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پڕبەرهەمریــن  لۆڤیفــرە  هێــری 

فەڕەنســی  ماركسیســتی  ڕووناكبیــری 

حوزەیرانــی  )29/28ی  شــەوی  بــوو، 

1991(، كەمــر لــە شــەووڕۆژێك پــاش 

لەدایكبوونــی،  ســاڵیادی  نەوەدەمیــن 

ــی  ــاوەی ژیان ــە م ــرد. ل ــی ك ــی دوای كۆچ

ــك  ــد جارێ ــدا، چەن ــەیی درێژخایەنی پیش

برەویــان  و  بەســەرچوون  كارەكانــی 

ــان خســتۆتە  ــردەوە و كاریگەریی ــدا ك پەی

ســەر نــەك تەنیــا گەشــەی فەلســەفە، 

ــا،  بەڵكــو گەشــەی كۆمەڵناســی، جیۆگرافی

زانســتی سیاســی و ڕەخنــەی ئەدەبییــش.

باشــووری  لــە   1901 ســاڵی  كــە  ئــەو 

لــە  لەدایكبــووە،  فەرەنســا  خۆرئــاوای 

ــس  ــووە پاری ــاڵیدا چ ــت س ــی بیس تەمەن

بەزوویــی  و  فەلســەفە  خوێندنــی  بــۆ 

ــە  ــوو، ك ــش ب ــیزمدا بەكێ ــە الی ماركس ب

زانكــۆ  لــە  مارکســیزم  دڵنیاییــەوە  بــە 

ــك  ــەن زۆرێ ــەوە، بەڵكــو لەالی نەدەگوترای

لــە ڕووناكبیرانــی گەنجــی پــاش شۆڕشــی 

ئۆكتۆبــەرەوە پەیــڕەو دەكــرا. شانبەشــانی 

ــۆرج  ــان، ج ــۆرج فریدم ــزان، ج ــۆل نی )پ

ــج،  ــری گەن ــوفانی ت ــزەر( و فەیلەس پۆلیت

و  1920ـــەكان  مــاوەی  لــە  لۆڤیفــرە 

باڵوكــراوە  لــە  1930یــەكان  ســەرەتای 

ــدا  ــەدوای یەكەكان ــەك ل ــە ی تەمــەن كورت

ــەرەی  ــە ب ــی كــەم ل ــە الن ــوو، ك چــاالك ب

ــە شــێوەیەكی ســەركەوتووانە  ــەوە، ب چەپ

ماركســیزمیان لــە ئاڕاســتەی ســەرەكیی 

ــی فەڕەنســیدا ناســاند.  ــی ڕووناكبیری ژیان

ئاڤانتگاردیزمــی  بەشــێكی  لــە  ئــەو 

هاوبــەش  سوریالیســتەكاندا  هونەریــی 

بــوو وەكــو ئــەوان، وەكــو ئامڕازێكــی 

كرداریــی  خەونەكانــی، بــەرەو کۆمۆنیــزم 

ســاڵی  لــە  لۆڤیفــرە  دەبــوو.  بەكێــش 

ــتی  ــی کۆمۆنیس ــاڵ حزب ــووە پ 1928دا چ

زۆری  هــەرە  بەشــی  لــە  و  فەرەنســی 

ــە سیاســییەكەی  ــردا هێڵ ســی ســاڵی دوات

ــی  ــەردا پەراوێزێك ــە بەرانب ــرد، ل ــوڵ ك قب

هەڵكردنــی بــۆ تەرجەمــەی الدەرانــەی 

ماركســیزم زامــن كــرد كــە بــە شــێوەیەكی 

)ســتالینیزمی  شانبەشــانی  نائاســودە 

ئاســایی(ی حزبــی کۆمۆنیســتی فەڕەنســی 

ــرد. ــی دەك ــف( ڕێ ــی ئێ ــی س )پ

تــا  لۆڤیفــرە  زۆری  وزەی  و  ماریفــەت 

لــە  بــوون  بەرپــرس  زۆر  ڕادەیەكــی 

زووی  نووســینەكانی  برەوداركردنــی 

