
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ماركسرلكا
 

 تيزةكان دةربارةي فؤيرباخ
 

 
 

 وةرطيِراين بؤ كوردي
 ساالر ِرةشيد

  2 

زةكان دةربارةي فؤيرباختي 
  

  

 :تيزي يةكةم
  

ماترياليزمةكةي  بة _اوي ماترياليزمةكاين هةتا ئيستا كةموكوِريي بنةِرةيت تةو
شت, ئةوةية كة_ رباخيشةوةفؤي)Gegenstand( ,كراو, ةتواقيعييدنياي هةستثي ,

 )تةئةمول(ردبوونةوةووبةشيوةي لييان , )Objekt(شيوةي بابةتتةا بة
)Anschauung( ,بة زةين ,وةي ضاالكي, ندرك دةكريي نةك بة شي

ضةوانةي بة ثي, ليرةوة بؤمان دةرئةكةوي. 1ييمرؤ )موشةخةس(دياريكراوي
 بةآلم تةا ,داوةاليةين ثراتيك   بةئايدياليزم ثةرةي, ماترياليزمةوة

 ي واقيعييضاالكي, تةبيعةيت حالَبة, ضونكة ئايدياليزم, يشيوةيةكي تةجريديبة
,  فؤيرباخ بابةتة كؤنكريتةكاين ئةوي.ناناسيت,  وةك ئةوةي كة هةية,دياريكراو

وةك , ييمرؤبةآلم خودي ضاالكي , كة لةِراستيدا جوداية لة بابةتة فيكرييةكان
لة , هةربؤية. بينيتنا) gegenständliche(ضاالكييةكي بابةتيي و واقيعي

بة , هيض شتيكي تر, يؤريتي ضاالكي جطة لة, )كرؤكي مةسيحييةت(كةيدا ةِراوةث
ثراتيك و دياريي لةكاتيكدا ناِروانيتة , ضاوليناكات,  تةواوي بةشةريييضاالكي
ي طرنطي,  هةربؤية. نةبيت2 مةطةر لة شيوة بازرطانيية ثيسةكةيةوة,ناكات
  .هةست ثيناكات, ))عةمةليي_ ِرةخنةيي((, ))شؤِرشطيِرانةي ((يضاالكي

  

                                                
1 . فارسي(بشري.( 
ثيسي ((فؤيرباخ بة ماناي , ئةلَيت كة, راوة نووس بؤ تيزةكان,ةدالة نووسراوة فارسييةك كة ,لة سةرةتايةك.  2

   .بةوجؤرةي كة جولةكةكان ئةيكةن, ثةيداكردنياين بةماناي ثارة, ))ثراتيك/كار(( ديِروانيية ضةمكي)) جولةكة
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 :تيزي دووةم
   

ِراستييةكي , ييمرؤبريكردنةوةي , مةسةلةي ئةوةي كة ئايا
ؤريي مةسةلةيةكي تي, بةهيض جؤريك,  يان نا(gegenständliche)بابةتيية

حةقيقةت , ثيويستة مرؤظ لة ثراتيكدا. عةمةليية بةلَكوو مةسةلةيةكي ,نيية
 و بةهيزيي بريكردنةوةيقيعيبوون و ياين وا, بسةلَمينيت

 .لةم دنيايةي ئيمةدا,  ئةم بريكردنةوةيةDiesseitigkeit(3(بووينهة
, مشتومِركردن لةسةر واقيعيبوون و نةبووين بريكردنةوةي دابِراو لة ثراتيك

  . ثةتيية4الستييمةسةلةيةكي سكو
  

 :تيزي سييةم
  

رج و ثةروةردةية و كة ثييواية خةلَك بةرهةمي هةلومة,  ماترياليستيي5تيؤري
, ؤِردريتثيويستة هةلومةرج و ثةروةردة بط, لةوبِروايةداية كة بؤ طؤِريين خةلَك

ؤِريت و ئةوة خودي  هةلومةرج ئةطخةلَكةخودي  ئةوة كة, ئةوة فةرامؤش ئةكات
لة ِروانطةي تيؤريكي .  كة ثيويسيت بة ثةروةردة هةية,ثةروةردةكةرة

, كة يةكيك لةو دوو بةشة, ئةبيتة دوو بةشةوةةلَطة كؤم, ةوة بة ناضاريئاوةهايي
  ).لةالي ِرؤبةرت ئةوين, بؤمنوونة(كؤمةلَطة باآلترة خودي لة 

