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ــی 1998ی  ــۆ ئیدیت ــەرەتایەك ب س
کتێبــی ئێــروس و شارســتانیەتی 

ــۆزە( ــرت مارک )هێربێ

ــرت  ــرۆس و شارســتانییەتی هێربێ ــی ئی كتێب

و  تێكــدەر  دەربڕینێكــی  ماركــۆزە)1( 

شارســتانیەتی  دەربــارەی  ورووژێنــەر 

هاوچــەرخ و دەســەاڵت و 

ئــازادی پێشــكەش دەكات. 

لــە  پــڕ  بەرهەمــە  ئــەم 

ماركــۆزە،  حەماســەی 

چاخــی  و  ســەردەم  لــە 

دەیــەی  لــە  مەككارتیــزم، 

دەربــارەی  1950دا 

هێڵــە  نــوورساوە.  ڕزگاری 

دنیابینیــی  گشــتییەكانی 

شارســتانییەتێكی  ئــەو، 

ناســەركوتگەر  و  ئــازاد 

 )n o n - r e p r e s s i v e (

چاخێكــی  درێــژەی  لــە 

وێنــادەكات  مێژووییــدا 

تایبەمتەندییەكــەی  كــە 

كۆمەاڵیەتــی  ســەركوتی 

بــۆ  كردنــە  هێــرش  و 

بیركردنــەوەی  ســەر 

پێداگرتنــی  ڕادیــكاڵ. 

ــازادی،  ــەر ئ ــە س ــۆزە ل مارك

و  عەشــق   ،)play( یــاری 

دژە  خەســڵەتە  ئیــرۆس، 

دەیــەی  كولتوورییەكانــی 

دەبینێتــەوە،  تێــدا  60ی 

دەیەیــەك كــە خــۆی كــردە یەكێــك لــە 

ئــەم  ئەمەشــدا،  بەســەر  پێشــڕەوەكانی. 

لــە  رادیــكاڵ  ڕەخنەیەكــی  نووســینە 

شارســتانییەتی هاوچــەرخ پێشــكەش دەكات 

كــە ماركــۆزە دەكاتــە خۆشەویســتی چەپــی 

نــوێ و یەكێــك لــە بیرمەنــدە كاریگەرەکانــی 

خــۆی. ســەردەمی 

ــی/  ــۆری ڕەخنەی ــە ئاســۆگەی تی ماركــۆزە، ل

ماركــس  بۆچوونەكانــی  كۆمەاڵیەتییــەوە، 

و فرۆیــدی داڕشــتەوە، تاوەکــو تیۆرێكــی 

هاوچــەرخ  كۆمەڵــگای  لــە  ڕەخنەیــی 

بیرۆكەیــە،  ئــەم  كــە  پەرەپێبــدات، 

تێكەڵەیەكــە لــەو ڕوانگانــەی كۆمەڵگایەكــی 

ــە  ــۆ وێن ــن، ب ــەركوتگەر بەرهەمدەهێن ناس

روانگــەی ماركــس، فرۆیــد، سۆســیالیزمی 

و  ئاڵانــی  ئایدیالیزمــی  یۆتۆپیــك، 

فەیلەســوفە جۆراوجــۆرەكان.  و  شــاعیران 

بــە  كتێبــەدا  لــەم  ماركــۆزە  گەاڵڵەكــەی 

بــەرز  كالســیك  ماركســیزمی  لــە  باشــی 

دەبێتــەوە تاكــو هەنــدێ ئەگــەری تــازە بــۆ 

ــدا  ــە چاخێك ــکات، ل ــتە ب ــازادی بەرجەس ئ

تەنانــەت  و  شۆڕشــگێڕانە  كــرداری  كــە 

لەالیــەن  ڕەخنەگرانــە  بیركردنــەوەی 

و  كۆمەاڵیەتــی  و  ســەركوتگەر  هێــزە 

ئایدیۆلۆژییــە كۆنزەرڤاتیڤیســتەكانەوە لــە 

ــە  ــەم بەرهەم ــۆزە ل ــوون. مارك ــیدا ب مەترس

یۆتۆپییــەدا، ڕوانگــەی ڕزگاریــی مــرۆڤ بــە 

جۆرێــك فۆڕمولــە دەكات كــە خــۆی لــە 

ــدا  ــە كاتێ ــەوە. ل ــی جیابكات ــۆری ڕەخنەی تی

ئەندامانــی  و  هۆركهایمــەر  و  ئادۆرنــۆ 

دیكــەی رێكخــراوی )قوتابخانــەی توێژینەوە 

كۆمەاڵیەتییــەكان( حەزیــان لــە پەرەپێدانــی 

گەاڵڵــەی  و  چەمكــەكان  یۆنیڤێرســاڵیی 

ــوو.  ــڤ نەب ــگای ئەڵتەرناتی ــتی و كۆمەڵ گش

گشــتییەكانی  هێڵــە  هەوڵیــدا  ماركــۆزە 

شــێوازی  بــۆ  یۆتۆپییــەكان  ئەڵتەرناتیڤــە 

بــكات.  وێنــا  هاوچــەرخ  ژیانێكــی 

ــە  ــەر و ڕزگاری ب ــرۆس، هون ــی ئی زیادكردن
Ernest Gellner
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ــی  ــی، ماهیەتێک ــتی هێگل ــۆری ماركسیس تی

تــازەی بەخشــی بــە بیركردنــەوەی ماركــۆزە 

ــی  ــی بەرفراوان ــدا خوێنەرانێك ــە ئەنجام و ل

)بــەرەو ئــەم تێــزە( راكێشــا.

