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                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
 
ثيَناسةي بابةت: 
ئةو كةسانةي كة بؤ يةكةمين جار دةست بة راظةكردن وليَكؤلَينةوةي كؤمةلَناسيي دةكةن لة جؤراوجؤربووني ئةو تيَرِوانينانةي كة رووبةروويان دةبنةوة تووشي سةرسوورِمان دةبن. كؤمةلَناسان بؤضوونيَكي تيؤري كؤكيان نيية، ئةوان زؤر جار لة نيَوان خؤياندا سةبارةت بةوةي كة بةض شيَوةيةك دةبيَت هةلَسوكةوةت و رةفتاري مرؤظ راظة بكريَت وبةض  شيَوةيةك دةتوانن دةرئةنجامةكاني تويَذينةوة باشتر دياري بكةن مشتومرِيانة. بؤضي كؤمةلَناسان ناتوانن بةو جؤرةي لاي زاناياني سروشتدا دةبينريَت بةشيَوةيةكي طونجاوتر لةطةلَ يةكتردا هاوثةيمان بن؟
ئةم بابةتة ثةيوةندي بة ماهييةتي خودي كؤمةلَناسييةوة هةية. كؤمةلَناسي سةبارةت بة ذيان ورةفتار وهةلَسوكةوتي خودي مرؤظةوةية. وراظةكردني خودي مرؤظ ئالَؤزترين ودذوارترين كارة. لة تةواوي زنجيرة زانستييةكاني وةكو زانستة سروشتييةكاندا، بووني ناكؤكي سةبارةت بة قؤناغة بةراييةكاني تيَرِوانين زؤر زياترة لةضاو جياوازي بير ورِا سةبارةت بة ليَكؤلَينةوة ئةزموونيةكان، ضونكة ليَكؤلَينةوة ئةزموونييةكان ئةطةر جياوازي بير ورِا سةبارةت بة دةرئةنجامة زانستييةكانيشي لةئارا بيَت دةتوانيَت كؤنترِؤلَ بكريَت ودووبارة بيَتةوة باس وطفتوطؤ، ضونكة تيَؤرةكاني تارِادةيةك هةميشة ثةيوةنديان بةراظة كردن وروونكردنةوة هةية  وزؤر بةكةمي دةتوانن بةشيَوةيةكي تةواوي ضارةسةر بكريَن. 
لةم كؤرسةدا (كؤمةلَناسيي كلاسيك) كار لةسةر شيكردنةوة قؤناغة بةراييةكان و تيؤرة طرنطةكاني كؤمةلَناسي دةكةين، مةبةستمان لة كؤمةلَناسيي كلاسيك بؤضووني طةورة بيرمةندةكاني بواري كؤمةلَناسيية. واتة ئةو بؤضوونة طشتييانة كة لة ضوارضيَوةيانةوة كؤمةلَناسان راظةيان لةسةر كردووة وكاريطةري لةسةر بوارةكاني تويَذينةوةي خؤيان وهةروةها شيَوازة دياريكراوةكان وتويَذينةوةي بابةتةكاندا هةبووة. بة تايبةتي تيَرِوانيني هةنديَك لة بناغةداراني كؤمةلَناسيي ئةمرَؤيي كة رِؤلَيَكي بالآدةستيان هةبوو لة كاملَبووني بةرايي تيَؤري لة كؤمةلَناسيدا وةكو، كارل ماركس 1818-1883، ئةميل دؤركايم 1858-1917، ماكس ظيَبةر 1864-1920، وهةولَي زؤريان داوة بؤ تيَطةيشتن لةو طؤرِانكاريية بةهيَزانةي كة لةو سةردةمةدا روويانداوة(سةرمايةداري، بةثيشةسازي بوون، بةشارستاني بوون، وهةروةها دةركةوتني جؤرةها شيَوازي نويَ لة ململانيي كؤمةلآيةتي كة كاريطةرييةكي زؤريان هةبووة لةسةر دروست بوون وبةرِيَوةضووني ذياني كؤمةلآيةتيي تاك وطروثةكان). يئةم بؤضونانة كة يةكةمين جار باس كراون وهيَشتا طرنطييةكي بةرضاويان هةية لة بواري  كؤمةلَناسيدا.