1933دا  لــە  هەندێكیــان  كــە  ماركــس، 

ــان  ــڕدران و تەركیزی ــی وەرگێ ــۆ فەڕەنس ب

هیومانیســتیانەی  وەرگێڕانــی  لەســەر 

ماركــس بــوو. ئــەو بــە قووڵــی چــووە 

نــاو پێشــینەی هیگڵییانــەی ماركســیزم 

قاڵبوونێكــی درێژخایەنــی  كــە لەوێــوە 

بــە بیــری دیالەکتیکــەوە دەســتپێكرد و 

بــە شــێوەیەكی بەرفــراوان فەلســەفەی 

ئاشــناییەكی  خوێنــدەوە،  ئەڵامنیــی 

دیاریكــراوی لەگــەڵ نیچــەدا پەیداكــرد 

كتێبێكــی  1939شــدا  ســاڵی  لــە  كــە 

لەبــارەوە باڵوكــردەوە، بــەاڵم بــە هەمــان 

شــێوە لەگــەڵ )شــیلینگ و هایدگەر(یــش 

ــەوە شــەرمنر  ــە بارەیان ــە ئاشــكرا ل ــە ب ك

بــوو. ئــەم چاالكییــە، كــە لــە كاتێكــدا 

جێبەجێكــرا كــە لــە دەوروبــەری )لیســی( 

كتێبــە  دەوتــەوە،  فەلســەفەی  وانــەی 

كاریگەرەكــەی بــە نــاوی )ماتریالیزمــی 

دیالەکتیــک(ی لێكەوتــەوە. ئــەم كتێبــە 

كــە لــە ســاڵی 1939 و لــە مــاوەی چەنــد 

باڵوبوونــەوەی  ســەرەتای  هەفتەیەكــی 

کتێبــی بەدنــاوی »ماتریالیزمــی مێژوویــی 

ســتالیندا  دیالەکتیکــی«  ماتریالیزمــی  و 

ــی  ــزی ماتریالیزم ــی تێ ــەوە، ئەنت باڵوكرای

ــێوەیەكی  ــە ش ــە ب ــوو، بۆی ــک ب دیالەکتی

حزبــەوە  بازنەكانــی  لەالیــەن  بەرچــاو 

فەرامــۆش كــرا. ئــەم كتێبــە كــە لە مــاوەی 

داگیركردنــدا قەدەغــە كــرا، بــۆ مــاوەی 

پڕفــرۆش  پاشــریش  ســاڵێكی  چەنــد 

ــی  ــای هەوڵ ــەر بنەم ــرە، لەس ــوو. لۆڤیف ب

دیالەکتیــک بــۆ بەدەســتهێنانی ســەنتێزی 

بااڵیــی  ناوەڕۆكەكــەی،  و  چەمــك 

دیالەکتیکــی هیگڵــی بەســەر لۆژیكــی 

بۆیــە  و  كــردەوە  پشتڕاســت  ڕەســمیدا 

بوونــی  و  بیــر  ســەنتێزێكی  پاڵپشــتیی 

كــرد. ئــەو ڕەخنــەی ماركســی لــە تیــۆرەی 

هیــگڵ بــۆ دەوڵــەت، ئاییــن و نامۆبــوون 

لەســەر بنەمــای ئــەو دركــە قبــوڵ كــرد كە 

ــینی  ــۆراخی داتاش ــگڵ س ــدا هی ــە كاتێك ل

ناوەڕۆكــی لــە چەمكەكــە دەكــرد، ماركــس 

پێویســتی توانابەخشــینی بــە ناوەرۆكەكــە 

گەشــەی  ئاڕاســتەكردنی  بــۆ  بینــی، 

لۆڤیفــرەدا،  دیــدی  لــە  چەمكەكــە. 

دەچێتــە  دیالەکتیکــی«  »ماتریالیزمــی 

ماتریالیزمــەوە  و  ئایدیالیــزم  ســەروو 

هەڵبڕینــی  بــەرەو  دیالەکتیکــی  و 
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هاودژییــەكان لــە چاالكیــی پراكتیكــی، 