كتێبــی  یەكەمــی  بەشــی  لــە  ماركــۆزە 

ئیــرۆس و شارســتانییەتدا، هــەوڵ دەدات 

)ئــەو خاڵــە گرنگــە( ڕوون بكاتــەوە کــە 

چــۆن ســەركوت لــە كۆمەڵــگا پێشــكەوتووە 

پیشەســازییەكاندا بااڵدەســتە و لەمپەڕەكانی 

هەڵدەســەنگێنێت.  ئــازادی  بــەردەم 

كتێبەكــەدا،  دووهەمــی  نیــوەی  لــە 

بۆچوونەكانــی ســەبارەت بــە دروســتكردنی 

كۆمەڵگایەكــی ناســەركوتگەرە. ئیــرۆس و 

دیاریكــەری  بەرهەمێكــی  شارســتانییەت، 

كــە  ماركۆزەیــە  ڕەخنەگرانــەی  تیــۆری 

ــەم  ــی. ئ ــینەكانی دیكەیەت ــەی نووس بنچین

ــەوەی  ــە خوێندن ــتی داوەت ــە دەس ــە ك كتێب

شــێلگیرانە و فەلســەفیی فرۆیــد، پێوەندیــی 

ــە  ــت ك ــی دەرخس ــد و ماركس ــوان فرۆی نێ

پێنەدرابــوو. هەروەهــا  پێشــر ســەرنجی 

ــا  ماركــۆزەی ناســاندە خوێنەرانــی ئەكادیمی

و جەمــاوەری خەڵــك.

بەشــی ســەرەتای ئیــرۆس و شارســتانییەت، 

ــۆری  ــەڵ تی ــە لەگ ــی ڕەخنەگرانەی دیالۆگێك

ــی  ــەت كتێب ــە تایب ــد ب ــتانییەتی فرۆی شارس

نیگەرانییەکانــی«.  و  »شارســتانییەت 

ڕەشــبینیی  وەاڵمــی  دەیەوێــت  ماركــۆزە 

ئەگەرەكانــی  بــە  پێوەنــد  لــە  فرۆیــد 

و  شــادی  )خۆشــبەختی،  وەدەســتهێنانی 

خۆشــی( - )happiness( و چێژبــردن لــە 

شارســتانییەتدا بداتــەوە و تێزەكــەی فرۆیــد 

ــن  ــەركوتگەر مومكی ــگای نا–س ــە كۆمەڵ وات

بۆچوونــی  بــە  دەكاتــەوە.  بەتــاڵ  نییــە، 

لــە شارســتانییەتدا،  پێشــكەوتن  فرۆیــد، 

پێویســتی بــە كاری زۆرەملــێ و ســەركوتی 

غەریزەیــە. فرۆیــد پێیوایــە چێــژ بردنــی 

دیســپلینی  لەگــەڵ  ئازادانــە  سێکســیی 

ژیانــدا  ملمالنێــی  لەگــەڵ  پێویســت)2(، 

ــردن  ــی ک ــۆالدان و چاوپۆش ــەوە و خ نایەت

 )delay(  و وەدواخســن )renunciation(

پێشــكەوتنە.  مەرجــی  چێژبردنــدا،  لــە 

چێــژ  دەكات  ئــەوە  بانگەشــەی  فرۆیــد 

بــردن و چێــژ بردنــی جنســی، هیــچ )جــۆرە( 

بەهایەكــی كولتووریــان نییــە و دەبێــت 

ــە هاوســەری،  ــی تاك ــە كار و زاوزێ ــل ب پێم

ــی  ــنووری كۆمەاڵیەت ــی و س ــی ئەخالق پاكی

بــن. بــە پێــی تیــۆری فرۆیــد، كولتــوور 

دەبێتــە قوربانیكردنــی مەنهەجیانــەی چێــژ 

كۆمەاڵیەتییــە. ســەركوتی  هاوكێشــەی  و 

هەڵســەنگاندنەكەی  کورتییەکــەی  بــە 

نــا- شارســتانییەتێكی  ئەمەیــە:  فرۆیــد 

چونكــە  نییــە.  مومكیــن  ســەركوتگەر 

كەمبــوون  یــان  كەمایەســی  واقیعــی 

زۆر  ئیشــی  بــە  پێویســتی   )scarcity(

گــران و دیســیپلیندارە تاوەكــو گەرەنتــی 

رسوشــتی  و  بــكات  ژیــان  )زیندوومــان( 

مرۆڤیــش پێویســتی بــە دیســپلین و یاســای 

تەكانــە  یــان  پاڵنــەر  تاكــو  توندوتیــژە 

كاولكــەرەكان  و  چنگــزاوی   )impulse(

كۆنتــڕۆڵ بــكات. ماركــۆزە بەپێچەوانــەی 

فرۆیــد  تیــۆری  پێیوایــە  فرۆیــدەوە 

بەکۆمەاڵیەتیکــردن     كــە  دەریدەخــات 

ماركۆزە بەپێچەوانەی 
فرۆیدەوە پێیوایە 
تیۆری فرۆید 
دەریدەخات كە 
بەکۆمەاڵیەتیکردن    
 )socialization(
و سەركوت لە 
باری مێژووییەوە، 
یاریدەدەری 
گۆڕانكاریی 
كۆمەاڵیەتین
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بــاری  لــە  ســەركوت  و   )socialization(