	ئامانجي بابةت: 

	دةروازةيةكة بؤ تيَطةيشتن لة هةلومةرجي سةرهةلَداني  كؤمةلناسيي .
	 تيَطةيشتن لة ثةيوةندي سةرهةلَداني بيرو بؤضووني كؤمةلَناسانة ورةوشةنطةري. 
	ئاشنا بوون بة طرنطترين قوتابخانة هزرييةكان لة بواري كؤمةلَناسي كلاسيكدا بة تايبةتي (ماركس، دؤركايم، ظيَبةر)
	دةروازةيةكة بؤ زانيني تيرِوانينة بةراييةكاني  زانايان لة كؤمةلَناسييدا.  
	يارمةتيداني قوتابيان بؤ بةكارهيَناني تييؤريية زانستييةكان لة كاتي ئةنجامداني تويَذينةوةي زانستي.. 
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 بة زماني كوردي
 ئةنتؤني طيدنز، كؤمةلَناسيي، و- حةسةن ئةحمةد مستةفا، رِؤذهةلآت، هةوليَر، 2012.
	ئةنتؤني طيدنز، دةروازةيةكي رةخنةيي بؤ كؤمةلَناسيي، و. ئارام ئةمين شواني، رؤذهةلآت-هةوليَر، 2013. 
	مةنوجيَهر موحسني، كؤمةلَناسيي طشتي، و. موسلح ئيرواني، ئاراس- هةوليَر، 2007.
	مةنوجيَهر موحسني، دوروازةكاني كؤمةلَناسي، و. كؤمةلَيَك وةرطيَرِ، ئاراس- هةوليَر، 2007.
	مةجدةدين عومةر خةيري، كؤمةلَناسي، و. كؤمةلَيَك وةرطيَرِ، رؤذهةلآت- هةوليَر، 2012. 
باللغة العربية
خضر زكريا، نظريات سوسيولوجية، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع،سوريا،  1998.
	مصطفى خلف عبد الجواد، نظرية علم الاجتماع المعاصر، المسيرة، عمان، 2009. 



ثرسيارة نمونةييةكان
ث/1( كؤمةلَناسي خويَندنةوةي ذياني كؤمةلآيةتي طروث وكؤمةلَة مرؤييةكانة بة شيَوةيةكي زانستي، بابةتة سةرةكييةكةي هةلَسوكةوتي خؤمانة وةكو بوونةوةرة كؤمةلآيةتييةكان). ئةم دةستةواذةية شي بكةرةوة لة بة ضشت بةستن بة تيؤرةكاني كؤمةلَناسيي، دواتر رِاي خؤت دةربرِة لةم بارةيةوة؟ 
ث/1وةلام//   ئيَمة ئةمرِؤ لة دونيايةكدا دةذين كة نيطةرانكةرة، لةهةمان كاتيشدا ثرِة لة موذدةطةليَكي زؤر وسةير وسةمةرة بؤ داهاتوو. كةوتووةتة بةر شةثؤلي طؤرانكاري خيَرا، ورووبةرووي هيَرشي تةكنولوذياي نويَ  سةبارةت بة ذينطةي سروشتي بؤتةوة.
لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا ئيَمة بؤ زالَ بوون بةسةر ضارةنووسماندا خاوةن توانايي وبةديهيَناني ذيانيَكي خؤشتر كة نةوةكاني ثيَشوو دةستةبةر نةدةكرا. ئةم دونياية ضؤن ثيَكهات؟ بؤ ضي هةل ومةرجةكاني ذياني ئيَمة لةطةلَ هةل ومةرجةكاني ذياني باب وباثيرانمان ئةوةندة جياوازن؟ لة داهاتوودا طؤرِانكاري رِووةو ض ئاراستةيةك هةنطاو دةنيَت؟ 
ئةم ثرسيارانة لة بابةتة سةرةكييةكاني كؤمةلَناسيين، ئةو كؤمةلَناسييةي كة رِؤلَيَكي سةرةكي وبنضينةيي لة رِؤشنبيري هزري ئةمر{ؤدا دةكيَرِيَت.
كؤمةلَناسي خويَندنةوةي ذياني كؤمةلآيةتي طروث وكؤمةلَة مرؤييةكانة بة شيَوةيةكي زانستي، خويَندنةوةيةكي مايةي سةرسامي سةرنج راكيَشة، بابةتة سةرةكييةكةي هةلَسوكةوتي خؤمانة وةكو بوونةوةرة كؤمةلآيةتييةكان،( خؤشةويستي، هاوسةرطيري، تةندروستي ونةخؤشي، ئارةزووي سيكسي وسزادان بة هؤي تاوانيَكةوة) طؤرِةثاني كؤمةلآيةتي بيَ سنوورة، ليَكؤلَينةوةلةسةر رووبةرووبوونةوةي نيَوان تاكةكاني سةر شةقام دةكات وتويَذينةوةي رِةوتة كؤمةلآيةتييةكانيش لة خؤدةطريَت، ليرةشدا هيَنانةوةي ضةند نموونةيةكي سةرةتايي يارمةتيمان دةدات باشتر شوناس وئامانجةكاني تيَبطةين.
 
