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پێشەكی
هــەرە  فەیلەســووفە  لــەو  یەكێــك   

توانیویەتــی  كــە  بەناوبانگانــەی 

كاریگەریــی ڕاســتەوخۆی بــە ســەر ژیــان 

خەڵكــی  بیركردنــەوەی  و  گــوزەران  و 

مســۆگەركردنی  پێنــاوی  لــە  هەبێــت، 

جــۆرە  هەمــوو  لــە  دوور  ژیانێكــی 

چەوســاندنەوەیەك، ئــەوا فەیلەســووفی 

ســەدەی نــۆزدە كارل ماركســە، كــە تاكــە 

ژیانــی  ســەردەمی  لــە  فەیلەســووفە 

خۆیــدا، بــە دەیــان هــەزار كــەس لــە 

كرێــكاران و بەشــمەینەتەكانی خۆرئــاوا، 

دوای  بــە  ئەورووپــا،  تایبــەت  بــە 

فەلســەفەكەی كەوتبــوون و، ڕاپەڕینــی 

ــاوی  ــە پێن ــام دەدا، ل ــان ئەنج بەردەوامی

سیســتەمی  و  ســتەم  ڕووخاندنــی 

هێنانەســەركاری  و  ســەرمایەداری 

ــرۆڤ  ــە م ــتی ك ــتەمێكی سۆسیالیس سیس

نەچەوســێرنێتەوە.  ســایەیدا،  لــە 

وەكــوو  ماركــس  فەلســەفەی  ڕاســتە   

پێویســت نەیتوانی ســەركەوتن وەدەســت 

ــی  ــی زۆر گرینگ ــەاڵم ڕێگایەك ــت، ب بهێنێ

مرۆڤایەتــی  كۆمەڵــگای  ژیانــی  بــۆ 

ــەر هەمــوو ســتەم و  ــە بەرانب كــردەوە، ك

بەرەنــگاری  گیانــی  چەوســاندنەوەیەك، 

سیســتەمی  و،  بدرێــت  نیشــان 

ســەرمایەداریش ئــەو سیســتەمەیە كــە 

ــدا  ــە ناوخۆی ــووڵ ل ــی ق ــەردەوام قەیران ب

لــە ژێــر  ناتوانێــت  دروســت دەكات و 

مرۆڤەكانــدا  چەوســاندنەوەی  چەتــری 

بەردەوامــی بــە خــۆی بــدات. 

گرینگییــان  ماركــس،  تێڕوانینەكانــی   

لــەوەدا بــوو، هــەر بــە تەنیــا گۆشــەیەك 

دەستنیشــان  مرۆڤــی  ئازادیــی  بــۆ 

ئــەو  هەمــوو  بەڵكــوو  نەكــردوە، 

بوارانــەی كــە مــرۆڤ پێویســتی پێیــان 

هەیــە تــا ئــازاد بــژی، لێكۆڵینــەوەی وردی 

لێــی كــردوە، بۆیــە ماركــس بــەر لــەوەی 

ــە بــواری كۆمەڵناســییەوە فەیلەســووف  ل

ئابوورییشــەوە  بــواری  لــە  بێــت، 

هەیــە،  نووســینی  و  تێــز  بەهێزتریــن 

ــوو  ــری وەك ــی ت ــە بوارەكان ــا ل هەروەه

دیالەكتیــك،  فەلســەفە،  مێــژوو، 

بــوون،  نامــۆ  مێژوویــی،  ماتریالیزمــی 

ملمالنێــی چینایەتــی، دەوڵەت، شــۆڕش... 

هتــد. هــەر لەبــەر ئەوەیشــە ماركــس 

ســەردەمی  لــە  فەیلەســووفە  تاكــە 

ــدا  ــە ژیان ــەی ل ــەو كات ــا ئ ــا ت ــدا، وات خۆی

ڕەخنــە  زۆرتریــن  ڕووبــەڕووی  مابــوو، 

بەرانبــەر  لــە  ماركســیش  و  بوەتــەوە 

ــان و گــەورە  ــەی هــەرە زۆری هزرڤ زۆرب

ــەوە،  ــەردەم بوەت ــەو س ــەرەكانی ئ نووس

ــرۆدۆن، ســان  ــە، پ ــە شــارل فۆریی هــەر ل

ئۆیــن،  ڕۆبــەرت  باكونیــن،  ســیمۆن، 

 ...... بالنــك،  لویــس  هــال،  شــارلس 

ــەرچاوەكەی  ــش س ــر. ئەمەی ــی ت چەندان

ــە  ــەی ل ــس ڕەخن ــوو، مارك ــەوەوە گرتب ل

خــۆی  پێــش  فەلســەفەكانی  هەمــوو 

و ســەردەمی خــۆی گــرت، بــە بــڕوای 

ئــەو هیــچ كام لــەو فەلســەفە و لــەو 

فەیلەســووفانە نەیانتوانیــوە، بــاس لــە 

گۆڕینــی كۆمەڵــگا بكــەن، بەڵكــوو زیاتــر 

وەســفیان كــردوە، هــەر لەبــەر ئەوەیــش 

زانســتی  سۆســیالیزمی  ماركــس  بــوو 

داهێنــا، بــۆ ئــەوەی لــە سۆســیالیزمی 

تۆبــاوی بــە تــەواوی جیــای بكاتــەوە. 

زانســتی  سۆســیالیزمی  جیاكردنــەوەی 

ــانەیەكی  ــاوی نیش ــیالیزمی تۆب ــە سۆس ل

زەقــە بــۆ ماركــس كــە بڵێیــن ماركــس لــە 

واقیعبینریــن  كۆمەاڵیەتیــدا  پراكتیكــی 

فەیلەســووف و شۆڕشگێڕترینیشــیان بــوە. 

هیــچ فەیلەســووفێكیش بــە قــەد ماركــس 

شۆڕشــگێڕانە  بەرگرییەكــی  نەیتوانیــوە 

و،  بــكات  خــۆی  فەلســەفەكەی  لــە 

فەیلەســووفێك  هیــچ  ئێســتایش  تــا 

ماركــس  قــەد  بــە  نەیتوانیــوە 

ــی  فەیلەســووفانی دوای خــۆی شــوێن پێ

ســەدەی  لــە  تایبــەت  بــە  هەڵبگــرن. 

بیســتەمدا، ئــەو فەیلەســووفانەی پۆســت 

بەرەنــگاری  و  داهێنــا  مۆدێرنەیشــیان 

مۆدێرنــە بوونــەوە، كەچــی لــەو الیشــەوە 

ــان  ــس نیش ــۆ مارك ــان ب ــامیی خۆی سەرس

هەموویانــەوە  ســەرووی  لــە  داوە، 

میشــێل فۆكــۆ. 

پێویســت  ســەرەوە،  ڕوانگــەی  لــەم 

ــە شــێوەیەكی  ــەری كــورد ب دەكات، خوێن

تێڕوانینێكــی  بــە  و  هاوســەردەمییانە 

و  ماركــس  لــە  قووڵــەوە،  فیكریــی 

چونكــە  ببێتــەوە،  ورد  فەلســەفەكەی 

ماركــس،  فەلســەفەی  بنەمــادا  لــە 

نەهێشــتنی  بــۆ  فەلســەفەیەكە 

ــوردی  ــگای ك ــە كۆمەڵ ــاندنەوە، ك چەوس

بــە درێژایــی مێــژوو دەچەوســێرنێتەوە. 
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سیاســییەكەی  ئابووریــی  لــە  پێویســتە 

ناكۆكییــە  ئــەو  تــا  بگەیــن،  تــێ 

ــتەمی  ــە سیس ــە ل ــینەوە ك ــە بناس قوواڵن

پێویســتە  هەیــە،  ســەرمایەداریدا 

بزووتنــەوە  ئــەو  خوێندنەوەیەكــی 

ــن  ــێ بگەی ــا ت ــن، ت ــە بكەی كۆمەاڵیەتییان

ڕاپەڕینــەكان  و  شــۆڕش  ئاراســتەكانی 

كــە خۆیــان لــە ملمالنێــی چینایەتیــدا 

شــێواز  كام  بــە  و  چــۆن  دەبیننــەوە، 

ماتریالیــزم  ئــەی  دەرببڕرێــن، 

ئەمانــە  چیدایــە،  لــە  گرینگییەكــەی 

لــە  جیــدی  تــری  پرســیاری  دەیــان  و 

دروســت  ماركــس  بــۆ  خوێندنەوەمــان 

نــاو جیهانێــك،  دەمانخاتــە  و،  دەبێــت 

كــە تێگەییشــتنێكی قووڵرمــان بــۆ كێشــە 

ــە  ــت. بۆی ــان هەبێ ــی ئەمڕۆم و گرفتەكان

زۆر جــار ئــەو وتەیــە بــە گشــتی دووبــارە 

تێگەییشــتنێكی  هەتــا  كــە  دەبێتــەوە، 

فەلســەفەی  و  ماركــس  بــۆ  وردمــان 

بــە  ناتوانیــن  نەبێــت،  ماركســیزم 

ورد  گرفتــەكان  لــە  قــووڵ  شــێوەیەكی 

بابەتیانەیــان  چارەســەرێكی  و  ببینــەوە 

بــۆ بكەیــن، چونكــە یاســای نەفــی نەفــی 

ــی  ــی زات ــتنی بارودۆخ ــای پێگەییش و یاس

و بابەتــی و چەندیــن یاســای تــر كــە 

ــی جــێ هێشــتوە، شــایانی  ماركــس بۆمان

لــێ وردبوونەوەیــە. لــە ســەرووی هەمــوو 

ــە،  ئەمانەیشــەوە هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتیی

بــە بــێ بوونــی ئــەو هۆشــیارییە، مــرۆڤ 

ــەوە و  ــۆ نادۆزرێت ــازادی ب ــی ئ ئامرازەكان

هــەر بــە ژێــر دەســتەیی دەمێنێتــەوە. 

ژیانی ماركس 
 كارل ماركــس كاتژمێــر دووی نیوەشــەوی 

ژوورێكــی  لــە  ئایــاری1818  5ی  ڕۆژی 

نهۆمــی دوەمــی خانــووی ژمــارە 664 لــە 

كۆاڵنــی برۆكــن گاســە لــە شــاری ترییــف 

كۆنریــن  كــە   )TRIERئێســتا )تریــری 

ــتیان  ــەكان دروس ــە دێرین ــە ڕۆم ــارە ك ش

كــردوە، كــە كەوتوەتــە ڕۆژئــاوای ئەڵامنیــا 

ــە ویلەیەتەكانــی ڕاینالنــد  ــە یەكێــك ل و ل

RHINELAND كــە ســەر بــە پروســیا 

بــوو لــە دایــك بــوە. دایــك و باوكــی 

ماركــس )8(منداڵیــان هەبــوە، ماركــس 

ــوە)1(.  ــان ب ــوڕی دوەمی ك

 دایــك و باوكی ماركس و بنەماڵەكەیشــی، 

ــە  ــی جوولەك ــە ئایین ــەر ب ــان س هەمووی

ــی  ــەر لەدایكبوون ــاڵێك ب ــەاڵم س ــوون، ب ب

ماركــس دایــك و باوكــی ماركــس دێنــە 

مەســیحی  پرۆتســتانتی  ئایینــی  ســەر 

خۆیــان  جوولەكایەتیبوونــی  لــە  واز  و، 

ــیحی.  ــە مەس ــن ب ــن و دەب دەهێن

ــەوە نیشــانەی  ــە منداڵیی  ماركــس هــەر ل

ــی  ــە تایبەت ــوە، ب ــار ب ــوە دی ــی پێ زیرەكی

نــاو  چوونــە  و  مامتاتیــك  بــواری  لــە 

ــە  ــە ل ــژوو، بۆی ــن و مێ ــەوەی ئایی لێكدان

ــۆن،  ــە زانكــۆی ب ســاڵی 1835 كــە دەچێت

زانكــۆی بــۆن بــۆ ماركــس الپەڕەیەكــی 

ــە  ــەڵ ب ــە تێك ــدا ك ــە ژیانی ــوو ل ــوێ ب ن

ــای  ــەفی وەك یاس ــی فەلس ــن پرس چەندی

ــژوو، ئایینــی  ــی، مێ ڕۆمــی، یاســای ئەڵامن

پرۆتســتانت و ئایینــی كاســۆلیكی، یاســای 

ــاوان، فەلســەفەی  ــی، یاســای ت نێودەوڵەت

یاســا)2(، ئابــووری، سیاســەت، مێــژوو... 