گۆڕانكاریــی  یاریــدەدەری  مێژووییــەوە، 

كۆمەاڵیەتیــن. بــەم پێیــە ماركــۆزە، دەڵێــت 

نهێنیــی  )ئاراســتەی  لــە  خوێندنەوەیــەك 

لەســەر  ڕامــان  لەگــەڵ  دەروونناســی( 

ئەگــەر یــان زەرفییەتــی تەكنیكــی/ ئابــووری 

دەریدەخــات  هەنووكەیــی،  كۆمەڵــگای 

ــە،  ــەركوتگەر مومكین ــتانیەتێكی نا-س شارس

فرۆیــددا،  دژایەتیكردنــی  لــە  ماركــۆزە 

لــە  هەنــدێ  و  فرۆیــد  دژی  فرۆیــد  لــە 

ئایدیاكانــی ئــەو بــۆ داڕشــتنەوە و پەرەدانی 

تیــۆری ڕەخنەگرانــە و مرۆڤناســانەی خــۆی 

وەردەگرێــت. كەڵــك 

فرۆیــد  تیــۆری  ماركــۆزە  پێیــە،  بــەم 

ــۆن  ــەوە چ ــی بكات ــا ڕوون ــەوە ت دادەرێژێت

تــاك دەچێتــە ژێــر دەســەاڵتی كۆمەڵــگاوە و 

بــە چــی شــێوەیەك كۆنتڕۆڵــی كۆمەاڵیەتیــی 

ناوەكــی دەكرێــت و )لەنــاو كۆمەڵــگادا( 

هاوتــەك و نۆرماتیــڤ دەبێتــەوە. ئەگەرچــی 

ــە  ــاژە نادرێت ــەدا ئام ــەم كتێب ــتەوخۆ ل ڕاس

ئایدیاكانــی  زۆربــەی  )بــەاڵم(  ماركــس، 

ماركــس لــەم كتێبــەدا ئامادەیــە و دەتوانیــن 

كەڵــك  بــە  ببینیــن  كتێبێــك  هەوڵدانــی 

ــت(  ــد، )دەیەوێ ــۆری فرۆی ــە تی ــن ل وەرگرت

ــە ســەرمایەداری  ــی ماركســیانە ل ڕەخنەیەك

لــە  ســەر  هەڵســەنگاندنی  و  هاوچــەرخ 

 trinsvaluation of( بەهــاكان  نوێــی 

values ( مســۆگەر بــكات كــە دەتوانــن 

دروســتكردنەوەی  بــۆ  گەاڵڵەیەكــدا  لــە 

كۆمەاڵیەتیــی كەڵكــدار بــن. بــۆ منوونــە 

لــە جیاتــی كەڵــك وەرگرتــن لــەو وتــەزا 

ئاســاییە ماركســیانەی وەك چەوســاندنەوە، 

لــەم چەمكانــەی )وەك( ســەركوتی زیــادە)3( 

بنەمــای  و   )surpulus repression(

كــردار )performance principle( كەڵــك 

ــدێ چەمكــی  ــو وەك هەن ــت تاك وەردەگرێ

ڕەخنەیــی لــە كۆمەڵــگای ســەرمایەداریدا 

ــرە  ــا بەه ــۆزە هەروەه ــەن. مارک ــش بك ئی

ــا  ــت ت ــد وەردەگرێ ــەی فرۆی ــەو وتەزایان ل

دەربڕینێكــی دەرووننایــی بــۆ شكســتهێنانی 

گەشــەی وشــیاری شۆڕشــگێڕانە لــە رۆژئــاوا 

و یەكێتیــی ســۆڤیەت پێشــكەش بــكات. 

ئــەم كارە هاریكاریــان دەكات هــۆكاری 

كرێــكاران  سەرســپێردراویی  و  گرێــدراوی 

بــە فاشــیزم، ســتالینیزم و هــاوكاری لەگــەڵ 

ســەرمایەداریدا دەربكەوێــت. هــەر لــەم 

بــۆ  فرۆیــدەوە  ڕێگــەی  لــە  حاڵــەدا، 

ڕەخنەیەكــی ماركسیســتی لــە كاپیتالیــزم 

ماركــس  بۆچوونەكانــی  تێڕامانــی  و 

و  مــرۆڤ  رسوشــتی  بــە  پەیوەنــد  لــە 

یاریكــردن،  قۆناغەكانــی  لــە  سۆســیالیزم 

 )sensibility( ــتایەتی سێكســواڵیتی و هەس

ــك  ــیدا كەڵ ــۆری ماركس ــە تی ــتاتیکا ل و ئیس

ــەو قۆناغــەی تیۆریســیەنە  وەردەگرێــت –ئ

یــان  ئۆرتۆدۆكســەكان  ماركسیســتییە 

ــەم  ــردووە. ب ــەركوتیان ك ــان س ــەت ی غەفڵ

ــی  ــدا چەمك ــەك كات ــە ی ــۆزە ل ــە، مارک پێی

قوڵــر  و  پانــر  ســەركوت،  فرۆیــدی 

دەكاتــەوە تاكــو )تێڕامانەكــەی( ماركــس 

ــاوی وەك:  ــدێ ن ــر هەن ــەوە کــە لەژێ بگرێت

باســی  چەوســاندنەوەدا  و  لەخۆنامۆیــی 

كاتەشــدا دەتوانێــت  لــەو  دەكات، هــەر 

بە بۆچوونی فرۆید، 
پێشكەوتن لە 

شارستانییەتدا، 
پێویستی بە كاری 

زۆرەملێ و سەركوتی 
غەریزەیە
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و  تایبەمتەندییــەكان  گرنگیــی  لەســەر 