لــە  كــرد.  ئاڕاســتە  پراكسیســدا  یــان 

ســۆنگەی مێژووییــەوە، پێــی وابــوو ئەمــە 

ــە بەدیهاتنــی كردارییانــەی ئیمكانیەتــی  ل

بەئەنجــام  مرۆڤــدا  بوونــی  تــەواوی 

دەگات: مرۆڤــی ســەراپاگیر. ڕەنــگ و بۆی 

ماركسیســتی  هیومانیزمــی  پاتریاركــی 

هاوكــوف  تــەواوی  بــە  لۆڤیفــرە 

ڕووناكبیریــی  كەشــی  لەگــەڵ  بــوو 

كاتەكانــی  لــە  بــەاڵم  ســەردەمەكەدا، 

ــوو  ــگ ب ــەن هەماهەن ــە دەگم ــدا ب دوایی

دەكــرد  شــانازی  ئــەو  كــە  لەكاتێكــدا 

بــە جادوویەكــی بەكێشــكەر و گــوڕ و 

تینێــك كــە تەنانــەت لــە تەمەنــی پیریــدا 

بــوو. ئەفســانەیی  تەقریبــەن 

ئــەو  تیایــدا  كــە  جەنــگ،  پــاش 

نــاوازەی  بەرەنگاریــی  تۆمارێكــی 

بەشــی  لــە  لۆڤیفــرە  بەدەســتهێنا، 

كارێكــی  )تۆلــۆس(  لــە  پەخشــكردندا 

پەیــدا كــرد كــە كاتــی بــۆ هێشــتەوە 

لەبــارەی  كاریگــەر  باڵوكردنــەوەی  بــۆ 

لەوانــەش  فەلســەفەوە،  و  ماركســیزم 

ســەركەوتووەكەی  بایەخــدارە  بابەتــە 

)لــو ماركســیزم 1948( لــە زنجیــرە كتێبــی 

گەشــەپێدانی  پــاش  دەزانــم؟«.  »چــی 

زوو،  ماركســی  لەمــەڕ  لێكدانــەوەی 

لــەوە كــردەوە كــە  لۆڤیفــرە جەختــی 

بنەڕەتیــی  ســرەكتۆرێكی  نامۆبــوون 

زەمینەیەكــی  لــە  مرۆییــە.  كــرداری 

فراوانــدا، هەمــوو چاالكییەكــی مرۆیــی 

ســێ  كاوەخــۆی  گەشــەیەكی  بــە 

قۆناغــی نیشــانە دەكرێــت كــە تیایــدا 

فۆرمــە ڕەمەكییەكانــی سیســتەم لەنــاو 

عەقاڵنییەكانــدا  ڕێكخــەرە  ســرەكتۆرە 

وەكــو  دواجــار  كــە  گــرت  قاڵبیــان 

ــە ســەركوتكردن  ــوو ب سیســتەمێكی ڕاهات

كــرد.  بەكاربــردن  ســپاردەی  خۆیــان 

لۆڤیفــرە ئــەم شــیكردنەوەیەی بــۆ منوونــە 

بەســەر ئابووریــدا پیــادە كــرد، كــە تیایــدا 

دەگۆڕێــت  دواجــار  كار  دابەشــبوونی 

بەســەر  كرێــكاران،  بەكاربردنــی  بــۆ 

تیایــدا  كــە  كــرد  پیــادەی  سیاســەتدا 

كاریگــەر  )ڕێبەرایەتــی(ی   ئیــدارەدان 

ــزب(ی  ــان ح ــەت )ی ــاو دەزگای دەوڵ لەن

ــەر  ــەت بەس ــت و تەنان زۆرداردا دادەڕزێ

Henri Lefebvre
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فەلسەفەشــدا پیــادەی كــرد كــە تیایــدا 

ــاو  ــار لەن ــۆ دواج ــەوە ب ــی بیركردن ڕوونی

ئایدۆلۆژیایەكــی وشــكدا قاڵــب دەگرێــت، 

ــن  ــەاڵتدان دەتوان ــە دەس ــەی ل ــە ئەوان ك

وەك ئامرازێكــی كــول و نــاکارا هانــای بــۆ 

ببــەن. 