كؤمةلَناسيي هةولَيَكة بؤ تيَكةيشتن لة طؤمةلَطا، بؤ ئةوةي لة كؤمةلَناسيي تيَبطةين، ثيَويستة برِوانينة ئةو مةسةلة سةرةكييانةي كة كؤمةلَناسيي دةيانورووذيَنيَ، ئةو بابةت و كيَشانةي كة دامةزريَنةزاني كؤمةلَناسيي باسيان كردووة ورِاي سةرنجي خؤيان دةربارةي داوة هةمان ئةو بابةتانةن كة زاناياني كؤمةلَناسي ئةمرؤش باسي دةكةن، لةطةلَ رِةضاو كردني جياوازييان لة ضؤنييةتي ليَكدانةوةي هةريةك لة هؤكار ودةرئةنجامةكاني ئةو كيَشة ودياردانة.
سةرةتا ثيَويستة ثيَشةكييةيةك سةبارةت بة دامةزريَنةراني كؤمةلَناسيي باس بكةين بة مةبةستي رونكردنةوةي ضوارضيَوةي كؤمةلَناسيي وبوارةكاني.
هةريةك لة كارل ماركس (1818-1883) ، ئةميل دؤركايم (1858-1917)، ماكس ظيَبةر (1864-1920)، كاريطةرييةكي زؤر بةنرخ وبةردةواميان هةبووة لةسةر كؤمةلَناسيي ضةنكة شيَوازي تيَرِوانيني ئةم سيَ زاناية بؤ كؤمةلَطا تيَرَوانينيَكي سؤسيؤلؤذيانة بوو. 


ث/2/ ئةمانةي خوارةوة شي بكةرةوة:-
	 ئةنديَشةي سؤسيؤلؤجي.                                                                                               
	رِؤلَي كردةي كؤمةلَناسيي لة شيكردنةوةي بارودؤخة كؤمةلآيةتييةكان.                   

ث2/// وةلام
	تيَطةيشتن لة دؤخة كؤمةلآيةتيةكان

بيركردنةوة وتويَذينةوةي كؤمةلَناسيي بة ضةندين ريَطا يارمةتي دارشتني سياسةتي كردةوةيي وضاكسازييةكؤمةلآيةتييةكان دةدات، بةضةندين ريَطا راستةوخؤ لة بنةرِةتدا ريَطا دةستةبةركردني تيَطةيشتنيَكي روونتر يان طونجاو تر سةبارةت بة تيَطةيشتنةكاني ثيَشوو، لةهةر دؤخيَكي كؤمةلآيةتيدا ئةمةش دةتوانيَت ئاستي هؤشياري راستةقينة بيَت ياخود لة ريَطاي بةدةستهيَنان (تيَطةيشتني باشتر سةبارةت بةو شتةي كة بؤضي دةبيَ رووبدات) ئةنجام بدريَت. بؤ نمونة شيكاركاري دةكريَت رووني بكاتةوة كة ريَذةي ئةو كةسانةي لة هةذاريدا دةذين زؤرترة لةو ريَذةيةي جاران طومانمان ليَدةكرد، هةر ضةشنة هةولَيَك بؤ ضارةسةركردني لايةني نزمي ئاستي ذياني خةلَك طةر بةثيَي زانياريية ووردةكانةوة بيَت سةركةوتنيَكي زؤري هةية نةك بةثيَي زانياريية ثرِ لة كةموكورِييةكان. لةطةلَ ئةمةشدا ئةطةر ثرسي بؤضي هةذاري هةروا لةثةرةسةندنداية بزانين، ئةطةري جيَبةجيَكردني سياسةتة سةركةوتووةكان زؤرتر دةبيَت بةرِيشةكيَشكردني هةذاري.
	بةئاطابوون لة ئاستي جياوازيية فةرهةنطييةكان 