قۆناغەكانــی شارســتانییەتی ناســەركوتگەر و 

ــە كار  ــوون ل ــە لەخۆنامۆب ــەك ك مرۆڤایەتیی

و ئــازادی، كــە لــە ئەنرۆپۆلۆژیــای ماركســی 

لەبەرچــاو  شۆڕشــگێڕانەدا   تیــۆری  و 

بــكات. نەگیرابــوون، جەخــت 

ســنووری  مارکــۆزە  ئەنجامــدا،  لــە 

ماركســیزمی ئۆرتۆدۆكــس دەبەزێنێــت و لە 

فرۆیــد و ئەوانــی دی كەڵــك وەردەگرێــت 

و  دەروونناســانە  ســاحەیەكی  تاكــو 

ــی  ــۆری ڕەخنەی ــێتە تی ــووری ببەخش كولت

كالســیك  ماركســیزمی  كــە  كۆمەاڵیەتــی 

لێــی بێبــەری بــوو. لــە كاتێكــدا هەندێــک 

تەفســیری بــاو كــە ماركــس و فرۆیــدی 

یــەك  لەگــەڵ  ناكــۆك  و  یــەك  بــە  دژ 

هەوڵــی  ماركــۆزە  دەكــرد،  بــەراورد 

چــون  دەدات،  خاڵــە  ئــەو  دەرخســتنی 

ــە تیــۆری ماركســی  ــا فرۆیدییــەكان ل ئایدی

ڕەخنــەی كۆمەاڵیەتــی و دروســتكردنەوەی 

لێــرەوە  كەڵكــدارن.  كۆمەاڵیەتیــدا 

هــاوكات  چــۆن  دەریدەخــات  ماركــۆزە 

دەتوانێــت  ماركسیســتی  ڕەخنەیەكــی 

ــا  ــكات و هەروەه ــر ب ــد رادیكاڵیزەت فرۆی

بــە چ شــێوەیەك فرۆیدیــش دەتوانێــت 

دەروونناســییەكی  گەشەســەندنی  لــە 

رادیــكاڵ، تیــۆری كۆمەاڵیەتــی بوونــەوە و 

ــوو  ــە( هەم ــازادی، )وات ــای ئ ئەنرۆپۆلۆژی

ئــەو شــتانەی ماركــۆزە پێــی وابــوو بــۆ 

لــە  پێویســتییەتی  كۆمەاڵیەتــی  تیــۆری 

ــوەر  ــان لێ ــەوە، كەڵكی ــدا دەدۆزرای ماركس

بگیردرێــت.