                                                
ريكردنةوةدا ب"و لة دةقة فارسييةكةدا لةبةرامبةر " هةبوون"ئةم وشةية لة دةقة عةرةبييةكةدا لة بةرامبةر .  3

كة بةرامبةر هيض يةكيك لة وشةكاين . ديت, )ئةم اليةنة, دنيا: (بةآلم ئةم وشةية لة ئةلَمانيي بةماناي, هاتووة
ئةم اليةنةي "وشةي , لة دةقة ئةسلَييةكةدا: ثيشةكينووسي وةرطيراوي فارسي ئةلَيت. ئةو دوو  دةقة نايةتةوة

  .ش هاتووة"بريكردنةوة
4 " .scholastic"ت, مةكتةيب يان مةكتةبطةرا, بة ماناي مةدرةسي, وشةيةكي ئينطليزييةدي.  لة دةقة

  ).يةكةدافارسيلة دةقة (اخوندي)عةرةبييةكةدا
5  .doctrine 

 4 

, يان ئالَوطؤِري خؤبةخؤ, ييمرؤبةراووردكردين طؤرِ اين هةلومةرج و ضاالكيي 
ي تةا لة ِرووي ثراتيكي شؤِرشطيِرانةوة دةتوانريت ليي بِروانري و بةشيوةيةك

  .عةقالين دركي ثي بكريت
  

 :تيزي ضوارةم

  

مرؤظ لة خودي خؤي , ةوة دةسثيئةكات كة ئاينيفؤيرباخ لةو واقيع 
جيهانيكي : جيهان ئةكاتة دوو بةشةوة,  لةسةر ئةم بنضينةية,6دوورئةخاتةوة

, كاري ئةو لةو ضوارضيوةيةداية كة. 7كي واقيعييدنيايةئايينيي خةيالَيي و 
. 8لةنيوبةريت,  كة ثايةي جيهاين ئايينييةداي واقيعيدنيايين لة جيهاين ئاي

ئةوا مةسةلةي بنةِرةيت , هةر كاتيك ئةم كارة تةواو بوو,  لةوة بيئاطاية كة,ئةو
 ةئةكاتةوجيا خؤي, ي واقيعييدنيا, لةِراستييدا. 9هةر وةك خؤي ماوةتةوة

الي هةورةكان جيطري  ؤيخ,  سةربةخؤ10ةويكيبةوينةي قةلَةمِر و لةخودي خؤي
كيشة و ناكؤكيية تةا لةسةر بنضينةي ,  ئةم جياكردنةوةية.ئةكات

 :يةكةم, ثيويستةكةواتة . ئةشي شيبكريتةوة, دةروونييةكاين دنياي واقيعيي
/ جيهان(, دواتر بتوانريت تاوةكوو ,درك بكريتلة ناكؤكييةكاين خؤيةوة , جيهان

, بةِريطاي البردين ئةو ناكؤكييانة وةي شِؤشطيِرانة وبة شي) وةرطيِري كوردي
 ,هةروةكوو زانيمان كة خيزاين زةمينيي, بؤمنوونة. بةسةردا ينريتئالَوطؤِري 

                                                
  6                                                                                                  . مرؤظ بة خؤي نامؤ دةبيت. 

 بة ماناي غةيرة secularلة وةرطيِرانة ئينطليزييةكةدا وشةي : لة ثةراويزي دةقة فارسييةكةدا هاتووة ئةلَيت.  7
  .بةكار هاتووة, يان دنيايي, ديين
  8                                   ).  بةثيي دةقة عةرةبييةكة(جيهاين ئاييين ِرابكيشيتةوة بؤ بناغة زةمينييةكةي. 

9  .ئاطاية لةوةي كة بةم كارةش: "لة دةقة فارسييةكةدا ئةلَيز و تواناي خؤيةوة, ئةو بيشتا مةسةلةكة بة هيهي ,
  ".ماوةتةوةلة شويين خؤيدا 

10  .كي سةربةخؤ: "لة دةقة عةرةبييةكةدا ئةلَينةي مةلةكووتيياين, "ملكوت"وشةي , "بةوي :¸شا ,
  .قةرالَ, ئيمثراتؤر, شاهةنشا
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 خيزاين خودي لة ؤرييِرةخنةي تي ئيتر ئةيب, 11ِراز و ينيي خيزاين ئامسانيية
   .ينريتردا ي بةسة ئالَوطؤِري شؤِرشطيِرانة,ثراتيكبة زةمينيي بطريدريت و 

  

