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ئەریك فرۆم و هيواكان

ئەرسۆدۆكس  جولەكەی  لەخێزانێكی   1900 ساڵی  لە  ف��رۆم  ئەریك 

هایدلبیرگ  و  فرانكفۆرت  لەزانكۆی  لەدایكبووە،  ئەڵمانی  فرانكفۆرتی  لەشاری 

وپلەی  خوێندویەتی  وفەلسەفەدا  دەرونزانی  و  كۆمەڵناسی  بەشی  سێ  لەهەر 

بوو  ناونیشانە  بەم  دكتۆراكەی  تێزی  هێناوە،  بەدەست  لەفەلسەفەدا  دكتۆرای 

 ((Jewish law : Aconttribution to the sociology of jewish diaspora

یاسای جولەكە : بەشداریەك لەكۆمەڵناسی پەرتەوازەی جولەكەدا ((، هەروەها 

لەزانستی شیكردنەوەی دەرونیدا لەمیونخ و بەرلین و واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

بەشێوەیەكی زۆر چڕوپڕی پراگماتی ڕاهێنراوە، سەرەڕای پراكتیكی شیكردنەوەی 

دەرونی فرۆم بەوانە بێژی لەكۆمەڵێك زانكۆی بەناوبانگی ئەمریكیدا كاریكردوە. 

لەساڵی 1980 لەسویسرا كۆچی دواییكرد.

لێكۆڵینەوەی  لەبواری  دائەنرێن  گرنگ  بەهەوڵێكی  فرۆم  نوسینەكانی 

میتۆدی  هەردوو  كەلەنێوان  گونجاندنەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر  مرۆڤدا،  ڕەوشتی 

بونیادە  و  ك��ەس  تاكە  لێكۆڵینەوەی  س��ەر  ك��ردوەت��ە  كەتەركیزی  فرۆیدیزم 

پێدراوە  سەر  كردوتە  تەركیزی  یەكەم  بەپلەی  و  ماركسیزم،  دەرونیەكەی 

 the application of psy choon alysis ئابوریەكان. لەوتارێكیدا كە بەناونیشانی

هەر  تێكەڵكردنی  ئەبینێ   وای  فرۆم   )  to ( sociology ofriligious studies

یەك لەمیتۆدەكانی دەرونزانی و كۆمەڵناسی و ئابوری پێكەوە، دەكرێت ڕێگای 

تێگەیشتنی ناوەڕۆكە مەعنەویەكان ))دەرون (( و ناوەڕۆكە مادییەكانی )ئابوری ( 

پێشكەوتنی مرۆڤایەتیمان نیشاندات. فرۆم لەهەوڵیدا بۆداڕشتنی میتۆدێكی نوێ ، 

چارەسەریەكانی مەسەلەی پێكهاتەی غەریزی و پەیوەندی بە ڕەوشتی مرۆڤەوە، 
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پێیوابو  ماركسیزمدا،  میتۆدی  ئاشكرای  لەژێركارگەریەكی  وەرگرت،  لەفرۆیدەوە 

پێكهاتە ناوەكی و غەریزەكانی تاكە كەس، هۆكارە پێكهێنەركانی ڕەوشت نییە، 

بەڵكو دەوروبەرەكەی و كاریگەری ژینگەكەی ئەم هۆكارانە پێكدێنێت. 

مرۆڤ   ،1941 لەئازادی  ترسان   ( ئەمانەن  فرۆم  كتێبەكانی  گرنگترین 

خۆشەویستی  هونەری   ،  1955 تەندروست  كۆمەڵگای   ،1947 خۆی  بۆخودی 

دا   1968 لەساڵی  كتێبی  كەدواهەمین  هیوا(  شۆڕشی   ،1964 مرۆڤ  1956،دڵی 

نوسیویەتی.
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فرۆم : چەند هەڵبژاردەیەك لەشۆڕشی هیوا.

بەرەو بەمرۆییكردنی تەكنۆلۆجیا :

دوڕیان :-

دواجار تارماییەك هەیە. تارماییەك كە جگە لەژمارەیەكی كەممان كەس 

كۆنەكەی  وەهمە  ئەمە  ئەپەڕێ�ت،  تێ   بەخێرایی  تارماییە  پێناكات،ئەم  هەستی 

كۆمۆنیزم و فاشیزم نیە، بەڵكو تارماییەكی نوێیە. كۆمەڵگایەكمان هەیە، خاوەنی 

و  دا  پلەی  لەبەرزترين  بەرخۆریە  و  بەرهەمهێنان  ملكەچی  توانایەكەو  هەمو 

بەڕێكخەری تەكنۆلۆجیش ئاراستە ئەكرێت، مرۆڤ لەم چوارچێوە كۆمەاڵیەتیەدا، 

خەریكە ئەگۆڕێت بۆدۆاڵبێك لەناو ئامێرێكی گەورە دا.ئەم مرۆڤە تێر ئەكرێت 

 ،} سلبیە   { نیگەتیڤە  هەر  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ئەكرێت،  ڕیز  بەباشی  و 

كۆمەڵگا  ئەم  بەسەركەوتنی  نیە،  تیا  زیندویەتیەكی  هیچ  هەڵچونەوە  لەڕوی 

نوێیە، تاكگەرایی و ژیانی تایبەتی لەناو ئەچن. بوارەگشتیەكان قاڵبگیر دەكرێن 

پەڕۆ  بەپینەو  تر،  دەزگاكانی  گونجاندنی سایكۆلۆجی  بەپێی  ترو  بەرامبەر شتی 

جۆرێكی تری ئەزمونی خودی و ناوەكی مەیسەر دەكرێ�ت،هەروەك ئەوەی » 

}التقالكترونی{  ئەلكترۆنیدا  تەكنۆلۆجیای  لەكۆمەڵگەی   : وتی  زبینیۆبرزیزنسكی 

)) 1(( مرۆڤ ئارەزوی ئامێزانبوونی هەیە، لەگەڵ ملوێنان هاواڵتی بێگانەدا و 

كەزیرەكانە  ڕاكێشدایە،  سەرنج  بەهێزو  كەسایەتیەكی  لەژێركاریگەری  بەئاسانی 

چاودێریكردنی  لەپێناو  بەكاردێنێت،  پەیوەندیكردن  تەكنۆلۆجیای  دەسكەوتەكانی 

عەقڵی خەڵك و دەستكاریكردنی هەڵچونە دەرونیەكانیان . جۆرج ئۆرێڵ وئالدوس 

نوێیەیان  كۆمەڵگە  ئەم  دەركەوتەكانی  باشترین  پێشبینی   1984 لەساڵی  هاكسلی 

كردبوو.

وادیارە ئەمڕۆ ئەوەی لەهەمو شت زیاتر توشی دڵە ڕاوكێمان ئەكات، 

ڕێكخەرە  بڕیاری  تەنها  ئێمە  تایبەتیەكەمان.  بۆسیستمە  چاودێریە  لەدەستدانی 

وهیچ  مرۆیی  بوونەوەرێكی  وەكو  ئەكەین،  جێبەبەجێ  كانمان  تەكنۆلۆجیە 

ئامانجێكی ترمان نەماوە، جگە لەهەوڵی بەرهەمهێنانی زیاترو بەرخۆری زیاتر. 

توانای خواستنمان بۆشتەكان زۆرالوازترە، لەتوانای ڕەتكردنەوەمان بۆی. بەلەبەر 

چاو گرتنی ئەوەی، ئێمە لەبەردەم هەڕەشەی چەكی كۆكوژداین، یان ئەو ئفلیجی 
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و گۆجیەمان، كەوا دوریمان لەبڕیارە بەرپرسیاریەكانەوە ناكاراو نێگەتیڤی كردوین.

ئەمە چۆن ڕویدا ؟ چۆن سبەینێ  ئەو مرۆڤەی كەوا لەلوتكەی سروشتدایە، 

دەبێتە زیندانی داهێنانەكانی خۆی، چۆن وا خۆی توشی وێران بوون كردوەتەوە ؟ 

مەعریفەی  ئەوەندە  زانستیدا،  حەقیقەتی  ب��ەدوای  لەگەڕانیدا  مرۆڤ 

بەرهەمهێناوە، كەبتوانێت بۆ زاڵبون بەسەر سروشتدا بەكاریبێنێ�ت. لەم ڕوەوە 

گەلێك سەركەوتنی مەزنی بەدەست هێنا، بەاڵم بەپێداگیری لەسەر تەكنۆلۆجیاو 

ژیانیش  و  خۆی  خودی  لەگەڵ  بەریەككەوتنی  مرۆڤە  ئەم  م��اددی،  بەرخۆری 

مادی،  بەرخۆری  لەتەكنۆلۆجیاو  جگە  نادات،  بەهیچ  بایەخ  مادام  لەدەستدا. 

بەڵكو  بەهامرۆییەكان،  و  ئاینی  بڕوا  هەر  نەك  دا،  لەدەست  شتێكی  هەموو 

توانای هەستكردن وهەڵچونە قوڵەكانیشی لەدەستدا، وەك - دڵشادی وخەمناكی- 

كەهەر لەسەرەتاوە، هاوڕێی سروشتی مرۆڤ بوون. ئەو ئامێرەی كەمرۆڤ خۆی 

ئێستا  ئەو  كە  بەرهەمهێنراوە،  بۆ  وای  تایبەتی  پرۆگرامی  ئێستا  دروستیكرد، 

ڕۆشنبیری مرۆڤ دیاری ئەكات.

ئەوەیە  هەیە،  لەسیستەمەكەماندا  ئێستا  مەترسیانەی  ئەو  دیارترین 

پەڕی  ئەو  بەپرەنسیپی  ئەمەش  چەكەوە،  بەبەرهەمهێنانی  گرێدراوە  كەئابوری 

بەرخۆری » بێ ڕەچاوكردنی كۆی ئەو بڕەی كەبۆبەرگری پێویستە ». سیستەمی 

بەڕێوە، كەوا  ئەروات  مادانە  ئەو  بەرهەمهێنانی  بناغەی  ئەمڕۆ، لەسەر  ئابوری 

هەڕەشەی كاولكردنی جیهانمان لێئەكات. ئەو كااڵنەی كەتاكە كەسی خنكاندوەو 

دواجاریش گۆڕیویەتی بۆبەرخۆرێكی نێگەتیڤ،ئەمەش بەدروستكردنی سیستەمێكی 

بیرۆكراتی، كە دەستە وەستانین بەرامبەری.

 ئایا توشی تەنگانەیەكی ترسناك بوین و هیچ چارەسەرێكی نیە ؟ ئایا 

پێویستە نەخۆشیەك بەرهەمبهێنین، بۆئەوەی ئابوریەكی تەندروستمان هەبێ�ت،ئایا 

تەكنۆلۆژیەكەمان  سیستەمە  و  داهێنان  و  مادیەكەمان  سامانە  ناتوانین  ئێمە 

بۆمەبەستی مرۆیی بەكاربهێنین ؟ ئایا پێویستە ئێمە تاكی شوێنكەوتەو نێگەتیڤ 

بین، بۆئەوەی سیستەمە بەهێزەكانمان بەچاكی ڕێ بكەن.

ئەنێن  كەدان  ئەوانەی  لەنێوان   ، لێكترجیاوازن  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی 

مرۆڤدا  لەژیانی  ئامێر  وگەورەبوونی  ب��وون  بەهێز  ڕادیكاڵەی  گۆڕانە  بەو 
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دروستیكردوە، ئەو نوسەرانە ئەبینینەوە، كە پێیانوایە دروستبوونی كۆمەڵگەیەكی 

نوێ، مەسەلەیەكی حەتمیەو بێ هودەیيشە، هەر لەئێستاوە گفتوگۆی خەسڵەتە 

ئەم  دروستبوونی  الیەنگری  كەبەتەواوی  ئەوان  بكەین.  چاوەڕوانكراوەكانی 

كۆمەڵگە نوێیەن، هەندێك ترسیشیان هەیە دەربارەی پێگەو چارەنوسی مرۆڤ 

لەنێو ئەم ئاراستەیەدا. »زبینیۆبرزیزنسكی » كەكاهینێكە و لەو الیشەوە »جاك 

ایللول » مان هەیە كەلەكتێبی » تەكنۆلۆجیاو سەرەڕۆیی سەردەم » دا ئەڵێت. 

وێرانكاریەكانی  چاوەڕێی  و  نزیكئەبینەوە  لێی  خەریكە  نوێیەی  كۆمەڵگە  ئەو 

تارماییەوەیە،  ئەو  لەپێشی  ترسناكەكەیەوە،  نامرۆییبوونە  بەهۆی  ئەكەین، 

سەركەوتن  باشی  ئامادە  پێویستە  وەك  مرۆڤایەتی،  كۆمەڵگای  پێیوایە  بەكورتی 

نیە، بەاڵم بڕوایەكی وای هەیە بەوەی كەدواجار مرۆڤایەتی ئەتوانێت زاڵ بێتە 

لەسەر  بكرێت  ڕێگری  ئەوەیە  بەهیوای  بۆیە  ،هەر  مەینەتیەكانیدا  كێشەو  سەر 

كەوتنی كۆمەڵگەیەكی نامرۆیی. ژمارەی ئەو مرۆڤانەی كەئاگایان لەمەترسیەكانی 

لەناو  و  لەزیادبووندابن  بەردەوام  پێوستە  هەیە،  تایبەتیان  و  ڕۆحی  سەرژیانی 

ئازادیەكانی خۆیان بكەن . ) م 1(  پێداگری لەسەر  پێشهاتانەیشدا  كرۆكی ئەم 

)3( هەڵوێستی )لویس مۆم فۆرد( تاڕادەیەك وەك هەڵوێستی )اللول( وەهایە. 

لەو كتێبە گرنگ وقوڵەی كە بەناوی )ئەفسانەی ئامێر(ەوە )4( )موم فورد( باسی 

گەورەیی و بەهێزی ئامێر ئەكات، لەیەكەم دەركەوتنیەوە لەكۆمەڵگەكانی میسرو 

بابلدا. زۆركەس هەم ئەوانەی خاوەن پلەو پایەن و هەم ئەوانەیش كە هاوواڵتی 

بەپێچەوانەی  لێبكات،  ناكەن، كەهەڕەشەیان  تارماییەك  بەهیچ  ئاساین، هەست 

سەیری  ڕقەوە،  بەچاوی  كەهەیانە  پێكردن،  ئاماژەم  كەپێشتر  نوسەرانەی  ئەو 

دیاردەكە ئەكەن و هەیشیانە بەڕەزامەندیەوە،ئەوان ئەو بۆچونە كۆنەی سەدەی 

سەر  قورساییەكانی  و  ئەرك  ئامێر  كەدەڵێت  ئەهێڵنەوە،  بەنەمری  نۆزدەهەم، 

لەپێناوی  دەمێنی�تەوە،  ئامرازێك  وەك  هەمیشە  و  ئەكاتەوە  كەم  مرۆڤ  شانی 

مەبەستدا و لەهەمان كاتیشدا هیچ مەترسیەكی تیا نابینینەوە. گەر بوار بدرێتە 

گەشەیەكی  گەشەكردنەكەی  ئەوا  بكات،  گەشە  خۆی  لۆژیكی  بەپێی  تەكنۆلۆژیا 

سەرەتانی ئەبێ�ت، ئەوكاتەش ئەبێتە هەڕەشەی سەر ژیانی تایبەتی و كۆمەاڵیەتی 

مرۆڤ. ئەو هەڵوێستەیش لەناو ئەم كتێبەدا وەرگیراوە )5( لەڕوی پرەنسیپەوە، 
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لەهەڵوێستی )مومفورد وایللول( نزیكە دەكرێت لەڕوی ئەو توانایانەوە، جیاوازیش 

ئەو  بۆمرۆڤ.  ئەگێڕێتەوە  كۆمەاڵیەتی  سیستمی  چاودێریكردنی  كە  لێیان  بێت 

هیوایانەی لێرەدا دروستبوە لەم فاكتەرانە پێكدێت.

تێبگەین،  ئێستاكە  كۆمەاڵیەتیەی  سیستەمە  لەم  باشتر  زۆر  1-دەكرێت 

گەر بێتو سیستمی، مرۆڤ گرێ بدەینە سیستەمەكانی تری ئابوری و كۆمەاڵیەتی. 

سروشتی مرۆڤ ئەبستراكت و خۆش دەست نیە بۆگۆڕان، بۆیە دەكرێت لەڕوی 

دینامیكیەوە فەرامۆشبكرێ�ت، بەڵكو ئەمە پرۆسەیەكە خەسڵەتی چۆنایەتی و یاساو 

ئەڵتەرناتیڤی خۆی هەیە. هەر بۆیە خوێندنەوەی سیستەمی) مرۆڤ ( بواری ئەوەمان 

ئەداتێ  كەكاریگەری هەندێك فاكتەری سیستەمەكانی كۆمەاڵیەتی - ئابوری لەسەر 

مرۆڤ ببینین. لەالیەكی تریشەوە تا ڕادەیەك تێكچونەكانی سیستەمی ) مرۆڤ ( 

لەدایكبووی چەند كێشەیەكی ترە لەسیستەمە كۆمەاڵیەتیەكاندا، گەر بێتو ڕەگەزی 

مرۆیی بخەینە ناو شیكردنەوەی سیستەمی كۆییەوە، ئەوا زۆر باشتر لەم ڕەوتە 

خراپە تێئەگەین. بەم جۆرە ئەو كات ئەتوانین، ئەو ڕێكخەرانە دیاری بكەین، 

لەپێناو  كۆمەاڵیەتیدا،  لەسیستەمی  ئەجوڵێنێ�ت  ئابوریمان  كاری  سیستەمی  كەوا 

خۆشنودیەكی باشتری ئەو خەڵكانەی كەبەشداریان تیا كردوە. هەمو ئەمانە قبوڵ 

ناكرێت، تاوەكو ڕێكنەكەوین لەسەر بیركردنەوە لەوەی، كەپێشكەوتنی ئۆرگانی 

خۆشنودی  چونكە  تایبەتیەكەیەتی،  بونیادە  ئەركێكی  مرۆڤایەتی،  بۆسیستەمی 

مرۆڤ، ئامانجی بنەڕەتیە.

ئەم  هەڵقواڵوی  لەزیادبوندایە،  ب��ەردەوام  كە  ناڕازیبونەی  ئەو   -2

كەلەنەمانی  خراپیەیە،  ئەو  بێدەنگەو  بێزاریە  ئەو  هەمو  ئێستاو  ژیانەی  جۆرە 

ئارەزوی  لە  ترەوە  لەالیەكی  یان  تاكدایە،  كەسایەتی  ونبونی  و  تایبەتی  ژیانی 

بەدەست هێنانی خێرایی ژیانێكی بەختیاری پڕ لەخۆشی، كەبتوانێ�ت وەاڵمی ئەو 

پێداویستیانەی مرۆڤ بداتەوە، كەلەڕوی چۆنایەتیەوەە لەم هەزار ساڵەی دوایدا 

ڕێكخەرە  لەو  و  لەحەیوان  كەمرۆڤ  پێداویستیانەی  ئەو  گەشەیكردوە.  تەواو 

تەكنۆلۆژیە بێگیانەش جیائەكەنەوە. بەهێزترینی ئەم ئاراستەیە ئەوەیە، كەكۆمەڵێك 

هەمو ئەو شتانەیان هەبێت، پێویستیانە و هەموو داواكاریەكانیان جێبەجێبكرێت. 

بەم جۆرە دەركەوت كە فیردەوسی بەرخۆری، نەبوویە جێی ڕەزامەندی ئەوانەی 
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كەوا بەڵێنیان پێدرابوو. ) كە تا ئێستایش پێداویستیەكانی خۆیانیان دابیننەكردوە، 

بەاڵم لەهەمانكاتدا تێبینی لەدەستدانی دڵشادی ئەكرێت الی ئەوانەی، كە خاوەنی 

هەموو ئەو شتانەن، كەوا مرۆڤ دەیەوێ�ت. 

كڵێشە  لەدەستدا،  خۆیانیان  جازبیەتی  ئایدۆلۆژیاكان  و  لەچەمك  زۆر 

مانایەكی  سەرمایەداری،  و  كۆمۆنیزم  و  چەپ  و  زانست  وەك  نەریتیەكانی 

تردا  فەلسەفەیەكی  ترو  ئاراستەیەكی  بەدوای  خەڵكی  ئەمڕۆ  نەماوە،  ئەوتۆیان 

ئەگەڕێت، كەبەرەو بایەخدان بەپێداویستیە مادی و رۆحیەكان بڕوات، نەك بەرەو 

دروستئەكات،  جیهانیش  لەئەمریكاو  زۆر خراپ  دو جەمسەریەكی  ئەمە  مردن. 

