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 لە هیگڵیانیزمدا فینۆمینۆلۆژیا

 

 کارل مارکس

____________________________________________________________ 

 وەرگێڕانی: ئەنوەر نەجمەدینکۆکردنەوەو 
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 سەرەتا 

 –دا، هیگڵ کتێبێک دەنووسێت بەناوی )فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح  ١٨٠٧لە ساڵی 

 (:فینۆمینۆلۆژیای عەقڵ

The Phenomenology of Spirit - The Phenomenology of Mind 

وە وا  ،ئەرکی فەلسەفە دەکات باس لە بە فراوانی ی هیگڵ،کتێبەیەکەمین ئەو 

ە پلەی ب ،ەکانیشیهیگڵیانیزمی لەخۆ گرتووە، باستەواوی بنەماکانی دادەنرێت 

  .سووڕێتەوەهەر سێ پلەو قۆناغەکەی دیالەکتیکی ڕۆح دەدەوری لە  سەرەکی،

ک بەشی یەکەمی پرۆژەیەک ناسێنراوە. لە چاپە سەرەتاییەکەیدا، ئەو کتێبە، وە

، لەژێر ناوی )لۆژیک( دا باڵو دەکرێتەوە. لە پرۆژەکە بەاڵم بەشی دووهەمی

 .نە بە فەلسەفەی ڕۆح ناودەبرێانکتێب دا، ئەویشئینسکلۆپیدیای هیگڵ

 .اوەردلۆژیا بایەخێکی ئەووتۆی پێنەفینۆمینۆەرەتای سەدەی بیست، سهەتا 

 Edmundەسەرل هێدمۆند ئ ،سەدەی ڕابووردووەوەلە سەرەتای بەاڵم 

Husserl ،ی دەبێتە پێشڕەو ،دامانیالە ئەڵ ەوەمیونیخ یە یەکێک لە زانکۆکانل

کی وەک بزووتنەوەیە ئەو بزووتنەوەیەهەرگیز ەاڵم ب .ەفەلسەفی بزووتنەوەئەو 

 دا، ئەوفەلسەفی یەکیخۆی نەنواندووە، واتە لە هەموو قوتابخانەیەکگرتوو 

 .اوەهێنربەکار زاراوەیە

 دیاردە( – Phenomena –)فێنۆمێنا بە زانستی دیاردەکان  ژیالۆفینۆمینۆ

هەمەجۆرەی پێ بەخشراوە،  مانای ،فەلسەفەدا مێژووی لەبەاڵم ناودەبرێت. 

 میراتگرەکانی یان  دمۆندێئلە  ی ترجۆرێک هیگڵیانیزمدا، ئیتر جۆرێک لە

ژیا خاوەنی لۆوە لەگەڵ ئەوەی فینۆمینۆ .١٩٢٧ ،هایدگەر وەک ،دادمۆندێئ

مێژوویەکی کۆنە لە جیهانی فەلسەفەدا، بەاڵم هەتا سەدەی هەژەدەهەمیش 

، تا ئەو دەمەی تیۆری داەمەیدان ولە ەووەکی بۆ خۆی داگیر نەکردجێگای

لەو یتر ، وە ئناینۆمینۆفتە لێدوان لە ێکەودەئابستمۆلۆگی، فراوانتر -مەعریفە 

 لە جیهانی فەلسەفەدا داگیر ینۆمینۆلۆژیا ڕووبەرێکی فراوانتردەمە بەدواوە، ف
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 دا، وەک بابەتیسایکۆلۆژیا وە لە ئێستادا لە هەردوو بواری فەلسەفەو .اتکدە

 .جێگایەکی فراوانی هەیە، هۆشمەندیتاقیکردنەوەو 

 ح.دیالەکتیکی ڕۆ لە فینۆمینۆلۆژیای ڕۆحدا، هیگڵ دیالەکتیک برەو پێدەدات،

، ەفیەەلسف مەنهەجێکی فینۆمینۆلۆژیا ،هیگڵەوە بەالیبڵێین: بۆیە دەتوانین 

 یدارکئ بۆ، یان لۆژیکی دیالەکتیکی ، واتە لۆژیکێکی فەلسەفیەزئامرا یان

 هەموو پشت دەکەوێتە کە میتافیزیکا جەوهەر، ڕەها، ڕوحی کردنی

  .دیاردەکانەوە

 و لە )فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح(هیگڵ زمانێکی فەلسەفی قورس بەکاردەهێنێت 