شيَوةيةكي تر لة يارمةتي كؤمةلَناسيي سةبارةت بة دارشتني سياسةتي كردةيي لة ريَطاي يارمةتيداني طةشةكردني هوشياري فةرهةنطييةوة ديَتة كايةوة لة نيَوان طروثة جؤراوجؤرةكاني كؤمةلَطةدا. تويَذينةوةي كؤمةلَناسيي ئامرازيَكة بؤ بينيني دونياي كؤمةلآيةتي بةبةراورد لة طةلَ تيَرِوانينة جؤراوجؤرة فةرهةنطييةكاندا. بةم جؤرة يارمةتي ئةوة دةدات دةمارطيري طروثةكان سةبارةت بة يةكتر نةميَنيَت.  ئةو كةسةي زانيارييةكي تةواوي لةسةر بةها جؤراوجؤرةكاني فةرهةنطييةوة نةبيَت، ناتوانيَت سياسةتوانيَكي رؤشنبير بيَت، ئةو سياسةتة كردةييانةي بناغةيان لةسةر بنةماي زانيارييةكي وردبينانةوةية سةبارةت بة شيَوازةكاني ذياني ئةو كةسانةي كةوا لةلايةن ئةوانةوة كاريان تيَدةكريَت ئةوا شانسي سةركةوتنيَكي ئةوتؤيان نابيَت. بةم جؤرة هاوكاري كؤمةلآيةتي سثي ثيَستيَك لةناو كؤمةلَطةي كؤضبةراني هيندي رؤذئاوا لةيةكيَك لة شارةكاني بةريتانيادا ضالاكي دةنويَنيَت بة بيَ ثيَطةيشتن سةبارةت بة جياوازيية فةرهةنطييةكان بةردةوام جياوازي لة نيَوان سثي ثيَستةكان ورِةش ثيَستةكاني بةريتانيا دادةنيَت. ئةوا ناتوانيَت متمانةي ئةنداماني ئةو كؤمةلَكةية بةدةستبهيَنيَ.
	هةلَسةنطاندني ئةنجامةكاني داهيَنانةكاني سياسةت

ليَكؤلَينةوةي كؤمةلَناسيي لةرِوانطةي هةلَسةنطاندني ئةنجامةكاني داهيَنانة سياسييةكانةوة خاوةن ثيَشهاتة كردةييةكانة، ثرؤطراميَكي ضاكسازي كردةيي دةشيَ  بؤ طةيشتن بةو شتةي كةوا دارِيَذراون بة دوايدا ويَلَ بوون بيَ ئاكام بميَنيَت، يان بةدواي خويَدا زنجيرةيةك لة ئةنجامة نةخوازراوة ناخؤشةكان بةدي بيَنيَت، بؤ نموونة :-
 لةسالآني دواي جةنطي دووةمي جيهاني، كؤمةلَيَك بالآخانةي طةورةي نيشتةجيَبوون لة ناوةندةكاني شاردا لة زؤربةي دروستكران. ئةو بالآخانانة بةمةبةستي دابينكردني ستانداردة بةرزةكاني نيشتةجيَبوون بوو، بؤ طروثة كةمدةرامةتةكاني ناوضة هةذانشنةكان نةخشةي بؤ دارِيَذرابوو كة لةرِووي خزمةتطوزاريية شارييةكان سوودمةند دةبوون، بةلآم تويَذينةوة ثيشانيدا زؤرينةي ئةو كةسانةي لةشويَني  نيشتةجيَبووني ثيَشووي خؤيان بةرةو ئةو بالأخانة طةورانة مالَيان طواستبؤوة، هةستيان بة تةنياي وخةمؤكي دةكرد. زؤربةي ئةو بالآخانة طةورة وناوةندة ئالَويَرةش هةر  خيَرا روخيَنران ودةبوونة شويَني بلآوبوونةوةي دزي وثياو كوذي و تاوانكاريية توندوتيذةكاني تر.
	فراوانبووني مةوداي خؤناسي