ــان  ــی لۆڤیفــرە ئەوی ــە لیبێرتارییەكان مەیل

چەپــی  و  دیموكراتــەكان  سۆســیال  الی 

دیموكراتــی مەســیحی برەودارتــر كــرد بــە 

بــەراورد بــە ستالینیســتە پەڕگیرەكانــی 

ــیوعیی  ــی ش ــف/ حزب ــی ئێ ــی س ــاو )پ ن

ــی  فەڕەنســی(. لەگــەڵ ئەوەشــدا، دیبەیت

فەلســەفی لــە فەرەنســای پــاش جەنگــدا 

ــوو و  ــەیەك نەب ــردووەكان پیش ــۆ دڵ م ب

لۆڤیفــرە لەســەروو قبوڵكردنــی پشــكی 

ــە  ــدا. لەوانەی ــە تەوركاری ــوو ل ــۆی نەب خ

ــاڵی  ــە س ــەی، ک ــی )بوونگەرایی(یەك کتێب

حاشــای  دوایــی  و  باڵوکرایــەوە   1946

لێكــرد، خاڵــی نزمــی كارەكــەی بێــت. لــە 

ــوو  ــد ب ــێكی تون ــە هێرش ــەوە ئەم الیەك

بــۆ ســەر بوونگەرایــی ســارتەری، كــە 

ــدا بــوو، و لێــرەوە  ــە گەرمەی ــە ل ئــەو كات

فەلســەفییەكان  هەڵوێســتە  ســەر  بــۆ 

كــە لــە زۆر ڕووەوە لــە هــی خۆیــەوە 

ــە  ــرەوە، ئەم ــە الیەكــی ت ــوون. ل ــك ب نزی

ــۆل  ــەر پ ــۆ س ــۆ ب ــە خ ــێكی دەگرت هێرش

نیــزان لەپــاش مردنی كــە لەســەر پەیامنی 

مۆلۆتۆڤ-ریبێنــرۆپ لــە 1939دا، )پــی 

ســی ئێــف(ی جێهێشــتبوو و لۆڤیفــرە 

ــوو  ــاری كردب ــە شــێوەیەكی ڕەق تۆمەتب ب

ــە.  ــیخوڕی پۆلیس ــەوەی س ب

لۆڤیفــرەی  ســارد  جەنگــی  توندبوونــی 

بەرچــاو و نائاســودە كــرد. ئــەو پۆســتێكی 

توێژینــەوەی لــە كۆمەڵناســییدا قبــوڵ كــرد 

و بــە شــێوەیەكی كاتــی دەســتبەرداری 

فەلســەفە بــوو، هەرچەندە بێبــەری نەبوو 

لــە باڵوكردنــەوەی ڕەخنەلەخۆگرتنێکــی 

ناچــاری. ژدانــۆڤ ڕێچكەكــەی دانابــوو 

حزبــی  ڕووناكبیرێكــی  هەمــوو  و 

لــە  بــكات  خــۆی  نــۆرەی  دەبووایــە 

ڕاســتكردنەوەی هەڵــەكان و الدانەكانــی 

ــرە  ــەوەی لۆڤیف ــوە ڕەتكردن ــووی. نی پێش

ــی  ــە ه ــووی، ل ــی پێش ــۆ نیۆهیگڵیانیزم ب

زۆربــەی ئەوانــی دی ناڕاســتەوخۆتر بــوو. 

ــی  ــی پەناگەیەك ــەردا كۆمەڵناس ــە بەرانب ل

ئارامــە. ســەرباری نەریتێكــی درێژمەودای 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  كــە  ڕووناكبیــری 

دوركهایــم،  و  كۆمــت  مۆنتێســكیۆ، 

لــە  ئەوەنــدە  فەرەنســی  كۆمەڵناســیی 

ڕووی سیاســییەوە بــە هەســتیار دانەنراوە. 

قوتابخانــە  الوەكیــی  بابەتێكــی  ئەمــە 

فەلســەفەوە،  پێچەوانــەی  بــە  نەبــوو، 

بــە  و  دەوترایــەوە  زانكــۆكان  لــە 

ــەنتەرەكانی  ــە س ــەرەكی ل ــێوەیەكی س ش

ــدا  ــە تیایان ــرد ك ــەی ك ــەوەدا گەش توێژین

ــتییە  ــە پێداویس ــرایەوە ب ــار دەبەس زۆرج

ئاژانســی  گەشــەكردووەكانی  خێــرا 

پالندانانــی نیشــتامنییەوە. لەبەرئــەوەی 

تیۆرییــە،  زیاتــر  فەرەنســی  ڕوانگــەی 

ــەو  ــك ل ــە زۆرێ ــووە ل ــك ب ــرە یەكێ لۆڤیف

ئــارۆن و  )لــە ڕایمــۆن  فەیلەســوفانەی 

ئێــدگار مۆرانیشــەوە( كە گواســتنەوەیەكی 

كتێبە كاریگەرەكەی 
لۆڤیفرە بە ناوی 
)ماتریالیزمی 
دیالەکتیک(ی 
لێكەوتەوە. ئەم كتێبە 
كە لە ساڵی 1939 
و لە ماوەی چەند 
هەفتەیەكی سەرەتای 
باڵوبوونەوەی 
کتێبی بەدناوی 
»ماتریالیزمی 
مێژوویی و 
ماتریالیزمی 
دیالەکتیکی« 
ستالیندا باڵوكرایەوە
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ئاســودەیان بــۆ كۆمەڵناســی ئەنجامــداوە. 