 ووشەو دەربڕینەڵێن، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ک دە، ئەمەیش، وە)لۆژیک( دا

هیگڵ بەکاری هێناوە بۆ پێکهێنانی زاراوەی نوێ؛ بۆ دەرباز ی ەانفەلسەفی

 بوون لە دەلیلە ئایدیالیستیەکانی فەیلەسووفە ئەڵمانیەکەی تر )ئەمانۆئیل کانت(.

ئەمەی لێرەدا دەیخوێننەوە، دەرئەنجامەکانی مارکسە لە فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح، 

 لۆژیک کە مێتودی ڕاستتر لە بنەما فەلسەفیەکەی دیالەکتیک، یان زانستی

هەر لێرەدا دەبینن، هەرگیز مارکس ە و فەلسەفەیە لە باس و لێدوانەکانیدا.

کات، کتیکەوە دەستپێبەلفینۆمینۆلۆژیاو دیا یەکەیە مەسیحمەنهەجناتوانێت لە 

ەوە بە ن دەکاتوەک قوتابخانەکەی بەرلین ڕایدەگەیەنێت، ئەو قوتابخانەیەی گیا

ە ل، ئەمە بەناوی مارکسەوە)فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح( دا  گیانی بێبەر جەستەی 

ەو مەنهەجەوە توندی ئیەکەمین کاری مارکس، لە ڕەخنەی  کاتێکا کە

 دەستپێدەکات.
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 ینۆمینۆلۆژیا لە هیگڵیانیزمداف
 

وەک چەشنێک لە شیکردنەوەو -ڕەنگە ئەمە ئەو جیگایە بێت کە دەشێت 

هەڵسەنگاندێک لەبارەی  چەند -پاساوی ئەو بیرکردنەوانەی خرانەڕوو

الەکتیکی هیگڵەوە بەگشتی بخەینەڕوو، بەشێوەیەکی تایبەتی لە دی

و دواجاریش پەیوەندی بزووتنەوەی دا"فینۆمینۆلۆژیا" و  "لۆژیک" 

 ڕەخنەگرانەی نوێ بەو لۆژیکەوە. 

هیگڵ لە ئیغترابی جەوهەرەوە دەستپێدەکات )لە لۆژیکدا، واتە لە بێکۆتادا 

"Infiniteاکتێکی ڕەهای نەگۆڕەوە، " لە گشتێکی ڕووتەوە( لە ئابستر

 یانی لە دین و تیۆلۆژیەوە دەستپێدەکات ... -بەزمانی میللی-ئەمەیش 

بدەین و لە فینۆمینۆلۆژیای  انیزمدەبا ئێستا سەرنجێک لە مەزهەبی هیگڵی

 هیگڵەوە دەستپێبکەین کە سەرچاوەی ڕاستەقینەو نهێنی فەلسەفەکەی هیگڵە.

ەرد لۆژیک، واتە بە ئایدیایەکی تیۆری بێگ.. لە کاتێکا ئینسکلۆپیدیای هیگڵ بە 

بە هۆشیاری خود، بە ڕۆحی ڕووتی -دەستپێدەکات، وە بە مەعریفەیەکی ڕەها 

کۆتایی دێت و خۆی  -فەلسەفە یان ڕەهاگەری )یان لە سەروو ئینسانیەتەوە(

هۆشیارە بەخۆی، خۆی ئیدارکی خۆی دەکات، بەگشتی ئا ئەم ئینسکلۆپیدیایە 

ی ماهیەتی ڕوحی فەلسەفی و بابەتی فەلسەفە خۆی نەبێت. هیچ نیە خستنەڕوو

زیهنی فەلسەفە هیچ نیە زیهنی ئەو جیهانە مغتەرەبە نەبێت کە لە چوارچێوەی 

-یان کە هەر تەنها ئیدراکی خۆی دەکات. لۆژیک  -ئیغترابی خۆیدا بیردەکاتەوە

 )واتە پرۆسێسی زیهن، کە بەهای تێڕامان یان بەهای بیری مرۆڤ و سروشت

ناوەڕۆکەکەیانەو جەوهەرە ناڕاستەقینەکەشیان لەوەدایە کە بایەخ بە هیچ 

بیرکردنەوەیەکی گونجاوەو بەس، بیرکردنەوەیەکە  -شتێکی ڕاستەقینە نادەن(

 لە سروشت و مرۆڤی ڕاستەقینە دابڕاوە: واتە بیرکردنەوەیەکی ئابستراکتە. 