لة هةنديَك لايةنةوة وطرنطتريش لة زؤرينةيان ئةوةية كؤمةلَناسيي دةتوانيَت ببيَتة هؤيةكي خؤرِؤشنبيركردن، واتة خؤناسي زياتر سةبارةت بة طروثةكاني ناو كؤمةلَطةية، ضةندة خةلَك سةبارةت بة هةلومةرجي هةلَسوكةوتةكانيان وكاركردة طشتييةكاني كؤمةلَطةيي خؤيان زياتر بزانن وليَي تيَبطةن دةكريَت بتوانن كاريطةر بن لةسةر بار ودؤخي ذيانيان، ئيَمة نابيَت رؤلَي كؤمةلَناسيي تةنيا لة ضوارضيَوةي يارمةتيداني سياسةتوانان واتة طروثة دةسةلآتدارةكان ليَك بدةينةوة، لة ثيَناو وةرطرتني برِياريَكي هؤشمةندانة. ناكريَ هةموو كاتيَك دةسةلآتداران لة سياسةتةكانياندا دةسكةوتةكاني خةلَكاني رِةش ورِووت رِةضاو بكةن .طروثة خؤرشنطةرةكان دةتوانن بةشيَوةيةكي كاريطةرانة وةلآمي ئةو سياسةتانة بدةنةوة كة لة لايةن ثايةبةرزةو حكووميةكان يان بةرثرساني ترةوة ثيَداضوونةوةيان لةسةر دةكريَت، ئةو طروثانة هةروةها دةتوانن خاوةني داهيَنانة سياسيية تايبةتييةكاني خؤيان بن. طروثةكاني خؤيارمةتيدان(وةكو مةيخؤرة نةناسراوةكان وبزافة كؤمةلآيةتييكان وةكو بزافي ئافرةتان  نموونة طةليَكن لة طروثة كؤمةلآيةتييةكان كة راستةوخؤ بةدواي هيَنانةي كايةي ضاكسازيية كردةييةكان.

ث3// رِؤشنطةري ضيية؟ ض رؤلَيَكي هةية لة سةرهةلَداني زانستة كؤمةلآيةتييةكان؟           
ث/3/ وةلام /// 
 هةردوو شؤرِشي مةزني (ئةمريكا 1776) و(فةرةنسا 1789) كة هيَماطةري طواستنةوةن بؤ كؤمةلَطاي مؤديَرن، بةشيَوةيةكي بةرضاو ثيَكةوة ثةيوةستن، ئةو دوو شؤرِشة هةم لو ويَناطةري سنوري لة نيَوان كؤمةلَطاي نةريتي ومؤديَرنيان دياري كرد، وهةميش نيشانةيةكن بؤ كؤتايي دةرةبةطايةتي وئيستيبداد. ثةيوةندي نيَوان رِؤشنطةري وئةو دوو شؤرِشة ضيية؟؟ضؤن ئةو دوو شؤرِشة كاريطةر بوون لة سةرهةلَدان وثةرةسةندني كؤمةلَناسي وزانستة كؤمةلآيةتييةكاني تر؟ ئاكامي سةرةكي شؤرِشي ئةمريكا وهةروةها شةرِ بؤ وةدةستهيَناني سةربةخؤييك لة نيَوان سالآني (1776-1783) روويدا، ئةوة بوو كة سةلَماندني بيرؤكةي دامةزراندن وسةقامطير كردني كؤماريَك نؤباو مومكينة. كةسايةنيية بةرضاوةكاني ئةو شؤرِشة وةك (تؤماس جيفرسؤن) و(بينجامين فرانكلين) و(جؤن ئادةمز) و(ئيليكساندةر هاميلتؤن) بة شيَوةيةك لة شيَوةكان رِؤشنطةر بوون وثةيوةنديا هةبوو لةطةلَ كةسايةتيية ناسراوةكاني رؤشنطةري ئةوروثا، ياسايي بنضينةيي كؤمار هةلَقولآوي تةوةرة سةرةكييةكاني بيري رؤشنطةران بوون. 
	يةكساني تاكةكان.
	ئازادي بيركردنةوة ودةربرِين.
	جياوازي هيَزة سةرةكييةكاني كؤمةلَطا. 

