبوونی سەرەكیی پێكەوەیی كۆمەاڵیەتی

ڕەوتە كۆمەاڵیەتییە دابەشكردنی كار، دەگلێنە نێو قەیرانەوە. 
پێكەوەییەكان بەگۆڕانكارییە گەورەكانەوە كەوتە نێو پرۆسەى 
بەرهەمهێنانەوە هەروەها وەك بنەمایەك بۆ بیركردنەوەى 

ەى فەلسەفكۆمەڵناسانی ئەڵمانیی: جیۆرج زیمیل، لە كتێبی 
سەرنجێكی گەورەى خستە سەر هەیمەنەى دامەزراوە (دا، 1900)پارە

كۆمەاڵیەتییەكان بەسەر تاكەكان و بەناشەخیبوونی بەرچاوی 
ئابووریی و پەیوەندییە ئینسانییەكان؛ لەكاتێكدا ماكس ڤێبەر لە كتێبی 

جەختی لەسەر دیاردەى "بەبیرۆكراتیبوون"ی ناو (دا، 1922)كۆمەڵگا
نییەتی ژمێریاریی" ناو پەیوەندییە ئینسانییەكان كۆمەڵگا و "عەقاڵ

دەكردەوە و ئەمانەشی وەك جەوهەری سەرمایەداریی لەقەڵەم دا. 
بەاڵم ئەم نووسەرانە وابیریان دەكردەوە كە دەستیانكردووە بە 
وەسفكردنی ئاراسە و مەیلە نەوەستاوەكان و تێگەیشتن و 

ە بەر كە نەزمی ڕامانەكانیان بەگشتیی بەو ئارەزووەوە دەگیرای
هەڵبەتە بێگومان  –بااڵدەستی كۆمەاڵیەتیی و سیاسیی باشتر بكەن 

 نەك ئەوەى جۆرێكی دیكە بكەنە جێگرەوەى ئەم نەزمە. 

 

  