 االقتصادیة والفلسفیة ١٨٤٤مخطوطات عام کارل ماركس، 
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هیگڵ جارجارە شتێکی ڕاستەقینە دەخاتەڕوو، بەاڵم خودی ئەوشتە لە 
چوارچێوەی تێڕاماندا دەخاتەڕوو. ئەم خستنەڕووەی واقیع لە چوارچێوەی 
تێڕاماندا خوێنەر چەواشە دەکات، وە ئیتر تێڕامانەکە وەک واقیع وەردەگرێت 

 و واقیعەکەیش وەک تێڕامان.

 ٧٣کارل مارکس، العائلة المقدسة، ل : 

، الی کەم، لە فینۆمینۆلۆژیای هیگڵەوە، فێری هونەری گۆڕین 1ڕەخنەی ڕەها
بووە لەو ئەڵقە مەوزوعیە ڕاستەقینانەدا کە لە دەرەوەی مندایە؛ بۆ بیرێکی 

و بەس، وە بەمەیش  2ئایدیالیستی ڕووت، بۆ چەند ئەڵقەیەک کە لەناو مندایە
ناکۆکیەکی ڕووتی  هەموو ناکۆکیە هەستپێکراوەکانی دەرەوە دەگۆڕێت بە

 .ئایدیا

 ١٠٣کارل مارکس، العائلة المقدسة، ل : 
 

هەموو ئەو کتێبە ]کتێبی فینۆمینۆلۆژیا[ بە هێزە ڕووخێنەرەکەیەوە، 

فەلسەفەیەکی محافیزکاری تەواو محافیزکارە، وایدادەنێت گوایە بەسەر جیهانی 

ئەمەیش هەر مەوزوعیدا سەرکەوتووە، جیهانە ڕاستەقینە هەستپێکراوەکە، 

 تەنها بە گوڕینی ئەو جیهانە بۆ )شتێک لە ئایدیا(.

 ٢٥٢کارل مارکس، العائلة المقدسة، ل : 

 

بە هەرحاڵ ئێمە سەرلەنوێ لە سەردەمی نوێدا، ڕووبەڕووی هەمان ئەو نیفاقە 

دەبینەوە کە چەرخی کۆنیش لێی خواردۆتەوە. وە هەروەک چۆن ئەو 

ەدا، هیچ نەبوون تۆمار کردنی چەند دەستکەوتە مێژووییانەی لەو سەردەم

گووتارێکی زۆر سادە نەبێت، ئا بەوجۆرە، تێکڕای پەیوەندیە دونیایەکانی 

                                                           
کە بەشێکیان لە ئاینەوە دەستپێدەکەن و کانی ئەڵمانە فەلسەفیە مەبەست لە )ڕەخنەی ڕەها( ڕەخنە. 1

 )وەرگێڕ(.بەشەکەی تریان لە ڕەخنەی ئاینەوە 
[. م" )بڕوانە لۆژیکی هیگڵ، بەشی سێهەم(، لۆژیک ]بەو وەسفەی مناالنا  -م سێپتەکە "منن"کۆ. 2

ئا ئەمە پەیوەندی ڕووتی منە بە جیهانەوە، پەیوەندیەکی ]ڕووتکراوە[ لە هەموو ئەو پەیوەندیە 

 (٢٩١کردەوانەی پەیوەستە پێیەوە" )کارل مارکس، االیدیولوجیة االلمانیة،ل : بە
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ا فینۆمینۆلۆژیسەردەمی نوێیش هیچ نەبوون، جگە لەو ناوە مێتافۆرانەی لە )

خستماننە بەر ڕووناکی. سانشۆی قەشەیش  3( و )لۆژیک( داعلم الظواهر -

یچ نادوێت لە قسەکردندا لەسەر جیهانی واقیعی، جگە ، هەرگیز لە ه4]شتێرنر[

 لەو گووتارە بازاڕیانە.