لێرەدا ئەوانە هەن كەوا هێز، یاسا، سیستەم، ڕێگە بیرۆكراتیەكان... سەرنجیان 

ڕائەكێشێت . ئەوانەیش هەن، كەپڕن لەئارەزوی ژیان و ئەیانەوێت هەڵوێستێكی 

نوێیان لەژیان هەبێ�ت تا كاربكەنە سەر نەخشەی ناو چوارچێوە حازر بەدەستە 

كان. ئەو پێشڕەوانە دەبنە جواڵندنەوەیەك، كەخواستی گۆڕانی قوڵ لەچاالكیە 

ودەرونیەكانمان  ڕۆحی  كەفوكوڵە  لەگۆڕینی  و  كۆمەاڵیەتیەكانمان  و  ئابوری 

بۆژیان دروست ئەكەن. ئامانجیان بریتیە لەچاالككردنەوەی تاك و چاودێریكردنی 

بزوتنەوەیەكە  ئەمە  تەكنۆلۆجیا.  ڕكێفكردنی  و  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتی  سیستمی 

سەر  ئەمڕۆی  مەترسی  گشتگیرە،  سادەو  زۆر  مەبەستەكانی  ژیانەوە،  بەناوی 

)ژیان(، هەرتەنها نەتەوەیەك، یان چینێك ناگرێتەوە، بەڵكو هەمو تاكەكەسێك 

دەگرێتەوە. لەبەشەكانی دواتردا هەوڵ ئەدەین قسە لەسەر چەند مەسەلەیەكی 

گشتگیر بكەین، بەتایبەتی ئەوانەی كەپابەندە بەپەیوەندی نیوان سروشتی مرۆڤ 

وسیستەمی كۆمەاڵیەتی وئابوری.

نائومێدیەكی  ئەمڕۆ  بكرێتەوە.  ڕۆشن  پێویستە  هەیەو  گرنگتر  خاڵێكی 

فراوان هەیە، لەڕوی توانای گۆڕینی شتەكانەوە، تاڕادەیەكی زۆر ئەم نائومێدیە 

نائومێدیەكی نەستانەیە،بۆیە دەبینین مرۆڤەكان لەڕوی هەستەوە گەشبینن، هیوای 

پێشكەوتنیان هەیە لەسبەینێدا. پێش ڕۆچونە ناو ڕەوشی ئێستاوە و گەڕان بەدوای 

ئەو هیوایەی ئامادەیە لەناویدا، پێویستە لەدیاردەی هیوا بكۆڵینەوە.
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2 / هیوا.

1- ئەوانەی هیچ هیوایەكیان نییە

هیوا ڕەگەزێكی گرنگی یەكالكەرەوەیە لەهەر هەوڵدانێكدا بۆگۆڕانكاری 

بەاڵم  گەورەتر،  هزرێكی  و  هۆشیاری  دینامیكیەتی  بەئاراستەی  كۆمەاڵیەتی، 

تر  زۆرحاڵەتی  وتێكەڵی  تێئەگەین  لێی  بەهەڵە  زۆرجار  وەهایە،  هیوا  سروشتی 

ئەكرێ�ت، كەهیچ پەیوەندیەكی بەهیواوە نیەو زۆریش لێی جیاوازە . 

باشە بابپرسین هیوا چیە ؟ ئایا هیوا وەك ئەوەی، كەهەندێك كەس لێی 

تێگەیشتون بریتیە لە خواست وئارەزوەكانی مرۆڤ. لەحاڵێكی وەهادا،ئایا ئەوانەی 

ئارەزوی ئۆتۆمبیل وخانوی جوانیان هەیە، خاوەن هیوان؟

بێداربوونەوەی  حاڵەتێكی  لەپڕبوون،  بێ�ت  جۆرێك  هیوا  بابەتی  گەر 

گەورەبێ�ت، یان بەمانایەكی تر ڕزگاربون بێ�ت لەبێزاری، یان گەر بابەتی هیوا 

سەرفرازی وشۆڕش بێ�ت، ئایا ئەوە هیوایە؟ دەكرێت چاوەڕوانیەكی لەم جۆرە 

هیوابی�ت، بەاڵم گەر هات وهیچ دەنگدانەوەیەكی نەبوو جگە لەسلبیەت، ئەو 

بەو  ئیتر  ونبو،  بەاڵم هەركاتێك هیوا  دەبێ�ت،  كاتەیش چاوەڕوانی هەر هیوا 

جۆرە تەسلیمبوون و ئایدۆلۆژیەت، چانسیان لەبەردەمدا ئەكرێ�تەوە. 

هیوا  جۆرە  ئەم  بەجوانی  زۆر  دا   )) دۆز   (( لەكتێبی  لەبەشێك  كافكا 

بەر  ئەڕواتە  كە  بۆئەكێشێت،  پیاوێكمان  وێنای  ئەو  وەسفكردووە،  نێگەتیڤەی 

ڕێگەی  ئەپاڕێت�ەوە  لەپاسەوانەكە  لەوێ  بۆئاسمان و  ئەروات  كە  دەرگایەی  ئەو 

بدات بچێتە ژورەوە، پاسەوانەكە پێی ئەڵێت ناتوانێ�ت ڕێگەی چونە ژورەوەی 

هەر  بەكراوەیی   ) شەریعەت   ( بۆئاسمان  چون  دەرگ��ای  بدات،هەرچەندە 

ئەمێنی�تەوە، بەاڵم پیاوەكە پێی باشە هەر بەچاوەڕوانی بمێنی�تەوە، تاوەكو ڕێگەی 

چونە ژورەوەی پێ ئەدرێت، ئەوسا بەوەرگرتنی ڕەزامەندیەوە ئەچێت�ە ژوورەوە. 

بەم شێوەیە چاوەڕوانیەكەی ڕۆژان وسااڵن دەخایەنێ�ت و ئەو هەر دەمێنێتەوە، 

بەشێوەیەكی ڕێكوپێك، داوای چونە ژورەوە ئەكات، بەاڵم هەمو جارێك هەر 

ساڵە،  چەند  ئەم  ژورەوە،م��اوەی  بچێتە  كەناتوانێت  ئەدەنەوە،  وەاڵمی  هەمان 

پیاوەكە هەر بەچاوەڕوانیەوە تەماشای پاسەوانەكە ئەكات، دواجار كاتێك هەست 

لەپاسەوانەكە  جار  بۆیەكەم  مردندا،  لەپەنای  وا  پیربوەو  تەواو  ئەكات  بەخۆی 
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ئەپرسێت : چۆن ئاوا هیچ كەسێكی تر، جگە لەمن لەماوەی ئەم سااڵنەدا، هەوڵی 

چونە ژورەوەی نەداوە، پاسەوانەكە وەاڵمی ئەداتەوەو ئەڵێ�ت :-جگە لەتۆ، هیچ 

كەسێكی تر ناتوانێ�ت بگاتە ئەم بەر دەرگایە، مادام ئەم ڕێگەیەش تایبەتە بەتۆ، 

ئەوا من دای ئەخەم.

بشێت  كەبۆئەوە  لەوەی  زیاتر  بووبوو،  پیر  ساڵەوەو  چووبوە  پیاوەكە 

تێبگات، بەاڵم نەیئەتوانی لەوە زیاتر تێبگات، گەر تەمەنی گەنجتریش بوایە.

ئەمڕۆ بیرۆكراتەكان خاوەنی دوا بڕیارن، گەر بڵێن نا، ئەوا كەس ناتوانێت 

بچێتە ژورەوە. گەر پیاوەكە شتێك لەم هیوا نیگەتیڤە زیاتری هەبوایە، ئەیتوانی 

بچێ�تە ژورەوە. گەر هێندە زیرەكبوایە، ناكۆكی ئیرادەی بیرۆكراتەكەی بكردایە، 

درەوشاوەكە.  كۆشكە  بیگەیەندایەتە  كەلەوانەیە  دەكرد  ئازادی  كارێكی  ئەوا 

زۆركەس وەكو پیاوە پیرەكەی )كافكا(ن، هەر بەهیواوە دەمێننەوە، بەاڵم ئەوەیان 

لێناوەشێتەوە كەبەپێی حیكمەت كارێك بكەن، تاوەكو بیرۆكراتەكە ڕێگەی چونە 

ژورەوەیان پێنەدات هەر بەچاوەڕوانی ئەمێننەوە،)6(

ئەم جۆرە هیوا نیگەتیڤە بەتوندی گرێدراوی جۆرە هیوایەكی موتڵەقە، 

دوو  دواڕۆژی��ش  و  زەمەن  لەزەمەن،  بكەین،پاڕانەوەیە  واوەسفی  كەدەكرێت 

مەقولەی سەرەكین بۆئەم جۆرە هیوا. ناكرێت ئێستا گریمانی ڕودانی هیچ شتێك 

بكەین، بەاڵم دەبێت چاوەڕێی دواڕۆژ بكەین، ڕۆژگارێكی ترو ساڵێكی تر، یان 

جیهانێكی تر. لەكاتێكدا مەحاڵە بڕوا بەوە بكەین لەم جیهانەدا هیوایەكی وەها 

دێ�تە دی، لەپشت ئەم جۆرە باوەڕەوە جۆرێك لە بت پەرستی بۆ ) دواڕۆژ ( ) 

مێژو ( ) نەوەی داهاتو ( ئامادەیە كەلەگەڵ شۆڕشی فەرەنسیدا سەری هەڵداوە، 

خودایەك  وەكو  ئەكرد،  دواڕۆژی  عیبادەتی  كەوا  )ڕۆبسبیر(  وەك  كەسانێكی 

ئەیبینی: من هیچ هەوڵێك نادەم، من هەر بەدەستە وەستانی دەمێنمەوە، چونكە 

شتانە  ئەو  هەموو  زەمەن  وتێپەڕینی  دواڕۆژ  بەاڵم  لەبارانەبووم،  هیچ  بێتواناو 

دێنی�ە دی، كەمن نەمتوانیوە جێبەجێی بكەم. ئەم عیبادەتەی دواڕۆژ، جۆرێكی 

تری عیبادەتی ) پێشكەوتنە (لەفكری برژوازی مۆدێرندا، ڕێك ئەمە نەهێشتنی 

هیوایە، لەجیاتی ئەوەی من شتێك بكەم ودەورێك بگێڕم، بتەكان دەبنە هەمو 

شتێك، بتەكانی دواڕۆژو نەوەكانی داهاتوو هەمو پرۆژەكانی من جێبەجێئەكەن 
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بێئەوەی پێویست بێت خۆم شتێك بكەم،گەر چاوەڕوانی نیگەتیڤ، جۆرێك بێ 

هیوای و دەستە وەستانی نیشانبدات، دواجار جۆرێكی تریشە، لەملكەچی و ماندو 

بوون، كەبەتەواوی ڕوپۆشی بەرامبەرەكەی وەرئەگرێت، ڕوپۆشی سەرەڕۆیی و 

زارەكی، ڕوپۆشی بێ دەربەستی بەرامبەر واقعی دۆنكیشۆتانە، ئەمەیە هەڵوێستی 

وەفا دارە درۆزنەكان و ئینقالبیەكان putchistes ئەوانەی كەوا هەمو ئەو كەسانە 

خوازراوە  ڕادیكاڵیە  پەردە  ئەم  نیە،  پێباشتر  لەدۆڕان  مردنیان  كە  ئەخنكێنن، 

لەنائومێدی و عەدەمیەتی ئەمڕۆ گرژ بووەتەوە، الی خەڵكانێكی زۆر بەئیلتزامتر 

لەنەوەی الوان، ئەوان بەجەسارەت و كۆڵنەدانیان كاریگەریان زۆر زیاترە، بەاڵم 

هەستی  و  واقعیەت  نەبونی  لەبەر  لەدەستئەدەن،  رووبەڕووبونەوەیەك  هەمو 

ستراتیژی و هەندێك جار نەمانی ژیان=دۆستیش.)8(

 

پارادۆكس و سروشتی هیوا :

كاری هیوا دەكرێت بچوێندرێتە هەر ناكۆكیەك، ئەمە لەوەوە هاتووە، 

كەتوانای  بین،  ڕوداوێك  چاوەڕوانی  نێگەتیڤدا،  لەحاڵەتێكی  ناكەین  چاوەڕوان 

نەیەت  خۆی  ساتی  تاچركە  خەوتووە،  پڵنگێكی  هیوا  نەبێت.  جێبەجێكردنیمان 

ب��ڕوادار  ك��ەری  نەسەڕۆی  و  ماندوەكان  خ��وازە  نەچاكسازی  هەڵناسێتەوە. 

بەڕادیكاڵیەت گوزارش لەهیوا ناكەن، كەمرۆڤێك بەهیوا بوو، بەواتای ئەوە دێ�ت، 

ئامادەیە كەلەهەموو كاتێكدا پێشوازی ئەو شتانە بكات، كەتائێستا دروستنەبوون، 

بێئەوەی توشی نائومێدی ببێ�ت، لەگەڵ ئەمەشدا گەر ڕوداوێك نەیەتە ناو ڕەوتی 

مانایەكی  هیچ  كەنیە،  ئەوەیش  كەهەیەو  بەوەی  بون  هیوا  ئەوا  ژیانمانەوە، 

نیە،هەموو جارێك بێهیواكان، یان لەدڵشادیدا سەقامگیر ئەبن، یان لەتوندوتیژیدا، 

لەیەكتر  نوێیەكانی ژیان  ئاماژە  ئەوانەیش كەهیوایەكی بەهێزیان هەیە، هەموو 

بەشداریكردنن  ئامادەی  كاتێكدا  لەهەمو  ئەوان  بۆئەبەن،  پەنای  ئەكەنەوەو  جیا 

لەهەڵقواڵنی ئەوەی كەپێویستە لەدایكبێ�ت.

لەدەستدانی جیاوازی لەنێوان هیوایەكی هۆشیارانەو هیوایەكی نەستیانە 

ئەزمونە  دەربارەی  هەڵەییش  هەمان  بێگومان  ئەمڕۆ.  شێواویانەی  لەو  یەكێكە 

هەڵچونەكانی تری مرۆڤ وەك بەختیاری، نیگەرانی ،دڵتەنگی، بێتاقەتی،ڕقلێبونەوە 
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ناوبانگی  س��ەرەڕای  نەست  چەمكی  كەوا  سەرسوڕهێنەرە،  ئەوەی  ئەكرێت. 

دیاردە  جۆرە  ئەم  لەسەر  هێنراوە،  بەكار  كەم  زۆر  تائێستا  فرۆید،  تیۆرەكانی 

هەڵچونیانە . دەكرێت ئەمەیش دووهۆكاری سەرەكی هەبێ�ت. 

یەكەم : دیاردەی نەست، بەگشتی )) هەروەها چەپاندنیش (( لەنوسینی 

لەفەیلەسوفانی شیكردنەوەی دەرونیش،  زۆرلەشیكەرەوە دەرونیەكان وهەندێك 

مەسەلەی  هەڵە  بەشێوەیەكی  ئەوان  سێكسیەكانەوە،  بەئارەزوە  پەیوەندیدارە 

چاالكیە  خولیاو  سەركوتكردنی  هاومانای  ئەوەی  وەك  دێنن.  بەكار  چەپاندن 

سێكسیەكان بێت، بەو جۆرە بڕێكی زۆر لەدۆزینەوە زانستیە گرنگەكانی فرۆید 

فەرامۆش ئەكەن.

ڤیكتۆریاوە، هۆشیاری  دوای چاخی  نەوەكانی  بەالی   : دووەم  هۆكاری 

بەئارەزوە چەپێنراوە سێكسیەكان كەمتر وروژێنەرەلەئەزمونەكانی وەك ناكاراكردن 

بە  بنێن  دان  ناتوانن  زۆربەی خەڵك،  بەم جۆرە   . چاوچنۆكی  و  نائومێدی  و 

هەستكردنیان لەترس و دڵەڕاوكێ و تەنیایی و نائومێدی و خۆیانی لێكەڕئەكەن ) 9 

(.ئەمەش لەبەر هۆیەكی زۆر ساكار ئەویش ئەوەیە كە : پیالنە كۆمەاڵیەتیەكانمان 

چاوەڕێی ئەوە لەمرۆڤ ئەكات كەهەر گەیشتە خواستە كانی نە لەبێزاری و نە 

لەوەی  باشترە  بكات،  دنیایە  ئەم  واسەیری  پێویستە  نەترسێ�ت.  تەنهایيش  لە 

حەزئەكات  هەبێت،  كۆمەاڵیەتی  گەشەكردنی  دەرفەتی  بۆئەوەی  كەهەیە، 

هەمو ترسەكانی بچەپێنی�ت بەڕادەی چەپاندنی گومان و بێزاریەكانی، بەڕادەی 

بەدەگمەن  نائومێدە،  لەنەستەوە  ئەو  لەكاتێكدا  ئەمە  نائومێدیەكانی.  چەپاندنی 

گرنگ  نائومێدیدا  هیواو  لەلێكۆڵینەوەی  هەیە.  ئەمانەمان  پێچەوانەی  حاڵەتی 

ئەوەنیە، كەخەڵكی بیری لێ ئەكەنەوە لەڕوی سۆزەوە، بەڵكو لە راستیدا ئەوەیە 

كەوا هەستی پێئەكەن. كەدەكرێت لەتوێی وشەو ڕستەكانیانەوە، هەستە ڕاستە 

وتوانای  ڕێكردن  لەشێوازی  ڕوخساریاندا،  لەگوزارشتی  دەركەوی�ت،  قینەكانیان 

كاردانەوەیان، بەبایەخدانیان بەرامبەر ئەو شتانەی، دێتە بەر چاویان، لەنەبونی 

دەمارگیریان كاتێك بەبەڵگەوە شتێكیان بۆئەسەلمێنرێت.

لەسەر  لەبەرچاوگیراوە  كتێبەدا  لەم  نظر{دینامیكیەی  }وجه  ڕوبینا  ئەو 

كە  ڕەفتاریەی،  وسفیە  شێوازە  لەو  جیاوازە  كۆمەاڵیەتیەكان   – دەرونی  دیاردە 
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لەزۆر لێكۆڵینەوەی زانستە مرۆڤایەتیەكاندا هەیە. ئێمە بەم ڕوبینا دینامیكیەوە، 

هەوڵنادەین بۆئەوەی بەشێوەیەكی بنەڕەتی بزانین خەڵك بیر لەچی ئەكاتەوە، یان 

چی ئەڵێ�ت و چۆن ڕفتارئەكات، بەڵكو ئێمە خۆمان بەبونیادە سروشتیەكەیەوە 

خەریكئەكەین، ئەوەی كەبونیادی نیوە هەمیشەیی وزەكانیەتی، ئەو ئاراستانەی 

تیا دەرئەكەوێ�ت. گەر  توندیەی كەوا  ئەو  كەوا ئەم وزانە دەوڵەمەند ئەكەن، 

ئێمە هێزی بزوێنەری هۆكارەكانی ڕەفتارمان بدۆزیایەتەوە، ئەوكات نەك هەر 

ئەو  گریمانەی  ئەمانتوانی  بەڵكو  ئەكرد،  ئێستا  بەهەڵسوكەوتەكانی  هەستمان 

ڕێگایانەش بكەین، كەوا كەسێك لەبارو دۆخێكی نوێدا چۆن هەڵسوكەوت ئەكات، 

لەئەگەری دینامیكیدا، ئەكرێت گۆڕانكاری لەبیركردنەوە و هەڵسوكەوتی كەسێكدا 

كەڕوو ئەدات، پێشبینی بكرێ�ت.

بونیادە سروشتیەكەی، دەتوانین بەدرێژی قسە  زانینی  ئێمە بەمەرجی   

بكەین، دەربارەی ئەوانەی كە هیوایان نیە، بەاڵم باشتر وایە بپرسین، ئایا وشە 

ئەتوانێت وەسفی هیوامان بۆبكات ؟ یان ناتوانین تێی بگەین تا بەقەسیدەیەك، 

گۆرانیەك، ئاماژەیەك، گوزارشێكی ڕوخسار نەبێ�ت . 