 :تيزي ثينجةم
   

بوونةوةي دثةناي بؤ ليوور, بوونة ِرازي 12كة بة بريكرنةوةي ِرووت, فؤيرباخ
بةآلم جيهاين هةستثيكراوي وةك بةرهةمي ثراتيكي , ئةبرد) حسي(هةستيي

  .13دياريكراوي مرؤظ نةدةبيين
  

 :تيزي شةشةم

  

ئةوة [بةآلم , كي مرؤيي دةتوينيتةوةفؤيرباخ ئةطةرضي كرؤكي ئايينيي لة كرؤ
كي دابِراو لة دةرووين تاكي مرؤيي , كة كرؤكي مرؤيي]لةبةرضاوناطريجودا  كاري

كؤي تةواوي , ئةم كرؤكة بؤخؤشي, لةِراستييدا. 14نيية, لة تاكةكاين ديكة
   .15ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانة

  :ناضار ئةبيت كة, تكة ِرةخنة لةم كرؤكة ِراستةقينةية ناطري, فؤيرباخ
1 .ت و بةثيذوو لةبةرضاو نةطريئةو طرميانةيةي كة تاكي مرؤيي يِرةويت مي 

, Gemüt(16(هةسيت ئاييين وا دةِروانيتة ,  لة ئاراداية,دابِراو و جودا لة يةكتر

                                                
 11                          .بةكار هاتووة خيزانة ثريؤزةكة"ي قة عةرةبييةكةدا دةستةواذةلة دة. 

  ).فارسي(انديشة انتزاعي. التفكري ارد.  12
دا , وةك ضاالكيي عةمةيل هةستةكاين مرؤظ, بةآلم جيهاين هةستثيكراوي: لة دةقة عةرةبييةكةدا ئةلَيت.  13

  . نةئةنا
14 .كي موجةِرةدي جياوةنةبوو لة تاكي دابِراو, بةآلم كرؤكي مرؤيي: " لة دةقة عةرةببةكةدا ئةلَينيية, شتي."  
15  . ك لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانة, لةِراستيدا ئةم كرؤكة بؤخؤشي: "لة دةقة فارسييةكةدا ئةلَيكؤمةلَي  ."  

كة لة دةقة " Gemüt"بةآلم وشةي , بةكارهاتووة" ديينِروحي " دةستةواذةي ,لة دةقة فارسييةكةدا.   16
  . سؤز و عاتيفة, هةست, بة زماين ئةلَماين ياين, عةرةبييةكةدا هاتووة

 6 

كرؤكي , سةرئةجنام. 2 . و خؤي بؤخؤي لة ئارادايةكة شتيكي لةطؤِراننةهاتووة
كة ,  كةِريي دةروونيشتيكي يةكثارضةيي بةوينةي" جؤر"ا بةوينةي  تة17مرؤيي

  .لةبةرضاو دةطريت, هةلَطري ثةيوةنديي ِروويت سروشيت تاكةكانن بة يةكترييةوة
  

 :تيزي حةوتةم
  

بةرهةمي , بؤخؤشي)) هةسيت ئايينيي(( نابيين كة ةئةو, فؤيرباخ, بةثيي ئةوة
 شي )وةرطيِري كوردي/ فؤيرباخ ,ياين (يي كة ئةوكؤمةآليةتيية و تاكي ِروويت مرؤ

  .ثةيوةستة ,بة شيوةيةكي كؤمةآليةيت دياريكراوةوة, لةِراستيدا, ئةكاتةوة
  

 :تيزي هةشتةم
  

ِريطةضارةي ذيرانةي . ثراتيكة, لة ناوةِرؤكدا, هةرجؤرة زيندةطييةكي كؤمةآليةتيي
لة ثراتيكي مرؤيي و , سؤفيطةريي دوور خباتةوة لة يؤري تي كةهةموو ينييةكان

  .سةرضاوةي طرتووة, تيطةييشنت لةو ثراتيكة
  

 : تيزي نؤيةم
  

ياين ماترياليزميك كة , باآلترين بةرئةجناميك كة ماترياليزمي تةئةمموليي
   , ئةوةية كة,ثيي بطات,  بة ضاالكيي ثراتيكي دانانيت18ضاالكيي هةستةكان
كؤمةلَطاي ((شيوة تةئةممويل تاكةكاين دابِراو لة يةكتري  ,ضاالكي هةستةكان

   .ن19))مةدةين

                                                
ئاوةلَناوي : "بةكارهاتووة و وةرطيِرةكةي لة ثةراويزدا ئةلَي" وجود بشري" دةستةواذةي ,لة دةقة فارسييةكةدا.  17