 ٣١٦کارل مارکس، االیدیولوجیة االلمانیة، ل : 

 

بە پێچەوانەی فەلسەفەی ئەڵمانیەوە کە لە ئاسمانەوە دادەبەزێتە سەر زەوی، 

دەبێت لێرەدا سەرکەوتن لە زەویەوە بێت بەرەو ئاسمان. بە ووتەیەکی تر، 

دەستپێکردن لەوەوە نیە کە مرۆڤ دەیڵێت، خەیاڵی لێدەکاتەوە، تێیدەڕوانێت، 

وە لە قسەی کەسانی ترو بیرو خەیااڵت و تێڕوانینیانەوە نیە تا بەهۆی ئەوانەوە 

بگەینە ئەو مرۆڤەی لە گۆشت و خوێنە؛ نەخێر، بەڵکو دەستپێکردن لە کردارە 

انەوەکان و دەنگدانەوە واقیعیەکانی مرۆڤەوەیە؛ وە تێڕوانین لە ڕەنگد

ئایدیۆلۆژیەکانیشدا لە بارەی ئەم پێشکەوتنەوە، دووبارە لە گەشەی ژیانی 

 واقیعیەوەیە.

وە تەنانەت تارماییەکانی نێو ژیری مرۆڤیش، وەک پێویست لە گەشەی ژیانی 

ماتریالیستیەوە وەبەردێن، ئەمەیش دەتوانرێت تاقیگەییانە لێکۆڵینەوەی لەسەر 

کە پەنا بباتە بەر بنکە ماتریالیستیەکان. هەر لەبەر ئەوە، بکرێت بەجۆرێک 

ئەخالق، دین، میتافیزیک، وە هەموو ئایدیۆلۆژیاو شێوەکانی تری 

هۆشمەندییش، هەر یەکسەر هەموو سەربەخۆییەک لەدەست دەدەن. ئەمانە 

گەشەو مێژووی تایبەت بە خۆیانیان نیە؛ بەڵکو بە پێچەوانەوە، ئەوکاتەی 

ماتریالیستیەکانیان و پەیوەندیە ماتریالیستیەکانیان پەرە  مرۆڤ بەرهەمە

پێدەدەن، ئەوکاتە بیرو بەرهەمەکانی بیریشیان لەگەڵ واقیعە تایبەتیەکەیاندا 

برەو پێدەدەن. هۆشمەندی ژیان دیاری ناکات، بەڵکو ژیان هۆشمەندی دیاری 

 دەکات ...

                                                           
 .. فینۆمینۆلۆژیا و  لۆژیک دوو کتێبە بە ناوبانگەکەی هیگڵن3
 ر نازناوی یۆهان کاسبار شمیدتە. شتێرن4
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ی، ۆزیی، بە تارمایفەلسەفەی هیگڵی هەموو شتێکی کردووە بە ئایدیا، بە پیر

 بە ڕۆح ...

بۆیە بێگومان، مەحاڵە لە سلوکی تاقیگەییانەو ماتریالیستانەی خەڵکی تێبگەین 

 بەهۆی ئەو ئامێرە تیۆریەوە کە لە هیگڵەوە بە میرات ماوەتەوە.

 مارکس، االیدیولوجیة االلمانیة

 

ڕەخنەی ڕەخنەیی هیچ شتێک ناکات تەنها "داڕشتن نەبێت لەو گووتارانەوە 

کە هەن، بەتایبەت لەو فەلسەفەیەی هیگڵەوە کە هەیە .. هەر داڕشتن و 

چیترنا، وە لەگەڵ هەموو لۆمەیەکی دۆگماتیزمدا، خۆیشی هەر پەنا دەباتەوە 

 یگڵیەهڕەخنەی ڕەخنەیی هەروەک ئەو فەلسەفە بۆیە بەر دۆگماتیزم .. 

کە دەیەوێت بە خشڵ جەستە  فووتێکراوە زەردهەڵگەڕاوە دەمێنێتەوە

 بۆگەنەکەی بشاریتەوە .. 