وشە بێتواناترە لەوەی بەشی ئەزمونێكی مرۆیيمان بۆبكات، بەڵكو زۆرجار 

تەمومژاوی ئەكات، بەمجۆرە هەركاتێك قسە لەسەر )خۆشەویستی، ڕق، هیوا(، 

كرا دەگاتە ئەوەی كەهیچ سنورێك ناهێڵێت، لەگەڵ ئەو شتەی كە گریمان ئەكرێت 

لەبابەتی قسە كردنەكەیە،شیعرو مۆسیقاو جۆرەكانی تری هونەر، باشترین ئامرازی 

وێنا كردنی ئەزمونی مرۆییە، چونكە زۆر وردەو دوورئەكەوی�تەوە لەداماڵین و تەم 

ومژ. دیارە مەحاڵ نیە سەرەڕای ئەم هەموو خۆپارێزیەمان، هێڵە سەرەتاییەكانی 

ئەزمونێكی هەستپێكراو بكێشین و بەچەند وشەیەكی جیاواز لەوانەی شیعر بەكاری 

دێنێ�ت، وەسفی هەر ئەزمونێك بەمانای یەكااڵكردنەوەی هەمو ڕوەكانی دێت، 

گەر بێتو گفتوگۆیەكی تیا دامەزرێنێت، كەنوسەر خۆی و خوێنەرەكانیشی بزانن 

كەدەگەڕێ�تەوە بۆهەمان شت. من لێرەدا داوا لەخوێنەر ئەكەم كەهاوكاریم بكات 

و چاوەڕوانی من نەبێت وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەمەوە.:- هیوا چیە ؟ دەكرێ�ت 

گفتوگۆكەمان  بۆئەوەی  بكەن،  ساز  تایبەتیەكانیان  ئەزمونە  بكەم  ئەوەش  داوای 

سەربگرێت . 
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ناوەكیە،زیندویەتیەكی  زیندویەتیەكی  لەبوون.  حاڵەتێكە  هیوا  كردەی 

بە  پشتی  چاالكی  چەمكی   .)11( ئامادەیە  بەهێز  توندو  )10(زۆر  چاالكە 

بەستوە.  مۆدێرن  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  مرۆیی  وەهمی  باڵوترین  لە  یەكێك 

چاالكی  دەخولێتەوە،  چاالكی  ت��ەوەری  ل��ەدەوری  هەموی  شارستانیەتەكەمان 

ماندوبوون  ب��وون،)  ماندوو  بەمانای  خەریكبیت،خەریكبوون  ئەوەی  بەمانای 

پێوستە لەڕێگەی هیواكاندا (. لەڕاستیدا زۆربەی خەڵك چاالكن، تاڕادەی ئەوەی 

ناتوانن تەحەمولی كارنەكردن بكەن، ئەوان كاتە بۆشەكانیشیان ئەگۆڕن بۆجۆرێك 

لەچاالكی. گەر هات و لەپارە پەیداكردندا هیالكنەبوون لەگەشت و یاری شەترەنج 

وهەڵەوەڕیەكی زۆرساكار، دەربارەی هەموو شتێك و هیچ شتێكیش نا، خۆیان 

كاتەیە  ئەو  مرۆڤە،  ترسی  جێگای  زیاتر  لەهەموی  كە  .ئەوەی  ئەكەن  ماندو 

ناولێنانی ئەم جۆرە هەڵسوكەوتانەیش،  نازانێت كەئەیكات.  كەڕاستی ئەو كارە 

بەچاالكی تەنها مەسەلەی زاراوەیەكەو بەس،زۆربەی ئەو كەسانەی كەزۆر خۆیان 

بەچاالك ئەزانن بەداخەوە ئاگایان لەوە نیە، كەچەندە ناكاراو پاسیڤن، سەرەڕای 

ماندوویی زۆریشیان. ئەوان هەمیشە پێویستیان بەپاڵنەرێكی دەرەكی هەیە، ئیتر 

بێت،  وروژان��دن  تری  جۆرەكانی  سەفەرو  سینەماو  یان  تربێت،  خەڵكی  ئەمە 

كەدەبێ�تە هۆی تێكشكان و شڵەژان، ئەمانە پێویستیان بەهاندان هەیە، بۆپاڵنان 

بۆئارەزوو  بدات  ختوكەیان  بەكەسێكە  پێویستیان  ڕاستەوخۆدا،  لەبەشداریكردنی 

ئەزانن  زۆربەچاالك  خۆیان  ناوەستن.  قەت  و  لەڕاكردندان  هەمیشە  بزواندن. 

لەكاتێكدا واسواسی ئەوە ئەیان جوڵێنێ�ت، كەهەر كارێكیان دەست كەوێت بیكەن 

بۆڕاكردن لەو خەمەی كەڕوبەڕوبونەوەیان لەگەڵ خۆیان، تیایاندا ئەژێنی�تەوە. 

خۆر  دارەی  ئەو  گەر  وپێشكەوتن،  بۆژیان  خودیە  بەهێزكەرێكی  هیوا 

لێی نادات ڕویكردە ئەو الیەوە ڕوناكی لێوە دێ�ت، ئەوا ناكرێ�ت بڵێین داریش 

وەك مرۆڤ هیوای هەیە، چونكە هیوا دروستنابێت، گەر پەیوەندی دارنەبێت بە 

كۆمەڵە شتێكەوە، كەوا هەر دارێكی ئاسایی نیەتی. وەك سۆزو هۆشیاری...هتد، 

لەگەڵ ئەمەشدا لەوە ئەچێت هەڵە نەبێن، گەر بڵێین دارەكەیش هیوای بەخۆر 

هەیە، چونكە بەدوای ئەم هیوادا ئەگەڕێ�ت بەڕوكردنە الی ڕوناكیەكە. ئایا ئەمە 

جیاوازە لەمنداڵ و ئەو پێداویستیانەی هەیەتی بۆهەناسەدان و ئەو هیوای هەیەتی 
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بۆژیان، ئایا كۆرپەیی پاڵنان نیە بەرەو مەمكی دایك، ئایا كۆرپەلەیەك بەهیوای 

هەستانە سەرپێ و ڕێكردن نیە، نەخۆش بەهیوای چاكبونەوە نیە،زیندان بەهیوای 

ئازادبوون و برسی بەهیوای تێربوون نیە، ئایا هیوامان بە سبەینێ  نیە لەكاتێكدا 

ئەنوین؟ ئایا كاری خۆشەویستی پێكنەهاتوە لە هیوای پیاو بە هێزو توانای خۆی 

لەبێداركردنەوەی هیوای ژنەكە، بۆ ئاڵوگۆڕكردنی سۆزو عیشق لەگەڵیدا؟

3- بڕوا }االیمان {:-

كاتێك هیوا ون دەبێ�ت، لە ئێستادا ژیان هیچ مانایەكی نامێنێ�ت. هیوا 

دیكەیشە  ڕەگەزێكی  دواجار  لەبیردا.  دینامیكیشە  لەژیانداو  ناوەكیە  ڕەگەزێكی 

لەبونیادە زیندەگیەكاندا، ئەوەی كە پەیوەندیەكی پتەو بەهیوایەوە گرێ ئەدات 

بڕوایە، بڕوا جۆرێكی ناوەكی بۆچون و مەعریفە نیە، بڕوا ئەوەنیە كەلەم و لەودا 

ئامادە بێت، بڕوای مرۆڤ ئەوەیە، كەوا بڕوابهێنێ�ت بەوەی كەبۆی نەسەلمێنراوە 

لەالیەن كەسی ترەوە، دەكرێت ئاگای هەبێ�ت بەو واقعە گونجاوەی و هۆشیار 

لەكاتێكدا  هەبێت،  عەقاڵنی  بڕوایەكی  دەكرێ�ت  كەبەرهەمهێنەرە.  بەوەی  بێت 

وابەستەی واقعێكی زانراو ئەبێت، ئەمە پێویستی بەتوانای پێزانین و ناسینی ئەو 

بناغانەوە هەیە، كەلەپشتی دیاردەكانەوەیە، بڕواش وەكو هیوا بریتی نیە لەبینینی 

دواڕۆژ، بەڵكو بینینی ئێستایە كەلەدایك ئەبێت.

 ئەو بۆچونەی كەدەڵێ�ت بڕوا موتڵەقە، جۆرێك خۆپارێزیمان الدروست 

ئەكات،ئەمە بەواتای بڕوای موتڵەقدێت، بەشتێكی مومكن نەك موتڵەق بەمانای 

پێشبینكردنی جیهان. دەكرێ�ت منداڵێك بەمردویی لەدایك بێت، مردوو بێت، 

ئەمەیە  بمرێ�ت،  تەمەنی  سەرەتای  دووهەفتەی  دەكرێت  لەدایكبێت،  ئەوسا 

بڕوای  لەمەش  مەبەست   .)12( بوون  دڵنیا  بەبێ   موتڵەق  بڕوای  بڕوا،  ناكۆكی 

بەسنوری  موتڵەق  بڕوای  نەك  مرۆییەكان،  وبینینە  هەست  لەسنوری  موتڵەق 

دواین حەقیقەت و واقع. ئێمە پێویستمان بەبڕوا نیە بۆسەلماندنی ئەو شتانەی 

لەڕوی زانستیەوە سەلمێنراوە، یان ئەو شتانەی سەلماندنی مەحاڵە.بڕوا لەسەر 

بنەمای ئامادەیی ئێمە بۆژیان و گۆڕان پێكدەهێنرێت، بڕوا بەگۆڕانی ئەوانی تر 

لەتواناماندا ئەبێت�ە ئەزمونێك بۆگۆڕان. )13(.



17

 پێویستە جیاوازیەكی گرنگ لەنێوان باوەڕی عەقاڵنی و باوەڕی ناعەقاڵنی 

بیرو  ناوەكی  ئەنجامی چاالكی  عەقڵی  باوەڕی  لەكاتێكدا   ،)14( بكەین  دروست 

كەوەك  دیاریكراو،  شتێكی  بۆهەر  ملكەچیە  ناعەقاڵنی،  باوەڕی  سۆزمانە،بۆیە 

نا، بۆیە  یان  بەزانینی ئەوەی، كە ڕاستە،  بێبایەخدان  حەقیقەت قبوڵ بكرێت، 

ڕەگەزی سەرەكی هەموو جۆرە باوەڕێكی ناعەقاڵنی، خاسیەتە بنەڕەتیەكەیەتی، 

ئیدی ئایا بابەتەكەی بتێك بێت، یان سەركردەیەك، یان ئایدۆلۆژیایەك. تەنانەت 

زاناكانیش لە باوەڕی ناعەقاڵنی و بیروباوەڕە كۆنەكان پێویستیان بەئازاد بوونە ، 

بۆئەوەی باوەڕێكی عەقاڵنیانەی خاوەن توانای داهێنەرانەیان هەبێ�ت. لەكاتێكدا 

دۆزینەوەكەی سەلمێندراو بێت، پێویستی بە بەبڕوا نامێنێ�ت، گەر بێتو لەپێناوی 

پەیوەندیە  لەچوارچێوەی  هەڵهێنانێتی.  كەخەریكی  نەبێ�ت،  داهاتوی  هەنگاوی 

بەشێوەیەكی  دێ�ت،  ئەوە  بەواتای  تر،  بەكەسێكی  مرۆڤ  باوەڕی  مرۆییەكاندا، 

هەڵوێستە  بەسەقامگیربونی  یان  بەرامبەری،  خۆی  لەسۆزی  بێت  دڵنیا  موتڵەق 

بنەڕتیەكانێتی بەرامبەری،دەتوانین هەر لەوێوە بڕوامان بەخۆمان هەبێ�ت. نەك 

لەدرێژبوونەوەی بۆچونەكانمان، بەڵكو لەهەڵوێستە بنەڕەتیەكانمان بەرامبەر ژیان 

و سروشت. بڕوایەكی لەم جۆرە ملكەچی ئەزمونی »منە »، بۆتوانامان لەسەر 

وتنی » من » بەمانای نمونەیەكە لەئێمە .

هیوا یەكسانە بەبڕوا، ناكرێت بڕوایەك درێژە بكێشێت، بێ ڕۆیشتنێكی 

سروشتی بەرەو هیوا،ناكرێ�ت هیوا بناغەیەكی تری هەبێ�ت، جگە لەبڕوا.

4-هێزی ڕۆح:

لەبونیادی  ب��ڕواوە  بەهیواو  پەیوەندیدار  تری  ڕەگەزێكی  تائێستایش 

نابوو  زیندەگیدائامادەیە ، ئەویش چاونەترسیە، یان وەك ئەوەی سپینۆزا ناوی 

)هێزی ڕۆح( )15(. دیارە ناولێنانی هێزی ڕۆح كەمتر تەمومژاویە، چونكە وشەی 

چاونەترسی زۆرجار بۆزیرەكی لەمردندا، زیاتر لەزیرەكی لەژیاندا بەكارئەهێنرێت.

 هێزی ڕۆح، بریتیە لەتوانای بەرگریكردن لە چەواشەبوون و دواجاریش 

كەوتنە مەترسی هیواو باوەڕەوە، ئەوانەیكەهەر ئەوەندە گۆڕان بەرەو گەشبینیەكی 

بۆش و باوەڕێكی ناعەقاڵنی، ئیتردەكرێت تێكبشكێن. هێزی ڕۆح بریتیە لەتوانای 
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وتنی » نەخێر » لە كاتێكدا هەموو خەڵكی حەزدەكەن » بەڵێ » ت لێ ببیستن، 

بەاڵم چەمكی ڕۆح تەواو ڕۆشن نییە، گەر تەماشای ڕوكارەكانی تری نەكەین، 

كەبریتیە لە :- جوامێری،} البسالە { جوامێری نەلەهەڕەشەوە دروست ئەبێ�ت و 

نەلەمردنیشەوە، هەر بۆیە وشەی جوامێری، زۆر هەڵوێستی جیاواز دەگرێتەوە، 

من لێرەدا سیان لەگرنگترین ئەو هەڵوێستانە دەخەمەروو: 

ژیان،  گوێناداتە  ئەوەی  لەبەر  جوامێربێ�ت،  كەسێك  دەشێت   / یەكەم 

ئەنجامی ئەمەش وەها دەبێ�ت، كەجوامێرانە ڕوبەڕوی مەترسیەكان دەبێ�تەوە، 

بەاڵم لەكاتێكدا ئەو لەمردن ناترسێ�ت، ئەوا دەكرێت لەژیان بترسێ�ت، هەر بۆیە 

ئەم كەسانە بەجوامێری نامێننەوە، ئەو كاتانەی ڕەوشێكی وایان دەستناكەوێت، 

تاسەرەڕۆی بەژیانی خۆیانەوە تێدا بكەن. ئەمانە بەشێوەیەكی پراگماتی بەدوای 

هەڵوێستی مەترسیداردا ئەگەڕێن، بۆخۆشاردنەوەیان لەو ترسەی كەلەژیان و لە 

خۆی و خەڵكانی تریش هەیەتی.

بارمتەيیدا  ملكەچی  كەلەحاڵەتی  ئەوكەسانەیە  جوامێری   / دووەم 

یان  كەسێكە،  پەرستراوەكە  ئایا  ئیتر   ، پەرستراوێك  بۆ   )  symbiotic( ئەژین 

دامەزراوەیەك، یان هەر هزرێكە.الی ئەمانە ڕاسپاردەكانی پەرستراو پیرۆزە، هەر 

بۆیە ناچاری پەرستنی دەبێ�ت بەبایەخێكی زیاتر لەخەمی پاراستنی ژیانی خۆی، 

گەر بێت�و توانای ناكۆكی ڕاسپاردەكانی پەرستراوی هەبوایەو گومانی لێبكردایە، 

ئەوا دەیتوانی ڕوبەڕوی لەدەستدانی سەرچاوە ڕۆحیەكەی ببێت�ەوە. بەم جۆرەیش 

خۆی توشی مەترسی تەنها كەوتنەوە دەكات. ئەو كاتەیش مردنی زۆر لەم ژیانەی 

ئێستای پێ خۆشترە. 

سێیەم / جوامێری كەسێكی پێشكەوتوی دڵنیایە كەژیانی خۆش ئەوێ�ت.

ئەو كەسەی كەوا زاڵ ئەبێت� بە سەر چاوچنۆكیدا و ملكەچی بۆ هیچ پەرستراوێك 

و هیچ بابەتێك ناكات، دواجار شتێكی نیە كەپێویست بێ�ت لەدەستیبدات.ئەم 

بەهێزیشە،   ،  abstract بەڕوتی  خۆیەتی  چونكە هەر  دەوڵەمەندە،  زۆر  كەسە 

ڕووی  لەخستنە  هەیە  باشی  توانایەكی  ئارەزوەكانی.  كۆیلەی  نەبووەتە  چونكە 

پێشنیاری ئارەزوە ناعەقاڵنیەكانی و بتەكانی، چونكە لەگونجانێكی تەواودایە لەگەڵ 

حاڵەتی  وابگاتە  كەسێكی  گەربێ�تو  لەدەرەوەشدا،  خۆیداو  لەناوخودی  واقعدا، 
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ڕابونی تەواو، ئەوا دواتر لەهیچ شتێك ناترسێ�ت، هەروەها جوامێریەكەی تەواو 

نابێ�ت گەر بەرەو ئامانجێك بڕوات و پێی نەگات، هەمو كەسێك بەرەو حاڵەتی 

دڵخۆشی  و  لەهەست  كەهێزێكی  ئەكات  هەست  و  دەڕوات  خودی  كامڵبونی 

بوارێك  هیچ  ئەبی�تەوەو  بێدار  تازەیدا  هەنگاوێكی  لەهەمو  ئەبێ�ت،  الدروست 

دەستیپێكردووە،  ژیانی  نوێی  قۆناغێكی  ئەكات  ناهێڵێتەوە.هەست  بۆگومان 

ئەتوانێ�ت هەست بەدەنگی خەیاڵی خۆی بكات، كەئەڵێ�ت » لەبێ هیچ كۆشكێكم 

دروستكردوە، هەر بۆیە جیهان هەمووی مڵكی منە ».

هیواو باوەڕ بەسیفەتی ئەوەی دوو جەوهەری ژیانن،بەسروشتی خۆیان 

لەحاڵەتی ئێستایاندا روبەڕوی بااڵبوونێكی ناكۆك دەبنەوە، ئیتر ئایا بەشێوەی تاك 

بێ�ت، یان كۆ،هەر بۆیە گۆڕان ونەمانەوە لەسەر دۆخی سەقامگیر، لەهەر كاتێكدا 

سستی  توشی  ژیانەی  ئەو  ژی��ان.)16(.  بۆهەموو  تایبەتیەكان  لەسیفەتە  یەكێكە 

وەستان دەبێ�ت و بەرەو مردن ئەڕوات، گەر هاتو وەستانەكەی بەتەواوی بێ�ت، 

ئەوا بەتەواوی دەمرێت. لێرەوە ئەوەمان بۆدەرئەكەوێ�ت، كەژیان بەتایبەتمەندیە 

پڕجوڵەكەیەوە ئەیەوێ�ت زاڵ بێت بەسەر وەزعی ئێستایدا و خۆی لێدەربازكات، 

ترسنۆكیشین،  ئازاو  شێتیشین،  و  الوازیشین،عاقڵ  و  بەهێز  ئێمە  ئیتر  لەوەوە 

هەمو چركەیەكی ژیانمان دەبێتەجۆرێك لەهەڵهاتن، لەپێناوی باشترو خراپتردا،یان 

ئەوەتا كەئێمە تەمبەڵی و چاوچنۆكی و ڕقمان بەهێز ئەكەین، یان ئەوەتا الوازی 

كاتێكیش  هەر  دەرچووەو  بەهێزەوە  كردبێ�ت،  بەهێزمان  هەركاتێك  ئەكەین، 

الوازمان كردبێ� الواز بووە. 

 ، ڕاستە  كۆمەڵگەیش  دەرب���ارەی  ڕاستبووە  تاك  دەرب���ارەی  ئ��ەوەی 

بەرەو  ئەوا  نەكەوی�ت،  پێش  ،گەر  نابێت  وەستاندا  هەرگیزلەدۆخی  كۆمەڵگە 

نەمان ئەڕوات،گەر ڕەوشی ئێستای تێنەپەڕاند بەرەو باشتر، ئەوا بەرەوە خراپتر 

ئەڕوات.. زۆر جار وەهمێكی وا ئەكرێت، كەوا ئەو خەڵكانەی كۆمەڵگە پێكدێنن، 

دەشێت بەنەگۆڕی بمێننەوە و نەتوانن هیچ بارو دۆخێك، بەهیچ ئاراستەیەكدا 

بگۆڕن، لەسەر ئەم بنەمایش، گەر ئێمە بەردەوام بین لەمانەوە، ئەوا مانای وایە 

ئێمە دەستمانكردوە بە ڕوخان.
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5- ژیانەوە :-

چەمكی گۆڕانی كەسایەتی و كۆمەاڵیەتی، ناچارمان دەكات جارێكی تر 

پێناسەی وشەی ژیانەوە بكەین، بێگەڕانەوەمان بۆناوەڕۆكە الهوتیە مەسیحیەكەی، 

یەكێك  مەسیحیەكەی،  مانا  دەكری�ت  كەوا  نوێكەیدا،  لەمانا  ژیانەوە  وشەی 

بەوەی  ناكۆك  واقعێكی  لەخوڵقاندنی  نیە  بریتی  بێ�ت،  ڕەمزیەكانی  لەگوزارشە 

ئێستا، بەاڵم ناردنی ئەم حەقیقەتە واقعیە بەئاراستەیەكی دینامیكی گەورەتردا، 

مرۆڤ و كۆمەڵگە لەهەموو چركە ساتێكدا لەهیواو باوەڕدا دەژێنێ�ەوە، لەئێستاو 

 } }حنین  نۆستالیژیا  بێداربوونەوەی  و  خۆشەویستی  كارێكی  هەموو  لێرەدا 

مردنە.لەهەمو  نەرجسیەت  و  چاوچنۆكی  و  تەمبەڵی  كارێكی  ژیانەوەیە.هەموو 

و  ژیان  لەنێوان  بۆهەڵبژاردنمان  ئەبێ�تەوە  ڕوبەڕومان   )) بوون  چركەساتێكدا)) 

مردندا. دیارە هەموو جارێك وەاڵمدانەوەمان ئەبی�ت. وەاڵمەكەمان لەوەدا نیە 

كە دەیڵێین و بیری لێ ئەكەینەوە، بەڵكو لەوەدایە بەچ ڕێگایەكداهەڵسوكەوت 

دەكەین و بۆچ ئامانجێك تێدەكۆشین .