ــۆزە  ــدا، مارک ــە هەڤپەیڤینێك ــاڵی 1987 ل س

ــی جەخــت  ــە كەوتن ــم، چونكــوو ل ــی وت پێ

و  تــاك  ئــازادی،  ســەر  لــە  نەكــردن 

رەهەنــدی دەروونناســەكی لــە ماركســیزمدا 

ئــاگادار بــوو، گەڕاوەتــەوە بــۆ خوێندنــەوەی 

وردی فرۆیــد. ماركــۆزە بانگەشــەی ئــەوەی 

ــەك بەرهــەم  ــت تیۆریی ــە دەیەوێ ــرد ك دەك

بهێنێــت كــە ئــەو خاڵــە روون بكاتــەوە 

كردنــی  گەشــە  شــێوەیەك  چ  بــە  و 

بــەرەوە شكســت  وشــیاری شۆڕشــگێڕانە 

زەینییــە  دۆخــە  ئــەو  هەروەهــا  چــوو، 

ــوون  ــەرەو جوتب ــەكان ب ــە تاك ــەوە ك ببینێت

فاشــیزم، ســتالینیزم  لەگــەڵ  و هاوتەكــی 

دەبــات.  بەرخۆرخــوازدا  ســەرمایەداری  و 

ئــەو گوتــی لــە ســالی 1920 دا فرۆیــدی 

خوێندبــووەوە، هەروەهــات ماركــۆزە بــە 

ئامــاژە كــردن بــە بــۆ وتارەكانــی  زیگفریــد 

بێرنفێڵــد و ئەوانــی تــر، باســەكانی ماركــس 

خوێندبــووەوە.  كاتــەدا  لــەو  فرۆیــدی 

مارکــۆزە پێــی وابــوو یەكــە بەرهەمێــك لــە 

ویلهلــم رایشــی خوێندبــووەوە، )كتێبــی( 

دەروونناســی جەماوەریــی فاشــیزم بــوو، 

ــەم  ــە ئ ــەوە ك ــدا  نەدەهات ــە بیری ــەاڵم ب ب

بەرهەمــەی دواتــر خوێندبــووەوە، مارکــۆزە 

گوتــی كــە خــۆی و ئەندامانــی دیكــەی 

كۆمەاڵیەتییــەكان  توێژینــەوە  رێكخــراوی 

زۆر   « رایــش  كــە  بــوون  بــاوەڕەدا  لــەو 

ــەرەو  ــابژێكتیڤییەوە، ب ــی س ــە دۆخ ــرا ل خێ

دۆخــی ئۆبژێكتیــڤ و بابەتــی چــوو«. بــەم 

جنســی  ســەركوتی  كــە  بانگەشەشــیەوە 

هەنــدێ كەســایەتی  بەرهــەم هێنــا كــە 

ئەگــەری بــە فاشــیزم بوونیــان تێــدا ئامــادە 

بــوو و رشۆڤــەی ســەركەوتووی فاشــیزم  لــە 

ــتكاری و  ــەاڵتەكەیەوە و دەس ــەی دەس رێگ

فریودانــی كەســایەتییە ســەركوت كــراوەكان 

و فەراهەمكردنــی ئاڵتێرناتیــڤ و زیــادەی 

جنســی، زۆرتــر لــە ئاســتی خــۆی ســادە 

ئــەوەی  بانگەشــەی   مارکــۆزە  كــردەوە. 

دەكــرد كــە ئــەو هاوكارەكانــی رێكخراوەكــە 

لــەو بــڕوادا بــوون هەڵســەنگاندنی وردتــری 

كۆمەاڵیەتــی / ئابــووری دەبێــت فاشــیزم 

ــكات و هەروەهــا ناوجێگەرێكــی  ــە ب رشۆڤ

ــابژێكتیڤ و  ــی س ــوان دۆخ ــە نێ ــەواوی ل ت

ئابژێكتیڤــدا پێویســتە. مارکــۆزە لــە دوی 

بــەردەم  لەمپەرەكانــی  هەڵســەنگاندنی 

دەربــارەی  تیۆرەكەیــدا  لــە  ئــازادی 

نیــوەی  لــە  دەســەاڵت،  و  شارســتانییەت 

ــۆگە  ــدێ ئاس ــدا، هەن ــی كتێبەكەی دووهەم

دەخاتــە بــەر باســەوە. ماركــۆزە لێــرەدا 

ســەرچاوەكەی  كــە  رەشــبینییەكەوە  بــە 

فرۆیــد،  بۆچوونەكانــی  بــۆ  دگەڕێتــەوە 

و  ڕەخنەیــی  تیــۆری  هاوكارانــی  ڤیبێــر، 

ــە  ــەبارەت ب ــی س ــۆری ماركس ــتی تی شكس

دەداتــەوە،  واڵم  سۆســیالیزم  و  راپەڕیــن 

ــوت  ــی دەگ ــە پێ ــتێك ك ــی ش ــۆ بیچمگرتن ب

كۆمەڵــگای رزگار كــراو.

دەیــەدا  لــەو  شارســتانییەت  و  ئیــرۆس 

ئــاراوە كــە فەیلەســوفە رەشــبینە  هاتــە 

ــنبیریەكاندا  ــە رۆش ــە بازن ــەكان ل كولتووریی

ــەی زانســتڤانە  ــوو و ئەوكات گەشــەیان كردب

ــا«_  ــی ئایدۆلۆژی ــەكان، »كۆتای كۆمەاڵیەتیی

گەاڵڵــەی  كۆتایهاتنــی  مانــای  بــە  كــە 



59

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

ــی دروســتكردنەوەی  شۆڕشــگێڕانە/ یۆتۆپیای

لــەم  راگەیانــد.  بوویــان_  كۆمەاڵیەتــی 

نێــوان  كولتورییــەی  كەشــخە خەمۆكییــە 

كۆنزەرڤاتیڤــە  و  چــەپ  رۆشــنبیرانی 

تێۆردارێــژە كۆمەاڵیەتییــە بەرجەســتانەدا، 

دەســتی دایــە خوێندنــەوەو بەرگــری كــردن 

هەبووەكانــی  ئایدیــا  رادیكاڵریــن  لــە 

كەلەپــووری كولتــوری رۆژئاوایــی. كتێبــی 

نیــوەی  لــە  شارســتانییەت  و  ئیــرۆس 

دووهەمیــدا هەڵگــری هەنــدێ گەاڵڵــەی 

ــە  ــەی ل ــەو گەاڵاڵن ــی، ئ ــەفە یۆتۆپیای فەلس

پێوەندیــدان بــە بیركردنەوەكانــی دەربــارەی 

ــە  ــك ل ــە رێ شارســتانییەتی ناســەركوتگەر ك

ــە  ــتاوە ك ــەدا وەس ــەو بۆچوونان ــەر ئ بەرانب

وەهــا گەاڵڵــە رادیــكاڵ و یۆتۆپییــەكان رەت 

دەكەنــەوە.