دەگوازرێتــەوە   1836 ســاڵی  هتــد. 

لەگــەڵ  لــەوێ  بەرلیــن،  زانكــۆی  بــۆ 

ــە  ــت و ب ــگڵ ئاشــنا دەبێ فەلســەفەی هی

ــگڵ  ــەوەی هی ــە خوێندن ــت ب وردی دەس

و  مــاف  وانــەی  لــەوێ  هــەر  دەكات، 

فەلســەفە و مێــژوو دەخوێنێــت و ســاڵی 

لەگــەڵ  ناســینی  و  ئاشــنایەتی   1839

ی   A Rutenberg ڕیتنــربج  ئەدۆلــف 

ــە  ــە هیگڵیی ــە ل ــووس دەكات ك ڕۆژنامەن

ڕادیكاڵــەكان بــوو، ئەدۆلــف بــە هــۆی 

بــوو  ماوەیــەك  بیروباوەڕەكانیــەوە 

ــەوە، ماركســیش ســاڵی  ــوە گرتووخان خراب

1842 چــوە ڕیــزی )هیگڵییــە الوەكان(ەوە 

و پێوەندیشــی بــە ڕۆژنامــەی )دای ڕاینیخ 

زایتونــغ( كــرد، كــە ڕۆژنامەیەكــی لیبــڕاڵ 

بــوو، ســەرەتا وەك نووســەرێك كاری تێــدا 

كــرد، بــەاڵم دواتــر بــوو بــە سەرنووســەری 

ڕۆژنامەكــە . 

لــە كۆتاییــی ســاڵی 1839 و ســەرەتای 

نووســینی  بــە  دەســتی   1840 ســاڵی 

نامــەی دكتۆراكــەی كــرد، كــە بابەتــی 

نــاوی  ژێــر  لــە  دكتۆراكــەی  تێــزی 

)فەلســەفەی یۆنانــی(دا بــوو، كــە تــا ئــەو 

كاتیــش هێشــتا لــە ئەورووپــا فەلســەفەی 

یۆنانــی زۆری لــە بارەیــەوە نەنوورسابــوو. 

ــە  ــوو ل ــی ب ــزی دكتۆراكــەی بریت ــاوی تێ ن

ــوان فەلســەفەی رسوشــتی  ــی نێ )جیاوازی

دیموكریــت و ئەپیكــۆر (

ژیانــی   1843 حوزەیرانــی  لــە   

بــەاڵم  دەهێنێــت،  پێــك  هاوســەرگیری 
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ئیــر ژیــان بــۆ كارل ماركــس لــە ئەڵامنیــا 

كۆتاییــی  لــە  بۆیــە  دەبێــت،  ســەخت 

ــت  ــێ دەهێڵێ ــا ج ــاڵ ئەڵامنی ــان س هەم

مــاوەی  لــە  پاریــس.  دەكاتــە  ڕوو  و 

هاتوچــۆ و كۆچــی بەردەوامــی لــە نێــوان 

ــف  ــە جۆزێ ــس، چــاوی ب ــكا و پاری بەلجی

بــرۆدۆن و فریدریــك ئەنگلــس دەكەوێــت 

دروســت  نێوانــدا  لــە  ئاشــنایەتییان  و 

ــە  ــس ب ــەوە مارك ــەم كات ــر ل ــت. ئی دەبێ

وردی دەكەوێتــە ژێــر چاودێریــی پۆلیســی 

ئەڵامنیــاوە و ناچــار بــە كــۆچ دەبێــت لــە 

بەلجیــكاوە بــۆ پاریــس و لەوێیشــەوە بــۆ 

لەنــدەن. لــەم ماوەیەیــش چەندیــن كتێبی 

زینــدووی پــڕ بەهــای نووســی، بەرلــەوەی 

بــە ئەنگڵــس ئاشــنا ببێــت و بــن بــە 

ــر  ــی، پێش ــە گیان ــی ب ــی گیان دوو هاوڕێ

ماركــس چەنــد كتێبێكــی بــاڵو كردبــوەوە، 

كتێبــی  هەموویانــەوە  ســەرووی  لــە 

ســاڵی  لــە  (بووكــە  )پرســی جوولەكــە 

نزیكــەی  كــردەوە، هــەر  بــاڵوی   1843

ســاڵێك دواتــر لــە میانــی ئاشــنابوونی بــە 

نامەیەكــی  ئەنگڵــس چەنــد  فریدریــك 

لەگــەڵ ئەنگڵــس گۆڕییــەوە و دواتــر بــە 

ــس( ــەكانی مارك ــە دەستنووس ــاوی )نام ن

نــاوی ڕۆیشــت، كــە لەگــەڵ ئەنگلــس 

گۆڕیبوویــەوە و،   ئیــر دەگاتــە كتێبــی 

ئایدیۆلۆژیــای ئەڵامنــی  كــە ســاڵی 1848 

بــە چاپــی گەیانــد، هــەر لــەو ساڵەیشــدا 

كتێبــی  مەزنریــن  و  بەناوبانگریــن 

خــۆی بــە هاوكاریــی ئەنگلــس بــە نــاوی 

)مانیڤێســتی كۆمۆنیســتی( بــاڵو كــردەوە، 

كــە دەكــرێ بــە یەكێــك لــە كتێبــە هــەرە 

بەناوبانگەكانــی ســەدەی نــۆزدە دابرنێت، 

ــان و فیكــری مرۆڤایەتــی  ــەواوی ژی كــە ت

ــر و  ــی نوێ ــۆ قۆناغێك ــەوە ب ــە قۆناغێك ل

گەشەســەندووترەوە وەرچەرخانــد. ئیــر 

ماركــس بــە هــۆی كتێبــی مانیڤێســتی 

كۆمۆنیــزم، نــاوی بــە تــەواوی ئەورووپــادا 

بــاڵو بــوەوە و سیســتەمی ســەرمایەداریی 

ئەڵامنیــا بــە تــەواوی ترســی لــێ نیشــت. 

كۆمۆنیســتی،  مانیڤێســتی  دوای  بــەاڵم 

ماركــس  كــە  كتێــب  گرینگریــن 

نووســیبێتی و دواتریــش لــە شــێوەی ســێ 

بەرگــدا بــاڵو بــوەوە، بەرگــی یەكەمــی 

ــە  ــی ل ــی دوەم ــاڵی 1867 و ، بەرگ ــە س ل

karl marx
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ســاڵی 1885 لــە دوای مردنــی ، ئەنگلــس 

ــی سێیەمیشــی  ــردەوە، بەرگ ــاڵو ك ــۆی ب ب

ســاڵی 1894 كــە فریدریــك ئەنگڵــس بــۆی 

ــد .  ــی گەیان ــە چاپ ــرد و ب ــەواو ك ت

 بــە گشــتی بنەمــا فیكرییەكانی ماركســیزم 

ئەمانەن:   

1- ماتریالیزمی دیالەكتیك.

2- ماتریالیزمی مێژوویی.

)كەڵەكەبوونــی  زێدەبایــی  تیــۆری   -3

ســەرمایە(.

)هەرەســهێنانی  شــۆڕش  4-حەمتیەتــی 

ســەرمایەداری(.. سیســتەمی 

لــە ڕوانگــەی شــیكەرەوەكانی  ماركــس 

دوای خــۆی، بــە یەكەمیــن كۆمۆنیزمــی 

ــۆی  ــەی خ ــە تیۆرەك ــت، ك ــوێ دادەنرێ ن

لــە ســەر بنچینــەی حەمتیەتــی ئابووریــی 

سۆسیالیســتی و شۆڕشــی كۆمەاڵیەتــی- 

كــە گەییشــتنە بــە كۆمەڵگایەكــی بــێ 

ــۆ  ــی ب ــە لێكدانەوەكان ــش ب ــن، ئەمەی چی

سۆسیالیســتی  و  هیگڵــی  دیالەكتیكــی 

تۆباویــی فەڕەنســی و ئابووریــی سیاســیی 

بەریتانــی كــە ئــادەم ســمیس و ڕیــكاردۆ 

ــە ماركــس  ــەم پێی ــوون، ب ــر ب ــی ت و ئەوان

لــە بــواری تیــۆری ڕووت،  نــەك هــەر 

بەڵكــوو لــە ڕووی پراكتیكیشــەوە بــوو 

یەكەمیــن  و  شۆڕشــگێڕ  یەكەمیــن  بــە 

یەكــەم  چەوســاوە  چینــی  ســەركردەی 

ــرد  ــر زۆری نەب ــا، دوات ــە ئەورووپ ــار ل ج

و  ئەورووپــا  خۆرهەاڵتــی  واڵتانــی  لــە 

ــد. هــەر ماركســیش  ــا و.. هت ــن و كوب چی

شــیكردنەوە  قووڵــی  بــە  توانــی  بــوو 

بــۆ  واقیعییانــە  زۆر  لێكدانــەوەی  و 

شۆڕشــەكانی ســاڵی 1848 و كۆمۆنــەی 

تــر  زۆری  و   1871 ســاڵی  لــە  پاریــس 

بــكات . 

 

چەمكی ماتریالیزمی مێژوویی 
دەڵێــن،  پێــامن  فەلســەفییەكان  زاراوە   

رسوشــتی،  ڕێبــازی  یــان  ماتریالیــزم، 

ئامــاژەن بــۆ ئــەو تێڕوانینــە فەلســەفییەی 

كــە بــاوەڕی بەوەیــە جووڵــەی مــادە، 

لــە توخمــە یەكەمینەكانــی گەردوونــە، 

ــووفەكانی  ــن فەیلەس ــت دەتوانی ــە وابێ ك

)مەبەســت  ســوقرات،  پێــش  گریكــی 

بــە  ئایۆنییــە(،  رسوشــتی  قوتابخانــەی 

ــۆن  ــوو چ ــەر وەك ــن، ه ــی دابنێی ماتریال

سیســتەمی  یەكەمیــن  ئەفالتوونیــش 

فەلەســەفییە كــە نــاوی میســالی یــان 

ئایدیالیزمــی بــە ســەردا بــڕاوە . بــەاڵم 

هەڵوێســتێكی  كــردەوە  بــە  ماركــس 

تونــدی لــە بەرانبــەر ئــەو ماتریالیزمــە 

فەلســەفییە وەرگــرت، كــە الی زۆرێــك 

پێشــكەوتنخوازی  فەیلەســووفانی  لــە 

بــە  هەبــوو،  ڕەواجــی  ســەردەمەكەی 

تایبەتیــش الی زانایانــی رسوشــتناس. ئــەم 

جــۆرە ماتریالیزمــە پێــی وایــە كــە )مــاك(

ی هەمــوو دیــاردە عەقڵــی و ڕۆحییــەكان، 

پرۆســە  ڕەوتــی  و  مــادە  نــاو  لــە 

ــەم جــۆرە  ــە، هەروەهــا ئ ماتریالییەكاندای

ــدا،  ــن فۆڕمی ــە كرچوكاڵری ــە، ل ماتریالیزم

و  هەســت  بڵێیــت،  بــەوەی  دەگات 

ســۆز و هــزر و بۆچوونــەكان كتومــت 

ملمالنێی چینایەتی 
لە بنەڕەتدا لە دوای 
قۆناغی كۆمۆنەی 
سەرەتایی دروست 
بوو، واتە كاتێ 
قۆناغی كۆیالیەتی 
دروست بوو، 
ئەو ملمالنێی 
چینایەتییەیش 
لەگەڵی سەری 
هەڵدا و، ئیتر 
لە قۆناغەكانی 
دواتریش 
وەك قۆناغی 
دەرەبەگایەتی و 
سەرمایەداری هەر 
بەردەوام بوو 
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كیمیایییەكانــی  پرۆســە  ڕەوتــی  زادەی 

بــە  فیكــر  پێوەندیــی  جەســتەن،  نــاو 

بــە  میــزە  پێوەندیــی  وەك  دەماغــەوە، 

گورچیلــەوە. 