بــە پشتبەســنت بــە زەمینەی هیومانیســتیی 

ماركسیســتی، لۆڤیفــرە هاوبەشــیی جیاواز 

و  شــاری  كۆمەڵناســیی  لــە  فراوانــی  و 

كۆمەڵناســی دێهاتی، سۆسیۆلینگویســتیك،  

و كۆمەڵناســیی ژیانــی ڕۆژانــەدا كــرد. 

دادەنرێــت  وا  ئێســتا  ڕادەیــەك،  تــا 

لــەم  هەنــدێ  دامەزرێنــەری  كــە 

ــک  ــت و هەندێ ــەوە بێ ــەی توێژین بواران

باڵوكــراوەی كۆمەڵناســیی فەرەنســی وەكو 

تەركیزیــان  ســەرەكی  دەســتكەوتێكی 

ــار  ــۆ دواج ــەو ب ــە. ئ ــەر ئەم ــە س كردۆت

لــە  كۆمەڵناســی  كورســییەكی  چەنــد 

ــرت. ــر گ ــبۆرگ و نانتێ ــی سراس زانكۆكان

 ،1956 كارەســاتبارەكانی  ڕووداوە  پــاش 

دیبەیتــی  نــاو  بــۆ  گەڕایــەوە  لۆڤیفــرە 

ســەركۆنەئامێزی  ڕەخنــەی  فەلســەفی، 

و  ســتالین  دۆگامتیزمــی  دژی  لــە 

ــتە  ــییەكانی ئاراس ــوێنكەوتووە فەرەنس ش

لــە  ڕیشــەیی  قەیرانێكــی  ئــەو  كــرد. 