تێگەیشتنی هیگڵ لە مێژوو؛ ڕۆحێکی ڕووت یان ڕەها دەخوازێت کە 

بەشێوەیەک گەشە دەکات مرۆڤایەتی بەهیچ نازانێت ئەو جەماوەرە نەبێت کە 

اریەوە، ئەو ڕۆحەی لەخۆیدا بە پلەی جیاواز جیاواز بە هۆشیاری و ناهۆشی

هەڵگرتووە. بەمەیش هیگڵ لەناو مێژوویەکی تاقیگەییدا، مێژوویەک لە دەرەوە 

 پەرە پێدەدات، مێژوویەکی نهێنی لە تێڕامان ..

ڕەخنە ئەفسانەییە ڕەهاکان، دووبارەکردنەوەی  ئەم مێتودە، وەک هەموو 

 ت، بڵێێودەیت ئەفسانەی تێڕامانە. لەسەر فەلسەفەیشە، ئەگەر ووردەکار

فەلسەفەکەی هیگڵ، هەموو پرسەکان لە هەستی گشتی مرۆڤەوە بگۆڕێت بۆ 

شێوەیەک لە بیری تێڕامان، وە دەبێت ڕاستیەکانیش بگۆڕێت بۆ تێڕامان هەتا 

 بتوانێت تێیان بگات ..

 ١١٤، ١٠٧، ١٨الپەڕەکانی العائلة المقدسة، 

لەسەرەوە باسمان لە تێڕوانینی فەلسەفی ئەڵمانی کرد دەربارەی مێژوو، 

 ،یندەبین ]شتێرنر[نموونەیەکی جوانی ئەو تێڕوانینە لە قەشەکەماندا ماکس 

ئەو تێڕوانینەی بیری تێڕامان، تێڕوانینی ڕووت، تیایا دەبێتە هێزی بزوێنەر لە 
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ێژووی فەلسەفە. مێژوودا، بەجۆرێک کە تەنانەت مێژووی تێدا دەبێتە م