 بــەاڵم ئەمــڕۆ كــە بــاس لــە چەمكــی 

دەكەیــن،  مێژوویــی  ماتریالیزمــی 

ماتریالیزمــی  چەمكــی  بنەڕەتــدا  لــە 

مێژوویــی لــە نێــو یاســاكانی ماتریالیزمــی 

كــە  دەرەوە،  دێتــە  دیالەكتیكیــدا 

لێكۆڵینــەوە و ڕاڤــەی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی 

ــۆ  ــگاكان دەكات. ب ــكەوتنی كۆمەڵ و پێش

لــە  چەمكــە  ئــەم  جاریــش  یەكەمیــن 

الیــەن فریدریــك ئەنگلــس )كــە هاوڕێــی 

زۆر نزیكــی ماركــس بــوو( بــە كار هاتــوە، 

بــەاڵم ماركــس قۆســتییەوە و كاری لــە 

ــی  ــوو چەمكێك ــی واب ــە پێ ــرد، ك ــەر ك س

نوێیــە بــۆ گوزارشــتكردن لــە جیهــان . 

یەكگرتنــی  یەكەمــی  بەرهەمــی   

مشــتومڕ  كتێبــی  ئەنگلــس،  و  ماركــس 

ئامێــزی خێزانــی پیــرۆز بــوو، كــە لــە 

دەســتی   1844 ســاڵی  كۆتایــی  بەشــی 

ــاڵو  ــاڵی 1845 ب ــی س ــرد و كۆتایی ــێ ك پ

كرایــەوە، بەشــی زۆری ئــەو كتێبــە لــە 

ــە  ــەواوی ل ــە ت ــە ب نووســینی ماركســە، ك

هیگڵییــە الوەكان دابــڕا، ئینجــا كتێبــی 

ــات،  ــە دوادا ه ــی ب ــای ئەڵامن ئایدیۆلۆژی

كــە ســاڵی 1845-1846 نووســیویانە، كــە 

زیاتــر كارێكــی ڕەخنەگرانەیــە، بــەاڵم لــەم 

كتێبــەدا بــۆ یەكەمیــن جــارە ماركــس 

ــای  ــەر بنەم ــە س ــۆی ل ــزری خ ــد و ه دی

ــر  ــوە، ئی ــی هەڵچنی ــی مێژووی ماتریالیزم

وردە وردە ڕوانینــی ماركــس گۆڕانێكــی 

جیــدی بــە خۆیــەوە بینــی و تــا مــردن لــە 

ســەری بــەردەوام بــوو . 

ــی  ــی مێژووی ــتیی ماتریالیزم ــدی گش  دی

ئەڵامنــی  ئایدیۆلۆژیــای  كتێبــی  لــە 

ماركــس،  دواتــری  نووســینەكانی  و 

جیاوازییەكــی زۆریــان لەگــەڵ دیدەكــەی 

كەلەپــووری  تــەواوی  و  فیۆربــاخ 

فەلســەفیی  ماتریالیزمــی  پێشــووتری 

شــێوەیەی  بــەو  ماتریالیــزم،  هەیــە، 

ماركــس بــە كاری هێنــاوە، ئاماژەیــەك 

نییــە بــە ســەپاندنی هیــچ هەڵوێســتێكی 

ڕووی  لــە  بكــرێ  كــە  بوونگەرایانــە 

دیــدی  واتــا  بســەملێرنێ،  لۆژیكییــەوە 

گریامنەیەكــی  هەڵگــری  ماركــس 

دیاریكــراوی بوونگەرایانــە نەبــوو. بەڵكوو 

ماركــس دیــد و ڕوانینــی )واقیعیــەت(

ــەو  ــە ســەر بنەمــای ئ ی پەســەند كــرد، ل

دیــد و بۆچوونەیــش بــوو، كــە ئایدیــاكان 

ــن  ــكی مرۆڤ ــداریكردنی مێش زادەی بەش

لەگــەڵ  هەســتیدا  پرۆســەیەكی  لــە 

جیهانێكــی مادیــدا كــە دەكرێــت بنــارسێ 

ئایدیــاكان لــە عەقڵــی مرۆییــدا لــە ڕووی 

بــەاڵم  نیــن،  ســەربەخۆ  ئەزموونییــەوە 

ئەمــە لــە پراكتیزەكردنــی ماتریالیزمــی 

فەلســەفی ناچارەكیــی نییــە بــە ســەر 

كۆمەڵــگادا.  گەشــەی  تەفســیركردنی 

هەســتی مــرۆڤ پەیوەســتە بــە كارلێكــی 

بــەركار  و  بكــەر  نێــوان  دیالەكتیكیــی 

)خــود و شــتەكانی تــر( كــە تێیــدا مــرۆڤ 

چاالكانــە ئــەو جیهــان پێــك دەهێنێــت كە 

ــك  ــە جیهانێ ــەی ك ــەو كات ــدا دەژی، ل تێی

دروســت دەبێــت كــە مرۆڤــی تێدایــە. 

دەكــرێ ئــەم قســەیە بــە تێبینییەكــی 

ماركــس خــۆی ڕوونــر بكەینــەوە كــە 

تێزێــك  )چەنــد  نێــو  خاڵێكــی  كاتێــك 

شــی  فیۆربــاخ(ی  بــە  ســەبارەت 

كردوەتــەوە، ئــەو تێبینییــەی نووســیوە 

ــی  ــەی پێربدن ــەت پ ــی: تەنان و گوتوویەت

ئێمــە بــە جیهانــی مادیــش پەیوەســتە 

ــە  ــی وا نیی ــاخ پێ ــگاوە، فیۆرب ــە كۆمەڵ ب

ــر بێــت و  ــی هەســتەكیانە ناجێگی پەیربدن

لــە هەمــوو ســەردەمێكدا ئەگــەری گــۆڕان 

و گۆڕانــكاری هەبێــت، بــەاڵم ئــەوەی لــە 

ــە:  ــن ل ــەن بریتی ــاردەدا ئاوێت ــی دی جیهان

لــە  ئەوەیــش  مێژوویــی،  بەرهەمێكــی 

ئەنجامــی چاالكــی كــۆی نەوەكانــەوە، 

هــەر یەكێــك لــە نــەوەكان لە ســەر شــانی 

نــەوەی پێــش خــۆی وەســتاوە، جــۆری 

ــێ  ــە پ ــی گەش ــەی و پێوەندییەكان كارەك

دەدات و، لــە پلەبەنــدی كۆمەاڵیەتیــدا 

ئاڵوگــۆڕ  پێویســتییە  گوێــرەی  بــە 

ــت.  بەســەرهاتوەكانەوە دەســتكاری بكرێ

بــە  هەســتەكی  یەقینێكــی  تەنانــەت 

ــە  ــەر ل ــادا، مەگ ــادەكانیش ن ــتە زۆر س ش

ڕێــگای گەشــەی كۆمەاڵیەتــی و ئاڵوگــۆڕی 

 . نەبێــت  پیشەســازییەوە  و  بازرگانــی 

 ماركــس ماتریالیســت بــوو، چونكــە پێــی 

ــە  ــە جگ ــی نیی ــتێك بوون ــچ ش ــوو، هی واب

لــە مــادە، واتــا هیــچ مەیلێكــی بــۆ الیەنــە 

مــرۆڤ  ڕۆحانیەتەكانــی  و  مەعنــەوی 

نەبــوە و، دەیگــوت ئاگایــی مــرۆڤ جگــە 
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ــە ڕەنگدانەوەیەكــی جیهانــی ماتریالــی،  ل

ــە .  ــر نیی شــتێكی ت

بەرهەمــی  ماركســەوە،  ڕوانگــەی  لــە   

لــە  بریتییــە  بنچینــەدا  لــە  مێــژوو 

مــرۆڤ  نێــوان  چاالكانــەی  پێوەندیــی 

پێشــكەوتنی  چونكــە   ، رسوشــت  و 

كۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی لــە ڕوە ڕۆشــنبیری 

لەگــەڵ  هاوشــانە  مەعریفییەكــەی،  و 

ــەت  ــە تایب ــەی ب ــكەوتنە تەكنیكییەك پێش

ــی  ــووری و كۆمەاڵیەت ــی ئاب ــە بونیادێك ك

دەهێنێــت.  پێــك 

 ماتریالیــزم، ئاراســتەیەكی فەلســەفییە، 

میســالیەت  فەلســەفەی  بەرانبــەر  لــە 

وشــەی  هەڵــداوە،  ســەری  )املثاليــة( 

دەڵێــت  كــە  ڕێبازەیــە  ئــەو  ماتریالــی 

بنچینــەی هەمــوو ئــەو دیاردانــەی هــەن 

و ڕوو دەدەن، لــە بنچینــەدا بــۆ مــادە 

ڕێبــازە  ئــەو  هەڵگرانــی  دەگەڕێتــەوە، 

ڕێبــازی  كــە  دەبینــن  وای  فەلســەفییە 

ماتریالــی ئەوەیــە كــە جیهــان بریتییــە 

ــەرچاوەی  ــە س ــە ك ــك پێكهات ــە كۆمەڵێ ل

ــادە  ــە م ــە، وات ــتەكانی مادەی ــوو ش هەم

ــە  ــتەكانە ل ــەكان و ش ــەرچاوەی پێكهات س

 . جیهانــدا 

 ماتریالیزمــی مێژوویــی، لــە بنەڕەتــدا، 

دیــاردە  لــە  لێكۆڵینــەوە  واتــای  بــە 

لــە  كۆمەاڵیەتــی و مرۆیییــەكان دێــت 

ژێــر تیشــكی پرەنســیپی شــیكردنەوەی 

بــە  واتــە  مێــژوودا،  لــە  ماتریالییانــە 

ــە  ــەی ك ــەو دیاردان ــتی ئ ــێوەیەكی گش ش

لــە گــەردوون و رسوشــت ڕوو دەدەن، 

ــی  ــی دیالەكتیك پرەنســیبەكانی ماتریالیزم

شــیكردنەوەی  تەواوكــەری  دەبنــە 

لۆژیكیانــە لــە گــەردوون و رسوشــت و 

ژیانــی واقیعــی كۆمەاڵیەتــی لــە مێــژوودا. 