لە ڕاســتیدا تیۆرییەكــەی مارکــۆزە دەربارەی 

ئیــرۆس، بەرگریكردنێكــی بێوێنــە لــە »ئــەرێ 

بــۆ ژیــان«  تایبەمتەندییــە ئافرێنەرەكانــی 

ــوو  ــووفانی پێش ــی، فەیلەس ــتی مرۆی رسوش

و  پیــرۆز  ئاگۆســتینی  ئەفالتــوون،  -لــە 

لــە كانتــەوە بگــرە بــۆ ئێســتا- حەزیــان 

تایبەمتەندییــە  لــە  جەخــت  لەوەبــووە 

ناكۆمەاڵیەتییەکانــی  و  وێرانكــەر 

منوونــە  بــۆ  ئیــرۆس،  ڕەهەندەكانــی 

)ســێكس، ســۆزداری، ئــارەزوو و ...هتــد( 

بكــەن. مارکــۆزە لــە بەرانبــەر ئــەم نەریتــە 

ــەكان  ــزە ئیرۆتیك ــە هێ ــزەدا ل ــاك  و پاكی پ

ــری  ــی بەرگ ــان و زاوزێیەت ــای ژی وەك: بنەم

دەكات. 

غەریــزەی  تیــۆری  لــە  نــەك  مارکــۆزە 

فرۆیــد، بەڵكــو لــە )بەرهەمــە( كالســیكە 

نەریتــە  و  مۆدێرنیســتییەكان  هونەرییــە 

ــی  ــەر گرنگی ــەفییەكاندا، لەس ــە فەلس ناكۆك

ــان  ــرۆڤ جەختی ــی م ــبەختی و ئازادی خۆش

دەكــرد، پاســاوێکی دۆزییــەوە بــۆ هیــوا 

ــەی 1950دا  ــە دەی ــۆزە ل ــازادی. مارك ــە ئ ب

شــیلێر،  خوێندنــەوەی  دیكــە  جارێكــی 

ئیســتاتیکای ئایدیالیزمــی ئەڵانی و ئەدەبی 

ــۆ  ــەوە ب ــتی و گەڕای ــگاردی مۆدێرنیس ئاڤان

ســەبارەت  ســەرەتاییەكانی  گرێدراوییــە 

هــاوكات  ئیســتاتیکا.  و  ئەدەبیــات  بــە 

لەگــەڵ ئەمانــەدا خوێندنــەوەی فیڤرییــە 

پێوەندیــی  یۆتۆپییــی،  سۆســیالیزمی  و 

گۆڕانكاریــی  و  كولتــووری  ڕادیكالیزمــی 

ئــازادی  و  هونــەر  پێوەندیــی  سیاســی، 

ــردەوە  ــری دەك ــا بی ــەو وەه ــتپێكرد. ئ دەس

كــە ماركس ئــەم بابەتانــەی بۆ وەســفكردنی 

مارکۆزە; دۆزییەوەی پاساو بۆ هیوا بە ئازادی
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لــە  رزگاریبەخــش  سیاســی  دەســەاڵتی 