6 - هیوای ڕاستگۆیانە :-

كالسیكی  گوزارشی  دنیاخوازەیش  ژیانە  ئەم  و  بڕوا  لەهیواو  یەك  هەر 

خۆی الی پێغەمبەران دۆزیەوە،ئەوان وەكو كساندەر )17( ناچنە پێشەوەی دوا 

ڕۆژیان و نمایندەیەك بن لەتراژیدیای یۆنان، ئەوان تەماشای واقعی ئێستا ئەكەن، 

نایانەوێ�ت  ئەوان  ئەبێتەوە.  پوخت  دەسەاڵتدا  و  گشتی  ڕای  كەلەدیاریكردنی 

خۆیان پێغەمبەر بن،بەاڵم واهەستدەكەن ناچارن بە ڕاگەیاندنی دەنگی ویژدانی 

ئاگاداركەنەوەو  خەڵكی  بینینیان،  تواناكانی  و  مەعریفەتیان  ڕاگەیاندنی  خۆیان، 

هەمووخواستێكیان بۆ روون كەنەوە بەشێوەیەكی ڕۆشن،. هەموو مەبەستەكانیان 

بایەخیان هەیە بۆ خۆهۆشیار كردنەوەیان و گۆڕینی ڕیگاكانی  لێرەدایە،خەڵكی 

خیارو  زمانی  بەردەوام  پێغەمبەرایەتی  زمانی  چونكە  مانەوەیان،  درێژبونەوەی 

هەڵبژاردن و ئازادی بووە، قەت زمانی حەتمیەت نەبووە بەرەو باشتریان خراپتر، 

كورتترین داڕشتنی خیاری پێغەمبەرانە ئەم ئایەتەی » دۆتیرونوم » ە :-« ئەمڕۆ 

هەڵبژێرن،«)18(.ئەمە  ژیان  دەئێوەیش  ئەكەین،  پێشكەش  ومردنتان  ژیان  ئێمە 
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ئەوەی  نێوان  لەگرژی  چڕبوەتەوە،  پێغەمبەرانەدا  لەئادابی  پوختەیە  ڕوئیایەكی 

ئامادەیەو هەیەو ئەوەیش كەلەگواستنەوەدایە و دەمێنێ�تەوە بۆجێبەجێبوون.)19( 

ماناكەی  پێغەمبەرایەتیدا،  قۆناخی  دوای  دەمەكانی  لەسەر  سەرفرازی  بیرۆكەی 

ئەمەوە  لەدوای  پێشزاینی.   164 نزیكەی ساڵی  دانیالدا،  لەكتێبەكەی  دەگۆڕێت، 

كۆنەكانەوە،  سەردەمە  ڕیزی  كەنەخرایە،  هەیە،  نەناسراو  هەڵكۆڵراوی  ئەدەبی 

بیرۆكە  لەبیرۆكەیەكی ستونی پێكدێ�ت، بۆسەرفرازی بەرامبەر بەو  ئەم ئەدەبە 

لەسەر  جەختیكردەوە  هەربۆیە   .)20( مێژوییەوە  لەڕوی  پێغەمبەران  ئاسۆییەی 

مێژودا  ناخۆشی  لەكۆتاییەكی  فراواندا  لەچوارچێوەیەكی  كەس  تاكە  ناردنی 

قیامەتیە،  گێڕأنەوە  ئەم  دێ�ت.  دوایی  هەمووشتەكان  كۆتایی  كەبەكارەساتی 

گێڕانەوەی خیارەكان نیە، بەڵكو گێڕانەوەی پێشبینیكردنە، ئەمە گێڕانەوەی ئازادی 

نیە، بەڵكو گێڕأنەوەی حەتمیە.

ڕوئیای سەرەتای پێغەمبەرانە ی خواستی لەنەریتە تەلمودی و خوداییەكانی 

بوو  كاریگەر  زۆر  سەرەتا،  مەسیحیەكانی  بیرۆكەی  ئەكەوێ�ت،  سەر  دوات��ردا 

بەگێڕانەوەكانی بیرۆكەی مەسانی قیامەتی. سەرەڕای ئەوەی كەنیسە بەشێوەیەكی 

زیاتر  تادەهات  دام��ەزراوەی��ەك،  وەك  نیگەتیڤدا،  لەچاوەڕوانیەكی  و  ناكۆك 

سەربازیدەكرا. 

بەزیندویی   « دووەم  هاتنی   « لەچەمكی  پێغەمبەرانە  بیرۆكەی  وادیارە 

دۆزیەوە،  مەسیحی  بۆباوەڕی  پێغەمبەرانەی  لێكدانەوەیەكی  بوو  ئەوە  مایەوە، 

بوو،  هەرتۆقیەكاندا  شۆڕشگێڕو  تایفە  لەچوارچێوەی  گوزارشكردنەكەی  زۆرجار 

باڵی كەنیسەی كاسۆلیكی رۆمانی دەریخست، كەچۆن وەك عەقیدە مەسیحیەكانی 

كەوتە  بۆهەڵسو  ئایا  ئیتر  پێغەمبەرانە.  بۆپرەنسیپی  گەڕانەوە  ئاشكرا  بە  تر 

مەبەستە  ئەوە  بەپێێ   دەكرێت  كەوا  بۆئەو چەمكەی،  یان  بێ�ت،  خواستیەكەی 

رۆحیەكان، لەسیاقە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكاندا جێبەجێبكرێت. 

لەدەرەوەی كەنیسەدا، ماركسیەتی شۆسیالیستی سەرەتایمان هەیە، كەوا 

گوزارشكردنێكە زۆر لەبینینی مسیانی دەچێت )21(. ئەمە بە زمانێكی عیلمانیانە 

ماركس  لەپەیامەكەی  كۆمۆنیزم  الدانەكانی  دواج��ار  بەاڵم  ڕۆشنكراوەتەوە، 

ڕوخاندیان. ڕەگەزی مسیانیانەی ماركسیەت ئەو زمانەی دۆزیەوە، كەالی ماركسیە 
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هیومانیزمەكان گوزارشیان پێئەكرد، بەتایبەت لە یوگسالفیا، چیكۆسلۆفاكیا، پۆلۆنیا، 

هەنگاریا. ئەوەبوو ماركسیەت و مەسیحیەت لەئاستی جیهانیدا، بەپشت بەستن 

بەكەلەپوری مسیانی هاوبەشی نێوانیان دیالۆگیان دەستپێكرد. )22( 

7- داڕوخانی هیوا :

 لەكاتێكدا هیواو باوەڕ و هێزی ڕۆح پێوستە بۆ ژیان، ئەوانەی وا هیواو 

خۆیان  پاشكۆیەتی  و  لەكۆیلەیەتی  حەز  و  لەدەستداوە  ڕۆحیان  هێزی  باوەڕو 

جۆرێكە  ئەمە   ، بدەن  خۆیان  بەبوونی  درێژە  و  بژین  دەتوانن  چۆن  ئەكەن، 

لەتوانای ونبوون كە، بەدیاریكراوی زۆر تایبەتمەندە لەبوونی مرۆڤایەتیدا ، ئێمە 

لەو ڕوانگەوە خۆشەویستی ئەكەین كەلەهیواو باوەڕو هێزی ڕۆحەوە سەرچاوەی 

گرتوە،ئەمانە تایبەتمەندی نەستین » بێبیرۆكە و بێجوتبوونی بایۆلۆجی و بێگەشە 

كردنی ) جینات ( و تەوا بوونی دروست ئەبێت. بەاڵم ئەو ئاڵو گۆڕانەی بەسەر 

ژینگەدا دێت، یان بە ڕێكەوت لە سەرەتای ژیاندا ڕووئەدات، ڕۆڵی خۆی لەسەر 

مەیسەربونی هیوا، یان كۆسپ خستنە ڕێگەی هەیە. 

زۆر لەئێمە لەهەوڵی ئەوەدایە خۆشەویست بێ�ت الی خەڵكی تر، ئەمە 

نەك لەبەرئارەزوی نازداربونیان، بەڵكو بۆئەوەی تێیان بگەن وبایەخیان پێبدەن و 

ڕێزیان لێبگرن. زۆرمان بەئاواتەوەیە توانای بەدەستهێنانی متمانەی هەبێت. ئێمە 

لەمنداڵیماندا هێشتا فێری درۆكردن نەبویین، وەكو داهێنانێكی مرۆیی، مەبەست 

هەڵسوكەوت  و  لەنواندن  درۆكردن  بەڵكو  كردندا،  لەقسە  نیە  درۆكردن  هەر 

ئەكرێت  ئامادە  منداڵ  جۆرێك  بەچ  باشە  ئەگرێتەوە.  ڕوخساریش  گوزارشی  و 

بۆئەم داهێنانە تایبەتیەی مرۆڤ، كەدرۆكردنە، ئێمە هەمومان دەرك بەوەئەكەین 

پێچەوانەی  ئەیڵێن  ئەوەی  یان  ئەیڵێن،.  كە  نیە  بەوە  بڕوایان  خەڵكی  زۆرجار 

باوەڕیانەوەیە، مەبەستمان هەر خەڵك نیە بەگشتی، بەڵكو ئەوانەی كەمتمانەمان 

پێیانە، وەك خزم وكەسو كارمان، مامۆستاكانمان، سەركردەكانمان. 
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8- بلوغ

ئەوكەسانە زۆر كەمن كەوا لەساتێك لەساتەكانی پێشكەوتندا دەر باز ئەبن 

لەنائومێدی حەتمی تێروانین و هزرەكەیان، یان هەندێك جار داڕوخانی تەواوی. 

ئایا دەكرێ�ت ئەمە شتێكی باش بێت، گەر كەسێك ئەم بێهیواییە ئەزمون نەكات، 

چۆن هیوایەكی بەهێزی پێ دروست ئەبێ�ت؟ چۆن ئەتوانێ�ت خۆی دورخاتەوە 

ئەمەش زۆرجار هیوا  ببێتە خەونبینێكی گەشبین؟ سەرەڕای  ئەوەی،  لەمەترسی 

بەهۆی ئەوەی كەنادۆزرێ�تەوە، توشی ناسەقامگیری زۆر ئەبێ�ت .

لەڕاستیدا وەاڵم و كاردانەوەی داڕوخانی هیوا هەمە ڕەنگەو پەیوەندیدارە 

سایكۆلۆجی،  كەسایەتی،  مێژوی،   -: وەك  ج��ی��اوازەوە  ب��ارودۆخ��ی  ب��ەزۆر 

بەخۆگونجاندنیان  ئەدەنەوە  بێهیواییەكەیان  وەاڵمی  خەڵك  هەموو  بونیادی.. 

ئەوانەن  هەیە،  باشیان  كەهیوایەكی  ئەوانەیان  میانڕەودا.  گەشبینیەكی  لەگەڵ 

بێئەوەی كەمەبەستیان بێت قوڵببنەوە لەوەی،  ڕائەگەیەنن،  كەوا ئەم گەشبینیە 

كەئەوەی ڕوئەدات نەك هەر باشتر نیە، بەڵكو دەشێت خراپتریش بێ�ت. خەڵكی 

ئەوەی هۆشیاربن  لەجیاتی  زەرد هەڵگەراوە،  ڕەنگیان  ببینین كەسێكیان  كاتێك 

ئەخەن  دەر  خۆیان  ئەوە  وەك  دەستبەجێ   نائومێدی  بەنائومێدیەكەیان،لەكاتی 

كەبەشداری ڤستیڤاڵێكی جەماوەری گەورەبوون .

ئەوان بارودۆخی خۆیان دەگونجێنن، لەگەڵ ئەوانەی دەتوانن بەدەستی 

بێنن و ئەو شتانەیش لەدەرەوەی توانای بەدەستهێنانیاندایە و تەنانەت خەونیشی 

گونجاو  لەبناغەوە  كەهەر  گونجاو  پێكەوە  ڕەگەزێكی  چەند  وەك  نابینن،  پێوە 

پێوە دیار  بێت، قەت هەستناكەن بەوەی كەنائومێدین، چونكە كەسیان ئەوەی 

كۆسپ  گەشبینی  ڕەوتێكی  وێنەی  ئەمانە  بكات،  بەنائومێدی  كەهەست  نیە، 

دروستكەرن، كەدەتوانین شوێنیان كەوین و لە كۆمەڵگەی خۆرئاوایی هاوچەرخدا 

بیان بینینەوە، بەو پێیەی كە گەشبینیەت لەڕاهاتنی كۆسپە دروستكردن لە نەستدا 

هۆشیارە.

 ، دڵە  توندكردنەوەی   : هیوا  داڕوخانی  تری  لەئەنجامەكانی  یەكێك 

زۆربەی خەڵك، گەنجە نیمچە هەرزەكارەكان، یان خەڵكانی تری ناڕازی هەن، 

یان  لەناكاو،  بەشێوەیەكی  نییە.  ئیهانەكردنیان  توانای  كاتێكدا  لەهیچ  ئیتر  كە 
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و  بوون  بێزار  كە  ئەوەیاندا،  بڕیاری  هەندێكیان  بێت،  كاریگەریەكدا  لەژێرهەر 

هیچ هەستێكیان بەرامبەر دوا ڕۆژ نیە. هیچ كەسێك نیە بتوانێ�ت ئەمانە ئیهانە 

جۆرە  هەبێت.ئەم  تریشیان  خەڵكی  ئیهانەكردنی  كەتوانای  كاتێكدا  لە  بكات، 

خەڵكە گلەیی لەخراپی شانسی خۆیان ئەكەن،بەهۆی نەدۆزینەوەی هاوڕێی چاك 

و خۆشەویستەوە، بەاڵم لەڕاستیدا ئەمە كەمبەختی نیە، بەڵكو چارەنوسیان وەها 

هاتوە. ئەوان كاریگەری ناكەنە سەر هەستی هیچ كەسێك، لەكاتێكدا بەزەیی و 

مەعریفەیان لەدەست ئەدەن، وە توانای زێتر هەڵچونیشیان نیە. سەركەوتنەكانی 

ئەمانە لەژیاندا دەگەڕێتەوە بۆئەوەی كەپێویستیان بەكەس نیە. شانازی بەوەوە 

كاری  لەتوانای خراپە  بەشێوەی شەرعی،  الیەكەوە  لەهەمو  كەخۆپارێزن  ئەكەن 

زیاتر  كۆمەاڵیەتی  فاكتەری  بەدەاللەتی  دێننەوە  ئەمەش  ڕازین،بیانوی  خۆیان 

لەسایكۆلۆجی، زۆربەشیان بەچەق بەستویی دەمێننەوەو بێزارو نائومێد دەبن، تادوا 

ڕۆژی ژیانیان. زۆر جار ئەوەیش ڕوئەدات كەبتوانن ئەم حاڵەتەیان بەشێوەیەكی 

كەبایەخیان  ئەبن  كەسێك  كەتوشی  وایە  مانای  ئەمە  تێپەڕێنن،  ئاسا  موعجزە 

پێئەدات و ئەو هەستەیان الدروستئەكات، كەمتمانەی پێئەكەن و پێیەوە پابەند 

ئەبن، دواجار بەسەر چەند ڕەهەندێكی نوێی هەستە كاندا ئەكرێنەوە.

ئارەزوی  هەیە،ئەویش  ترسناكتر  زۆر  ئەنجامێكی  هیوادا  لەداڕوخانی 

بۆیە  هەر  بژی،  هیوا  بەبێ  ناتوانێ�ت  مرۆڤ  چونكە  توندوتیژیە،  و  ڕوخاندن 

توانای  كەسە  ئەو  ئەبێ�تەوە،بۆیە  لەژیان  ڕقی  ئیتر  ڕوخ��ا،  هیوای  ئ��ەوەی 

زۆر  ڕوخاندنیش  بێگومان  بیڕوخێنی�ت،  ئەیەوێ�ت  نیەو  ژیانی  دروستكردنی 

نەژیاوە  كەتیایدا  بكاتەوە  لەژیانێك  تۆڵە  دەیەوێ�ت  لەدروستكردن،ئەو  ئاسانترە 

تیایدا، ئەوا ئیتر دەربەستی ڕوخاندنی هەمو ژیانگەی ئەمانی تر، یان ڕوخاندنی 

ژیانیخودی خۆیشی نایەت،)23( 

هەمو جارێك كاردانەوەی كاولكارانەی هەڵقواڵو لەداڕوخانی هیواوە، الی 

ئەوانە ئەبینینەوە، كەوا بەهۆی بێبەشی ئابوری و كۆمەاڵیەتیەوە، لەو ئمتیازانەی 

كەزۆربەی كۆمەڵ لێی بەهرەمەندن بێبەش بوون، و لەم حاڵەشدا نازانن ژیانی 

كەوا  ئەوەی  ببەن.  ئاراستەیەكدا  بەچ  ئابوریەوە  و  كۆمەاڵیەتی  لەڕوی  خۆیان 

دەبی�تە هۆی ڕق و توندوتیژی بەشێوەیەكی سەرەكی بێبەش بوون نیە لەمافە 
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ئابوریەكان، بەڵكو ئەو بەڵێنانەیە كە مانەوەی بارودۆخە نائومێدەكەی كردوەتە 

شتێكی حەتمی، گومان لەوەشدا نیە كەوا گروپە نائومێدەكان كەبەوپەڕی توندو 

تیژیەوە هەڵسوكەوت ئەكەن، ناگەنە تەنانەت نزمترین پلەی نائومێدیش، چونكە 

كەوا هەمو  لەوانەی،  توندوتیژن  كەمتر  ئەمانە  نیە.  هیوایان  تروسكەیەك  هیچ 

لەهەمانكاتیشدا  كەچی  هەبێ�ت.  هیوایان  ئەوەی  بۆ  بەكارئەهێنن،  توانایەكیان 

دەستكەوتی مەحاڵ لەهیواكەیان بەدەست دێنن. گەر بەزمانی دەرونزانی وەسفی 

بكەین، ئارەزوی كاولكاری بەدیلی هیوایە، ڕێك وەكو چۆن مردن بەدیلی ژیان 

و خۆشەویستیە و دڵخۆشیش بەدیلی خەمە.

و  نەتەوەكان  بەڵكو  بژی،  بەهیوا  پێویستە  كە  نیە،  تاكەكەس  هەر   

بێتو  گەر  ڕۆح هەیە،  هێزی  باوڕو  بەهیواو  پێویستیان  كۆمەاڵیەتیەكانیش  چینە 

لەدەستئەدەن،  وزانە  ئەو  هەموو  ئیتر  ئەوا  لەدەستدا،  شاراوەیان  وزە  ئەم 

بێت،  زیندویەتی  بوونەوەی  بەكەم  پێیەتی،ئیدی  پێویستیان  پێشكەوتن  بۆ  كەوا 

كەوا  دەكەین،  ئەوە  تێبینی  بۆیە  هەر  كاولكاری.  ئ��ارەزووی  گەشەكردنی  یان 

گەشەكردنی هیواو بێهیوایی الی تاك، تائاستێكی فراوان پابەندە بەئامادەیی هیواو 

نائومێدی الی كۆمەڵگە، یان چینەكەی. ئەو ناسەقامگیریەی كەهیوای تاكە كەس 

لەمنداڵیدا توشی ئەبێ�ت، هەرچۆنێك بێت، ئەوا گەر بێتو دوای ماوەیەكی تر 

بۆزەمەنێكی كورتیش بێت، بەهیواوە بژی، ئەو كات دڵ بەژیان خۆشئەكاتەوە. 

سەرەڕای ئەمەش ئەو كەسەی كەئەزموونی تایبەتی خۆی بەرەو هیوای ئەبات، 

گەر بێتو گەلەكەی و چینەكەی هیوای تیا نەبێت، ئەوا زۆربەی جارەكان بەرەو 

بێزاری و نائومێدی ئەڕوات .

لەسەرتای جەنگی جیهانی یەكەمدا،بەتایبەت لەتێكشكانی یەكگرتوی دژ 

هیوا  خێرا  بەشێوەیەكی  ڕابردوودا،  سەدەی  لەكۆتایی  لەئەمریكا  بەئیمپریالیزم 

كەچۆن  ئەوەمكرد  باسی  پێشتر  نەمان چوو،  بەرەو  خۆرئاواییەكاندا  لەكۆمەڵگە 

نائومێدی هەندێك جار لەپشتی ڕوپۆشێكی گەشبينانەوەو هەندێك جاری تریش 

لەبەرگی پوچگەراییەكی شۆڕشگێڕەوە خۆی دەشارێتەوە.ئەوەی كەمرۆڤ بەالی 

خۆیەوە ئەتوانێ�ت بیری لێبكاتەوە، گرنگی زۆر كەمترە، بەبەراورد بەوەی هەستی 

پێئەكات كەراستگۆیانە، بەاڵم زۆربەمان بێئاگاین لەوەی هەستی پێئەكەین. 
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 نیشانەكانی نائومێدی هەمووی لەوێدایە، تەماشای گوزارشێكی دڵتەنگانە 

بكە الی هەر كەسێكی ئاسایی، لەدەست دانی پەیوەندی لەناو خەڵكیدا، لەكاتێكدا 

هەوڵی دروستكردنی پەیوەندی ئەدەن بەشێوەیەكی زۆر نائومێدانە، سەرنجی ئەو 

بێ تواناییە بدەن كەلە پیالنەكانی زاڵبوون بەسەر پیسبوونی ژینگەو ئاو و هەوای 

هەڕەشە  كە  چاوەڕوانكراوەی،  برسێتیە  لەو  لەڕێگەگرتن  یان  هەیە،  شارەكاندا 

گفتوگۆكردن  ناو  بچینە  بێئەوەی  ئەمە  ئەكات،  هەژار  لەواڵتانی  لەهەندێك 

گرتوەتەوە،  كەهەمومانی  مەترسیەی  ئەو  لەچارەسەرنەكردنی  بێتوانایی  لەمەڕ 

ئەویش چەكی هایدرۆجینە. سەرەڕای ئەو قسانەی كە ئەتوانین دەر بارەی هیوا 

بیكەین، كەمتەرخەمی و بێتوانایمان لەكاركردن و نەخشەكێشان، لەپێناوی ژیاندا 

نائومێدیەكەمان شەرمەزار ئەكات.