ــردا، ئەگــەر ماتریالیزمــی  ــە دیوەكــەی ت ب

گشــتییەكەی  مانــا  بــە  دیالەكتیكــی 

ــە فەلســەفەی ماركســیزم،  ــت ل ــی بێ بریت

لێكۆڵینــەوە  بــۆ  بێــت  زانســتێك  واتــە 

لــە گرینگریــن یاســاكانی بزووتنــەوەی 

و  كۆمەڵــگا  بزووتنــەوەی  و  رسوشــت 

ــی،  ــزری مرۆڤایەت ــر و ه ــەوەی بی بزووتن

ــش  ــی مێژوویی ــان ماتریالیزم ــەوا بێگوم ئ

بریتییــە لــە تیــۆری كۆمەڵــگا كــە ماركــس 

دای ڕشــتوە، واتــا زانســتێكە لــە یاســا 

گشــتییەكان و لــە هێــزە بزوێنەرەكانــی 

مرۆڤایەتــی  كۆمەڵــگای  پێشــكەوتنی 

ئەوەیــش  دەبێــت  دانــراوە،  دەكــەن، 

مێژوویــی  ماتریالیزمــی  كــە  بزانــرێ 

بــە تەنیــا لــە ســەر بابەتــی مێــژووی 

ســەرهەڵدان  مێــژووی  و  كۆمەڵــگاكان 

پێكهاتــە  گۆڕینــی  و  پێشــكەوتن  و 

كــورت  ئابوورییــەكان  كۆمەاڵیەتییــە 

لەوانــەی  جگــە  بەڵكــوو  ناكرێتــەوە، 

ــەوە  ــەو لێكۆڵین ــوو ئ ــرد، هەم ــامن ك باس

بــۆ  كــە  دەگرێتــەوە  زانســتیانەیش 

تــەواوی  لــە  هاوچەرخانــە  ژیانێكــی 

واڵتــە جیــاوازەكان دەكرێــت- واڵتانــی 

ســەرمایەداری بێــت یــان سۆسیالیســتی 

جیاوازییەكانیانــەوە،  هەمــوو  بــە 

ــەوە  ــەو یاســایانەیش دەگرێت هەروەهــا ئ

ــی  ــتی بــۆ ژیان ــێوەیەكی گش ــە ش ــە ب ك

دادەڕێژرێــن  مرۆڤایەتــی  كۆمەاڵیەتیــی 

ماتریالیزمــی  بنچینــەی  و  گەوهــەر   .

مێژوویــی بریتییــە لــە بونیــادی ســەرخانی 

ژێرخانەكــەی  بونیــادی  كــە  كۆمەڵــگا 

ژێرخانــی  بونیــادی  بــەر،  دێتــە  لــێ 

كۆمەڵێــك  لــە  بریتییــە  كۆمەڵگایــش 

ئابــووری  كۆمەاڵیەتیــی  پێوەندیــی 

بــە  پێوەندییــان  كــە  كۆمەڵــگادا،  لــە 

كۆمەڵــگاوە  ژیانــی  خۆشــگوزەرانیی 

ــش  ــادی ســەرخانی كۆمەڵگای ــە، بونی هەی

ــالق  ــا و ئەخ ــك یاس ــە كۆمەڵێ ــە ل بریتیی

كاریگەریــی  كــە  گشــتی،  سیاســەتی  و 

بونیــادی  ســەر  بــە  ڕاســتەوخۆیان 

هەیــە.  كۆمەڵــگاوە  ژێرخانــی 

ــە  ــەدا ل ــە بنچین ــژووی ل ــی مێ ماتریالیزم

ــی  ــیاریی كۆمەاڵیەت ــی هۆش ــەر چەمك س

دروســت بــوە، بــەو پێیــەی مرۆڤــەكان 

هەمیشــە كــوڕی ســەردەمی خۆیــان و 

كۆمەڵگاكەیــان و چینــە كۆمەاڵیەتییەكەی 

خۆیــان بوونــە، هەروەهــا ماتریالیزمــی 

مێــژووی لــەو ملمالنێیــە دەكۆڵێتــەوە، 

رسوشــتدا  و  مــرۆڤ  نێــوان  لــە  كــە 

ــەی  ــە ڕوانگ ــە ل ــداوە، چونك ــەری هەڵ س

ملمالنێیــەی  جــۆرە  ئــەو  ماركســەوە 

نێــوان مــرۆڤ و رسوشــت، لــە ســەردەمی 

ــاعية  ــەرەتای )املش ــەی س ــی كۆمۆن قۆناغ

كاتــی  لــە  بەڵكــوو  نەبــوە،  البدائيــة( 

كۆیالیەتییــەوە  قۆناغــی  ســەرهەڵدانی 

وردە وردە ســەری هەڵــداوە و گەشــەی 

كــردوە. لێــرەوە هێــزی بەرهەمهێنــان، لــە 

الیــەن مرۆڤــەوە دروســت بــوە و مــرۆڤ 
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لــە رسوشــت جیــا بوەتــەوە و، وردە وردە 

ــۆ  ــۆی ب ــایەتیی خ ــیوە و كەس ــۆی ناس خ

ــر  ــە پێش ــردوە. چونك ــت ك ــۆی دروس خ

ــوە،  ــەی ســەرەتایی ب كــە قۆناغــی كۆمۆن

ــوە و  ــتێك نەب ــچ ش ــی هی ــرۆڤ خاوەن م

ــردوە،  ــتێكی نەك ــچ ش ــی هی خاوەندارێتی

بــەاڵم لــە قۆناغــی كۆیالیەتیــی ئیــر وردە 

وردە خاوەدارێتیــی هاتوەتــە كایــەوە . 

زانســتە  لــە  مێژوویــی،  ماتریالیزمــی   

مرۆڤایەتییەكانــی تــری وەك )ئابــووری، 

مــاف، ئــاكار، جوانناســی، تۆژینــەوەی 

كۆمەاڵیەتــی بــە شــێوەیەكی مەیدانــی... 

هتــد( جیــاوازە، چونكــە ئــەو زانســتانەی 

ــی  ــە الیەنێك ــا ل ــرد، تەنی ــامن ك ــە باس ك

كۆمەاڵیەتــی  ژیانــی  دیاریكــراوی 

لــە  لێكۆڵینەوەكانیــان  و،  دەكۆڵنــەوە 

ســەر كۆمەڵــگا و ژیانــی كۆمەاڵیەتیــدا 

گۆشــەنیگای  یــەك  لــە  ئەوەیــە  وەك 

لــە  ئەمەیــش  كرابێــت،  تــەواوەوە 

ڕێــگای پێوەندییەكانــی ئاڵوگــۆڕی نێــوان 

الیەنەكانــی ژیانــی كۆمەڵــگاوە بێــت. 

ــتێكە  ــی زانس ــی مێژووی ــە ماتریالیزم بۆی

ــی  ــكەوتنی كۆمەاڵیەت ــاكانی پێش ــە یاس ل

فەلســەفی  تیــۆری  ڕێگایەكــی  بــە 

هــەر  لــە  زیاتــر  كــە  دەكۆڵێتــەوە، 

زانســتێكی تــر میتــۆدی و سۆســیۆلۆژییە 

ــدا  .  ــەك كات ــە ی ل

شــێوەیەكی  بــە  و  كورتــی  بــە   

لــە  مێژوویــی  ماتریالیزمــی  گشــتی، 

بنەڕەتــدا بریتییــە لــە تیــۆری گۆڕینــی 

ــۆرەی كــە هەمــوو  ــەو تی ــی، ئ Erich Frommsكۆمەاڵیەت
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ــە  ــەكان ل ــتنەوە بنچینەییی ــۆڕان و گواس گ

چوارچێــوەی هــەر كۆمەڵگایەكــدا دەخاتە 

ڕوو، كــە لــە سیســتەمێكی ســەرمایەداریدا 

 . دەدات  ڕوو 

چەمكی ملمالنێی چینایەتی
كاتــەوە  لــەو  چینایەتــی  ملمالنێــی   

بــازوو  ســەری هەڵــدا، كاتێــك هێــز و 

قــوت  خــۆی  مرۆڤــەوە  الیــەن  لــە 

ــی  ــی دا كۆنتڕۆڵ ــرۆڤ هەوڵ ــردەوە و م ك

ــی  ــكات و هەژموون ــۆی ب ــەری خ دەوروب

خــۆی بــە ســەر دەوروبەریــدا بســەپێنێت، 

ملمالنێــی  ڕوونــر  شــێوەیەكی  بــە 

بــوو  لــەو ڕۆژەوە دروســت  چینایەتــی 

چینــی  دوو  جــار  یەكەمیــن  بــۆ  كــە 

كۆمەاڵیەتــی دروســت بــوون، ئەویــش 

ــەدارەكان  ــوو، كۆیل ــەدار ب ــە و كۆیل كۆیل

ــەو  ــر ل ــاندەوە، ئی ــان دەچەوس كۆیلەكانی

ــت  ــی دروس ــی چینایەت ڕۆژەوەی ملمالنێ

ــە الیــەن  بــوو، چەوســاندنەوەی مــرۆڤ ل

بۆیــە  كــرد.  پــێ  دەســتی  مرۆڤــەوە 

كتێبەكــەی  بەناوبانگریــن  لــە  ماركــس 

خۆیــدا كــە مانیڤێســتی كۆمۆنیســتی بــوو، 

لــە ســەرەتای نووســینی ئــەو كتێبەیــدا 

مێــژووی هەمــوو  نووســیوە:  ئاوەهــای 

دەگات،  ئەمــڕۆ  بــە  تــا  كۆمەڵــگاكان 

بریتییــە لــە مێــژووی ملمالنێــی چینایەتی، 

ملمالنێیــەك لــە نێــوان كۆیلــەو كۆیلــەدار، 

ــەدان وخەڵكــی ڕەشــۆك و  ــوان خان ــە نێ ل

گشــتی، لە نێــوان فەرمانــڕەوا و خزمەتكار، 

لــە نێــوان فێــركار و پیشــەگەر، لــە نێــوان 

ــس  ــاوەكان . مارك ــێنەران و چەوس چەوس

كــە  بەناوبانگەكەیــدا  زۆر  كتێبــە  لــە 

ــدا  ــە ژیانی ــی ل ــی خۆیەت ــن كتێب دواهەمی

جەختــی  تــر  جارێكــی  نووســیویەتی، 

كردوەتــەوە  چینایەتــی  ملمالنێــی  لــە 

مرۆڤایەتــی  مێــژووی  نووســیویەتی:  و 

بریتییــە لــە مێــژووی ملمالنێــی چینــە 

ــی چینایەتیــش  ــەكان، ملمالنێ كۆمەاڵیەتیی

ــی  ــوان دوو چین ــی نێ ــە ملمالنێ ــە ل بریتیی

بریتییــە  كــە  پێكناكــۆك،  كۆمەاڵیەتیــی 

چینێكــی  و  فەرمانــڕەوا  چینێكــی  لــە 

ملمالنێــی  واتــە   . زوڵملێكــراو  تــری 

چینایەتــی لــەو كاتــەوە دروســت بــوو 

ــۆك  ــەك ناك ــە ی ــەكان ب ــە بەرژەوەندیی ك

بــوون، ئەمەیــش لــە ڕوانگــەی ماركســەوە 

هۆكارەكــە هۆكارێكــی ماتریالییــە، چونكــە 

چینێــك هەمــوو هۆیەكانــی بەرهەمهێنــان 

دەگرێتــە ژێــر دەســتی خــۆی و، چینەكەی 

ــی  ــی بەرهەمهێنان ــچ هۆیەكان ــش هی تری

تەنیــا  بەڵكــوو  نییــە،  دەســتدا  لــە 

ماندووبوونێكــی جەســتەیی  دەتوانێــت 

نیشــان بــدات كــە لــە بریــی هەنــدێ پــارە 

و پــوول بــە خاوەنــی كارگەی دەفرۆشــێت 

و قازانجەكەیــش خاوەنــی كارگــە دەیكات 

ماندووبوونێكــی  هیــچ  ئــەوەی  بــێ 

ئــەم   . بــدات  ئەنجــام  جەســتەیی 

ــە  ــدا ل ــە بنەڕەت ــە ل ــی چینایەتیی ملمالنێ

ســەرەتایی  كۆمۆنــەی  قۆناغــی  دوای 

قۆناغــی  كاتــێ  واتــە  بــوو،  دروســت 

كۆیالیەتــی دروســت بــوو، ئــەو ملمالنێــی 

چینایەتییەیــش لەگەڵــی ســەری هەڵــدا 

ماركس لە كتێبی 
ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی، 
بە توندی كەوتە 
بەریەكهەڵوەشاندنەوەی 
فەلسەفەی ئەڵمانی 
ڕوونتر بڵێین 
میسالیەتی ئەڵمانی 
كە لە سەردەمی هیگڵ 
و فیختە و ئەوانی ترەوە 
ببوو بە قوتابخانەیەكی 
فەلسەفی لە ئەڵمانیادا
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ــش وەك  ــی دواتری ــە قۆناغەكان ــر ل و، ئی