ياسايي بنضينةيي كؤمار لةسةر بنةماي بيري (مؤنتيسكيؤ) سةبارةت بة ثيَطةي كؤمةلآيةتي نةزمي سياسي(جياوازي وئؤتؤنؤمي سيَ هيَزي ياسادانان، دةولَةت وهيَزةكاني كارطيَرِي وبةرِيَوةبردن وهيَزي دادثةروةري)، وتيَرِوانيني هيؤم لةسةر يؤنيظيَرسالَ بووني سروشتي مرؤظ، وباوةرِي ظؤلتيَر بؤ ئازادي بير ورِا دةربرِين نووسراوة. بةلآم وةك زؤربةي بةرهةمةكاني رؤشنطةري لايةني تاريكي هةبوو ضةنكة ثيَكهاتةي كؤيلايةتي رةشةكان جةستي تيَوةرنةدرا. 
سةركةوتني كؤماري ئريك لة رِوانطةيةكةوة بة يارمةتي دةولَةتي فةرةنسا كة لة دذايةتي وململانيَي سياسي لةطةلَ ئيمثراتؤري بريتانيا بوو  وةدي هات، بةلآم لة هةمانكاتدا، وةك ئلرؤنييةكي ميَذووي كؤماري ئةمريكا بوو بة هاندةري شؤرِشي فةرةنسا. 
شؤرِشي فةرةنسي دةرفةتيَكي زيَرِيني رةخساند بؤ رِووناكبيران ولايةنطراني رؤشنطةري كة ستراكتؤري ئةقلآني، يةكسانخواز بؤ بةرِيَوةبردني كؤمةلَطا ثيَك بيَنن. مةجلسي نةتةوايةتي كة سالَي 1789 دامةزرا خؤي هةلَقوولآو وناوةندي سةرةكي شؤرِش بوو. 
بيَطومان، جطة لة لايةنة تاريكةكانيان، دوو شؤرِشي ئةمريكا وفةرةنسا، نةك تةنها بون بة هاندةري طؤرِانكاريَكي طشتطير وجيهاني، بةلَكو لة هةمانكاتدا رِيَخؤشكار بوون بؤ سةرهةلَدان وطةشةسةندني زانستة كؤمةلآيةتييةكان. 