 بەگشتی ئێمە هۆكارەكانی ئەم نائومێدیە نازانین، كەڕۆژ لە دوای ڕۆژ 

ئیتر  لەئارامیدایە،  جیهان  پێیوابوو  خەڵكی   )1914( ساڵی  پێش  ئەبێ�ت،  زیاتر 

بەشێك  بووبوونە  ڕویاندابوو،  مرۆڤایەتیدا  لەژیانی  كە  بێكەڵكانەی  شەڕە  ئەو 

ناوخۆیی  شەڕی  ڕویدا،  یەكەم  جیهانی  جەنگی  بوو  ڕابردوو.ئەوە  لەكەلەپوری 

ئیسپانیاش ڕویدا لەگەڵ گاڵتە جاڕی ئەو قسانەی دەكرا لەسەری لەالیەن واڵتانی 

خۆرئاواو یەكێتی سۆڤێتەوە، دواتر شەڕی جیهانی دووەم ڕویدا بوو بە بەالیەك 

بۆ سەر دانیشتوانی شار نیشینی جیهان، كە جەنگی ڤێتنامیش ڕویدا حكومەتی 

ئەمریكا هەوڵی ئەدا، گەلێكی بچوكی ئازادیخوازی تیا پاكتاو بكات، جگە لەمانەش 

هیچكام لەدەوڵەتە گەورە كان هەنگاوێكیان نەنا، بەئاراستەی بەخشینی هیوا یەك 

بەهەموا ن، وەك وازهێنان لەچەكی نەوەوی و متمانەكردن بەحیكمەتی واڵتانی 

تر، بۆئەوەی كەڵك لەهەنگاوێكی وا وەربگرن، تائێستایش ئەم نائومێدیە، هۆكاری 

تری هەیە بەتایبەتی پێكهاتەی كۆمەڵگەی پیشەسازی وەرچەرخاوە بۆ بیرۆكراتیەت 

تاك  كەموكوڕیەكانی  لەسەر  كار  داهاتوو  هەوڵئەدەم  من  تەواو،  بەشێوەیەكی 

بەرامبەر میكانیزمەكانی ڕێكخستن بكەم.

كەمی  و  نەستی  نائومێدی  حاڵەتی  خۆرئاوایی  جیهانی  ئەمریكاو  گەر   

توانای  ئیتر  دەكری�ت  واچاوەڕوان  دەهێڵێتەوە،  باوەڕو هێزی ڕۆح وەكو خۆی 

ئەوەیان نەبی�ت، بەرگری چەواشە بوونی تەقاندنەوەی چەكی ئەتۆمی بەهێزیان 
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هەبێ�ت، كەئەمەش دەبێ�تە هۆی دانانی سنورێك بۆهەموو كێشەكان -- كێشەی 

لەسنورێكدا كە  برسێتی و غەمناكی --  تاسان و  تاڕادەی  دانیشتوان،  زۆربونی 

هەموو ژیان دەسڕێتەوە.

 پێشكەوتن بەئاراستەی سیستەمێكی ڕوناكبیری و كۆمەاڵیەتی، كەبكرێ�ت 

نائومێدیماندا.  لەكۆنترۆڵكردنی  ئێمەوە  بەتوانای  گرێدراوە  كات،  پابەند  مرۆڤ 

لەئارادایە  قینە  ڕاستە  توانایەكی  گەر  بگەڕێین،  و  بین  وشیار  دەبێ�ت  سەرەتا 

بۆگۆڕانكاری ڕۆشنبیری و ئابوری و كۆمەاڵیەتی، بەئاراستەیەكی نوێدا، بۆئەوەی 

بواری ئەوەمان بداتی هیوایەكی نوێ بونیاد بنێین، هیوا بەبێ ئەو توانا ڕاستە 

قینەیە، دەبێ�تە شێتیەكی پەتی، بەاڵم گەر توانایەكی وەها هەبوو، ئەوا هیوا یەكی 

داڕێژراویشمان ئەبێ�ت، ئەوكاتە هیوایەك ئەبێ�ت كەلەسەر بنەمای هەڵبژاردنی 

خۆمان و وەرگرتنی ئەلتەرناتیفی نوێ  دروستبووە، وەك چۆن پێشتر لەسەركاری 

نەخشە بۆكێشراو بونیادنرابوو بۆ بەدەستهێنانی ئەم ئەلتەرناتیفە نوێیە.

پەراوێزەكان

1 - وشەیەكی تێكەڵە لەهەردوو گوزارشتی تەكنۆلۆجیاو ئەلكترۆن.

-2 ڕوبەڕوبونەوەی » كۆمەڵگەی تەكنۆلۆجی ئەلكترۆنی » / بەرگی یەكەم 

)ینایر 1968 / ل 19 (

3 - لەتەكنۆلۆجیاو سەرەڕۆیی سەردەمدا / كتێبخانەی أ. كوالن )1954( 

اند  نیورك،هاركور،ترایس   ( فورد  موم  لویس   : ئامێر  ئەفسانەی   -4

ورلد،1966(

 attendre، چاوەڕوانبە esperar 5- لەزمانی ئیسپانیدا وشەی هیوا بەمانای

وهیواو esperar لەیەك كاتدا. بەڕۆشنی ئەوە دیارە پەیوەندیان هەیە بەم هیوا 

نیگەتیڤەوە كەمن ئەمەوی�ت وەسفی بكەم.

تاك  مرۆڤی   ( وەلە   ) وشارستانیەتدا  خۆشەویستی  غەریزەو   ( 6-لە 

بەئاشكرا  نائومێدیە  ئەم  وەك  نائومێدیەكی  دا  ماركیوز  هیربرت  ی  ڕەهەند( 
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دەرئەكەوێت ، هەمو بەها نەریتیەكانی وەك، سۆز، خۆشەویستی، دڵەڕاوكێ، 

بەاڵم  تەكنۆلۆجیدا،  پێش  لەكۆمەڵگەی  نابێ�ت  مانایەكی  هیچ  بەرپرسیارێتی، 

لەكۆمەڵگای تەكنۆلۆجیدا ) كۆمەڵگای بێسەركوتكاری و بێ ئیستغالل( مرۆڤێك 

پێداویستیە  ئەو  مرۆڤ  تامردن.  بترسێت  لێی  نامێنێت  شتێكی  كەهیچ  دێنێت، 

ئارەزوە  بۆڕازیكردنی  ئەبێت  پێئەدات.دەرفەتیشی  گەشە  خۆی  سنورانەی  بێ 

سێكس  لێكوڵیەنەوەكەی  سێ  بۆ  دەنێرم  خوێنەر   ( ڕەنگەكانی،  هەمە  سێكسیە 

لەتیۆری فرۆید( بەكورتی واچاوەڕێ دەكرێت كەمرۆڤی كۆتایی توشی الدان بێت، 

بەشێوەی  تێركردن  سك  بەختیاری  بۆ  گەڕانەوە  مشەخۆرانە.  ژیانێكی  تاڕادەی 

منداڵی شیرخۆر. هیچ سەیرنیە ماركیوز بەو نائومێدیە كۆتایی هاتوە، تیۆرێكی 

نەهێڵێ�ت  جیاوازیانە  ئەو  نیە  پێ  ئەوەی  كەرەستەی  لەكۆمەڵگەدا،  پەشێوانەیە 

لەنێوان ئێستاو دواڕۆژدا هەیە : هیچ بەڵێن و مژدەیەك نادات، سەركەوتونەبو ەو 

هەر بەنیگەتیڤی مایەوە. لەشوێنی خۆیدا بەئەمینی مایەوە بەرامبەر ئەوانەی هیچ 

نیە، كە دەكرێ�ت هەمو ژیانی خۆیان ببەخشن بۆڕەتكردنەوەیەكی  هیوایەكیان 

ئەوانە  هەڵەی  ڕادەی  قسانە  ئەم   .)  281 ل:  ڕەهەند/  تاك  مرۆڤی   ( مەزن. 

ئەوەی  بەسیفەتی  ئەكەنە سەر  یان هێرشی  ماركیوزن،  دەرئەخات كەسەرسامی 

مامۆستایەكی شۆڕشگێڕبووە. لەكاتێكدا شۆڕش هەرگیز لەسەر بنەمای نائومێدی 

نەئەدا . گەر مرۆڤ هەستی  بەسیاسەتیش  بایەخی  ناكرێ�ت. ماركیوز زۆر  بینا 

بەدوای  ئەوا  هەیە،  دواڕۆژەوە  ئێستاو  بەگۆڕنكاریەكانی  پەیوەندیەكی  نەكرد 

سیاسەتدا ناگەڕی�ت، هەر جۆرە سیاسەتێك بێت ڕادیكاڵی بێت یان پێچەوانەكەی. 

تایبەتیە  نائومێدیە  داماو  و  بێبەش  تری  ڕوناكبیرێكی  هەر  وەك  ماركیوزیش 

كەی خۆی كردە تیۆرێكی ڕادیكاڵی، نەزانینی و تاڕادەیەكیش هەست نەكردنی 

بكات  تێكەڵەیەك  بداتێ  ئەوەی  بواری  بەداخەوە  ئەوەی  هۆی  بووە  بەفرۆید، 

ئەو  كەبەالی  شارەزا  هیگڵیەتێكی  و  بۆرژوازی  ماتریالیزمی  فرۆیدیزم،  لەنێوان 

بو،  پێشكەوتو  زۆر  تیۆریان  كەئاستی  بوبو.  دروست  تریشەوە  ڕادیكاڵەكانی  و 

لێرەدا بواری ئەوە نیە بیسەلمێنبن كەئەمە زیندە خەونێكی ساویلكەی دەماغی 

ونامەعقوڵ بوو ، زۆر ناواقعی و خاڵی لەژیاندۆستی بوو. 

ڕابكێشم   « نەست   « لەسەر  كردن  بۆقسە  سەرنجتان  خۆشە  7-پێم 
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كەئەمەش دەبێت�ە شێوەیەكی تری زمان و فكری ئەوانەی كێشەیان هەیە،دیارە 

هیچ شتێك نیە وەك ئەندامێك یان هەر شتێكی تر لەبۆشاییەك پڕبكاتەوە و ناوی 

نەست بێت . ئەوەی بەم ناوە مەبەستمانە ئەركێكی دەرونیە نەك ئەندامێكی 

جێگرو دیار .

8-وەك ئەم تێبینیەی خوارەوە ئاماژەی بۆئەكات دانەر )activity ( زیندویەتی، 

چاالكی، جیائەكاتەوە لە ) activiness ( پڕلەچاالكی و زیندویەتی، هەروەها هەمان 

. ) passiveness ( سلبی و ) passsivity ( جیاوازی ئەبینینەوە لەنێوان

ق��ەرزاری   activity گوتەی  لەجێگەی   activiness 9-لەبەكارهێنانی 

 passiven ess پەوەندیەكی تایبەتم بەمیخایل ماكوبی یەوە بەو جۆرە من زاراوەی

پەیوەندیان  كەزاراوەكان  لەو چوارچێوەی  ئەمە   passivitty لەجێگەی  بەكاردێنم 

بەحاڵەتێكی عەقڵیەوە هەبێت. 

من لەچەند كتێبێكدا باسی كێشەی چاالكی و ناكارایم كردووە لەپەیوەندیدا 

بەئاراستە كردنی بەرهەم هێنەرانەدا ، پێم خۆشە سەرنجی خوێنەر ڕاكێشم بۆئەو 

 Metamorfhosis لێكۆڵینەوە بەنرخ وقوڵەی دەربارەی چاالكی و ناكارایی لەكتابی

ی ئەرنست شاشتیل ) نیورك : بازیك بوك 1959.

 amen( 10-لەزمانی جولەكەدا وشەی باوەڕ بەواتای موتڵەق دێت، وشەی

( بەواتای ) بەدڵنیاییەوە ( دێت. 

11-پێویستی بەموتڵەق لەبەشی سێیەمدا باسی دەكەین.

 « و   « عەقاڵنی   « مەدلولەكانی  گفتوگۆلەسەر  چوارەمدا  لەبەشی   -12

ناعەقاڵنی » دەكەین.

كالسیكی  سبینوزا.چاپی   : ڕەوش��ت   / عەرەبی  وەرگێڕی  تێبینی   )5(

دۆزەكە  : شەرحی  سێیەم  بەشی   ) ئەبو هن  شارل   ( وەرگێڕانی   153 :غارنیر 

59.هیچ بوارێك نیە بۆقسەكردن لەسەر ژیانی ئۆرگانی و مادی و نائۆرگانی هیچ 

زانستی  و  بایۆلۆجی  لەڕوی  تەقلیدیەكان  جیاكاریە  لەنێوانیاندا.  نیە  سنورێكیش 

بۆماوە زانی ئێستاوە بەتەواوی جێگەی پرسیارن، بەاڵم لەوانەیە بكەوینە هەڵەوە 

گەر واتێبگەین كەئەم جیاكاریكردنە تەواو كەڵكی نەماوە.

cassandre (-13 ( كوڕ ی بریانە و هیكوب لەالیەن ئەبوللونەوە بەهرەی 
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بڕوا  كەسێك  كەهیچ  نوسی  وای  پێبەخشرا،خودا  دواڕۆژی  كردنی  پێشبینی 

كردبوو هەرچەندە  پێشبینی  كەئەو  تەروادە  نەكات.بەتێكشكانی  بەپێشبینیەكانی 

كەس بڕوای پێنەئەكرد، ئیتر لەو كاتەوە بووە كۆیلەیەكی ) ئاغاممنون ( و هەر 

كە گەیشتە یۆنان كوژرا. ئیتر لەو كاتەوە ناوەكەی بو بە نمونەیەكی دوربینی.

14-بەشێوەیەكی زۆرورد باسی سروشتی خیاریانەی پێغەمبەرانەم كردووە 

 You shall be as gods )nyw( york:Holt، Rienhart andwinsion. لەكتابی

1967 تەماشا ی هەمان كتاب بكە گفتوگۆی ئاراستەی بینینخوازی لەفكری یەهودی 

مسیانی بەبەراورد لەگەڵ ئاراستەی خیاری ڕەسەندا.

 New York: The Jeuish( Leo :لیوبیك.  مەسیحیەت  15-جولەكەو 

BaeekPublication Society of America، 1958( وەرگێڕان و پێشەكی بۆنوسینی. 

كوفمان.

16- ئەم گوزارشانە بیك بەكاری ئەهێنا لەسەرچاوەی پێشودا، وەتیلهاود 

دی شاردان لە : دواڕۆژی مرۆڤدا هەوڵی دا پێكهاتەیەك لەم چەمكانە دروستبكات.

بەچاوەڕوانیكردنی  قەناعەتی  باوەڕێكە  بیرو  ج��ۆرە   : 17-مسیانی 

مەسیحیەت هەیە.

هیوای   « هیوا  پرەنسیپی   « بەناوی  لەكتێبەكەیدا  بلوخ  18-ئارنست 

پێغەمبەرانەی الی ماركس دۆزیەوە زیاتر لەهەر كەسێكی تر. زۆر لەسۆسیالیستە 

هیومانیزمە هاوچەرخەكان بەشداریان كرد لەچاپكردنی كتێبەكەی ئەریك فرۆمدا 

/ دوبل دی 1965( هەروەها  symposium of sovialist humanism ) نیورك 

تەماشای چاپی ئینگلیزی ڕۆژنامەی یوگزالفی بكە » گفتوگۆو جێبەجێكرد ».ئەمە 

ئەكرد،  چاپی  نینینغ  ج.  و  ئەكرد  دەری  فرۆم  بوو  دەوڵەتی  نێو  گۆڤارێكی 

ناوەڕەكەكەی بریتی بوو لە ئاڵوگۆڕ لەنێوان مەسیحیەكان و خەڵكانی نامەسیحی. 

ئەو جەختكردنە باوەی كەئەڵێت ماركس تێگەیشتنێكی حەتمی هەبووە 

بۆمێژوو، بەمانای ئەوەی سۆسیالیزم حەتمیەتێكەو ناكرێت خۆمانی لێ البدەین . 

بەڕای من ئەمە ڕاست نیە، سروشتی حەتمیەتگەرای ماركس بەهەندێك ڕستەیەوە 

وادیارە كەدرێژبونەوەیەكی ئەو شێوازی هاندانەیەتی كەزۆرجار تێكەڵی كردووە 

كە  دەركرد  ناوبانگی  كەوا  لوكسمبورگ  زانستی،ڕۆزا  شیكردنەوەی  بەشێوازی 
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توێژەرەوەیەكی ماركسە جەختی كردەوە لەسەر ئەو ڕوبینای كەپێی وایە دەبێ� 

لەنێوان » سۆسیالیست و بەربەریەتدا یەكێكیان هەڵبژێرین »

19- ئەم كێشەو كێشەی دیاردەكانی تری ئارەزوی كاولكاری لەكتێبەكەیدا 

ترمداباسی ئەكەم : هۆكارەكانی ئارەزوی مرۆڤ بۆكاولكاری.
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))ژن-پیاو((

ئەریك فرۆم

 وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود

كێشەی پەیوەندی نێوان پیاو و ژن كێشەیەكی ئاڵۆزە، لەبەر ئەوە ئەگەر 

وانەبوایە خەڵكی بەهەڵە مامەڵەیان لەگەڵدا نەئەكرد، وەك ئەوەی ئەیكەن، كەواتە 

پرسیارێكە،  وروژاندنی چەند  پرسە،  ئەم  لەسەر  گفتوگۆكردن  بۆ  باشترین شت 

تاوەكو لە ڕێگەی ئەم پرسیارانەوە بتوانم بیركردنەوەتان بجوڵێنم، یان خۆتان لە 

ڕێگەی ئەزموونەكانتانەوە، هەندێك وەاڵم بەدەستبهێنن.

باسەكە،  ناونیشانی  ئایا  ئەوەیە:  بیوڕوژێنم  ئەمەوێت  پرسیار كە  یەكەم 

لەگەاڵ خۆی هەڵە هەڵناگرێت؟ ئێمە پێمانوایە ئالۆزی لە پەیوەندییەكانی نێوان 

ئافرەت و پیاو دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی نێوان ئەو دوو ڕەگەزە.

بەاڵم ئەمە وانییە، پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنان، لە بنەڕەتدا پەیوەندی 

نێوان مرۆڤەكانە.

هەركاتێك پەیوەندی نێوان مرۆڤێك، لەگەڵ مرۆڤێكی دی باشبوو، ئەوا 

پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنانیش باش دەبێت، بە پێچەوانەوە، ئەگەر پەیوەندی 

نێوان مرۆڤەكان خراپ بوو، ئەوا پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنانیش خراپدەبێت، 

كەواتە خراپی پەیوەندیەكانی نێوان پیاوان و ژنان ناگەڕێتەوە بۆ )مێ ( نیەو )نێر(

ینەی هەردوو ڕەگەز، بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی مرۆڤێك لەگەڵ مرۆڤێكی 

تردا.

ئێستا دەمەوێ  تێگەیشتنی دووەمم لەسەر تەواوی بابەتەكە باس بكەم: 

پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنان، پەیوەندی نێوان گروپی سەركەوتو ژێركەرتوە.

ئەم تێگەیشتنە نامۆیەو مایەی گاڵتە جاڕییە، پێویستە لە مێژوی)5( هەزار 

ساڵەی پەیوەندی نێوان پیاو و ژن بگەین، بۆ ئەوەی بۆمان روون ببێتەوە، كە 

چۆن مێژوو رۆڵی بەرچاوی هەیە، لە پەیوەندی ئێستای نێوان پیاوان و ژنان و 

لەتێگەیشتنیان بەرامبەر یەكتریدا، تەنها بە تێگەیشتن لەو مێژوە، لەو پرسیارە 

نزیك دەبینەوە: چۆن پیاوان و ژنان لە یەكتری جیاوازن؟ تەنها ئەو كاتە دەزانین 
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تایبەتمەندیەكانی پەیوەندییەكانی نێوان پیاوان و ئافرەتان چین و رەگی كێشەی 

پەیوەندیەكانی نێوانیان لە كوێدایە.

پێناسەی  و  دەستپێبكەم  دووەم��ەوە  تێگەیشتنی  لە  دەمەوێت  سەرەتا 

پەیوەندیەكانی نێوان پیاوان و ئافرەتان بكەم، وەك گروپی سەردەست و گروپی 

ژیر دەست پێشتر وتم ئەم تێگەیشتنە نامۆیەو مایەی گاڵتە جاڕییە، بە تایبەت 

لە ویالتەیەكگرتوەكانی ئەمریكا، ئافرەتان هەست و مامەڵە ناكەن وەك گروپێكی 

ژێر دەست، لەمبارەیەوە گفتوگۆیەكی زۆر كران بەتایبەت، بۆ زانینی رەگەزی 

نامۆ لە كۆمەڵگەی شارستانی ئێمەدا، پێموانییە گرفتەكە ئەوەندە ئاسان بێت، لە 

كاتێكدا ئافرەتان ئەمریكا ئازادی خۆیان بەدەستهێناوەو لەگەڵ پیاواندا یەكسانن، 

من پێموایە ملمالنێی هەزاران ساڵەی مێژوو، ئێستاش لە هەندێ  جێگەی تایبەتیدا 

دەردەكەوێت، ئەم تێگەیشتنە لە پەیوەندی نێوان پیاوان و ئافرتاندا لە كلتوری 

ئێمەدا درێژەی هەیە.