ــەرمایەداری  ــی و س ــی دەرەبەگایەت قۆناغ

هــەر بــەردەوام بــوو تــا بــە ئێستایشــەوە 

دەرەبەگایەتــی  قۆناغــی  لــە  دەگات، 

ــار  ــوان جوتی ــە نێ ــی ل ــی چینایەت ملمالنێ

ــار  ــوو، جوتی ــاوەن زەوی( هەب ــا )خ و ئاغ

دەكێشــا،  ماندووبوونەكــەی  هەمــوو 

كەچــی ســوودەكە بــۆ ئاغــا بــوو، بــێ 

ماندووبوونێــك  هیــچ  ئاغــا  ئــەوەی 

قۆناغــی  لــە  دواتریــش  بكێشــێت، 

ســەرمایەداری ئــەو ملمالنێــی چینایەتییــە 

هــەر درێــژەی كێشــا بــەاڵم بــە شــێوازێكی 

تــر، ئەویــش لــە نێــوان كرێــكار و خــاوەن 

ــاكان، كرێــكار بــەردەوام  كارگــە و كۆمپانی

خەریكــی ئیــش و ماندووبوونــە و هێــزی 

بــۆ  دەفرۆشــێت  خــۆی  ماندووبوونــی 

ســوودی  كەچــی  بــژی،  پێــی  ئــەوەی 

ــە،  ــە و كۆمپانیاكان ــی كارگ ــۆ خاوەن زۆر ب

و  كارگــە  خــاوەن  ئــەو  بێئــەوەی 

كۆمپانیایانــە مانــدوو بــن. ئــەم ملمالنێیــە 

دەكەوێتــە  دەســتە  ژێــر  چینــی  كــە 

و  ئابــووری  بــاری  خراپــی  دۆخێكــی 

كۆمەاڵیەتــی و دەروونــی و سیاســی، وا 

ــەن  ــە الی ــی ل دەكات هۆشــیاریی چینایەت

ــێ  ــت، كات ــت ببێ ــراوەكان دروس زوڵملێك

ئیــر  هۆشــیارییەكە دروســت دەبێــت، 

یەكــری  لــە  چەوســاوەیە  چینــە  ئــەم 

نزیكــر دەبنــەوە و هــاوڕا و هاوبۆچــوون 

دەبــن بەرانبــەر چەوســێنەرەكان، ئیــر 

دروســتبوونی  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە 

ڕێكخســتنێكی شۆڕشــگێڕانە لــە نێــوان 

پێــك  چینەیــان  ئــەو  خەڵكــەی  ئــەو 

هێنــاوە، كــە چینێكــی چەوســاوەیە، دوای 

ئــەو ڕێكخســتنە شۆڕشــگێڕییە، تاكەكانــی 

ئــەو چینــە خەڵكــە زوڵملێكراوەكــە هــان 

بەرپــا  شۆڕشــێك  ئــەوەی  بــۆ  دەدەن 

ــڕەوا و  ــە بەرانبــەر چینــی فەرمان بكــەن ل

چەوســێنەران، ئیــر ئــەم شۆڕشــە دەبێتــە 

ــان  ــێوازی بەرهەمهێن ــی ش ــۆی ڕووخان ه

ــی  ــان و ڕووخان ــی بەرهەمهێن و هۆیەكان

كۆمەڵگــە، كــە دەبێتــە هــۆی دووبــارە 

ــان  ــێوازی بەرهەمهێن دابەشــكردنەوەی ش

بــە  و هۆیەكانــی بەرهەمهێنــان بــەاڵم 

ــوو .  ــی پێش ــە هی ــر ل ــێوازێكی جیاوازت ش

ــوان  ــە نێ ــی ل ــی چینایەت ــە ملمالنێ كەوات

ــە پێكناكۆكــەدا بەردەوامــە  ــەو دوو چین ئ

هێزەكانــی  گەشــەكردنی  ژێــر  لــە  و 

ــەم  ــدا ئ ــە بنچینەیش ــە، ل بەرهەمهێناندای

ملمالنێیــە لــە كۆمەڵگاكانــی پیشەســازیی 

و  لوتكــە  دەگەنــە  ســەرمایەداریدا 

زەقریــن  بــە  و  شــێوە  توندتریــن  بــە 

چونكــە  دەنوێنێــت.  خــۆی  دیــاردە 

جیاوازیــی  كۆمەڵگایانــەدا  جــۆرە  لــەم 

بــە  زۆر  ئابوورییــەكان  بەرژەوەندییــە 

ڕوونــر لــە یەكــدی جیــا بوونەتــەوە و بــە 

ــە  ــت، جگ ــی دەكرێ ــتی پێ ــكرا هەس ئاش

ــە  ــەرمایەداری ل ــەكردنی س ــەوەی گەش ل

ڕێــگای زیاتــر كەڵەكەبوونــی بێهاوتــای 

ــك  ــتی چینێ ــە دەس ــەرمایە ل ــامان و س س

نــەداری  و  هــەژاری  توندتربوونــی  و 

دوو  لــە  تــر  چینەكــەی  مەینەتــی  و 

جەمســەری كۆمەڵــگادا، تــا دێــت پتەوتــر 

ڕوانگــەی  لــە   . دەبێــت  بەهێزتــر  و 

ماركســەوە مێــژووی ملمالنێــی چینایەتــی 

قۆناغــی  لــە  مرۆڤایەتــی  كــردوە،  وای 

ــۆ قۆناغــی  كۆیالیەتییــەوە بگوازرێتــەوە ب

دەرەبەگایەتــی، لەوێیشــەوە بگوازرێتــەوە 

لــە  ســەرمایەداری،  قۆناغــی  بــۆ 

سەرمایەداریشــەوە دەبێــت بگوازرێتــەوە 

بــۆ قۆناغــی سۆسیالیســتی، ئــەو قۆناغــەی 

كــە كۆتایــی بــە چەوســاندنەوەی مــرۆڤ 

لــە الیــەن مرۆڤەكانــەوە دەهێنێــت . 

فەلسەفەی ماركس 
لــە  كــە  ماركــس  وتــەی  گرینگریــن   

فیكرییەكانــی  ملمالنــێ  ســەرەتای 

خــۆی لــە بەرانبــەر هەنــدێ هزرڤــان 

خســتبێتییە  تــر  فەیلەســووفی  و 

وەاڵمــی  كــە  بــوو  وتەیــە  ئــەو  ڕوو، 

فیۆربــاخ ی دایــەوە و گوتــی: هەمــوو 

تەنیــا  پێشــووتر،  فەیلەســووفەكانی 

ملمالنێكانــی  وەســف(ی  باس)یــان 

جیهانیــان كــردوە، بــەاڵم ئێســتا قســە 

ــا  ــە . وات ــەو جیهانەی ــی ئ ــە ســەر گۆڕین ل

فەیلەســووفەكانی پێشــوو تەنیــا چۆنێتیــی 

ملمالنێكانــی نــاو مێژوویــان بــۆ بــاس 

ــوون  ــان داوە، نەهات ــە ڕووی ــن ك كردووی

بیــر لــە گۆڕینــی ئــەو مێــژوە بكــەن، 

لــە الیــەن  چونكــە مێــژوو كردەیەكــە 

شــتێك  دەدرێ،  ئەنجــام  مرۆڤەكانــەوە 

ــەوە  ــا مرۆیییەكان ــە دەرەوەی توان ــە ل نیی

بێــت، كاتــێ قســە لــە گۆڕینــی جیهانیــش 

دەكەیــن، بــەو ئاراســتەیەیدا دەبەیــن كــە 
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ــە  ــك ب ــە چەكێ ــر چەوســاندنەوە نەبێت ئی

چەوســێنەرانەوە.  و  ســتەمكار  دەســتی 

هــات  ماركــس  قســەیە،  ئــەم  دوای 

بــە  زۆر  كۆمۆنیزمــدا  مانیڤێســتی  لــە 

نووســینی  ســەرەتای  لــە  و  ڕاشــكاوانە 

مانیڤێســتەكەیدا گوتــی: مێــژووی هەمــوو 

بــوە  بریتــی  ئەمــڕۆ،  تــا  كۆمەڵــگاكان 

ملمالنێیــەك  چینایەتــی.  ملمالنێــی  لــە 

لــە  كۆیلــەدار،  و  كۆیلــە  نێــوان  لــە 

ــوان  ــە نێ ــەردار، ل ــكار و س ــوان خزمەت نێ

پیشــەگەر و خــاوەن پیشــە، لــە نێــوان 

ئــەم   . چەوســێنەران  و  چەوســاوەكان 

لــێ  باســی  ماركــس  كــە  ملمالنێیــەی 

وەكــرد، لــە بنەڕەتــدا، بــە هــۆی ئــەو 

تێكچــڕژاوەوە  تێكهەڵقــژاوو  بارودۆخــە 

ــا  ــە تــەواوی واڵتانــی ئەورووپ بــوو، كــە ل

پــەرەی ســەندبوو، بــە شــێوەیەك ئــەو 

ــس  ــی ئەنگڵ ــە هاوكاری ــەی ماركــس ب كات

ســاڵی  لــە  كۆمۆنیســتیان  مانیڤێســتی 

پەشــێوی  ســاڵی  كــردەوە،  بــاڵو   1848

و ئاژاوەگێــڕی لــە الیــەك و هەروەهــا 

لــە  یــەك  ڕاپەڕینــە  و  شــۆڕش  ســاڵی 

هەشــت  بوولــە)8(  یەكەكانــدا  دوای 

ــە  ــادا . بۆی ــی ئەورووپ ــان دەوڵەت واڵت ی

ماركــس لــە ســەروبەندی ئــەو ســااڵنە 

لــە  نێونەتەوەیــی  شۆڕشــگێڕێكی  وەك 

نارسابــوو،  بەلجیــكا  و  ئەڵامنیــا  واڵتــی 

بــە تایبــەت ســاڵێك پێــش مانیڤێســتی 

كۆمۆنیســتی واتــە ســاڵی 1847 كتێبــی 

ــە  ــی ، ك ــەفە ( ی نووس ــی فەلس )هەژاری

ڕەخنەیــی  تونــدی  وەاڵمدانەوەیەكــی 

بــوو، هــاوكات شــێوە و جــۆر و ناوەرۆكــی 

ــاوی ئــەو كاتــی بــە تونــدی  سیســتەمی ب

دایــە بــەر ڕەخنــە . ئــەم شــەڕی چینایەتی 

ــان  ــە، وای ــی سیاســی و فیكرییان و مامالنێ

ــی خــۆی  ــوو ژیان ــرد، هەم ــس ك ــە مارك ل

بــۆ ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێكی گــەورە تەرخان 

بــكات و هیــوای ســەرهەڵدانی شۆڕشــێكی 

بــە گوێــی چینــی كرێــكاران و  مــەزن 

بــدات،  ئەورووپــادا  چەوســاوەوەكانی 

ــدەن  ــە لەن ــەی ل ــەو كات ــش ئ ــۆ ئەمەی ب

نیشــتەجێ ببــوو، بەتــەواوی خــۆی بــۆ 

تەرخــان  ســەرمایە  كتێبــی  نووســینی 

ــتیانەی  ــیكردنەوەیەكی زانس ــە ش ــرد، ك ك

لــەو  بــوو  ســەرمایەداریی  سیســتەمی 

بەرگــدا  ســێ  لــە  خــۆی  كــە  كاتــدا، 

ــاڵی 1867  ــی س ــی یەكەم ــەوە، بەرگ بینیی

ــی دوەمیشــی  ــردەوە، بەرگ چــاپ و باڵوك

باڵوكــردەوەدوو  و  چــاپ   1880 ســاڵی 

ســاڵ دواتــر ئــەم كتێبــە لــە ڕوســیاش بــە 

زمانــی ڕووســیی چــاپ و باڵوكرایــەوە . 