فەلســەفەدا دەستنیشــان كــرد و ئامــاژەی 

بــەوەدا كــە گەیشــتۆتە خاڵێــك تیایــدا 

ئەســتەمە هیــچ بەیانێكــی فەلســەفیی 

ــاو  ــە ن ــێ كەوتن ــەڕوو بەب ــتی بخرێت گش

بارێکــی ڕازئامێــز و پــڕ لــە کــۆدەوە. ئــەو 

پێــی وابــوو لەوانەیــە وەهــا ژیرانــە بێــت 

كــە بەیانــە كۆزمۆلــۆژی و ئۆنتۆلۆژییەكان 

و  مــادە  رسوشــت،  جیهــان،  )لەبــارەی 

ــان  ــدا( وازی ــە گەردوون ــرۆڤ ل ــوێنی م ش

لێبهێرێت بۆ شــاعیرەكان و مۆســیقارەكان 

نــەك فەیلەســوفان. هەرچــی پەیوەندیــی 

بــە فەلســەفەی ماركســییەوە هەیــە، ئــەو 

پێــی وابــوو دەبێــت ئــەو فەلســەفەیە 

و  بپرینگێتــەوە  بەسیســتەمبوون  لــە 

ڕەخنەگرانــەی  توانــای  بەرامبــەردا  لــە 

بكرێــت.  بتــەو  دیالەكتێكــی  میتــۆدی 

ــدا  ــە نەیارەكان ــە بزاڤ ــەوە ب ــە ڕایەڵبوون ب

و  خۆرهــەاڵت  ئەوروپــای  لــە 

ــار  ــتییەكان )زۆرج ــرە ناکۆمۆنیس ڕووناكبی

فەڕەنســا،  لــە  ترۆتسكیســتییەكانیش(  

بــە  پەنجاکانــدا  ســااڵنی  لــە  لۆڤیفــرە 

ــت،  ــی ستالینیس ــووە ئەنت ــەوە ب گوڕوتین

لــە  بــوو  یارمەتیــدەر  ئەمــەش 

خوێندنــەوە  باڵوكــراوەی  بونیادنانــی 

گەاڵڵەكردنــی  و  ماركسیســتییەكان 

بیرۆكراتیزەكردنــی  لــە  ڕەخنەکانــی 

خۆرئــاوا.  و  خۆرهــەاڵت  كۆمەڵگاكانــی 

لــە  ئێــف(  )پــی ســی  لــە  دەركردنــی 

سەرســوڕمانی  مایــەی  نەبــووە  1958دا 

كــەس و هانــدەر بــوو بــۆ شــوێنگرتنەوەی 

شــێوەیەكی  بــە  تازەگەرییــەكان،  كارە 

تێكەڵكردنــی  ناهەماهەنگیــش 

ئەدەبــی،  شــیكردنەوەی  كۆمەڵناســی، 

بــۆ  هەوڵــدا  لــە  شــیعر  و  فەلســفە 

دیســپلینییەكان  بەربەســتە  شــكاندنی 

ماركســی  بیركردنــەوەی  ئازادكردنــی  و 

ســەپێراوەکانی.  ســنووربەندییە  لــە 

ــۆم  ــاوی )ال س ــە ن ــەی ب ئۆتۆبایۆگرافییەك

ــێوەیەكی  ــە ش ــت 1960( ب ــو غێس ــێ ل ئ

ڕووەوە  لــەم  و  ڕەســەنە  كاریگــەر 

ســراتیژە  لــە  هەندێــک  چاوەڕوانیــی 

ســرەكتورالیزم   پۆســت  تێكســتییەكانی 

نەیارەكانــی  لەگــەڵ  مامەڵەكردنــی  و 

بــە شــێوازی محەممــەد عەلــی )وەكــو 

پەپولــە بكــەوە نــاو هــەوا، وەكــو هەنــگ 

كــرد.  پێوەبــدە( 

پەنجــاكان  كــە  كاتێكــدا  لــە 

دیمەنــی  شەســتەكان،  بــۆ  گــۆڕا 

لەنێــوان  فەرەنســی  ڕووناكبیریــی 

تیۆریســتە  زیادبــووی  دەســەاڵتی 

ئیلهامــە  و  سرەكتورالیســتەكان 

و  بوونگــەراكان  دیارەكانــی 

بــوو.  دابــەش  هیومانیســتەكاندا 

نەیــارە  لــە  یەكێــك  بــووە  لۆڤیفــرە 

هــەرە بەرجەســتەكانی ســرەكتورالۆ- 

)مارکسیســتە  ماركسیســتییەكان 

لــە  نووســین  بــە  بونیادگــەراکان(. 

)مــرۆڤ  كاریگــەری  باڵوكــراوەی 

تونــدی  بــە  ئــەو  كۆمەڵگــە(  و 

ــی  ــو لێڤ ــەرانی وەك ــەركۆنەی نووس س

ــەر  ــە بەرانب ــرد ل ــۆی ك ــراوس و فۆك ش

بــۆ  تیۆرێــک  مەتریالیزەكردنــی 

سیســتەمێكی ئیلی )Eliatic(. ئەو وەكو 

برەوپێــدەری تەكنۆكراتــی لەقەڵەمیــدان 

و زاراوەی »ســایبەرنانرۆپ«ی داهێنــا 

بــۆ وەســفكردنی تەكنۆكراتیــی نوێــی 

ئاراســتەكراو بــە سیســتەمەكان، كــە ئەم 

ــدا  ــێبەری ئەوان ــر س ــوو لەژێ ــی واب پێ

نییــە  ســەیر  بــەاڵم  ســەرهەڵدەدات. 

كــە ئــەو ژەهراویریــن كۆتوبەندەكانــی 

هیومانیســتە  ئەنتــی  بــۆ  خــۆی 

ئالتوســێر  قوتابخانــەی  تیۆرییەكانــی 

هەڵگــرت. ئــەو كــە ئالتوســێری بــە 
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ســتالینی  دۆگامتیزمــی  تازەكــەرەوەی 