كە  ساالری،  پیاو  كۆمەڵگەی  ئەیسەلمێنن،  هەن  مێژووی  بەڵگەی  زۆر 

ئەمریكا(  ئەوروپاو  و  هيندستان  و  )چین  لە  دوایدا  ساڵەی  هەزار   )6-5( لەم 

بوونی هەیە، تەنها فۆرم و سیستەم نییە، كە هەردوو رەگەز پێیگەشتبێتن بۆ 

رێكخستنی ژیانیان، زۆر بەڵگە هەن)ئەگەر لەسەر تاسەری جیهانیشدا نەبێت، لە 

زۆر شوێنی جیهاندا( كۆمەڵگەی پیاوساالری كە لەالیەن پیاوەوە كۆنترۆڵ كراوە، 

دوای كۆمەڵگەی دایكساالری هاتوەتە كایەوەو راستیەكان ئەوە دەسەلمێنن، كە 

ئافرەت و دایك سەنتەری كۆمەڵگەو خێزان بوون.

لەمبارەیەوە  بوو،  كرد  خێزانی  كۆمەڵگەو  سیستەمی  كۆنترۆڵی  ئافرەت 

دەتوانین شوێن و پێ  و بااڵدەستی ئافرەت لە زۆربەی ئاینەكاندا ببینین. دەتوانین 

شوێنپێی ئافرەت لە زۆربەی دیكۆمێنتەكاندا ببینین، تەنانەت لەو دیكۆمێنتانەی ئێمە، 

.) old-Testament (زۆر پێیان ئاشناین، لەوانە-پەیمانی دێرێن-العهد القدیم

بابەتیانەوە بخوێنیتەوە، چی  ئەگەر چیرۆكی ئادەم و حەوا،بە چاوێكی 

ئەدۆزینەوە؟ ئەوە ئەدۆزێتەوە، كە نەفرەتكردن و جنیۆدان دژی حەوا وتراوە، 

بە ناراستەو خۆش دژی ئادەم، چونكە بااڵ دەستبوون بەسەر كەسانی تردا، باشتر 

نییە لە ژێر دەستبوون.
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و  بەڕێوەبەرێت  ئافرەت  پیاو  پێویستە  تاوانەكەی،  بۆ  سزایەك  وەك 

پێویستیشە سەرجەم حەزو ئارەزوەكانی ئافرەت لە خزمەتی مێردەكەیدا بێت.

شتێكی ئاشكرایە ئەگەر زاڵبوونی پیاو بەسەر ئافرەتدا، شتێكی)نوێ ( بێت، 

دەبێت كاتێك كە ئەم رەوشە وەها نەبووبێت لەراستیدا زۆر بەڵگەمان هەن ئەم 

بەراورد  دورستبوون)خلق(  بۆ  بابلیەكان  تێگەیشتنی  ئەگەر  ئەسەلمێنن،  راستیە 

بكەی، لەگەاڵ چیرۆكی)ئینجیل( دەربارەی دروستبوون، جیاوازیەكی زۆرت بەرچاو 

دەكەوێت.

ئینجلی نوسراوەتەوە بۆمان،  بابلیەكاندا، كە پێش چیرۆكی  لە چیرۆكی 

)تایمات(  ژن  خواوەندی  بەڵكو  نەبووە،  نێر(بوونی  )خواوەندی  دەردەكەوێت 

ئەنجامدا  لە  بووەو  یاخی  دایكی  لە  ئەو خواوەندە  پاشان كوڕی  بااڵدەستبووە، 

)م��ەردۆخ(ی  بەرابەرایەتی  ساالری  نێر  سیستەمی  هێناوەو  دایكی  بە  شكستی 

گەورە، خواوەندی نێری بابلیەكان دامەزراندوە.

ئەوەی  بۆ  تێپەڕێنێت،  دەسەاڵتی  تاقیكردنەوەی  پێویستبوو  م��ەردۆخ 

ژندا،  خواوەندی  بەسەر  سەربكەوێت  بووە  ئەوە  شایەنی  ئەو  بیسەلمێنێت، 

رایگەیاند كە  نیشانبدات،  لە ڕێگەی وشەوە  ئەو دەسەاڵتەی  بوو  پێویست  ئەو 

ئەتوانێت پارچە قوماشێك لەناو بەرێت و پاشان دووبارە دروستی بكاتەوە، ئەم 

تاقی كردنەوەیە، شتێكی گەوجانە دیارە، بەاڵم لەهەمانكاتدا ئامانجێكی بنەڕەتی 

ئەپێكێت، لە بەرئەوەی لە كۆمەڵگەی دایكساالریدا، ئافرەتان، لەیەك الیەنەوە، 

لە پیاوان بااڵتر بوون ئەویش: ئافرەتان توانای منااڵبوونیان هەیە، بەاڵم پیاوان 

ئەو توانایەیان نییە.

پیاوان لە هەوڵەكانیاندا بۆ لەسەر كار البردنی ژنان، رایانگەیاند ئەوان)وەك 

نا، وەك  لەناوی بەرن- بەرێگەی سروشتی  ژنان( دەتوانن شت دروستبكەن و 

ئافرەتان، بەڵكو لە ڕێگەی وشەو روحەوە.

تێبینی  بخوێنیتەوە،  دروستبوون  دەرب��ارەی  ئنجیل  چیرۆكی  ئەگەر 

شوێنە  لەو  ئەم  بووە،  تەواو  بابلیەكان  چیرۆكی  شوێنەی  لەو  دەكەیت،  ئەوە 

دەستپێدەكات: پەروەردگار جیهانی دروستكردوە، لە ڕێگەی وتەكانیەوە، هەروەها 

بۆ جەختكردنەوەی لەسەر بەرزی و بااڵی پیاوان بەسەر ئافرەتاندا)ئینجیل( پێمان 
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دەڵێت: حەوا لە پیاو دروستبووە، نەك پیاو لە ئافرەت لە دایكبووە.

كلتوری پیاو ساالری، ئەو كلتورەی پێیوایە قەدەر وایكردوە پیاوان زاڵ 

بن بەسەر ژناندا، یان پیاوان رەگەزی بااڵو بەهێزن، لەزۆربەی جیهاندا باوە، لە 

راستیدا لە رۆژگاری ئەمرۆماندا، چەند كۆمەڵگەیەكی سەرەتایی كەممان بەرچاو 

دەكەوێت كە تیایاندا سیستەمی ژن ساالری بوونی ماوە.

پێشینە)گریمانە(  ئایدۆلۆژیاو  یپاو ساالریدا، هەموو جۆرە  لە كۆمەڵگەی 

یەك بوونی هەیە كە لە بەرژەوەندی پیاواندایە. ئەو ئایدۆلۆژیایانە درێژەو گەشە 

بۆ  لەو  بەرامبەر گروپی ژێردەست، هەندێك  پیاو ساالری دەدات  مانەوەی  بە 

چونانە: ئافرەتان عاتیفین، بێسەرو بەرن، لە خۆباین، وەك منااڵن وان، كاروبار 

بە باشی بەڕێوە نابەن،هەروەها ئافرەتان بە ئەندازەی پیاوان بەهێز نین، بەڵكو 

تەنها سەرنجڕاكێشەرن )جەستەیان جوانە(.

ئەم بۆچوونانە كە لە كۆمەڵگەی پیاو ساالریدا، بەرامبەر سروشتی ژن، 

پیاوان  ئافرەتان لە  گەشەیكردوە، لە راستیەوە دوورن. سەبارەت بەوەی گوایە 

پیاو  لێكۆڵینەوەیەكی ورد لەسەر سروشتی  ئەگەر  پێموایە  لە خۆبایی ترن، من 

بۆماندەردەكەوێت  تەنانەت  لە خۆباین،  پیاوان  دەبێتەوە،  بۆمان روون  بكەین، 

پیاوان كارێك ئەنجامنادەن، بەبێ  لە خۆبایی بوون، ئافرەتان كەمتر لە پیاوان لە 

خۆیان بایين.

دەردەبڕن،  بوون  خۆبایی  لە  ئافرەتان  كە  بارودۆخشیدا،  هەندێك  لە 

حاڵەتە،  ئەو  دەربڕینی  بۆ  فشارەوە  ژێر  خراونەتە  ئەوان  ئەوەیە،  راستیەكەی 

سەیر  كەمەوە  چاوێكی  بە  پیاوانن(  )كە  بەرامبەرەوە  رەگەزی  لەالیەن  چونكە 

كراون و ئەوانیش لەو ڕێگەیەوە دەیانەوێت، خۆشەویستی و پشتگیری بەدەست 

بهێنن، كەواتە ئەو وەهمەی پێیوایە ئافرەتان لە خۆیان باین، بە وردبونەوەیەكی 

عەقاڵنی نەسەلمێندراوە.

با گریمانەیەكی تر وەربگرین: ئەو بۆچونەی پێیوایە پیاوان لە ئافرەتان 

بەهێزترن، بەاڵم راستیەكەی ئەزانن چییە؟ ئەگەر لە هەر پەرستارێك )ممرضە-

سستەر( بپرسی ئەوا بێ  دوو دڵی پێت دەڵێت: رێژەی سەدی ئەو پیاوانەی لە 

كاتی دەرزی لە خۆدان، یان لە كاتی تاقیكردنەوەی خوێندا، الوازن و لە هۆش 
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ئەچن، زۆر زیاترە لە رێژەی ژنان، بە شێوەیەكی گشتی ئافرەتان، زیاتر بەرگەی 

نارەحەتی دەگرن، ئەو نارەحەتیانەی پیاوان بێ  هیوا دەكات و وایان لێئەكات، 

وەك منااڵن بە دوای دایكیاندا رابكەن، لەگەاڵ ئەمانەشدا بە درێژایی سەدان ساڵ، 

هەزاران ساڵ، پیاوان پەرەیان بەو بۆچوونەدا، كە ئەوان رەگەزی بااڵو بەهێزن.

پیاو  نێوان  پەیوەندی  كێشەی  نۆزەدەهەمدا،  و  هەژدەهەم  سەدەی  لە 

و ژن و یەكسانی نێوانیان گەیشتە لوتكە، زۆر چەمك و دیاردە گەشەیان كرد. 

ئەوانەی دەیانگوت پێویستە ژنان لەگەڵ پیاواندا، هەمان مافیان هەبێت،رایانگەیاند 

هیچ جیاوازیەكی سایكۆلۆژی لە نێوان هەردوو رەگەزدا نییە، هەروەك شۆرشی 

فەڕەنسا)گیانی بێڕەگەزی( واتە )جیاوازی نەكردن لە نێوان نیرۆ مێ  دا(ی داهێنا، 

بوارەكانی  لە  ئافرەت  مافەكانی  كردەوەو  گەشەی  لەنوێ   سەر  هەمان چەمك، 

لەوەوە  چوونانەی  بۆ  ئەم  كرایەوە  لەسەر  جەختیان  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

و  كۆمەاڵیەتی  بوارەكانی  لە  ئافرەتان  بەشداری  بەبێ   كە  گرتبوو  سەرچاوەی 

سیاسیدا، مەحاڵە یەكسانی لەگەڵ پیاواندا بێتە دی.

لەناو  هەڵویست  و  بۆچوون  هەمان  ئێستاش  تا  س��ەردەم��ەوە،  لەو 

فێمینستەكان، پێشكەوتنخوازەكان و ئازادیخوازەكاندا باڵوە، تەنانەت لە رۆژگاری 

ئەمڕۆماندا، ئەو بۆچوونانە لەناو ئەو گروپانەشدا باڵوە كە هەوڵی هێنانەكایەی 

یەكسانی لە نێوان مرۆڤەكان بە شێوەیەكی گشتی و یەكسانی لە نێوان پیاو و ژن 

بە تایبەت دەدەن، ئەوانەی ئەم هەڵوێستەیان هەیە، ئەڵێن جیاوازی لە نێوان ئەو 

دوو رەگەزەدا نییە، یان ئەو جیاوازیانە كەم دەكەنەوە.

ئەوانە پێیانوایە ئەگەر، چەند جیاوازیەك بوونی هەبێت، ئەوا ئەگەڕێتەوە 

بۆ ژینگەی رۆشنبیری و پەروەردەیی...

نێوان ئەو دوو رەگەزەدا  لە  ناوەكی و سایكۆلۆژی  نا، جیاوازی  ئەگەر 

نییە.

ئەم بۆچوونە، كە لەناوداكۆكیكەرانی یەكسانی پیاوان و ژناندا باڵوە، منی 

زۆر نیگەران كردوەو ئەم بۆچونەش لە زۆر الوە هەڵەیە، ئەمەخراپترین هەڵەیە، 

ئەمە وەك ئەو وتەیەیە، كە پێیوایە هیچ جیاوازیەكی سایكۆلۆژی، لە نێوان گروپە 

نەتەوەیی ئەتنیەكاندا نییە، هەر كەسێك وشەی )رەگەز( بەكار دەهێنێت، لێرەو 
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و  جەستەیی  جیاوازی  ئەوەیە،  راستیەكەی  بەاڵم  دەڵێت،  ترسناك  شتی  لەوێ  

دەرونی و مەزاجی لە نێوان خەڵكانی گروپە جیاوازەكاندا هەیە.

ئەم  ئەوەیە  هەڵەیە،  تێگەیشتنە  ئەم  پێموایە  بۆچی  كە  دووەم،  هۆی 

تێگەیشتنە)چەمكی هەڵە( بەرهەم دێنێت.

 ئەم تێگەیشتنە لە پەنای یەكساندا جیاوازی دەكوژێت و پێیوایە، هەموو 

لەراستیدا  وندەبێت،  تایبەتمەندیان  ناسنامەو  بەمەش  و  یەكن  وەك  مرۆڤەكان 

هیچ  جیاوازیەكان  هەبوونی  سەبارەت  واتە:  )دژ(  هەبوونی  بەواتای  یەكسانی 

كۆتایيدا،  لەسەرەتاو  مرۆڤێك  هەر  دروستنەكراوەو  كەس  خزمەتی  بۆ  كەسێك 

خزمەتكاری خۆیەتی.

بە مانایەكی تر، هەرتاكێك ئازادە گەشە بە تایبەتمەندیەكانی خۆی بدات: 

یەكسانی  نەتەوەیەك.  ئەندامی  وەك  رەگەزێك،  ئەندامی  وەك  تاكێك،  وەك 

مانای لە ناوبردنی جیاوازیەكان ناگەیەنێت، بەڵكو بە واتای تێگەیشتنی راستەقینە 

لەجیاوازەكان دێت.

ئەگەر یەكسانی مەبەستی لە ناوبردنی جیاوازەكان بێت، ئەوا ئەو مەیلە 

بەهێز دەكەین، كە دەبێتە هۆی هەژاركردنی كلتورەكەمان و بەهای راستەقینەی 

مرۆڤێك  هەر  بەتایبەتمەندی  گەشە  بەهایەی  ئەو  دەبات،  لەناو  مرۆڤایەتیش 

دەدات.

من پێموایە لە ئەمریكا تێگەیشتنە هەڵەكە ئەوەیە یەكسانی هاو واتای 

)ناسنامەیە( دیاردەیەكی تایبەتی كلتوری ئێمە، بریتیە لەوەی جیاوازەكانی نێوان 

هەردوو رەگەز كەمبكرێتەوەو پەردەی بەسەردا بدرێت، گفتوگۆی لەسەر نەكرێت، 

ئافرەتان هەوڵئەدەن وەك پیاوانیان لێ  بێت، هەندێك جاریش پیاوان حەزدەكەن، 

لەناو  رەگەزانە،  ئەم  نێوان  هەمەرەنگی  بەمەش  بكەن،  مامەڵە  ئافرەتان  وەك 

دەچێت.

لە راستیدان بە بڕوای من، تەنها وەاڵم بۆ كێشەی دوو جەمسەری نێوان 

نێوانیاندا جەمسەری )سالب و موجەب( پەیوەندی  لە  هەردوو ڕەگەز ئەوەیە؛ 

دانەنرێت، بە واتایەكی تر هیچ رەگەزێكیان لەوی تر بااڵ تر نییەو هیچ رەگەزێكی 

تریشیان لەوی تر كەمتر نییە، دەبێت پێمان وابێت، گۆڕەپانی نێوان ئەم دوو 
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رەنگیەش،  فرە  ئەم  دروستبوە،  رەنگیەو  فرە  و  جەمسەری  فرە  لەو  ڕەگەزە، 

بناغەی هێزی بەرهەمهێنانە.

باسمكرد،  بابەتەكەمدا  سەرەتای  لە  گریمانەی  ئەو  بێمەسەر  با  ئێستا 

پەیوەندی نێوان ئافرەت و پیاو لە پەیوەندی نێوان مرۆڤەكانی ناو هەر كۆمەڵگەیەك 

باشترو خراپتر نابێت، واتە ئەگەر پەیوەندی نێوان مرۆڤەكانی هەر كۆمەڵگەیەك 

پێچەوانەشەوە  بە  دەبێت،  باش  ئافرەتیش،  پیاو  نێوان  پەیوەندی  ئەوا  باشبوو، 

پەیوەندی  ئەوا  خراپبوو  كۆمەڵگەیەك  هەر  مرۆڤەكانی  نێوان  پەیوەندی  ئەگەر 

نێوان ئافرەتان و پیاوانیش خراپ دەبێت.

ئەگەر باسم لە پەیوەندیە ناوەكیەكانی تاكە كەس و كاریگەریان لەسەر 

پەیوەندی نێوان ژنان و پیاوان بكردایە، ئەوا قسەم لەوە دەكرد كە لە كتێبی)مرۆڤ 

كردوەو  وەسفم  بازاڕكەر(  )كەسایەتی  بە  كە  كردوە،  باسم  خۆیدا(  پێناوی  لە 

لە  ئێمە  هەرچەند  تەنهاین،  چەند  ئێمە  كە  بكەم  لەوە  باس  بوو،  پێویست 

روكاردا، كۆمەاڵیەتین و )پەیوەندی(مان لەگەڵ زۆر كەسدا هەیە، بەاڵم لە ناخدا 

»تەنها«ین، ژمارەیەكی زۆری مرۆڤەكان لە رۆژگاری ئەمڕۆدا هەست بە تەنیایی 

دەكەن، ئەوانە هەست ئەكەن وەك )كەل و پەل، كەرەستە( مامەڵەیان لەگەڵدا 

دەكرێت، بەمە مەبەستم ئەوەیە بەهای مرۆڤ بەستراوەتەوە، بە چەندێتی كڕینی 

شت لە بازاڕدا، بەستراوەتەوە بە چەندێتی كڕینی شت لە بازاڕدا، بەستراوەتەوە 

بەدان پێدانانی ئەوانی تردا، بەستراوەتەوە بەسەركەوتنەوەكانیەوە. واتە مرۆڤ 

لە روانگەی كەسایەتی و ناواخنیەوە هەڵناسەنگێنرێت مرۆڤ لە ڕوانگەی هێزی 

تایبەتی خۆیی و توانای خۆشەویستیەوە هەڵناسەنگێنرێت.

لە رۆژگاری ئەمرۆماندا)خۆناسین و نرخ بۆ دانان( الی زۆربەی خەڵكی 

شلۆقە، خۆیان بە نرخدار نایەتە پێشچاو.

ئەویش پەیوەندی بەو خۆ تاوانباركردنەوە هەیە، كە بەخۆیان دەڵێن)ئەوە 

منم، ئەوە توانای منە بۆ خۆشەویستی كردن، ئەمە توانای منە لە هەستكردن و 

بیركردنەوەدا(، بەاڵم لەبەرئەوەی لە الیەن خەڵكی ترەوە بەسەركەوتوو لە قەڵەم 

دەردێن، خۆیان بەسەركەوتوو دەزانن.

ئەوانە خۆیان بە خەڵكی فرۆشتوە، چونكە )خەڵكی( دەڵێن:) ئەو پیاوێكی 
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باشە، یان ئەوە ئافرەتێكی باشە(.

سروشتی ژیان وایە، ئەو هەستی خۆناسینەی، لەسەر بناغەی ئەوانی دی 

دامەزرا بێت، هەستێكی ناجێگرە، هەموو رۆژێك دەبێت خۆت بۆ جەنگێكی نوی 

ئامادە بكەیت و قەناعەت بەخەڵكی بهێنیت و خۆت بۆ خەڵكی بسەلمێنیت: كە 

تۆ كەسێكی باشیت.

بزانن  و  بكەم  دەستی  جانتایەكی  لە  باس  دەكەم  حەز  پێوەرێك  وەك 

هەستی چۆنە، كاتێك لە دوكانێك دادەنرێت بۆ فرۆشتن جۆرێك، لەو جانتایانەی 

دەفرۆشێن، سەر لە ئێوارە هەست بە دڵخۆشی دەكەن، ئەو جانتایانەش لەبەر 

هەرهۆیەك )گرانت، یان مۆدیان بەسەر چووە( نافرۆشرێن، هەست بە دڵتەنگی 

دەكەن. جانتا فرۆشراوەكە هەست دەكات: )من جوانم( جانتاكەی تریش هەست 

دەكات: )من بێبایەخم( لە راستیشدا جانتا )جوانەكە( لە جانتاكەی تر سودی زیاتر 

نییە.