سەرباری ئەوەیش ئەم مێژووەی دواییش خۆی بەو جۆرە سەرنج نادرێت وەک 

الی کەم وەک -ئەوەی کە ڕوویداوە، واتە بەپێی سەرچاوە فەراهەم بووەکان 

بەڵکو وەک ئەوە  -ئەوەی کە دەرئەنجامی پەیوەندیە مێژووییە بە کردەوەکانە

ڵمان سەرنجی دەدەن، سەرنج دەدرێت کە فەیلەسووفە مۆدێرنەکانی ئە

بەتایبەتی هیگڵ و فیۆرباخ .. وە هەر بەمجۆرە مێژوو دەبێتە مێژووی ئایدیا 

بەوجۆرەی مێشک دروستی دەکات، مێژووی ڕۆح و تارمایی، ئەمە لە کاتێکا 

مێژووی تاقیگەیی و بەکردەوە کە بنەمای ئەو تارماییە مێژووییە پێکدەهێنێت؛ 

بۆ بەرجەستەکردنی پێکهاتەی ئەو  بۆ هیچ شتێک بەکارناهێنرێت تەنها

تارماییانە نەبێت؛ لەوانەیشەوە، ناوی پێویست وەردەگیرێت بۆ پۆشینی ئەو 

تارماییانە بە ڕووخساری واقیع. هەرچۆنیش بێت ئەم قەشەیەمان، ئا لەم 

تاقیکردنەوانەوە، ڕۆڵی خۆیی زۆر بیردەچێتەوەو دەکەوێتە چیرۆک نووسین 

 .. ێ هیچ ماسکێکدەربارەی تارمایی، ئیتر بەب

ئێمەیش لە ئەودا ئەو مێتودە دەبینین لە دروستکردنی مێژوودا لە شێوە سادە 

مەزنەکەیداو بەشێوەیەکی زۆر ساویلکانەو کالسیکیانە. شتێرنر هەموو مێژوو 

لەم سێ گووتارە پێکدەهێنێت: ڕیالیستی و ئایدیالیستی و نێگەتیڤی ڕەها کە لە 

ی تریش لێرەدا ساویلکەییە بێسنوورەکەی یەکێتیدان .. ماکسی قەشە جارێک

خۆیمان بۆ دەردەخاتەوە کاتێک کە زیاتر لە هەر کەسێکی پێش خۆی، ئیمان 

بە ناوەڕۆکی تێڕامان لە مێژوو، دەگەیەنێتە بەرزترین ئاستی، ئیتر وەک ئەوەی 

  .. لە فەیلەسووفەکانی ئەڵمانەوە ئامادە کراوە

لۆژیا خستەڕوو )کە ئەمە دوای هیگڵ، وە تەنانەت ئەگەر ئەمەمان بە فینۆمینۆ

بە تەواوی کۆتایی هاتووە(، ئینجایش هیچمان نەکردووە. وە ئەو تێڕوانینەی 

وا لە خەڵکی دەکات ئەم چیرۆکانە قبوڵ بکەن دەربارەی ڕۆح، ئەمانە خۆیان 

ئەمە لە بری لێکدانەوە بە مەرجە تاقیگەییەکان و -بۆ خۆیان تێڕوانینی دینین 

ەوەی کە چۆن پەیوەندیەکی دیاریکراو بە پیشەسازی و بەیان کردنی ئ

بازرگانیەوە، وەک پێویست، بەستراوە بە شێوەیەکی دیاریکراوی کۆمەڵگاوە، 

ئەویش بە شێوەیەکی دیاری کراوەوە لە دەوڵەت و هەروەها شێوەیەکی 

دیاریکراوی هۆشیاری دینییش. خۆ ئەگەر شتێرنر سەرنجی لە مێژووی 

ناوەڕاست بدایە، ئەوا دەیتوانی ئەوەیش بدۆزێتەوە کە بەکردەوەی سەدەکانی 
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بۆچی تێگەیشتنی مەسیحیەت لە جیهان لە سەدەکانی ناوەڕاستدا ئەو شێوەیەی 

 .. وەرگرتووە، وە چۆن دواتریش شێوەیەکی تری وەرگرتوو

جاکە گەمژە ]شتێرنر[ لە پێداچوونەوەکەی ڕابووردوویدا، هیچی لە مێژوو 

ڕاستتر بەرهەمی ئایدیا تایبەتیەکانی -یای ڕووت نەبێت نەبینیوە بەرهەمی ئاید

بەالی ئەوەوە مێژوو بەو ئایدیایانە  -خۆی دەربارەی ئەو ئایدیا ئابستراکتانە

دەڕوات بەڕێوە، کە هەموویان لە دواجاردا، لە "پیرۆزی" دا دەتوێنەوە. ئەم 

 ،زاڵبوونەی "پیرۆزی" یش، زاڵبوونی ئایدیا، یان بیری ڕەهاگەریی هیگڵ

 ایستئێ ەکەیمێژوویی ەە پەیوەندیتبەسەر جیهانی تاقیگەییدا، ئا ئەمە کراوە

زاڵبوونی قەشەکان و ئایدیۆلۆژیستەکان بەسەر ئەم  یە، ئەمەساتەوەختەەم ئ

 ..جیهانە بازاڕیەدا 

هیگڵ کە هەموو جیهانی نوێ لە جیهانی ئایدیای ڕووتدا دەتوێنێتەوە، وا 

پێناسەی ئەرکی فەیلەسوفی نوێ دەکات، وەک ئەوەی گوایە ناکۆک بێت لەگەڵ 

ئەرکی فەیلەسوفی کۆن: لە بری ئەوەی وەک کۆنەکان، لە "هۆشمەندی 

سروشتی" ڕزگاری ببێت و "تاکیش بە مێتودی ڕاستەوخۆی هەسگەرایی 

ەوێت وەک ئەوەی ماددەیەکی تێڕوانراوو بیرکەرەوە بێت" )کە ڕۆحێکە(، دەرک

لەسەریەتی "تێپەڕی ئایدیا نەگۆڕە دیاریکراوە وەستاوەکان بکات". هیگڵ 

، ٢٦ئەوەیش زیاد دەکات کە ئەمە ڕۆڵی "دیالەکتیکە" )فینۆمینۆلۆجیا، ل: 

ئەنجام بەوە لە هیگڵ جیا دەکرێتەوە کە بە هەمان دەریش (. "شتێرنر" ٢٧

 .دیالەکتیکێک چگەیشتووە بەبێ هی

 ١٩٧، ١٧٥، ١٥٤، ١٢٧، ١٢٦ االیدیولوجیة االلمانیة:


