ماتریالیزمی مێژوویی الی ماركس

بادینان محەمەد

ژیانی ماركس
كارڵ ماركــس لــە مانگــی مــەی ســاڵی 1881
لــە شــاری تریێــر لــە ئەڵامنیــا لەدایكبــووە،
لــەڕووی ئایینییــەوە لــە بنەماڵەیەكــی
جولەكــە بــووە ،بــەاڵم دواتــر خــۆی دەبێــت
بــە مەســیحییەكی پرۆتســتانت .لەڕاســتیدا
ئەمــە تەنهــا لەبــەر بــاری ئەمنیــی خــۆی
بــووە ،ئەگینــا ئایــن الی ئــەو پرســێكی
گرنــگ نەبــووە ،تەنانــەت ســەبارەت
بــە ئاییــن دەڵێــت (ئاییــن ئەفیــون و
ســڕكەری گەالنــە) .باوكــی یاســاناس بــووە
و لــە بنەماڵەیەكــی بــۆرژوا بــوون ،باوكــی
هەمیشــە هەوڵــی ئــەوەی داوە كوڕەكــەی
لــە چەرمەســەریی ژیــان بەدووربێــت و لــە
هەوڵــی ئــەوەدا بــووە ژیانێكــی خۆشــی بــۆ
دابینبــكات ،ماركــس لــە ســاڵی  1835لەژێــر
كاریگەریــی باوكــی مــاف دەخوێنێــت،
بــەاڵم دوای مردنــی باوكــی لــە ســاڵی 1838
ئینجــا بــەرەو خوێندنــی فەلســەفە دەچێــت
تــا ســاڵی  1841پلــەی دكتــۆرا وەردەگرێــت
لــەو بــوارەدا .ماركــس وەك هــەر مرۆڤێكــی
دیكــەی ســەر ئــەم ڕووی زەوییــە عاشــق بــە
كچێــك دەبێــت بــە نــاوی (یەنــا برتاجینــی
ڤــۆن) كــە شــازادەی پروســیا بــوو ،دوای
حــەوت ســاڵ لــە پەیوەنــدی ژیانــی
هاوســەری پێكدێنێــت لــە ســاڵی .1843
ماركــس بــە نووســینی وتــاری وروژێنــەر لــە
رۆژنامــەی ( )Rheiniche zeitungژیانــی
خــۆی گــۆڕی بــەرەو نەهامەتــی ،كارێكــی
وەهــای كــرد كــە وەك كەســێكی مەنفــی

بــژی .ســاڵی  1843دەچێــت بــۆ پاریــس،

كــردووە و كتێبەكانــی تێكــەڵ و

لــەوێ فرەدریــك ئەنگڵــس دەناســێت و

بــەراورد كــردووە ،لــەم هەلومەرجــەدا

دواتــر دەبێتــە هاورێــی گیانــی بــە گیانــی،

كاریگــەر دەبێــت بــە دوو فەیلەســوفی

لــە ســاڵی  1845لــە فەرەنســا دەردەكرێــت،

لێکــدژ لــەڕووی ئایدۆلۆژییــەوە ،لــەم

دواتــر پەنــا دەباتــە بــەر واڵتــی بەلژیــكا،

نێوەنــدەدا ماركــس دەردەکەوێــت و

بــەاڵم لەوێشــدا دەردەكرێــت بۆیــە

بنەمــای فەلســەفەكەی دادەمەزرێنێــت،

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەڵامنیــا ،بــەاڵم رێگــە

هەرچەنــدە ماركــس كارێكــی نوێــی كــرد لــە

نــادەن لــەوێ مبینێتــەوە ،بۆیــە لەســەر

فەلســەفەدا ،بــەاڵم زیاتــر گونجــاوە بڵێیــن

داوای ئەنگڵســی هاورێــی ڕوودەكاتــە

ئاوێتەکردنێکــی ئەنجامــدا لــە نێــوان دوو

لەنــدەن تــا مردنــی لــە ســاڵی  1883لــەوێ

شــت ،كــە پێشــر هەبــوون ،ئەمــەش بــۆ

دەمێنێتــەوە.

بەشــێ لــە فەیلەســوفان ڕاســتە.

ماركــس لــە ســاڵی  1837ســەردانی بنكــەی

هیــگڵ ( )1831-1770فەیلەســوفێكی

دكتۆرەكانــی بەرلینــی كــرد و لەوێــدا

ئەڵامنییــە و فەلســەفەكەی ئایدیالیزمــی

لەگــەڵ الیەنگرانــی هیــگڵ ئاشــنا بــوو،

دیالەكتیكییــە ،ماركــس دیالەکتیكەكــەی

ئەمــە بــە ســەرەتای تێكەڵبوونــی ماركــس

لــە هیــگڵ وەرگرتــووە ،بــەاڵم ســەبارەت

دادەنرێــت لەگــەڵ فەلســەفەی هیــگڵ و

بــە ئایدیالیزمەكــەی هیــگڵ ،مارکــس

زۆریــش كاریگەریــی هەبــووە لــە ســەری و

پێچەوانەكــەی

كــە

تەنانــەت بەشــێك لــە فەلسەفەكەشــی لــە

ماتریالیزمــە و ئــەو وتەیەشــی هەیــە كــە

هیگڵــەوە وەرگرتــووە ،وەك لێــی دەگێرنــەوە

دەڵێــت (فەلســەفەی هیــگڵ لەســەر ســەر

زۆر حــەزی بــە خوێندنــەوە كــردووە و

بــوو مــن هێنامــەوە ســەر پــێ) ،كەواتــە

بــە شــێوەیەكی بــەردەوام دەچــوو بــۆ

ماركــس لــە الیــەك دژی هیــگڵ بــووە و

كتێبخانــەی ( )british miusumلــەوێ

لــە الیەكــی تــرەوە بەشــێكی فەلســەفەكەی

دەمایــەوە تــا كاتــی داخســتنی كتێبخانەكــە،

قبوڵكــردووە.

ئــەم چــاالك بوونــەی ماركــس و دەركەوتنــی

فۆیەربــاخ ( )1872-1804فەیلەســوفێكی

وەك كەســێكی یاخــی و خــاوەن بیــری

ئەڵامنییــە و فەلســەفەكەی ماتریالیزمــی

شۆڕشــگێڕی وەهــای كــرد ژیانــی لــە

ئەنرتۆپۆلۆژیایــە ،ماركــس بەشــێك لــە

نەهامەتیــدا بەرێتــە ســەر.

فەلســەفەكەی لێــوە وەرگرتــووە كــە

وەردەگرێــت،

ماتریالیزمەكەیەتــی،

فۆیەربــاخ

لــە

پێكهاتەی فەلسەفەكەی

وانەبێژییەکانــی هیــگڵ ئامادەبــووە .لــە

وەك لــە تــەوەرەی پێشــوودا ئاماژەمــان

ســاڵی ( )1828-1827كەوتۆتــە گومانكــردن

پێــدا ماركــس زۆر حــەزی بــە خوێندنــەوە

لــە ئایدیالیزمەكــەی هیــگڵ و لــە  1839بــە
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ماركس ملمالنێی
چینایەتی بە بنەمای
بەرەو پێش چوون
و بزووێنەری مێژوو
دەزانێت ،هەموو
كۆمەڵگەیەكیش بە
پێی جیهانبینیی
ئەو ،بەرهەمی
مێژووی ملمالنێی
نێوان چینەکانە،
ئەم ملمالنێیەش
ڕەگەزی سەرەكییە
لە گەشە و
بەرەوپێشچوونی
كۆمەڵگەكاندا

باڵوكردنــەوەی (ڕەخنــە لــە فەلســەفەی

كــە خــۆی لــە ملمالنێــی نێــوان چینەكانــی

مافــی هیــگڵ) بــە یەكجــاری خــۆی دابــڕی

كۆمەڵگــەدا بــە درێژایــی ســەردەمەكان

لــە ئایدیالیــزم ،بــەم پێیــە فۆیەربــاخ بــووە

دەبینێتــەوە ،دەبینیــن كــە كۆیالیەتــی

ماتریالیســت ،كــە بــڕوای وایــە ئــەوە

جێــگای كۆمۆنــەی ســەرەتایی دەگرێتــەوە،

ماددەیــە وەهــادەكات عەقــڵ بیربكاتــەوە.

فیودالــی جێــگای كۆیالیەتــی دەگرێتــەوە،

ئــەم دوو فەیلەســوفەی باســان

ســەرمایەداری جێــگای فیودالــی دەگرێتەوە،

كــردن كاریگەریــی تەواویــان لــە ســەر

سۆســیالیزمیش جێــگا بــە ســەرمایەداری

ماركــس هەبــووە ،بوونەتــە بونیــاد بــۆ

لەقــدەکات ،ئــەم ئاڵوگــۆڕی فۆڕمانــە لــە

فەلســەفەكەی (ماتریالیزمــی دیالەكتیكــی)،

ئەنجامــی دیالەكتیكــەوە بەرهەمدێــت

بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی باســە ئەوەیــە

لــە ناوخــۆی هــەر فۆڕمێكــدا و لــە نێــوان

كــە ماركــس هیــچ كام لــەم دوانــەی بــە

فۆڕمەكانیشــدا ،هــۆكاری جیاوازیــش

ڕەهاییــی قبــوڵ نەكــردووە و بــە ڕەهاییــش

لەنێــوان ئــەم فۆرمانــەدا مادەییــە و

ڕەتینەكردوونەتــەوە ،بەڵكــو ســوودی لــە

ئەمــەش بنەمایــە بــۆ تیۆرەكــەی ماركــس.

هەردووكیــان وەرگرتــووە.

ماركــس ملمالنێــی چینایەتــی بــە بنەمــای
بــەرەو پێــش چــوون و بزووێنــەری مێــژوو

ماتریالزمی مێژوویی

دەزانێــت ،هەمــوو كۆمەڵگەیەكیــش

لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا دوو بــەرە لــە

بــە پێــی جیهانبینیــی ئــەو ،بەرهەمــی

فەیلەســوفان درووســتبوون ،بەرەیەكیــان

مێــژووی ملمالنێــی نێــوان چینەکانــە ،ئــەم

پێیــان وابــوو جیهــان هیــچ نییــە جگــە لــە

ملمالنێیــەش ڕەگــەزی ســەرەكییە لە گەشــە

مادەیەكــی فیزیكــی ،بەرەكــەی تریــان پێــی

و بەرەوپێشــچوونی كۆمەڵگەكانــدا ،ئــەو

وابــوو زەیــن ســەرچاوەی هەمــوو شــتەكانە

ملمالنێیــەش لــەو كاتــەوە دەســتیپێكرد ،كــە

 ،هەندێــک لــە فەیلەســوفان ڕوویــان

سیســتەمی موڵكایەتــی تاكەكــەس هاتــە

كردۆتــە ماتریــال (مــاددە) بــۆ ڕاڤــەی

ئــارا ،كاتێــك موڵكایەتیــی هاوبەشــی زەوی،

مێــژوو ،لــە ناودارترینیــان كــە زۆر جەختــی

نەمــا كۆمەڵگــەكان بەســەر دوو چینــدا

لەســەر ئــەوە كردبێتــەوە كارڵ ماركســە.

دابــەش بــوون.

ماركــس بــە شــێوەیەك ڕاڤــەی مێــژووی

ماركــس لــە الیەکــی تــرەوە پێیوایــە

كــردووە ،كــە مــاددە بریــاڕ دەدات لەســەر

ئەگــەر ئابــووری فاكتــەری درووســتبوونی

دروســتبوونی هەلومــەرج و دیــاردەكان

دەوڵەتــان نەبووبێــت ،ئــەوا هیــچ

و مــادە ڕەوڕەوەی مێــژووە ،بــە گوێــرەی

دەوڵەتێــك لــە مێــژوودا بوونــی نەدەبــوو،

ماركســیزم ،هــۆکارەکان لــە ڕێگــەی

چونكــە لــە هەمــوو بوارەكانــدا فاكتــەری

ئابــووری (ماتریاڵ)ـــەوە راڤەدەكرێــت

ئابــووری کاریگەریــی بەرچــاوی هەبــووە.
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ماتریالیزمی مێژوو الی ماركس

پێشــكەوتن دەكات ،واتــا لــەم دوو الیەنــە

زنجیرەیــەك نەرێكــردن پێكدێــت ،بەجۆرێــك

ێ یاسا دادەمەزرێت
لەسەر س 

یەكیــان دەمێنێتــەوە و سەرەتایەكیشــە بــۆ

كــە سیســتەمە نوێیــەكان سیســتەمە

لــە ناوچوونــی الیەنــە ســەركەووتوەكە،

كۆنــەكان نــەر ێ دەكــەن ،بــەاڵم بــە

الیەنــە شكســتخواردووەكەش ســیفەتە

یەكجــاری نــا ،واتــا هەندێــك لــە بنەماكانــی

باشــەكانی دەمێنێــت واتــا بــە یەكجــاری

سیســتەمە كۆنەكــە دەپارێزێــت .ئــەم

لەناوناچێــت.

زنجیــرە نەرێكردنــەش خــۆی دەبینێتــەوە

یەک :یاسای یەكە لێكدژەكان و
ملمالنی نێوانیان
هەمــوو كات بــۆ ئــەوەی دیالەكتیــك
درووســتبێت ،پێویســتە دژ هەبێــت ،ئەگینــا
دیالەكتیــك درووســت نابێــت و پێشــكەوتن
ڕوونــادات ،واتــا بنەمای درووســتبوونی هەر
گۆڕانێــك لــە قۆناغێكــەوە بــۆ قۆناغێكــی
تــر دیالەكتیكــە ،لــەم ســۆنگەیەوە هەمــوو
شــتێك و هەمــوو دیاردەیــەك دوو الیەنــی
دژبەیەكــی هەیــە ،ئــەم دوو الیەنــە
ناكرێــت بــەردەوام لــە ئاشــتیدا بــن ،بۆیــە
درەنــگ یــان زوو ملمالنــ ێ لــە نێوانیانــدا
درووســتدەبێت ،بــە ســەركەوتنی ئــەو
الیەنــە كۆتایــی دێــت كــە گوزارشــت لــە

لــە نەرێكردنــی كۆمۆنــەی ســەرەتایی

دوو :یاسای گواستنەوە لە كەڵەكەبوونی
چەندایەتییەوە بۆ گۆڕانی چۆنایەتی

نەرێكردنــی كۆیالیەتــی لەالیــەن سیســتەمی

ماركــس پێیوایــە كاتێــك گۆڕانكارییــە

فیودالییــەوە ،نەرێكردنــی فیودالــی لەالیەن

چەندایەتییــەكان كەڵەكــە دەبــن و

سیســتەمی ســەرمایەداری و نەرێكردنــی

زیــاد دەكــەن ،ئــەوا مەرجــە گۆرانــكاری

ســەرمایەداری لەالیــەن سۆســیالیزمەوە.

لەالیــەن سیســتەمی كۆیالیەتییــەوە،

چۆنایەتیــش رووبــدات ،لێــرەدا مەبەســت
ئەوەیــە بــۆ گۆڕانــی هــەر قۆناغێــك ،یــان
بارودۆخێــك زیاتــر لــە هۆكارێــك هەیــە،
كــە ئەمــە چەندایەتییەكەیــە ،كاتێــك

سەرچاوەكان:

ئــەم هۆكارانــە زیاددەبــن و

-1ماركــس ژیــان و كارە زانســتیەكانی (شــۆرش

كەڵەكــە دەبــن دەســت دەدەنــە

ئەحمــەد گەرمیانــی).

دەســتی یەكــر ،فۆرمێكــی نــوێ

-2كورتــە مێــژووی فەلســەفە (مەحمــود مــەال

بەرهەمدێنــن ،ئەمــەش گۆڕانــە

عــززەت).

چۆنایەتییەكەیــە .بــۆ منوونــە

-3فیلســۆفەكانی مۆدێرنیتــە لــە دیكارتــەوە تــا

كاتێــك شۆڕشــێك ڕوودەدات

هایدگێــر (بێرت ـران ڤێرژۆلــی).

ئــەوا مەرجــە زیاتــر لــە هۆكارێــك

-4كارل ماركــس و ئەفالتــون لــە تۆتالیتاریزمــی

هەبێــت ،بــە كۆتایــی شۆڕشــەكە

فیكــرەوە بــۆ تێرۆركردنــی بەهــای ئــازادی

فۆرمێكــی نــوێ دێتــە ئــاراوە.

(حســێن ســۆران).
-5چەند بابەتێكی فیكری (شوان ئەحمەد).

سێ :یاسای نەرێكردنی نەرێ

-6قوتابخانە فەلسەفیەكان (میهرداد میهرین).

ئــەم یاســایە ئاراســتەی گشــتیی

-7خوداوەندانــی هــزری سیاســی (لیــن و

بەرەوپێشــچوون نیشــاندەدات

لینكســتە ر ) .

لــە تیۆرەكــەی ماركســدا ،مێــژووی

-8فەلســەفەی ماركســیزم (ڤ.پۆدۆســیتنیك و

كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی لــە

یاخود،ڤ.پۆدۆســیتنیك و ســبیزگین).
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