مارکــۆزە  لەبەرچاونەگرتــووە.  هونــەردا 

لەســەر گرنگیــی بەردەوامێتیــی )خــۆی( لەم 

ــەرەتاییەكانی  ــەزە س ــەڵ ح ــەدا لەگ بابەتان

بــە ئــەدەب و ئیســتاتیکا، جەختــی كــردەوە، 

ــەم  ــوو ئ ــەو پێیواب ــە شــێوەیەكی پت بــەاڵم ب

ناواخنانــە لــە دڵــی تیۆرێكی شۆڕشــگێڕانەی 

پەرەبــدات. ماركسیســتیدا 

و  ئیــرۆس  لــە  مارکــۆزە  ئیشــی 

ــی  ــە قەیران ــوو ب ــك ب ــتانییەتدا، واڵمێ شارس

بنەبانەكانــی  لــە  ڕاپەڕیــن  ئەگــەری 

ســەردەمی جەنگی ســارددا. ســەرمایەداریی 

ــە  ــرد ك ــێكی ئەزمووندەك ــی، كەش ئەمریكای

)نــاوە جۆراوجۆرەكانــی ئــەم كەشــوهەوایە( 

بــااڵ«،  »كۆمەڵــگای  لــە(  بــوون  )بریتــی 

ئایدیۆلۆژیا«)بێــل(،  »كۆتایــی  )گاڵربایــت( 

ــز(  ــەزن« )میڵ ــكای م ــی ئەمری «بەرزڕاگرتن

و «كۆمەڵــگای بەرخۆریــی«. لــەو كاتــەدا 

یــان  كۆمەاڵیەتییــەكان،  بــاوە  تیۆرییــە 

ــد  ــان دابەزان ــوون كــە خۆی پۆزەتێڤیســتی ب

بــۆ وەســفكردنی واقیعــەكان یــان ئیجابــی و 

ئەرێنــی affirmative بوون و شــەرعییەتیان 

كۆمەاڵیەتیــی  دۆخــی  دەبەخشــییە 

ڕادەگــرت.  بەرزیــان  و  بااڵدەســت 

ماركســیزمیش كــەم و زۆر لــەم قۆناغــەدا و 

ــی  ــزم و كۆنرۆڵ ــەاڵتی دۆگاتی ــر دەس لەژێ

ماركسیستی/لنینیســتیدا  راســتگەرایی 

ــە  ــەدا ك ــەو كات ــە( ل ــوو، )وات لەخشــتە براب

خەریكبــوو  كۆمەاڵیەتــی،  دیموكراســیی 

حاشــای لــە میراتــی ماركسیســتیی خــۆی 

ــتی  ــی سۆسیالیس ــەری ڕاپەڕین ــرد، ئەگ دەك

لــە والتانــی پێشــكەوتووی پیشەســازیدا، 

بەتایبــەت ئەمریــكا، ئــەو شــوێنەی مارکــۆزە 

لوتكــەی چێژبــردن و  لــە  تێیــدا دەژیــا، 

ــوو. خۆشــگوزەرانی  ــدا ب خۆشــبەختیی خۆی

و ئاسایشــی ســەرمایەداری كــە بــارگاوی 

بــوو بــە پڕوپاگەنــدە دژە كۆمۆنیســتییەكان 

ــازاردان  ــان و ئ ــەردەمی ڕاوەدوون ــە س و –ل

ــر(  ــدەی ت ــە ئەوەن ــدا )دۆخەك مەككارتیزم

ــا  ــۆوە و– سیســتەمی كاپیتالیســتی ت گــرژ ب

ئاســتێكی بێوێنــە خــۆی ســەملاند )ســەپاند(. 

بــۆ  ماركسیســتی  گەاڵگــەی  و  مێــژوو 

ــی  ــر وەك گەرەنت ــوو چی ــن، وێدەچ راپەڕی

ئەگــەری شۆڕشــگێڕانە نەدەهاتــە ئەژمــار و 

لــەم دۆخــەدا، ماركــۆزە ڕووی كــردە گەشــە 

و پێكهێنانــی ئاســۆ تــازە و نوێــكان بــۆ 

ــا. بەروبــووم و ســەمەرەی  ــازادی و یۆتۆپی ئ

ئــەو لــە ئیــرۆس و شارســتانییەتدا هەوڵێكــی 

تاكــو كەشــی ڕزگاری و  بــوو  تێكدەرانــە 

)هەناسەكێشــان( لــە چاخێكــدا كــە بەڵێنــی 

گۆڕانــی ڕادیــكاڵ پراكتیــك نەبــووەوە، واتــە 

ــی  ــۆزە و تیۆرداڕێژان ــە مارک ــەردەمێك ك س

كردبــوو،  پێشــبینیان  ڕەخنەیــی  دیكــەی 

ڕابگــرن.

بەگشــتی مارکــۆزە لــە نیــوەی یەكەمــی 

لــە  شارســتانییەتدا،  و  ئیــرۆس  كتێبــی 

ڕەخنەیــی  تیــۆری  و  فرۆیــد  ماركــس، 

كەڵــك وەردەگرێــت بــۆ هەڵســەنگاندنی 

باجــی  و  ئــازادی  بــەردەم  لەمپەڕەكانــی 

خۆشــبەختی مرۆیــی بــۆ بەرژەوەندییەكانی 

شارســتانییەتی هاوچــەرخ دەربخــات. چــا 

بــێ  ڕووبەڕووبوونەوەیەكــی  بــە  تەنیــا 

بۆ زۆربەی 
هاوتەمەنەكانی من، 
کتێبی »ئیرۆس 
و شارستانییەت« 
چاوی كردینەوە و 
ژیانمانی گۆڕی،
ئەم كتێبە لە 
سەردەمێكی ئارام و 
بێدەنگدا چاپكرا و 
خەبات و شۆڕشە 
پڕ دەنگ و هەراكانی 
داهاتووی پێشبینی 
كرد
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وەهمــەوە )خەیاڵییــەوە( لەگــەڵ هێزەكانــی 

ــازادی  دەســەاڵت و ســەركوت، پێویســتیی ئ

ڕادیكاڵــەكان  كۆمەاڵیەتییــە  گۆڕانــە  و 

ــەوەری  ــۆی ت ــە خ ــە ئەم ــت، ك دەردەكەوێ

نیــوەی دووەمــی كتێبەكەیــە. بــەو هۆیــەوە 

فرۆیــد بــۆ ئــەم گەاڵڵــە گرنگــە، چونكــە 

جیــا لــەوەی بــۆ ناخــی دەرد و ڕەنجــی 

بەڵكــو  شــۆڕدەبێتەوە،  مــرۆڤ  هەســتی 

ئەگــەرە ڕیشــەدارە دەروون-جەســتەییەكان 

ــۆزە  ــا مارک ــەوە. چ ــازادی ڕووندەكات ــۆ ئ ب

ــی  ــی ڕەنجــەوە شــێوە نوێكان ــە بنەبانەكان ل

ــۆ  ــازەكان ب ــوا ت ــەوەری، هی ــازادی و بەخت ئ

زاڵبــوون بەســەر بەدبەختــی و هەژاریــدا 

دەدۆزیتــەوە.

ــاس  ــرۆس و شارســتانییەت، خۆشــبین و ب ئی

وروژێنریــن بەرهەمــی مارکۆزەیــە. گەرچــی 

كــەم و زۆر كەڵكوەرگرتنــی ئۆرتۆدۆكســی لە 

ــكاڵ  ــی ڕادی ــەوەی یۆتۆپی ــد و بیركردن فرۆی

لــە ســەردەمی وێرانــی و كەلبیگەریــدا، بــە 

ڕای هەندێــک كــەس بەتاڵبوونەتــەوە، بــەاڵم 

لــە ســەردەمێكدا كــە ڕوانگــەی سیاســی لــە 

ــەی  ــە ڕەخن ــەس ل ــدێ ك ــە و هەن كەوتندای

كۆمەاڵیەتــی  تیــژی  و  كارتێكــەر  و  ورد 

و  جوامێرانــە  دنیابینیــی  و  مارکــۆزە 

)ڕزگاریخوازانــەی ئــەو(، ورە و وزە دەگــرن. 