دانــا، تۆمەتبــاری كــرد بــەوەی تیــۆر لــە 

پراكتیــک دادەبڕێنێــت، ئایدۆلۆژیایەكی 

سرەكتورالیســتی بونیــاد دەنێــت و ئــەو 

ڕەخنــە ئەزموونییــە زینــدوو دەكاتــەوە 

كــە پێــش شەســت ســاڵ لینیــن بــە 

تەواوەتــی هەڵیوەشــاند.  شــێوەیەكی 

سیســتەمی ئاڵــۆز و جێگیــری ئالتوســێر 

پەكخســتنی  بــۆ  ئــەوەوە  الی  بــە 

ــە  ــوو، ل ــك ب ــی خەڵ ــی كۆمەاڵن چاالكی

ــری  ــی ڕووناكبی ــە نوخبەیەك ــدا ك كاتێك

بچوكــی بــەرەو ئاســتێكی بااڵدەســتی 

دەكــردەوە. بــەرز  مەترســیدار 

ڕووداوەكانــی ئایــاری 1968 لــە فەرەنســا 

سەرانســەری  لــە  ناجێگیرییــەكان  و 

باكــووردا،  ئەمریــكای  و  ئەوروپــا 

پشتڕاســتكەرەوەی  لۆڤیفــرەوە  بــەالی 

ئــەم  كــە  بــوو  شــتانە  ئــەو  هەمــوو 

پێدەچــوو  دەكــردن.  لەســەر  قســەی 

سرەكتۆرالیســتەكان  و  ستالینیســتەكان 

یاخییــەكان  خوێنــدكارە  لــە  نەتوانــن 

Henri Lefebvre
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ــان تەنانــەت  تێبگــەن، هاوســۆزیان بــن ی

ــەن،  ــت بك ــدا دروس ــان لەگەڵ پەیوەندیی

خوێندكارانــی  لۆڤیفــرە  كــە  لەكاتێكــدا 

فیكــری  نامۆیــی  قوربانییانــی  وەكــو 

بكەرانــی  وەكــو  و  كۆمەاڵیەتــی  و 

پرۆگرامــی دوورمــەودای ئــەو ئازادكردنــە 

كۆمەاڵیەتییــە بینــی كــە دروســتبوونی 

Total Man(ی  ســەراپاگیر/  )مرۆڤــی 

پرۆفێســۆری  وەكــو  لێدەكەوتــەوە. 

ــدكاری  ــی خوێن ــەوێ بزاڤ ــە ل ــر(، ك )نانتێ

بەرجەســتەی  دیــدی  دەدا،  بڵێســەی 

مایســی  ڕووداوەكانــی  زووی  ڕۆژانــی 

ــك  ــت یەكێ ــل كۆهێن-بێندی ــوو: دانێ هەب

بــوو لــە خوێندكارەكانــی. توێژینــەوەی 

ڕووداوەكان  ڕیشــەكانی  و  هــۆكار  بــۆ 

كاریگــەری بەرچــاوی پاراســتووە. دروشــم 

ــا  ــو »وێن ــی وەك ــۆدە تازەگەرییەكان و میت

هێــزی پەیــدا كــردووە« وێنــەدەرەوەی 

ــە  ــە ب ــوون. ئەمان ــرە ب ــی لۆڤیف خەمەكان

هەمــان شــێوە وێنــەدەرەوەی ئانارشــیزمی 

ــە  ــە ل ــوو ك ــتگەراکان ب ــی هەڵوێس وێنای

ــم(  ــۆر( و )ڕاول ڤانێجی دەوری )گــەی دیب

جێــی  بــوو  لەمێــژ  و  ببوونــەوە  گــرد 

كارەكــەی  بــوون.  لۆڤیفــرە  بایەخــی 

ــەكان،  ــەرچاوە تیۆریی ــە س ــوو ل ــك ب یەكێ

لەگــەڵ  پەیوەندییەكانــی  هەرچەنــدە 

ئەوانــدا زۆرجــار پەشــێو بــوو.

ســەردەمی  1970كان  ڕووەوە،  زۆر  لــە 

فەرەنســی  ماركســیزمی  ئاڵتونیــی 

لــەو  لۆڤیفــرە  زۆرەكانــی  كارە  بــوون. 

جەماوەرێكــی  گەیشــتنە  ماوەیــەدا 

ــر  ــی ت ــزی و زمانەكان ــۆ ئینگلی ــر و ب زۆرت

وەرگێــڕدران )بــە تایبــەت خۆرهەاڵتــی 

كەســانەی  ئــەو  و  لۆڤیفــرە  ئەوروپــا(. 