لە زاراوەی مرۆڤدا ئەمە واتای ئەوەیە، پێویستە هیچ مرۆڤێك خاوەن 

ئامادەی  هەمیشە  پێویستە  مرۆڤێك،  هەر  كەسایەتی  نەبێت،  تایبەتمەندی 

لەبەر  بگونجێنێت.  مۆدیلدا  نوێترین  لەگەڵ  خۆی  ئەوەی  بۆ  بێت،  گۆرانكاری 

لەگەڵ  كاتێك  دەكەن،  شەرمەزاری  بە  هەست  باوكان  و  دایكان  هۆشەیە  ئەم 

مناڵەكانیان. منااڵن باشتر ئاگاداری تازەترین مۆدیلن، وەك لە دایكان و باوكان، 

بەاڵم دایكان و باوكانیش زۆر ئامادەن، بۆ ئەوەی فێر بكرێن، ئاگادار بكرێنەوە.

ئەوانیش، وەك منااڵن، گوێ  بۆ دەنگ و باسەكانی )كەسایەتی بازاڕكەر( 

دەگرن.

باشە لە كوێ  و چۆن ئاگاداری ئەو دەنگ و باسانە دەبین؟... لە سینەماو 

خواردەمەنیەكانەوە..،  ریكالمی  لە  بەرگەوە،  جلو  ریكالمی  لە  فیلمەكان،  لە 

هەروەها لە ڕێگەی ئەوەوەی، كەخەڵكانی گەورە چی لە بەردەكەن و چۆن قسە 

دەكەن.

ئەوەی ئەمساڵ مۆدێلە، دوای چەند ساڵێكی كەم، بەسەر دەچێت.

لە گۆڤاری )ساندای تایمز( خوێندمەوە: كچێكی چواردە سااڵنە، دایكی 

ساڵی)1945(ە.  ئێستاش  پێیوایە  كە  وەسفكردبوو،  مۆدیل  لە  ئاگا  بێ   بە  خۆی 
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سەرەتا لەمە تێنەگیشتم، بیرمكردەوە ئەمە هەڵەی چاپ بێت، بەاڵم دوای بۆم 

لە دەرەوەی مێژووە، واتە بەسەر  ئەم كچەوە ساڵی)1945(  روونبوەوە، بەالی 

چووە. دڵنیام دایكەكە زانیویەتی، پێویستە لەسەری خێرا هەنگاو بنێت.

چۆن چاالكی بازاڕ كردن )كڕین و فرۆشتن( كار لە پەیوەندیەكانی نێوان 

بەرێوە  خۆشەویستیەوە  ناوی  ژێر  لە  ئەوەی  پێموایە  دەكات؟  رەگەز  هەردوو 

دەچێت بریتیە لە گەڕان بە دوای سەركەوتندا لەپێناو سەلماندندا هەر یەك لە 

ئێمە، پێویستی بەوەیە، كەسێك نەك كاتژمێر )4(ی پاش نیوەڕۆ، بەڵكو كاتژمێر 

)10--12...( پێویستە یەكێك پێی بڵێ : )تۆ كەسێكی باشیت، تۆ گونجاویت، تۆ 

كارێكی باش دەكەیت، تۆ سەركەوتویت( ئەمە یەكێكە لە فاكتەرەكان.

فاكتەرێكی تر، بریتیە لەوەی كەسێك بەهای كەسێكی تر دەسەلمێنێت، 

لە ڕێگەی هەڵبژاردنی كەسی دروستەوە.

مافی  پاشان  خۆی،  مۆدیلی  باشترین  ببێتە  بەوەیە،  پێویستی  كەسێك 

ئەوەی هەیە خۆشەویستی بكات لەگەاڵ نوێترین مۆدیلدا)كەسێكی هاوتای خۆی( 

ئەمە كوڕێكی )18( سااڵنم بیر دێنێتەوە كە لەسەرەتای تەمەنیدا بوو، دەیویست 

ئوتومبێلەكەی كە )فۆرد- Ford( بوو، بگۆڕێت بۆ )بوك BuicK- ( بە مەبەستی 

سەرنج راكێشانی باشترین كچان. ئەم كوڕە زۆر راشكاوانە هەڵسوكەوتی كردوە. 

چ  بە  )بەرامبەر(  هەڵبژاردنی  تێگەیشتنەی  ئەو  دەمانگەیەنێتە  هەڵوێستە  ئەم 

شێوەیەكە لە كلتوری ئێمەدا.

پەیوەندی  لەسەر  هەیە،  تری  كاریگەریەكی  ك��ردن(  )ب��ازاڕ  چاالكی 

رەگەزەكان. لە كرداری كڕیندا، هەموو شتێك ئامادەكراوە، شێوەكەی بەردەستەو 

هەموومان تامەزرۆین، ژیانمان لەسەر تازەترین مۆدیل بخەین و لەسەر تازەترین 

رۆڵێكی  دەیبینین،  ژیاندا  لە  ئێمە  رۆڵەی  ئەو  كەواتە  ڕێدا،  بە  بڕۆین  مۆدیل 

ئامادەكراوە.

مرۆڤ بۆ ئەوەی بژی، پێویستە كاربكات و لە ماڵەوەش كەسێكی سۆزدار 

ماڵەوە  گەڕایەوە  كە  ئێوارەش  و  دەیكات  كارەی  ئەو  بۆ  بژی  دەبێت  بێت. 

هەست بەشەكەتی و هیالكی نەكات پێویستە هەست بە ماندوێتی نەكات لەگەڵ 

كڕیارەكانیدا، لەگەڵ ئەوانەی پێشبڕكێی لەگەڵدا دەكەن و دەبێت لەگەاڵ خێزان و 
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مناڵەكانیشیدا گونجاو بێت،

پێویستە لەالیەن هەموو كەسەوە خۆشەویست بێت و قوڵترین هەستی 

خۆشی بۆ خێزانەكەی دەرببڕێت.

كەواتە، پیاوی هەژار، دەبێت لەگەڵ ئەم مۆدیلە ئامادەكراوانەدا بژیت، 

بە  شتانە  ئەم  ئەوەیە  نەبێت،  بوون  )شێت(  توشی  ئەوەی  بۆ  راستیەك  تەنها 

)جدی( وەرنەگرێت، ئەم وتانە بۆ ئافرەتانیش راستن، چونكە ئەوانیش پێویستە 

بە پێی مۆدیلە ئامادەكراوەكان، ژیان بەسەر بەرن.

بێگومان لە هەر كلتورێكدا، كۆمەڵێك شتی ئامادەكراو هەیە، كە هەندێكیان 

كلتورەی  لەو  بەاڵم  پیاوان،  بە  تایبەتن  تریان  ئافرەتان و هەندێكی  بە  تایبەتن 

ئەمڕۆ، ئێمە پشتی پێ  دەبەستین تایبەتمەندێتی ژنان و پیاوان لێڵە، روون نیەو 

تایبەتمەندیەكانی پەیوەندی نێوان هەردوو رەگەز لەناو چوون، نەماون.

ئەگەر هەڵبژاردنی پەیوەندیەكانی پیاوان و ژنان، لەسە بناغەی )كڕین( 

راوەستا بێت، كە رۆڵەكەیان لەو كاتەدا )ئامادە كراوە(،... ئەوا تەنها شتێك كە 

بەدەستی دەهێنن بریتیە لە : )بێزاری( پێموایە، ئێمە حەقی خۆیمان نەداوەتە 

بێزاری  بە  هەست  تەنیایدا  لە  كەسێك  دەكەین،  لەوە  باس  ئێمە  وشەیە.  ئەم 

دەكات، بەاڵم لەوە خراپتر ئەوەیە كە لەگەڵ بەرامبەرەكەت بیت و هەست بە 

بێزاری بكەیت.

زۆربەی خەڵكی پێیانوایە، دووچارەسەریان بۆ ئەم كێشەیە لە بەردەمدایە: 

یاری  ئەخۆنەوەو  و  دەبەستن  پەیوەندی  لەوێ   و  ئاهەنگەكان  بۆ  ئەڕۆن  یان 

وەرەقە ئەكەن و گوێ  لە ڕادیۆ ئەگرن و گاڵتەو گەپ ئەكەن... یان هاوبەشی 

ژیانیان )ئەو كەسەی وەك هاوسەر لەگەڵیدا ئەژی( ئەگۆڕن و پەنا بۆ كەسێكی 

تر ئەبەن، چونكە پێیانوایە، لەم هاوسەرگیریەدا كەسی گونجاویان هەڵنەبژاردوە، 

بۆیە هەست بە بەختەوەری ناكەن. لە بەرئەوە پێیانوایە، بە گۆڕینی هاوسەری 

ژیانیان بێزاریەكەیان كۆتایی دێت.

كەسێكی  )من  لە  نییە  بریتی  سەرەكی  پرسیاری  كە  نازانن،  خەڵكی 

ئەتوانم  )ئایا  بریتیە  سەرەكی  راستەقینەو  پرسیاری  بەڵكو  خۆشەویستم؟(، 

خۆشەویستی بكەم ؟(. بە راستی ئەمە قورسە.
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خۆشەویستبوون و كەوتنە داوی خۆشەویستیەوە، كارێكی ئاسانە، تا ئەو 

)بەردەوامبوون  خۆشەویستیكردن  بەاڵم  ئەكەیت،  بێزاری  بە  هەست  جێگەیەی 

لەسەری( بە شێوەی راستەقینەی خۆی كارێكی ئەستەمە.

ئەگەر دوو كەس نەتوانن رێگە لە تەنهایی بگرن، ئەوا هەست بە بێزاری 

)تەنهایی(  تەنها بۆ شارنەوەی  ئافرەت،  پیاو و  نێوان  پەیوەندی  دەكەن، ئەگەر 

بێت، ئەوا پەیوەندی نێوانیان، پەیوەندیەكی راستەقینە نییە.

راستەقینەی  كێشەی  بكەم.  هەڵە  تری  چەمكێكی  بە  ئاماژە  ئەمەوێت 

نێوان پیاو ئافرەت )سێكس(ە، چەندین ساڵ لەمەوبەر دوای باڵوبونەوەی )ئازادی 

لە  نوێ   قۆناغێكی  پیاوەو  راب��ردوو  كەلەپچەی  پێمانوایە،  زۆربەمان  سێكسی( 

پەیوەندی نێوان مرۆڤەكان دەستی پێكردوە. پێمان وابوو پەیوەندی مرۆڤایەتی 

بەرەو ئاسۆ كراوەتەوە، بەاڵم دەرئەنجامەكانی بەو شێوەیە )دڵخۆشكەر( نەبوون، 

گوناهباریەی دەكرێت )سێكس(  ئەو  داماننابوو، چونكە هەموو  وەك زۆربەمان 

نییە، هەروەها زۆر )مۆتیڤ(یش لە پشت بەردەوامی ئەو كارە سێكسیانەوەن، 

كە لە بنەڕەتدا )سێكس ( نین.

گەورەتر  سێكس،  هاندەرەكانی  گەورەترین  لە  یەكێكە  خۆبایبوون،  لە 

لەهەموو هاندەرێك، هەروەها تەنهایی یاخی بوون لەو پەیوەندییە مرۆڤایەتیانەدا 

بونیان هەیە.

پیاوێك كاتێك داگیركردنێكی سێكسی ئەنجامئەدات، مۆتیڤدراوە بە جوانی 

ئافرەتێك، كە ئەبێت موڵكی ئەو بێت، بەاڵم لە راستیدا ئەو پیاوە، هاندراوە بە 

هەستی لە خۆبایبوون، چونكە ئەو خۆی بە بااڵتر لە )نێرەكانی تر( دەبینێت.

نێوان  مرۆڤانەی  پەیوەندی  لە  نییە  باشتر  سێكسی  پەیوەندیەكی  هیچ 

رێگایەكی  بەاڵم  نزیكبوونەوە،  بەرەو  كورتە  زۆر  رێگایەكی  سێكس  دووكەس. 

فێڵبازە.

ئێمەدا،  كلتوری  لە  بەاڵم  ژیانە،  گرنگی  بەشێكی  سێكس  كاتێكدا  لە 

هیچ  كە  سێكسی(یەوە،  )ئ��ازادی  بەناوی  سەر،  خراوەتە  زۆری  بارگرانیەكی 

پەیوەندیەكی بە سروشتی سێكسەوە نییە.

ئەزانین؟  ژنان  و  پیاوان  نێوان  جیاوازیەكانی  دەربارەی  هیچ  ئێمە  ئایا 
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ئەوەی تا ئێستا وتومە )سلبی(یە، ئەگەر پێشبینی زانیاری ئاشكرا، دەربارەی ئەو 

جیاوازیانە بكەیت، ئەوا بێئومێد دەبیت... پێم وایە ئێمە ئەو جیاوازیانە نازانین، 

ناناسین، وەك ئەو شێوەیەی من لە پێشەوە باسمكرد، ئەگەر ئەو دوو رەگەزە 

كینەیان  رقو  ئەنجامدا،  لە  و  بێت  كرد  یەكتریان  نێوان  سااڵ، جەنگی  هەزاران 

جیاوازیە  دەتوانین  چۆن  بێت،  گەشەیكرد  و  دروستبووبێت  یەكتری  بەرامبەر 

راستەقینەكانی نێوان ئەم دوو رەگەزە بزانین؟

یەكسانی  هەستی  دەتوانین  جیاوازیانە،  ئەو  بیركردنی  لە  بە  تەنها 

باڵوبكەینەوە.. تەنها بە هەبوونی تایبەتمەندی ئافرەت بۆ خۆی و پیاو بۆ خۆی... 

دەتوانین بزانین جیاوازیە راستەقینەكانی نێوان پیاوان و ژنان چین.

راستەوخۆی  پەیوەندی  پێموایە،  بكەم، كە  لە جیاوازیەك  باس  پێویستە 

كلتوری  لە  پێویستە  ژنان  و  پیاوان  نێوان  پەیوەندیەكانی  سەركەوتنی  بە  هەیە 

ئێمەدا لە بەرچاو بگرێت.

پێموایە ئافرەتان سۆزدارترو نەرمونیانترن لە پیاوان.

ئەمە شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە، چونكە نەرمونیانی ئافرەت، بەرامبەر 

مناڵەكەی سەرەكترین چاكەو باشترین ڕەوشت بەرزیە.

گەشەكردنی  پەروەردەو  لە  دایك  ڕۆڵی  كە  گوێبیستدەبین،  هەموومان 

مناڵەكەیدا، چەند كاریگەرە.

خەڵكی شتێكی گرنگیان لە بیركردوە، ئەویش سۆزی دایكە بۆ مناڵەكەی، 

سۆزی  زان��س��ت،....  رێز،  خۆشەویستی،  وات��ە:  مناڵەكەی،  بۆ  دایك  سۆزی 

لەوانەیە  تینویەتی،  و  برسێتی  و  سێكس  لە  جیاوازە  شێوەیە  بەم  سروشتی، 

تینویەتی  و  برسێتی  و  سێكس  سایكۆلۆژیەوە،  ڕووی  لە  پێمانوابێت،  زۆربەمان 

هانمان دەدەن، پاڵمان پێوە ئەنێت، بۆ بە دەستخشتنی ئەو شتەی مەبەستمانە، 

لەو كاتەی پێویستمانە.

نییە،  تینویەتیەوە  و  برسێتی  بە  پەیوەندی  نیانی،  نەرمو  سۆزو  بەاڵم 

مەبەست نییە، كۆتایی نییە، بەڵكو: لە خۆیدا رازیبوونە، خۆشی هاوڕیەتیە، كە 

پێیوایە گەرمی و ڕێزی كەسێك، لەپێناو بەختەوەری ئەو دایە.

من تێگەیشتنێكم هەیە، لە كۆمەڵگەی ئێمەدا سۆزو نەرمو نیانی بوونی، 
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كەمە سەیری چیرۆكە خۆشەویستیەكانی ناو فیلمەكان بكە، ماچەكانی لێالبراوە، 

پاشان بینەر خەیاڵ دەكات، ئەو ماچانە چەند خۆشبوون.

ئەو فیلمانەی لە خانەی فیلمە)عاتیفی(یەكان وەسفكراون، بۆ زۆربەمان 

رازیكەرنین و بەالی هەندێكیشمانەوە وایە كە ئەمانە فیلمی خۆشەویستین، بەاڵم 

ئایا لەو فیلمانەدا سۆزو خۆشەویستی راستەقینەی نێوان ئەو دوو ڕەگەزە، هەست 

پێدەكەین ؟ یان نێوان گەورەو مناڵ ؟

یان خۆشەویستی نێوان مرۆڤەكان بە شێوەیەكی گشتی ؟ پێموابێت بە 

دەگمەن، بەمە مەبەستم ئەوە نییە، ئێمە توانای سۆزو خۆشەویستیمان نییە، بەاڵم 

هاندان لە كلتوری ئێمەدا كەمە. هۆكاری راستەقینەش ئەوەیە، لە كلتوری ئێمەدا، 

هەموو شتێك مەبەست و ئامانجێكی هەیە هەر شتێك بكەیت، دەبێت بگەیتە 

كۆتایی و بگەیتە شوێنێكی دیاریكراو.

دەمانەوێت، كات بەدەست بهێنین )كۆبكەینەوە(، بەاڵم كاتێك دەستمان 

لە  تەنانەت سود  ئامانجە،  دەكەوێت، دەیكوژین. هاندەری یەكەممان گەیشتنە 

خودی ژیانیش وەرناگرین. ئەخۆین، ئەخۆینەوە، ئەنوین، شت ئەبینین، پێمانوایە 

ژیانی بێئامانج، شتێكی باش نییە.

بەاڵم خۆشەویستی، سۆز: ئامانج نییە، بەڵكو گەرمی و خۆشی و بەخشینی 

لەزەتە بە بەرامبەرەكەت.

ئێمە هانی نەرمونیانی نادەین، بەتایبەتی پیاوان، هەست بە نارەحەتی 

نەرمونیانی دەردەبڕن، هەروەها هەوڵدەدەن، جیاوازی  كاتێك سۆزو  دەكەین، 

نێوان هەردوو ڕەگەز لەناو بەرن، هەوڵدەدەن پیاوان و ئافرەتان وەك یەكیان 

لێیبێت. ئافرەتان ڕێگریان لێ  دەكرێت بۆ دەربڕینی سۆزو نەرمو نیانیان كە نەرمو 

نیانی تایبەتمەندێتی راستەقینەی مێینەیە.

لێرەوە دەگەڕێمەوە سەر ئەو خاڵەی باسەكەم لێوەی دەست پێكردبوو، 

جەنگی نێوان ئەم دوو ڕەگەزە كۆتایی نەهاتووە.

بەرەو  زۆر  هێناوەو  بەدەست  دەسكەوتیان  زۆر  ئەمریكادا  لە  ئافرەتان 

یەكسانی هەنگاویان ناوە.

ئەم یەكسانییە، تەواو نییە، بەاڵم باشترە لە بارودۆخی ڕابردو، دەبێت 
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بەرەو سەلماندنی  تامەزرۆبن  دەبێت  بكەن،  یەكسانی خۆیان  لە  زیاتر  بەرگری 

دیاریكردنی  ڕێگەی  لە  ئەوەیش  پیاواندا،  لەگە  یەكسانبوونیان،  مافەكانی 

جیاوازكانیان، لەگەڵ پیاواندا دەبێت ژنان بەردەوام بن لە خۆسەلماندن چونكە 

ڕێگریان لێدەكرێت، لە ئازادبوون.

ژنان،  و  پیاوان  پەیوەندیەكانی  دەربارەی  بابەتەكەم،  كۆتاییهێنانی  بۆ   

جارێكی تر جەخت لەسەر ئەوە دەكەمەوە، بۆ ئەوەی لە جیاوازی نێوان ژن و 

پیاو تێبگەین، دەبێت جیاوازیەكان لە بیر بكەین، هەروەها ڕێگە بە خۆمان بدەین 

پیاوێك،  ئایا من  بگرین:  بە دوور  پرسیارانە  لەم  بژین و خۆمان  وەكو مرۆڤ 

یان ئافرەتێكی )كامڵ(م؟ ئایا لەگەڵ كلتوری خۆماندا گونجاوم؟ ئایا لە پەیوەندیە 

سێكسیەكانمدا سەركەوتووم؟ ئەگەر كەسێك توانی ئەم پرسیارانە لە یاد بكات، 

نێوان هەردوو رەگەز بكات،  ژیانی  بەفرەنگی  بێگومان دەتوانێت هەست  ئەوا 

ئەمەش دەبێتە هۆی دروستكردنی هێزی بەرهەمهێنان.
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سروشتی توندوتیژیی 

ئەریك فرۆم
لەئینگلیزیەوە: ئاوات ئەحمەد

ئایا ئێمە لەسەردەمێكی تایبەتی توندوتیژییدا دەژین؟

بدەینەوە،  پرسیارە  ئەم  ئەرێ   وەاڵمێكی  بەئاسانی  دەتوانین  وادی��ارە 

تەنیا  دەژین،  توندوتیژییدا  تایبەتی  لەسەردەمێكی  كەئێمە  دڵنیابین  ئەوەی  بۆ 

)مارتن  كەنەدی(،  )جۆن ف.  سەرۆك  لەتیرۆركردنی  بیر  لەسەرە،  ئەوەندەمان 

یەكانی  لۆسەر كینگ(، هەروەها سیناتۆر )رۆبەرت ف. كەنەدی(، گێرەشێوێنی 

واتس و دیترۆی و ناوچە شارنشینەكانی تر بكەینەوە: توندوتیژیی پۆلیس، شەڕی 

ڤێتنام، بەرزبوونەوەی رێژەی تاوان، بەاڵم وەاڵمەكە ئەوەندە سادە نییە، وەك 

توندو  لەنێوانی  بكەین  جیاوازیی  پێویستە  یەكەمین شت،  دەچن.  بۆی  خەڵكی 

تیژیی دژی خەڵك و توندو تیژیی دژی شتەكان. دنیایەك جیاوازیی هەیە لەنێوانی 

كوشتنی كەسێكی ترو دزین، یان تێكشكاندنی شتەكاندا. بەتەنیا الی ئەو كەسانەی 

نامێنێت،  جیاوازیە  ئەو  كەلوپەلەكاندا،  و  ژیان  لەنێوانی  ناكەن  كەجیاوازیی 

بەهۆی  كەلەوانەیە  بكەین،  رێكەوتدا  لەنێوان  جیاوازیی  پێویستە  زیاتر،  لەوەش 

كارەكانی ناڕەزایی دەربڕین، یاخود جەختكردن لەسەر تێڕوانینێكی دیاریكراوەوە 

نواندنە  توندوتیژیی  كەئامانجی  بەئەنقەستدا،  تیژیی  توندو  لەگەاڵ  بكەوێتەوە، 

لەگەاڵ ئەوانیتردا. گەرچی زۆرجار ئاسان نیە هێڵێكی روون لەنێوانی ئەم دوو 

تیژییدا بكێشین، بەاڵم بەشێوەیەكی درشت ئەوانە دووچەشنی  چەشنەی توندو 

توندوتیژیین و جیاوازن لەیەكتری.