  .ياد كراوةبؤي ز, لةاليةن ئةنطلَسةوة" مرؤيي
فعاليت "بةآلم لة دةقة فارسييةكةدا دةستةواذةي ,  بةكارهاتووة"زاراوةي لة دةقة عةرةبييةكةدا .  18

  . بةكارهاتووة" حواس
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 :تيزي دةيةم
  

, ديدطاي ماترياليزمي نوي. ية20))كؤمةلَطاي مةدةين((, ديدطاي ماترياليزمي كؤن
, خةسلَةيت كؤمةآليةتيبوونة  ك,ةمرؤظايةتيييان , كؤمةلَطاي مرؤيي
  .21تايبةمتةندييةيت

  

 :تيزي يانزةيةم
  

كاريكي , بيجطة لة شيكردنةوةي جيهان بة شيوازي جؤراوجؤر, ةيلةسوفةكانف
  .قسة لةسةر طؤِرينييتبةآلم , يان نةكردووةديكة

  
 لة سالَي ,بؤ يةكةجمار, ئةنطلَس. دا نووسيويةيت1845لة بةهاري سالَي , كارلَ ماركس* 

لسةفةي كالسيكي  فؤيرباخ و كؤتايي فةطيظدول(( وةكوو ثاشكؤي ثةرتووكةكةي 1888
  .ؤتةوةبآلوي كرد)) ئةلَماين

  .دةرهاتووة, كة لةطةلَ دةسنووسةكةي ماركس بةراوورد كراوة, 1888بةثيي دةقي ضاثي * 
  22.وةرطيِراين لة ئةلَمانييةوة

                                                                                                           
لة )) كؤمةلَطاي مةدةين((دةستةواذةي : لة ثةراويزي دةقة فارسييةكةدا ِروونكرنةوةيةك هاتووة ئةلَيت.  19

يسينةكاين رؤلةاليةن تي, ثاشان. بةكارهينراوة لةاليةن نووسةراين ئينطليزةوة, ةيةملة سةدةي هةذد, سةرةتادا
, )كؤمةلَطا بةيب دةولَةت)) (كؤمةلَطاي مةدةنيي((لة ئةلَمانيا . فةرةنسا و دواتريش لةاليةن هيطلَةوة بةكارهاتووة

 و كؤمةلَطاي كة لة دةولَةت(اي مرؤيي خوازياري كؤمةلَط, ماركس. جيطري ببوو, ))كؤمةلَطاي سياسي((لةبةرامبةر 
  .بوو )مةدةين ثيكديت

, لة ِروانطةي ماركسةوة: هاتووة, لة نووسراوة فارسييةكةدا بؤ تيزةكان نووسراوة لة سةرةتايةك كة, . 20
دةولَةت و ضينةكان, كؤمةلَطايةك كة تيايدا سياسةت)) (كؤمةلَطاي مرؤيي((خوازياري , ماترياليزمي نوي ,

, ))دادةنيكؤمةلَطاي مة((ضونكة لة,  ماترياليزمي كؤين ِرةتئةكردةوةي))كؤمةلَطاي مةدةين((ماركس . ة)ايةلةئاراد
     .ِرؤلَي دةولَةت و سياسةت ِرةتئةكرايةوة

  .بةكارهاتووة" بشريت اجتماعي"دةستةواذةي , لة دةقة فارسييةكةدا.  21
  .لة دةقة عةرةبييةكةدا هاتووة, ة كؤتايي تيزةكانئةم دوو تيبينيية ل.  22

 8 

*  
  :لةم سةرضاوانةوة بووة, وةرطيِراين ئةم تيزانة بؤ زماين كوردي

 
" 

1971 
 

تزهايي دربارةي فويرباخ"  
  باقر ثرهام: , كارل ماركس

  : بازنويس ,رازي. م: ثيشطفتار
htm.nashr/net.javaan.www://http 

 

 
ان لةاليةن ثةراويزةك,  لةطةلَدا نييةدةقة ئةسلَييةكة هيض ثةراويزيكي: تيبيين

هةر ِروونكردنةوةيةكيش ئةطةر لة نووسراوة فارسييةكةوة , ئيمةوة دانراوة
وةرطريايب ,كردووةيئاماذةمان ثي .  

 وةرطيِري كوردي

*  
 

  وةرطيِراين بؤ كوردي
  )ساالر ِرةشيد(

18 .12 .2004  
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