و  پەنجــاكان  درەنگانــی  لــە  ئــەم  كــە 

كردبــوون  لەگــەڵ  كاری  شەســتەكاندا 

)مــۆران، شــاتلێت، ئاگســێلۆس، گۆلدمــان، 

ــر(  ــرۆالس و ئەوانی ــتۆریادیس، فۆجی كاس

ــەوەی  ــااڵی زیندووكردن ــە فیگــەری ب بوون

ناکۆمۆنیســتیانەی ماركســیزم. چاپكــراوەی 

ــی  ــە خێرای ــرە ب ــی لۆڤیف ــە كورتەكان باس

خــۆی  وزەی  هەرچەنــدە  دەكــڕدران، 

زنجیرەیــەك  بــەرەو  بنچینــەدا  لــە 

توێژینــەوەی تازەگەرانــە لــە كۆمەڵناســیی 

شــاریدا ئاراســتە كــرد كــە تیایــدا ئــەو 

دەشــێت  لــەوەی  دەكــردەوە  جەختــی 

شــاریی  كاتــی  و  شــوێن  ڕێكخســتنی 

بــۆ گونجــان لەگــەڵ ئەزموونــی ژیانــی 

ــی  ــە خاڵ ــتووانی، ببێت ــان و دانیش هاواڵتی

تەركیــز بــۆ ئاراســتەكردنی پەیوەندییــە 

كۆمەڵگــەی  لــە  دیموكراتییــەكان 

مۆدێرنــدا.

كاتێــك  ســوڕما  ســەریان  هاوكارانــی 

نــاو  گەڕایــەوە  1978دا  لــە  لۆڤیفــرە 

پەیوەندیــی نزیكــر لەگــەڵ )پــی ســی 

ــوو  ــەك کاریگــەر ب ــا ڕادەی ــەو ت ــف(. ئ ئێ

لــە  بەرجەســتەكەی  ســەربەخۆییە  بــە 

ــر  ــش لەژێ ــا ڕادەیەكی ــكۆ، ت ــی مۆس هێڵ

ســەنتەر  لــە  سیاســەتە  كاریگەریــی 

داماڵراوەكانــی خودحوكمڕانیــی لۆكاڵــدا 

ــە  ــوو ب ــەر ب ــش کاریگ ــا ڕادەیەكی ــوو، ت ب

ڕوانگــەی دیالەکتیکیــر و هیومانیســتیری 

بەتایبــەت  پێشــەنگەكان،  تیۆریســتە 

شــلۆقری  ســتایلی  ســیڤ.  لوشــین 

بــۆ  پێــدا  ئازادییەكــی  باڵوكراوەكانــی، 

گەاڵڵەكردنــی دیــدە نائەرتەدۆكســییەكان، 

كــە چیــر بــە هەڕەشــە دانەدەنــران و بــۆ 

دەكاركردنــی گاڵتــە و گــەپ و زیندووێتــی 

تایبەمتەندیــی  لــە  هەمیشــە  كــە 

لەوانەیــە  بــوو.  نووســینەكانی 

کۆمۆنیــزم  بــە  پەیوەندیكردنــەوەی 

بەهەمــان شــێوە كاردانەوەیــەك بووبێــت 

لــە دژی ئاوابوونــی كاریگەریی ماركســیزم 

ڕووناكبیرانــی  لــە  زۆرێــك  مەیلــی  و 

چەپــی پێشــوو بــۆ ئاوێتەبــوون لەنــاو 

سیاســییدا. ئیگنۆستیســیزمی 

هێــری لۆڤیفــرە كــە بــە درێژایــی ژیانــی 

بــوو،  مكــوڕ  و  بەگــوڕ  ماركسیســتێكی 

بــەردەوام بــوو لەســەر ئــەو بڕوایــەی كــە 

خوێندنــەوەی نادۆگامتیزمــی ماركــس و 

ــنت  ــەی تێگەیش ــرین زەمین ــس باش ئەنگڵ

لــە رسوشــت و گەشــەی كۆمەڵگــە دابیــن 

دەكات و ئەمەیــە کــە دەبێتــە پــڕۆژەی 

باشــرین  و  تامەزرۆیانــە  شۆڕشــگێڕیی 

دەرفــەت دەرەخســێنێت بــۆ یارمەتیدانــی 

بەنــاو  پۆزەتیــڤ  مرۆیــی  گەشــەی 

نەگبەتــی و نادڵنیاییەكانــی مێــژوودا.
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