و  ئــارام  ســەردەمێكی  لــە  كتێبــە  ئــەم 

بێدەنگــدا چاپكــرا و خەبــات و شۆڕشــە پــڕ 

ــبینی  ــووی پێش ــی داهات ــگ و هەراكان دەن

ڕەنگــە  دەزانێــت؟  كــێ  بەمپێیــە  كــرد. 

لــە ســەردەمێكی دیكــە و لــە داهاتــوودا 

لــە  كۆمەاڵیەتی/سیاســی  شۆڕشــگەلی 

ــش  ــە خوێنەرانی ــن. لەوانەی ــدا ب بەرانبەرمان

جۆرێــك  بــەدوای  بــن  گەڕانــدا  لــە 

ــن  ــدا ب ــە گەڕان ــان و ل ــۆ ژی ئەڵتەرناتیڤــدا ب

بــەدوای كۆمەڵگایەكــدا كــە مارکــۆزە هێنایە 

ــۆ زۆربــەی هاوتەمەنەكانــی مــن،  ــاراوە. ب ئ

ــەوە  ــاوی كردین ــتانییەت چ ــرۆس و شارس ئی

و ژیامنانــی گــۆڕی، كەواتــە ئــەم هیوایــەش 

هەبــوو )بەردەوامیــش ئامادەیــە( كــە بــەرە 

بەرهەمــە  ئــەم  داهاتــوو،  جیلەكانــی  و 

لەبــار  و  ســەرنجڕاكێش  بەڕادەیــەك 

یۆتۆپیــا  و  ئــازادی  چونكــە  دەدۆزنــەوە، 

هێشــتا مــاون بــەاڵم لــە بەردەســتی ئێمــەدا 

ــن. نی

ژێدەرەكان:

شارســتانییەت  كتێبــی  و  وتــارە  1-ئــەم 

ئیــرۆس  و  -فرۆیــد  ناخۆشــیەكانی  و 

چەمكــی   مارکــۆزە:  شارســتانییەتی  و 

وەرگێــڕاوە  و  بەرابــەر  شارســتانییەت 

ســەركوت  هەروهــا  كولتــووردا-  لەگــەڵ 

و  ئیــرۆس  كتێبــی  لــە  ســەركوتگەر  و 

شارســتانییەتدا لــە واتــا ناتەكنیكییەكــەی 

كەڵــك وەردەگرێــت تــا هەســت و نەســت و 

پڕۆســە دەرەكــی و ناوەكییەكانــی كۆنتــڕۆڵ، 

ســەركوت  و  بەرگریكــردن  و  وەســتاندن 

بــكات. دیــاری 

و  زیــاد  ســەركوتی  لەنێــوان  2-مارکــۆزە 

ــە، ســەركوتی  ــە جیاوازیی ــل ب پێویســتدا قای

پێداویســتییە  وەدیهێنانــی  بــۆ  پێویســت 

ــان  ــان )وەك ن ــەوە و ژی ســەرەكییەكانی مان

و جلوبــەرگ و ســەرپەنا( و پێداویســتییە 

ئەگــەری  كــە  كولتوورییەكــە  و  مینۆكــی 

بایۆلۆژیكیــی چاكركردنــی ژیــان لــە مرۆڤــدا 

پێویســتە.  و  ئامادەیــە  دەكات،  مســۆگەر 

و  نییــە  پێویســت  زیــادەش  ســەركوتی 

مســۆگەركردنی  كــە  بەرگــری  تەنانــەت 

ژیــان  چاككردنــی  بایۆلۆژیــی  ئەگــەری 

دەكات.

3- تێپەڕبــوون لــە بنەمــای چێــژ بــۆ بنەمــای 

قووڵــە  گۆڕانێكــی  ســەرچاوەی  واقیــع، 

ئــارەزووی  غەریزەكانــدا:  سیســتمی  لــە 

راســتەوخۆی سێکســی وەك ئــارەزوو بــۆ 

و  بایەخــدار  و  واتــادار  ئیــش،  كردنــی 

ــە  ــت. كەوات ــی دەردەكەوێ ــەی مینۆك گەش

لەژێــر ئــەو ســنوورە ســەپاوانەی كۆمەڵــگای 

مۆدێــرن بنەمــای واقیــع تووشــی گۆڕانێكــی 

خــاوەن  دەبێتــە  و  دەبێــت  زێدەتــر 

ڕەهەنــدی ڕادەر و ســەخت و گــران كــە 

مارکــۆزە پێــی دەڵێــت بنەمــای كــردار یــان 

ــە واتایەكــی دیكــە ڕاهاتنــی كۆمەاڵیەتــی  ب

كــە لەگــەڵ پێویســتییەكانی ڕكابەرایەتــی و 

بەرانبەركــێ و چێژبردنــی كۆمەاڵیەتــی و 

گەشــەی ئابــووری.

لەالیــەن  وتــارە  ئــەم  نــاوی  تێبینــی: 

و  هەڵبژێــردراوە  کوردیــەوە  وەرگێــڕی 

زیــادەی   )...( و  ژێــدەرەكان  هەمــوو 

كوردیــن. وەرگێــڕی 