گەورەیــی ماركــس لــەوەوە دروســتبوو، 

میســالی  كۆمەڵناســی  پێشــر  ڕاســتە 

هەبــوو، بــەاڵم كۆمەڵناســی میســالی وایان 

ســەیری مێژوودەكــرد، كــە كە جەمــاوەری 

مێژوەكــەن،  بابەتێكــی  تەنیــا  میللــی، 

نــەك بتوانــن مێــژوو دروســت بكــەن، 

ــۆڕی  ــەفەیەی گ ــەو فەلس ــس ئ ــا مارك وات

ــۆ دروســتكردنی  ــان و ب ــی جیه ــۆ گۆڕین ب

ــگای  ــە ڕێ ــش ل ــر، ئەوی ــی نوێ مێژوویەك

بەشــخوراوو  چینــی  چاالكییانــەی  ئــەو 

هــەر  دەدات.  ئەنجامــی  بەشــمەینەت 

لــەم ڕوانگەشــەوە بــوو، پێــش ماركــس 

زانایانــی كۆمەڵناســی و  مێژووناســان و 

هەروەهــا ئابووریناســانیش، لەو بــاوەڕەدا 

ــتەمێكی  ــەرمایەداری سیس ــە س ــوون، ك ب

ئاســایی و رسوشــتییەو قابیلــی گۆڕیــن 

منوونــە  بــۆ  نییــە،  هەڵوەشــاندنەوە  و 

ــە  ــژوو ب ــڕەوی مێ ــوو ڕێ ــی واب ــگڵ پێ هی

ــەواو  ــە پاشــایەتی پروســیا ت گەییشــتنی ب

دەبێــت ، ماركــس هــات ئــەم هــزرەی 

هەڵوەشــاندەوەو،  باریەكــدی  لــە 

ــی  ــۆ ڕووخان ــی ب ــیكردنەوەیەكی قووڵ ش

كــرد،  ســەرمایەداری  سیســتەمی 

لــە  مــرۆڤ  چەوســاندنەوەی  چونكــە 

سیســتەمە  لــەم  مرۆڤەمــەوە  الیــەن 

ســەرمایەدارییەدا زۆر تونــد و دڕندانەیــە، 

بۆیــە ناتوانــێ تــا هەتایــە مبێنێتــەوە و 

و  ڕادەپــەڕن  لێــی  بەشــخوراو،  چینــی 

ئەنجامــدەدەن.  شــۆڕش 

كتێبــی  لــە  ماركــس  هەروەهــا 

ئایدیۆلۆژیــای ئەڵامنــی، بــە تونــدی كەوتە 

فەلســەفەی  بەریەكهەڵوەشــاندنەوەی 

میســالیەتی  بڵێیــن  ڕوونــر  ئەڵامنــی 

هیــگڵ  ســەردەمی  لــە  كــە  ئەڵامنــی 

بــە  ببــوو  تــرەوە  ئەوانــی  و فیختــە و 

قوتابخانەیەكــی فەلســەفی لــە ئەڵامنیــادا، 

دژایەتــی  گوتــی  ماركــس  بــوو  ئــەوە 

ڕاســتەوخۆمان لەگــەڵ ئــەو فەلســەفە 

ئاراســتەكەی  ئەوەیــە،  ئەڵامنییــەدا 

هاتــوە،  زەوی  بــەرەو  ئاســامنەوە  لــە 

ئاســامنی  بــەرەو  لــە زەوییــەوە  ئێمــە 

دەبەیــن. واتــە ئێمــە لــەو جێگەیــەوە 
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مــرۆڤ  كــە  هەڵناهێنینــەوە  هەنــگاو 

وێنــای  یــان  دەكاتــەوە  لــێ  خەیاڵــی 

جێگەیــەوە  لــەو  ناچیــن  یــان  دەكات، 

دەســتپێبكەین كــە مــرۆڤ تێیــدا كراوەتــە 

بابەتێكــی جێــگای گێڕانــەوە، جێگــەی 

بیرلێكردنــەوە، بــە خەیاڵكــراوە و وێنــا 

ســەر  لــە  كار  ئێمــە  بەڵكــوو  كــراوە. 

مرۆڤــە واقیعییــەكان دەكەیــن و لەوانــەوە 

دەســتپێدەكەین، چونكــە ئێمــە لــە میانــی 

خوێندنــەوەی ئاســتی پێشــكەوتنی ژیانــی 

واقیعــی ئەوانــەوە، لــە دەنگدانــەوە و 

ئــەو  ئایدیۆلۆژییەكانــی  ڕەنگدانــەوەی 

پێشــكەوتنە تێدەگەیــن و دەزانیــن بــە چ 

ــە  ــس دەگات ــا مارك ــتێك گەییشــتوە. ت ئاس

ئــەو ئاســتەی ڕەخنــەی توند و ڕاســتەوخۆ 

ــگڵ  ــت، هی ــت و دەڵێ ــگڵ دەگرێ ــە هی ل

ســەری لــە زەوییــە و قاچــی لــە ئاســامنە، 

قاچەكانــی  و  دەكەمــەوە  قڵپــی  مــن 

سەریشــی  و  زەوی  ســەر  دەخەمــەوە 

ــەفەی  ــت فەلس ــە دەڵێ ــامن، بۆی ــە ئاس ل

هیــگڵ بــۆ مێــژوو، وەك ئــەو گوزارسشــتە 

 – ئەڵامنــی  دۆگامیەیــی  فەلســەفییە 

دژایەتــی  بــارەی  لــە  وایــە،  مەســیحی 

نێــوان ڕۆح و مــادە. یــان لــە نێــوان خــوا 

و دونیــادا.  

ــوان  ــە نێ ــری ل ــەی فیك ــن كێش گەورەتری

ماركــس و هزرڤــان و فەیلەســووفەكانی 

تــردا ئەوە بــوو، ماركــس هەمــوو تێڕوانین 

ــەفیەكانی  ــری و فەلس ــیكردنەوە فیك و ش

خــۆی لــە ســەر بنەمــای ماتریالیــزم بونیــاد 

نابــوو، كــە بریتــی بــوون لــە ماتریالیزمــی 

دیالەكتیكــی،  ماتریالیزمــی  و  مێژوویــی 

لەگــەڵ  ماركــس  ملمالنێكانــی  لێــرەوە 

ــی ســەردەمی  فەیلەســووف و هزرڤانەكان

ــر و ســەختر  ــش خــۆی توندت خــۆی و پێ

دەبــوو، چونكــە بــە بڕوای ماركــس هەموو 

فەیلەســووفەكان  نووســینانەی  ئــەو 

كــە  بــوە،  میســالیانە  تێڕوانینێكــی 

بەشــخوراو  چینــی  دادی  ئەمەیــش 

پێشــەوەی  لــە  كرێــكار  چینــی  كــە 

تێڕوانینــی  نــادات،  بەشــخوراوەكانە 

ماركســدا  فەلســەفەی  لــە  ماتریالیــزم 

گرتبــوە  بابەتانــەی  ئــەم  ڕوونــی  بــە 

خــۆی و شــیكردنەوەی فیكــری ڕوون و 

بریتیــن  بــۆ كــردوە، كــە  ڕاشكاویشــی 

terry eagleton
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لــە: واقیعــی كۆمەاڵیەتــی یــان بوونــی 

ــیاری  ــی)Social Being(، هۆش كۆمەاڵیەت

 ،)Socia Consciousness(كۆمەاڵیەتــی

 Social(پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتــی - ئابووری

نامۆبــوون   ،)Economic Formation

 Economic(ژێرخــان  ،)Alienation(

 ،)Superstrure(ســەرخان(  ،)Basis

 Mode(بەرهەمهێنــان شــێوازی 

هێــزی   ،)of Production

 ،)Forces of Production(ــان بەرهەمهێن

 Relations(پێوەندییەكانــی بەرهەمهێنــان

ئەمانەیشــی  هەمــوو   ،   )Production

بــە ڕوونــی شــیكردۆتەوە بــە تایبــەت 

نێــوان  دەكەوێتــە  ناكۆكــی  كاتێــك 

هێــزی بەرهەمهێنــان و پێوەندییەكانــی 

كاریگــەری  هەروەهــا  بەرهەمهێنــان، 

ــزی  ــە هێ ــان ل ــی بەرهەمهێن پێوەندییەكان

لــە  هەوڵیــداوە،  ماركــس  بەرهەمــدا، 

هەمــوو ئەمانــەدا پێكهاتەیەكــی نوێــی 

ــووری،  ــی ئاب ــی و بەرهەمهێنان كۆمەاڵیەت

ــتەمێكی  ــە سیس ــۆی ل ــە خ ــە دی ك بێنێت

دەبینێتــەوە.  سۆسیالیســتیدا 

ــە دیالەكتیكــی   ڕاســتە ماركــس ســودی ل

فیۆربــاخ  ماتریالییەكــەی  و  هیــگڵ 

وەرگرتــوە، بــەاڵم ماركــس هــەر دووكیانــی 

ــەر  ــەوە، ه ــی كردوونەت ــڕاوە و قڵپ وەرگێ

ــش ماركــس سۆســیالیزم  ــوو چــۆن پێ وەك

ــاوی  ــیالیزمێكی تۆب ــەاڵم سۆس ــوو، ب هەب

سۆسیالیســتی  هــات  ماركــس  هەبــوو، 

زانســتی لــە فەلســەفەدا جێگیــر كــرد، 

بۆیــە ماركــس بــە تونــدی فەلســەفەكانی 

و  ڕەخنــە  بــەر  داوەتــە  خــۆی  پێــش 

شــیكردنەوەی زانســتییانە و، ڕوونیشــی 

دەكاتــەوە، كــە میســالیەتی ئەڵامنــی كــە 

هیــگڵ ڕابەرایەتــی دەكات و ماتریالیــەت 

كــە فیۆربــاخ پێشــەواكەیەتی، ناتوانــن 

karl marx
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بــە  هیــگڵ  بكــەن،  ئــازاد  مرۆڤــەكان 