ث4/ أ // ئؤطةست كؤنت ثيَي واية هزري مرؤظ بة سيَ قؤناغدا تيَثةرِبووة، هةر يةك لةو قؤناغانة خةسلَةت وتايبةتمةندي جياوازيان هةية، ئةو قؤناغانة ضين؟ باسيان بكة.                                         
ث/4 –أ/ وةلام ////
 يةكةم - قؤناغي يةزداني
لةم قؤناغةدا دياردة كؤمةلآيةتييةكان بةثيَي بووني خواوةند وئةفسانة وشتي لةو بابةتانة شرؤظة دةكريَن. 
دووةم - قؤناغي ميتافيزيكي
كة تيايدا هؤي شيكردنةوةي دياردة كؤمةلآيةتييةكان طشتيترن، بةلآم هيَشتا ضاوديَريكردن وئةزموون وميتؤدي زانستي سةري هةلَنةداوة ولوجيكيَكي تايبةت بةسةر هزري خةلَكدا زالَة. هؤكارة سةروسروشتييةكان (ميتافيزيكييةكان) بة داهيَنةري دياردة وكاروبارةكان دادةنريَن. 
سيَيةم:- قؤناغي ثؤزيتيظ
لةقؤناغي ثؤزةتيظدا هؤي شتةكان بة طويَرةي ضاوديَريكردن وتاقيكردنةوة ديار دةكريَن وبيرورِاي ثَش ليَكؤلَينةوة رِةت دةكةنةوة وبواري بةلَطة هيَنانةوةي زانستي ديَتة كايةوة. ئةمة دوايين قؤناغة لة رِةوتي هزري مرؤظدا. 
كؤنت ثيَي واية كة هزري مرؤظ لة دوو قؤناغي يةكةمدا لة حالَةتيَكي وةهمي وخةيالآويدا بوو. ولة قؤناغي سيَيةمدا بة ثلةي وةزعي يان زانستي طةيشتووة. 
هزر لة جياتي بةستنةوةي دياردةكان بة هؤكاري نا سروشتي، دةست دةكات بة دروستكردني ثةيوةندي هؤ وئةنجام ولة جياتي خةيالَكردن ثشت بة ضاوديَري كردن وتاقيكردنةوة دةبةستيَ. 
كؤنت بة هؤي خستنةرووي ضةند بةلَكةيةك، فةلسةفةي ثؤزةتيظي لة كؤمةلَناسيدا بةكار هيَنا ودةيكردة بناغةيةك بؤ بةلَطةهيَنانةوةي زانستي.

ث4// ب  // ماركس فاكتةري ئابوريي بة فاكتةري جةوهةري دادةنيَت لة رةفتار وثةيوةندييةكان وديانبةستيَتةوة بة فاكتةرة مةعنةوي ودةروونييةكان؟                                                                        
ث4// ب  // ماركس ئةو فاكتةرة ئابورييانة بة فاكتةري جةوهةري دادةنيَت لة رةفتار وثةيوةندييةكان وديانبةستيَتةوة بة فاكتةرة مةعنةوي ودةروونييةكان، ثيَيواية فاكتةري مةعنةوي ثشت بة فاكتةري ماددي دةبةستيَت. هةروةها ثيَيواية فاكتةري كؤمةلآيةتي ثشت بة فاكتةري مةعنةوي، ياخود دةرووني دةبةستيَت. هةرضي فاكتةري سياسي وئايينيية، ئةوا ثشت بة فاكتةري كؤمةلآيةتي دةبةشتيَت. بؤية ثةيوةندييةكي توكمة هةية لة نيَوان فاكتةري ماددي وفاكتةرة مةعنةوييةكان وفاكتةري كؤمةلآيةتي وفاكتةرة سياسي ئايينييةكانةوة. هةموو فاكتةريَك ثشت بة فاكتةريَكي تر دةبةستيَت، كةضي فاكتةري ئابووري ئةو فاكتةرة سةرةكييةية كة تةواوي فاكتةرةكاني تر ثشتي ثيَ دةبةستن بةثيَي بؤضووني ماركس.  تيؤري دياليَكتيكي كة ماركس قسةي لةبارةيةوة دةكات، تيؤريَكة ماركس لة هيطلَي وةرطرتووة، وبةسةر تويَذينةوة كردني ميَذووي دياليَكتيكيانة بؤكؤمةلَطة ثراكتيزة كردووة.ئةو تيؤرة ثةيوةستة بة ململانيَي نيَوان بيرؤكة ودذة بيرؤكةن لة بيرؤكةدا بيرؤكةي دذ دروست دةبيَت، دواي ململانيَ لة نيَوان  بيرؤكة ودذةكةي، ئةوا بيرؤكةي سيَيةم لة ريَطاي ديالكتيك دروست دةبيَت. واتة يةكخستني ململانيَ ودذثيَكي لة نيَوان هةردوو بيرؤكة لة ميانةي داننان بة نيوةي راستي بيرؤكةيةك ونيوةي راستي بيرؤكة دذةكة ودروستكردني بيرؤكةي سيَيةمي تازة كة هةردوو بيرؤكة دذبةيةك يةكدةخات. 