مێــژوو  وایــە:  پێــی  كــە  هەڵەداچــوە 

بــە تواندنــەوە لــە –خــود هۆشــیاری- 

بــە وێنــەی –رۆحــی ڕۆح- یــان ڕۆحــی 

جیهــان، كۆتاییــی پــێ بێــت، نەخێــر وا 

نییــە، چوكــە هــەر قۆناغێــك بەرهەمێكــی 

لــە  كۆمەڵێــك  وێنــەی  بــە  مــادی 

هێزەكانــی بەرهەمهێنــان و پێوەندییەكــی 

ــەڵ رسوشــت  ــوو لەگ ــەی پێكهات مێژوویان

و لــە نێــوان كەســەكاندا دەگرێتــەوە، كــە 

ــەر  ــتی ه ــە دەس ــینانەوە دەدرێت ــە پێش ل

هێــزە  لــە  كەڵەكەبــوەكان  نەوەیــەك، 

بەرهەمهێنــەرەكان كــە لــە الیــەن نــەوەی 

نوێــوە دەگۆڕێــت، بــەاڵم هەلومەرجــی 

ژیانیــش بــۆ ئــەم نەوەیــە لــە بــار دەكات 

و دۆزینەوەیەكــی دیــار و خەســڵەتێكی 

تایبەتــی دەداتێ، ئــەم تێگەییشــتنە دەری 

دەخــات بــە هەمــان ڕادە كــە ئینســانەكان 

هەلومــەرج و دەورانــەكان پێــك دەهێنــن، 

هەلومــەرج و دەورانەكانیــش ئینســانەكان 

پێــك دەهێنێــت . هــەر ئەمەیــش بــوو لــە 

ڕوانگــەی ماركســەوە، ئاییــن بــە هیــچ 

ــە، وەك  ــژوو نیی ــەری مێ ــێوەیەك بزوێن ش

هیــگڵ وای بــۆ دەچــوو، بەڵكــوو مــرۆڤ 

بزوێنــەری ئایینیشــەو مێژوویشــە. 

ماركــس،  فەلســەفەی  گشــتی  بــە 

گرینگییەكــەی لەوەدایــە، هەمــوو ئــەو 

ــە الیــەن  خەیاڵپاڵوییــەی پێــش ماركــس ل

ــە  ــا دەگات ــوو ت ــووفەكانەوە هەب فەیلەس

هیــگڵ، ماركــس هەمــووی ســەراوبن كــرد 

و، واقیعبینانەتر فەلســەفەكەی داڕشتەوە، 

كــە مــرۆڤ لــە ناویــدا گەورەتریــن و 

واتــە  بێــت.  ســەرمایە  بەهاتریــن  پــڕ 

و  گۆڕانكارییــەكان  چەقــی  مــرۆڤ 

ــە  ــر. بۆی ــەك شــتێكی ت ــژوە، ن ــی مێ چەق

پێــی وابــوو چینــی پرۆلیتاریــا كــە بــۆ 

خــۆی چینێكــی شۆڕشــگێڕە، لــە نێــوان 

بەرهەمهێنانــدا،  ئامێرەكانــی  هەمــوو 

ــە .  ــی هەی ــای بەرهەمهێنان ــن توان زۆرتری

ــوو  ــە هەم ــەوە نیی ــای ئ ــەوە مان ــەاڵم ئ ب

ــر  ــە ژێ ــس بخەین ــش مارك فەلســەفەی پێ

پێچەوانــەوە،  بــە  بەڵكــوو  ســفرەوە، 

هیــگڵ  بــۆ  ورد  خوێندنەوەیەكــی  تــا 

لــە  و  دیالەكتیكییەكــەی  الیەنــە  لــە 

ــە  ــە الیەن ــاخ ل ــەوە فیۆرب ــی تریش الیەك

ماتریالییەكەیــەوە نەكەیــن، زۆر ئەســتەمە 

ــن  . چونكــە  ــە ماركــس تێبگەی ــن ل بتوانی

ڕەخنــەی  تونــدی  بــە  كاتێــك  ماركــس 

ــوە،  ــۆی گرت ــش خ ــەفەكانی پێ ــە فەلس ل

كردوەتــەوە،  شــی  ڕوانگەیــەوە  لــەو 

ــوو،  ــووفەكانی پێش ــوو فەیلەس ــە هەم ك

ــردن و  ــی ب ــەرەو گەندەڵ ــەفەیان ب فەلس

غافڵكــردن و هەڵخەڵەتاندنــی خەڵكــی 

تەنیــا  ماركــس  بــڕوای  بــە  بــردوە، 

سۆســیالیزمی زانســتییە كــە كۆمەڵگایــەك 

پێــك دەهێنێــت كــە مــرۆڤ تێیــدا نابێــت 

و  هێــز  و  كــەس  هیــچ  كۆیلــەی  بــە 

ــگا  ــەو كۆمەڵ ــا ل ــت تەنی ــك. كەوابێ الیەنێ

سۆسیالیســتییەیە كــە مــرۆڤ لــە جەبــری 

خەســاركردن و ڕووخاندنــی كەســایەتی و 

هێــزی كاری خــۆی ڕزگاری دەبێــت. 

پەراوێزەکان:

بــوو-  العلــی مقبــل، ماركــس كــێ  1 - د. عبــد 

گــۆڕی،  جیهانــی  چارەنووســی  كــە  كتێبێــك 

ــدەری،  ــەواد حەی ــی – ج ــد ماراب ــی: مەجی وەرگێڕان

و  فیكــر  بــۆ  ئایدیــا  دەزگای  باڵوكراوەكانــی  لــە 

ل7.  ،2015 ســلێامنی،  لێكۆڵینــەوە، 

2 - د.عبداعلی مقبل، سەرچاوەی پێشوو، ل43.  

3 - فوئــاد ســدیق، فەلســەفە-پێش فەلســەفە تــا 

مردنــی نیچــە-، هەولێــر، نــەورۆزی 2015، ل279  

نێــوان  جیاوازیــی  ماركــس،  هایرنیــش  كارل   -  4

ئەپیكــۆر،  و  دیموكریــت  فەلســەفەی رسووشــتی 

راگەیانــدن،  و  رووناكبیریــی  بــۆ  دوارۆژ  دەزگای 

   .2016

5 - كارل ماركــس، حــول املســألة اليهوديــة، ت: نائلــة 

الصالحــي، بــدون ســنة الطبــع.  

ــام  ــس لع ــات كارل مارك ــس، مخطوط 6 - كارل مارك

ــة  ــى، دار الثقاف ــتجري مصطف ــد مس 1844، ت: محم

الجديــدة، 1974.   

7 - كارل ماركــس – فريدريــش انجلــز، األيديولوجيــة 

ــام  ــق، ع ــدار دمش ــوب، ال ــؤاد ري ــة، ت: د.ف األملاني

  .1976

البیــان  انجلــز،  ماركس-فریدریــش  كارل   -  8

رشيــح،  محمــود  وتقديــم:  ترجمــة  الشــیوعي، 

  .  2000 عــام  منشــوراتالجمل، 

9  - ماركــس، رأس  املــال، دار التقــدم، موســكو، 

ترجمــە: دكتــور فهــد كــم نقــش، دار التقــدم، الجــزء 

.1985 األول، 

ــكو،  ــدم، موس ــال، دار التق ــس، رأس  امل 10   - مارك

ت: دكتــور راشــد الــرباوى، مكتبــة النهضــة املرصيــة، 

ــاين، 1947.  الجــزء الث

11 - كارل ماركــس، رأس  املــال – نقــد األقتصــاد 

الســيايس، اعــده للنــرش: فريدريــك انجلــز، ت: فالــح 



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 82
ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

No.(70 - 71) December .2018

عبدالجبــار، دار الفــارايب، ط 1، 2013   

12  - فوئــاد ســدیق، فەلســەفە، ســەرچاوەی پێشــوو 

، ل 282.

ــور  ــة واألســتاذ الدكت ــور عــي ليل 13 - األســتاذ الدكت

محمــد الجواهريــو األســتاذة الدكتــورة عايــاء شــكري، 

عــامن، دار املســرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة، ط 1 

، 2010، ص 15.  

14 - ئەریــك فــرۆم ، چەمكــی مــرۆڤ الی ماركــس، 

ســلێامنی،  ســابیر،  جەمــال  ئــارام  وەرگێڕانــی: 

  . 2005، ل34-33  چــڕا،  چــوار  چاپخانــەی 

15 - ئەریــك فــرۆم ، چەمكــی مــرۆڤ الی ماركــس، 

ســەرچاوەی پێشــوو، ل 34 – 35 .  

16 - د.عبدالوهــاب الكيــايل، موســوعة السياســة، 

مجموعــة مــن املشــاركني، الجــزء الخامس ، املؤسســة 

ــرش، ط 4 ، 1999، ص626    ــات والن ــة للدراس العربي

كۆمەاڵیەتیــی  تیــۆری  گیدینــز،  ئەنتۆنــی   -  17

هاوچــەرخ و ســەرمایەداری –خوێندنەوەیــەك بــۆ 

كارەكانــی ماركــس و دۆركایــم و ڤیبــەر-، وەرگێڕانــی: 

و  چــاپ  بــۆ  ئاودێــر  ناوەنــدی  شــوانی،  ئــارام 

ل53    ،2016 هەولێــر،  باڵوكردنــەوە، 

كۆمەاڵیەتیــی  تیــۆری  گیدینــز،  ئەنتۆنــی   -  18

هاوچــەرخ و ســەرمایەداری، ســەرچاوەی پێشــوو، 

. ل 59  

19 - تێــری ئیكڵتــۆن، بۆچــی ماركــس لــە ســەر حەق 

دەزگای  محەمــەد،  پێشــڕەو  وەرگێڕانــی:   ، بــوو؟ 

ــەوە، 2015، ل 225.   ــر و باڵوكردن ــۆ فیك ــا ب ئایدی

ــم  ــكا، معج ــورج البی ــان و ج ــن سوس ــرار ب 20 - جی

املاركســیە النقــدی، ترجمــة : جامعیــة، دار الفارابــی-

بیــروت ودار محمــد علــی للنرش-تونــس، ط1، 2003 

، ص1140  

21 - االســتاذ الدكتــور احســان محمــد الحســن، 

العربيــة  الــدار  االجتــامع،  علــم  موســوعة 

  .  546 ص   ،  1999  ،  1 ط  بــريوت،  للموســوعات، 

22 - الدكتــور خــر زكريــا، نظريــات سوســيولوجية، 

دار األهــايل للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ســوريا-

ــق، ط 1 ، 1998، ص64.   دمش

23- https: //ar.wikipedia.org/wiki-   

24 - الدكتــور خــر زكریــا، نظريــات سوســيولوجية، 

نفــس املصــدر الســابق، ص64.  

واألســتاذ  ليلــة  عــي  الدكتــور:  األســتاذ   -  25

ــاء  ــاتذة الدكتورةعلي ــري واألس ــد الجوه الدكتورمحم

ــرية،  ــايف، دار املس ــي والثق ــري االجتامع ــكري، التغ ش

ص15.    ،2010  ،  ،  1 ط  عــامن، 

البیــان  انجلــز،  فریدریــش   – ماركــس  كارل   -  26

ص37.   الســابق،  املصــدر  الشــیوعی، 

27- Marx,K. Selected writings in Sociology 

and Social Philosophy. Pelican Book, Middle 

sex, 1997, p.203

28- Ibid., P. 211. -

29 - االســتاذ الدكتــور احســان محمــد الحســن، 

ــرش،  ــل للن ــة، دار وائ ــة املتقدم ــات االجتامعي النظري

عــامن، ط 1 ، 2005 ، ص 131.  

30 - د. محەمــەد شــوانی، سۆســیۆلۆژیای چینــە 

كۆمەاڵیەتییــەكان، باڵوكراوەكانــی كتێبخانــەی ئاوێــر، 

ــەم، 2012 ، ل122.   ــی یەك ــر، چاپ هەولێ

31- Marx,K. and F.Engels. The Socialist 

Revolution, Moscow, Progress publishers, 

1998, p.11. -   

32 - كارل ماركس-فریدریــك انجلــز، اآليديولوجيــة 

ــوو.   ــەرچاوەی پێش ــة، س األملاني

البیــان   ، انجلــز  فریدریــك   – ماركــی  كارل   -  33

ل38-37.   پێشــوو،  ســەرچاوەی   ، الشــیوعی 

34- Karl Marx: from trier to Highgate. 

Yuille,Judith. Highgate Cemetery .1991.  

35 - كارل ماركــس، بــؤس الفلســفة –رد عــى فلســفة 

ــى،  ــتحري مصطف ــد مس ــربودون -، ت: نحم ــؤس ل الب

بــريوت، دار الفــارايب، ط 3 ، 2007  

36 - كارل ماركــس، بــؤس الفلســفة- رد عــى فلســفة 

البــؤس لــربودون -، ت: حنــا عبــود، دار دمشــق 

للطباعــة والنــرش، ط 1 ، 1972   

37 - تیــم دیالنــی، تیۆرە كالســیكەكانی كۆمەڵناســی-

خالیــد  وەرگێڕانــی:  بەكارهێنــان-  و  لێكۆڵینــەوە 

شــێخی، دەزگای بیریــار بــۆ باڵوكردنــەوە، ســەقز، 

چاپــی 1 ، 1395 ی هەتــاوی ، ل 197.  

كالســیكەكانی  تیۆرییــە   ، دیالنــی  -تیــم   38

  .199 ل  پێشــوو،  ســەرچاوەی   ، كۆمەڵناســی 

39 - الدكتــور خــر زكریــا، نظريــات سوســيولوجية، 

نفــس املصــدر الســابق، ص70.  

40 - كارل ماركس-فریدریــك ئەنگلــس، ئایدیۆلۆژیای 

ئەڵامنــی، وەرگێڕانــی: ســەالم مــارف، چاپــی یەكــەم، 

2001 ، ل30  

41 - الدكتــور خــر زكریــا، نظريــات سوســيولوجية، 

املصــدر نفســە ، ص72.   

ئەنگلــس،  فریدیــرك   – ماركــس  كارل   -  42

ــی، ســەرچاوەی پێشــوو، ل58.  ــای ئەڵامن ئایدیۆلۆژی

43 - ارنســت فیــرش، هكــذا تكلــم ماركــس حقــا، ت: 

ــودة، ط 1 ، 1973  ــريوت ، دار الع ــاين، ب ــد عيت محم

، ص90 .  

44 - بلیخانــوف، القضايــا األساســية يف االشــراكية، 

ت: حنــا عبــود، دار دمشــق للطباعــة والنــرش، 1973، 

ص10.  

دامەزرێنــەران و ســەرهەڵدانی   ، بۆتــۆڵ  د.   -  45

شــەریفی،  فەریــد  وەرگێڕانــی:  كۆمەڵناســی، 

ســەردەم،  پەخشــی  و  چــاپ  دەزگای  ســلێامنی، 

ل86-85.    ،2005



83

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )71 - 70( ساڵی پانزەیەم 

سەرچاوەكان
بە زمانی كوردی

1- د. عبــد العلــی مقبــل، ماركــس كــێ بــوو- 

گــۆڕی،  جیهانــی  چارەنووســی  كــە  كتێبێــك 

وەرگێڕانــی: مەجیــد مارابــی – جــەواد حەیــدەری، 

لــە باڵوكراوەكانــی دەزگای ئایدیــا بــۆ فیكــر و 

 .2015 ســلێامنی،  لێكۆڵینــەوە، 

2-فوئــاد ســدیق، فەلســەفە-پێش فەلســەفە تــا 

مردنــی نیچــە، هەولێــر، نــەورۆزی 2015. 

نێــوان  جیاوازیــی  ماركــس،  هایرنیــش  كارل   -3

فەلســەفەی رسوشــتی دیموكریــت و ئەپیكــۆر، 

ڕاگەیانــدن،  و  ڕووناكبیــری  بــۆ  دواڕۆژ  دەزگای 

 .2016

د. محەمــەد شــوانی، سۆســیۆلۆژیای چینــە   -4

كتێبخانــەی  باڵوكراوەكانــی  كۆمەاڵیەتییــەكان، 

ئاوێــر، هەولێــر، چاپــی یەكــەم، 2012. 

5- تیــم دیالنــی، تیۆرە كالســیكەكانی كۆمەڵناســی-

لێكۆڵینــەوە و بەكارهێنــان- وەرگێڕانــی: خالیــد 

ــەوە، ســەقز،  ــۆ باڵوكردن ــار ب شــێخی، دەزگای بیری

ــاوی.  ــی 1،  1395ی هەت چاپ

6- كارل ماركس-فریدریــك ئەنگلــس، ئایدیۆلۆژیای 

چاپــی  مــارف،  ســەالم  وەرگێڕانــی:  ئەڵامنــی، 

یەكــەم، 2001. 

7-تێــری ئیگڵتــۆن، بۆچــی ماركــس لــە ســەر حــەق 

پێشــڕەو محەمــەد، دەزگای  بــوو؟، وەرگێڕانــی: 

ــەوە، 2015.  ــر و باڵوكردن ــۆ فیك ــا ب ئایدی

ســەرهەڵدانی  و  دامەزرێنــەران  بۆتــۆڵ،  د.   -8

شــەریفی،  فەریــد  وەرگێڕانــی:  كۆمەڵناســی، 

ســلێامنی، دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم، 

 .2005

كۆمەاڵیەتیــی  تیــۆری  گیدینــز،  ئەنتۆنــی   -9

–خوێندنەوەیــەك  ســەرمایەداری  و  هاوچــەرخ 

ڤیبــەر،  و  دۆركایــم  و  ماركــس  كارەكانــی  بــۆ 

ــۆ  ــر ب ــدی ئاودێ ــوانی، ناوەن ــارام ش ــی: ئ وەرگێڕان

 .2016 هەولێــر،  باڵوكردنــەوە،  و  چــاپ 

ــك فــرۆم، چەمكــی مــرۆڤ الی ماركــس،  10-ئەری

ســلێامنی،  ســابیر،  جەمــال  ئــارام  وەرگێڕانــی: 

 .2005 چوارچــرا،  چاپخانــەی 

بە زمانی عەرەبی
11-كارل ماركــس، حــول املســألة اليهوديــة، ت: 

ــع. ــنة الطب ــدون س ــي، ب ــة الصالح نائل

12-كارل ماركــس، مخطوطــات كارل ماركــس لعــام 

1844، ت: محمــد مســتجري مصطفــى، دار الثقافــة 

الجديــدة، 1974. 

انجلــز،  فريدريــش   – ماركــس  13-كارل 

ــدار  ــة، ت: د. فــؤاد ايــوب، ال ــة األملاني األيديولوجي

 .1976 عــام  دمشــق، 

البیــان  انجلــز،  ماركس-فریدریــش  14-كارل 

رشيــح،  محمــود  وتقديــم:  ترجمــة  الشــیوعي، 

2000 عــام  منشــوراتالجمل، 

التقــدم، موســكو،  املــال، دار  15-ماركــس، رأس 

ترجمــە: دكتــور فهــد كــم نقــش، دار التقــدم، 

 .1985 األول،  الجــزء 

16-ماركــس، رأس املــال، دار التقــدم، موســكو، ت: 

ــة،  ــة املرصي ــة النهض ــرباوى، مكتب ــد ال ــور راش دكت

ــاين، 1947.  الجــزء الث

املــال – نقــد األقتصــاد  17-كارل ماركــس، رأس 

الســيايس، اعــده للنــرش: فريدريــك انجلــز، ت: 

 .2013  ،1 ط  الفــارايب،  دار  عبدالجبــار،  فالــح 

ــة،  ــوعة السياس ــايل، موس ــاب الكي 18-د. عبدالوه

الخامــس،  الجــزء  املشــاركني،  مــن  مجموعــة 

املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش، ط 4، 1999. 

ــكا، معجــم  ــن سوســان و جــورج البی ــرار ب 19-جی

دار  جامعیــة،  ترجمــة:  ســلنقدی،  سلامركســیە 

الفارابی-بیــروت ودار محمــد علــی للنرش-تونــس، 

 .2003 ط1، 

20-االســتاذ الدكتــور احســان محمــد الحســن، 

العربيــة  الــدار  االجتــامع،  علــم  موســوعة 

 .1999  ،1 ط  بــريوت،  للموســوعات، 

ــة  ــايل للطباع ــا، دار األه ــر زكري ــور خ 21-الدكت

والنــرش والتوزيــع، سوريا-دمشــق، ط 1، 1998. 

ــة،  ــوعة السياس ــايل، موس ــاب الكي 22-د. عبدالوه

الخامــس،  الجــزء  املشــاركني،  مــن  مجموعــة 

املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش، ط 4، 1999. 

23-األســتاذ الدكتــور: عــي ليلــة واألســتاذ الدكتــور 

عليــاء  الدكتــورة  واألســاتذة  الجوهــري  محمــد 

شــكري، التغــري االجتامعــي والثقــايف، دار املســرية، 

عــامن، ط 1، 2010. 

24-االســتاذ الدكتــور احســان محمــد الحســن، 

النظريــات االجتامعيــة املتقدمــة، دار وائــل للنــرش، 

عــامن، ط 1، 2005. 

عــى  –رد  الفلســفة  بــؤس  ماركــس،  25-كارل 

فلســفة البــؤس لــربودون، ت: محمــد مســتحري 

 2007  ،3 ط  الفــارايب،  دار  بــريوت،  مصطفــى، 

عــى  رد  الفلســفة-  بــؤس  ماركــس،  26-كارل 

فلســفة البــؤس لــربودون، ت: حنــا عبــود، دار 

 1972  ،1 ط  والنــرش،  للطباعــة  دمشــق 

27-ارنســت فیــرش، هكــذا تكلــم ماركــس حقــا، ت: 

محمــد عيتــاين، بــريوت، دار العــودة، ط 1، 1973. 

ــراكية،  ــية يف االش ــا األساس ــوف، القضاي 28-بلیخان

ت: حنــا عبــود، دار دمشــق للطباعــة والنــرش، 

 .1973

29-األســتاذ الدكتــور عــي ليلــة واألســتاذ الدكتــور 

عايــاء  الدكتــورة  األســتاذة  الجواهريــو  محمــد 

والتوزيــع  للنــرش  املســرية  دار  عــامن،  شــكري، 

 ،2010  ،1 ط  والطباعــة، 

بە زمانی ئینگلیزی
30-https: //ar. wikipedia. org/wiki 

31-Karl Marx: from trier to Highgate. 

Yuille,Judith. Highgate Cemetery. 1991. 

32-Marx,K. Selected writings in Sociology 

and Social Philosophy. Pelican Book, 

Middle sex, 1997, 

33-Marx,K. and F. Engels. The Socialist 

Revolution, Moscow, Progress publishers, 

1998. 