دەشێت ئەو هاواری یاساو نیزامەی كەبەناوی بەرگرتن لەتوندوتیژییەوە 

بەرز بووەتەوە، ئەویش هەر بەگوزارشتكردن لەتوندوتیژیی ناو ببرێت. دەشێت 

زۆرجار ئەوەش رەگی لەناو ئارەزوی بەكارهێنانی هێزدا بێت، بۆ سەركوتكردنی 

بۆچوون و هەڵوێستە نائاساییەكان. »یاساو نیزام« ئەمە دروشمێكی سۆزاویانەی 

میزاجەی  ئەو  لەكاتێكدا  دەوترێت.  كەمینەكان  دژی  كەزۆرجار  تاوانباركردنە، 
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بەگژیدا  بێت،كەداوادەكات  توندوتیژ  ئەوە  بەئەندازەی  لەوانەیە  لەپشتیەوەیە، 

بچنەوە.

لەم دواییانە قسە لەبارەی بەرزبوونەوەی رێژەی تاوانەوە كراوە، هەروەها 

ئامارە باڵوكراوەكانیش، خەڵكیان زۆر تۆقاندوە، بەاڵم ئامارەكان، لێرەشدا وەك 

كردوە،  ئاماژەیان  پسپۆڕان  بن.  فریودەرانە  زۆر  دەشێ   تر،  مەسەلەیەكی  هەر 

بۆئەوە دەگەڕێنەوە بۆ ژمارەیەك بارودۆخ، كەبەرزبوونەوەی رێژەی تاوان بەو 

شێوەیە نییە كەئامارەكان دەریدەخەن.

توندوتیژیی  چەمكی  رونكردنەوەی  بۆ  بێت  بەكەڵك  ئەوەش  لەوانەیە 

سۆزییەكان،  بەزاراوە  بەڵكو  نەكەین،  پێناسەی  رەفتارییەكاندا  لەزاراوە  ئەگەر 

چونكە زاراوەكانی توندوتیژیی رەگیان لەناو رقو قین و سڵەمینەوەدایە. 

دەمێنێتەوە،  هەر  راستییە  ئەو  ك��ران،  هەڵسەنگاندنانە  ئەم  كاتێك 

مێژوویی  ماوەیەكی  لەهەر  رەنگە  لەزیادبوونیشە.  روو  و  هەیە  كەتوندوتیژیی 

توندو  تایبەتی  سەردەمی  بڵێین،  بەسەردەمەكەمان  ناتوانین  نەبێت.  زیاتر  تر، 

تیژیی، بەاڵم لەوەش زیاترە كە چاوەڕێ  دەكرێت لەجەماوەرێكی بەرینی رۆشنبیر، 

كەهەموو توانایەكی پۆزەتیڤانەی باشی لەبەردەستدایە بۆ چارەسەركردنی گرفتە 

ئابوریی و كۆمەاڵیەتیەكان لەئایندەی بینراودا.

كارا  عەقاڵنیانەی  كەبیركردنەوەی  پاڵنەرانەن  ئەو  سڵەمینەوە،  رقو 

پەكدەخەن و بەسانایی پۆڵبەندیی وەها دەخوڵقێنن، كەلێیانەوە لەهەموو الیەكی 

من  گەرچی  بەكاربهێنین.  یەكتریی  بەرامبەری  هێز  سیاسییەوە،  پەلكەزێڕینەی 

عەقاڵنییانە  بەنەخشەكێشانی  پشت  مرۆڤ  چەشنی  كەئایدنەی  وایە  ب��اوەڕم 

دەبەستێت، كەلەسەر بنەمای تێگەیشتنی ئاڵوگۆڕ دامەزرابێت، بەاڵم لێكۆڵینەوەی 

توندوتیژیی هەر گرنگە.

ئایا توندو تیژیی لەمرۆڤدا خۆڕسكە؟

وەاڵمی ئەرێی ئەم پرسیارە كۆنە. هەر لە)تۆماس هۆبزەوە( بۆ )سیگموند 

شەڕەنگێزە.  ئاژەڵێكی  كەمرۆڤ  كراوە  گریمانە  لۆرینز(،  )كۆنراد  بۆ  فرۆید( 

غەریزەی  و  ژیان  غەریزەی  بۆ  لەتێڕوانیندا  فرۆیدەوە  لەالیەنی  گریمانەیە  ئەم 
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مەرگ كراوە، هەروەها ئەو دەرونشیكارانەش كەلەم گریمانەیەدا شوێنی فرۆید 

نەكەوتون، بەڵكو گریمانەی بوونی غەریزەی وێرانكارییان لەمرۆڤدا كرد. )لۆرینز( 

باوەڕی بەغەریزەی شەڕەنگێزیی هەبوو، بەراوردیكرد بەشەڕەنگێزیەكی خۆڕسك، 

بەپێی  م��رۆڤ.  بۆ  لەئاژەڵەوە  هەر  مرۆڤدایە  پەرەسەندنی  لەناو  رەگی  كە 

لەناو سیستمی  لۆرینزو دەرونشیكارەكان، شەڕەنگێزیی بەشێوەیەكی عەفەوییانە 

نیرۆسیدا بەرهەمدێت. گەشە دەكات و كەڵەكە دەبێت و ئەگەر بەتاڵنەكرێتەوە، 

پێویستیی  شەڕەنگێزیی  تێڕوانینەدا  لەم  بكات.  لەخۆی  گوزارشت  پێویستە  ئەوا 

بەهاندەرێك، یان وروژێنەرێك نییە، خۆبەخۆ سەرهەڵدەدات و دەگەڕێت و ئەو 

هاندەرانە دەدۆزێتەوە، كەهەلی گوزارشتكردنی بۆ دەڕەخسێنن. وەك )لۆرینز( 

لەكتێبەكەیدا »دەربارەی شەڕەنگێزیی« باسی دەكات. ئێمە شەڕەنگێزییمان نییە، 

جیاجیامان  سیاسیی  پارتی  ئێمە  بەڵكو  هەیە،  جیاجیامان  سیاسیی  پارتی  چونكە 

هەیە لەبەرئەوەی لەناو خودی خۆماندا شەڕەنگێزیمان هەیە.

لەم تیوریانەدا مشتوماڵكردنێكی باش ئەنجام دراوە: لەوانەیە شەڕەنگێزیی 

سەرەنجام  لەوانەشە  وەرزش،  لەوێنەی  ناڕوخێنەرەكان،  چاالكییە  ناو  بچێتەوە 

بەزیاتربوونی پەرەسەندنی خۆشەویستی هاوسەنگ ببێتەوە، بەاڵم خاڵە بنەڕەتیەكە 

چەند  ئەنجامی  وەك  جێگیر،  بەشێوەیەكی  كەشەڕەنگێزیی  دەبێت،  هەرئەوە 

دێت،  بەرهەم  سۆسیۆلۆجیدا،   - سایكۆ  سیستمی  لەناو  كیمیاویی  پرۆسێسێكی 

لێرەشەوە مرۆڤ رووبەڕوی ئەركی كۆنترۆڵكردنی شەڕەنگێزێتی دەبێتەوە و دەبێت 

سودمەندترین و گونجاوترین بەتاڵبوونەوەی بۆ ئامادە بكات. تیورییەكەی فرۆید 

لەمەڕ غەریزەی مەرگ و ژین، گریمانەی ئەوە دەكات، مەیلە وێرانكارییەكان، 

كەمەیلە  زیاتر  لەوەش  هەروەها  دەجەنگن،  ژیندا  مەیلەكانی  لەگەاڵ  بەردەوام 

ئەوا  ئەوانیتر،  بەرەو  یان  بكرێن،  ئاڕاستە  خود  بەرەو  ئەگەر  وێرانكارییەكان، 

لەئاكادا، دەبنە هۆی نەخۆشی، یان مردن.

لەمرۆڤدا،  شەڕەنگێزیی  ناوەكییانەی  سروشتی  دەربارەی  تێڕوانینە  ئەم 

لەتێڕوانینی پێچەوانەدا و هاوشێوەی خۆی هەیە بەشێوەیەك لەشێوەكان پێوەستن 

فەرەنسیەوە  رۆشنگەریی  فەیلەسوفەكانی  لەالیەنی  لەوانە  یەكێك  پێكەوە، 

باشە،  ئەوە دەكات كەمرۆڤ بەسروشتی خۆی  لەسەر  هەڵگیراوەتەوە، جەخت 
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تێڕوانینێكی  دەكەن.  خراپی  كەبارودۆخ  تێدایە،  وێرانكاریی  ئەوە  لەبەر  تەنیا 

شەڕەنگێزیی  كەدەڵێت  دەبینرێتەوە،  لەفەیلەسوفەكاندا  زۆرێك  لەنێوانی  تر، 

هەروەها  لۆرینز،  هی  یان  فرۆیددا،  لەبۆچونی  چ  نییە  غەریزە  وێرانكاریی  و 

لەسروشتی مرۆڤدا بۆ ماوە نییە، بەڵكو فێری دەبێت. لەزۆر رووەوە ئەم تیورییە 

زانستیترو بنەڕەتیترە لەو هەڵوێستەدا، كەلەماوەی رۆشنگەرییدا بااڵدەست بوو.

هاوڕێكانییەوە  دۆالردو  جۆن  لەالیەنی  كەلەئەسڵدا  سێیەم،  تێڕوانینێكی 

ئەمە  ناكامبوونە،  ئەنجامی  نوێنەرایەتی كراوە، كەدەڵێت شەڕەنگێزیی هەمیشە 

مانای ئەوەیە، كەئەگەر خەڵك ناكام نەكرێن، شەڕەنگێز نابن، یان بەگوزارشتێكی 

تر، شەڕەنگێزیی لەسروشتی مرۆڤدا بۆماوە نیە.

ئەم تێڕوانینە دەربارەی هۆیەكانی شەڕەنگێزیی و وێرانكاریی لەمرۆڤدا، 

زنجیرەیەك كۆسپ و تەگەرەی تیوریی دەخەنە روو. گرفتی سەرەكی لەگەڵ ئەو 

عەفەوییەوە  زیادی  وزەیەكی  كەبەهۆی  غەریزەیەكە،  كەشەڕەنگێزیی  ئایدیایەی 

كاردەكات و لەسەر بنەمای شەڕەنگێزییەكی نائاسایی و هەمەچەشنی نێوان تاكەكان 

و كۆمەڵگەدا دامەزراوە. بەڵگە تاقیگەیی و ئەنترۆپۆلۆجییەكان ئەمە دەردەخەن، 

شەڕەنگێزانەو  رەفتاری  نزمی  زۆر  پلەیەكی  هەن،  وا  كۆمەڵگەی  و  كەتاك 

ئاڕاستەی خۆیان، هەروەها  وێرانكارییان تێدایە، چ بەئاڕاستەی دەرەوەو چ بە 

هی تریش هەن، كەوێرانكارییەكەیان بەهەردوو ئاڕاستەكەدا زۆر بەرزە، ئەگەر 

ئەوا  بێت،  سێكسیی  ئارەزوی  و  برسێتی  هاوشێوەی  غەریزەیەكی  شەڕەنگێزیی 

زەحمەتە ئەم جیاوازییە لەپلەی شەڕەنگێزی و وێرانكارییدا لێكبدرێتەوە.

بایەخدانێكی بایۆلۆجییانەی پەتی، دیسان ئەو تەریبییەی نێوانی غەریزەی 

سێكس و غەریزەی وێرانكاریدا الواز دەكات. لەتێڕوانینێكی ئامانجیانەوە )ئەوەی 

دەڵێت: پرۆسێسە سروشتییەكان بەمەبەستێك سازكراون( سروشت بایەخ دەدات 

هەمیشە  سێكس،  كەغەریزەی  تێدەگەین  لێرەشەوە  رەچەڵەك،  بەزاوزێكردنی 

ئامادەیی هەبووە، بەاڵم كردەوە وێرانكاریەكان تەنیا لەحاڵەتەكانی لێدان و شەڕدا 

رەوتی  هەمان  كەئەوانیش  ئەوەی  گریمانەكردنی  بۆیە  ماوەتەوە،  وەزیفەیان 

ئارەزوی سێكسی دەگرنە بەر، ریشەیەكی بایۆلۆجیی نییە، بۆیە پێویستە ئاماژە 

وای  دواییە،  ئەم  سایكۆلۆجییەكانی   - نیرۆت  لێكۆڵینەوەكانی  بەوەی  بدرێت 
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بۆچوون كەدەشێت سەنتەری شەڕەنگێزیی لەمێشكی خوارەوەدا دیاریی بكرێت، 

لەالیەنی سێنتەرێكی جڵەوگرتنەوە هاوسەنگ دەكرێت، بۆیە ناگاتە پەرەسەندنێكی 

وەها، كەلەخۆیەوە وێرانكاریی ئەنجامبدات.

گریمانەی لەمەر بۆمانەوەی كاریگەریی دڕندەیی ئاژەاڵنە لەسەر مرۆڤ، 

زۆر  سەرەكیەكانیان،  زۆر  بەتایبەتی  كەئاژەاڵنیش،  رەتكراوەتەوە،  راستییە  بەو 

لەمرۆڤ كەمتر شەڕەنگێزو ویڕانكارن. بەزۆری كوشتنی ئەندامانی هەمان چەشن 

لەئارادا نییە، هەروەها پەرۆشی بۆ كوشتنی ئەندامانی چەشنەكانی تریش لەئارادا 

نییە.

باشەو  خۆی  بەسروشتی  مرۆڤ  ئەوەی  گریمانەی  تریشەوە،  لەالیەكی 

ئەمیشیان  دەگرێتەوە،  بەنەریت هەڵی  یان  دەكرێت،  فێر  رقەكەی  و  وێراكاری 

رقو  و  وێرانكاری  هەموو  ئەو  لەچاو  هەبێت،  زۆری  قوڵیەكی  ناچێت،  لەوە 

توندوتیژییەی لەمێژووی مرۆڤدا هەن. وێرانكاریی مرۆڤ زۆر لەوە ئاشكراترە، 

كەبەبارودۆخێكی تایبەتی بوونی مرۆڤ لێكبدرێتەوە، یان بە بۆماوەی ئاژەڵیی، 

یاخود پێویستی دەمارە سۆسیۆلۆجیا لێكبدرێتەوە.

هۆیەكانی  بۆ  لێكدانەوەیەك  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵێك  هەر  پێویستە 

توندوتیژیی مرۆڤ، بەدیاریكردنی چەشنە جیاجیاكانی شەڕەنگێزیی دەستپێبكات 

كەلەتین و تاودا لەیەكتریی جیاوازن و سەرچاوەی جیاوازیشیان هەیە، لەالیەكی 

بەكار  منداڵێك  رەفتاری  بۆ  شەڕەنگێزیی  وشەی  كەسێك  ئەوەندەی  تریشەوە، 

بەدەستی  دەیەوێت  ئەوەی  هەوڵبدات،  ئەوەی  لەسەر  راهاتووە  دەهێنێت، 

ناتوانێت  بهێنێت،  بەكاری  پیاوكوژێك  كردەوەی  بۆ  شێوەش  بەهەمان  بهێنێت، 

بگاتە تێگەیشتنێكی سەرچاوەكانی توندوتیژیی، یاخود رەفتاری شەڕەنگێزانە. من 

لێرەدا هەوڵدەدەم بەكورتی چوارچێوەیەك پێشكەش بكەم بۆ تەرزە سەرەكییەكانی 

شەڕەنگێزیی مرۆیی، كە پێموایە بوونیان هەیە.

فراوانترین تەرزی شەڕەنگێزیی، بریتیە لەشەڕەنگێزیی كاردانەوەیی، یان 

داكۆكیكردن. هەموو گیانەوەرێك ئەم چەشنە شەڕەنگێزییە پیشاندەدات، كاتێك 

بەرژەوەندییە تایبەتییەكانی، ژیانی، نیشتەجێكەی، خۆراكەكەی، بێچوەكانی، یاخود 

بەغەریزە  گیانەوەرەكە  )مەگەر  لێدەكرێت  هەڕەشەی  لەمێیەكەی،  نزیكبوونەوە 
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بەرژەوەندییە  بۆسەر  هەڕەشانە  ئەم  بێت(.  بەزین  و  هەڵهاتن  كاردانەوەكەی 

تایبەتیەكان، پێویستە »مەترسیەكی روون و حازر بخەنەوە« بۆئەوەی كاردانەوەیەكی 

تایبەتییەكانی  لەبەرژەوەندییە  لەداكۆكیكردن  مرۆڤیش  هەبێت.  شەڕەنگێزانەی 

خۆیدا، كاردانەوەی شەڕەنگێزانەی هەیە، بەاڵم خەسڵەتێكی تایبەتی مرۆڤ وای 

لێدەكات، ئەم شەڕەنگێزییە لەگیانەوەرەكانی تر راشكاوانەتر ئەنجامبدات.

توانای مرۆڤ بۆ بیركردنەوەو ئاگایی، وای لێدەكەن مەترسییە ئایندەییكانیش 

ببینێت، بۆیە رەنگە بەشێوەیەكی كاردانەوەی شەڕەنگێزانەی بەرامبەری ئایندەش 

پێشبینی  چەشنە  ئەم  )ئەگەر  هەیەتی  ئێستا  بەرامبەری  چۆن  وەك  هەبێت، 

كردنەی ئایندە، بەشێوەیەكی نائاسایی لەسەر شێمانەیەكی لۆجیكییانە دامەزرابێت، 

پارانۆییدا  بیركردنەوەیەكی  لەگەڵ  ئێمە  ئەوا  ئەزمونیی،  پرەنسیپی  لەسەر  نەك 

مامەڵە دەكەین(.

تێدەپەڕێت.  گیانەوەران  لەوانەی  مرۆڤ،  ئۆرگانیەكانی  بەرژەوەندییە 

مرۆڤ گیانەوەرێكی ئاماژە دروستكەرە، پێویستی بەوەیە خۆی لەژیاندا بسازێنێت، 

دامودەزگایەك  چەند  و  كەسێك  ئەندێشەیەك،  بەهایەك،  چەند  بەهەڵبژاردنی 

بۆیە  بژی،  ئەوانە  بەدەسبەرداربوونی  كەناتوانێت  بەجۆرێك  پیرۆز،  وەكو شتی 

دایكی،  هۆزەكەی،  بن،  ئایدیایەك  ئەگەر  چ  ئاماژانە،  ئەو  سەر  هێرشكردنە 

نەتەوەكەی، ئایدیای شكۆمەندیی، یان هەرشتێكی تر بن، كەژیانی دەرونی ئارام 

دەكەن، وەك ئەوە وایە هێرش بكرێتە سەر ژیانی بایۆلۆجیانەی. لەم بارەیەوە 

گرنگ نییە، ئایا ئەو سیمبۆالنەی ئەو داكۆكییان لێدەكات، ماقوڵن، یان نا، لەگۆشە 

بۆ  پێویستن،  ئەوەوە  بەالی  ئەوەیە،  گرنگە  ئەوەی  سایكۆلۆجییەوە،  نیگایەكی 

ئەوەی بژی و پارێزگاری لەهاوسەنگی دەرونی خۆی بكات هەر هەڕەشەیەك بۆ 

سەر ئەوانە، بریتیە لەهەڕەشە بۆسەر بەرژەوەندییە ئۆرگانیەكانی. 

توانایەكی تایبەتی مرۆڤ، بریتیە لەكارتێكرانی بەئیحا، ئەگەر سەركردەكەی 

هەواڵ بدات، وای لێبكات كەباوەڕ بێنێت، كەهەڕەشەی لەسەرە، یان لەسەری 

دەبێت، ئەگەر هەڵسەنگاندنێكی رەخنەییانەی نەبێت و مەیلی لەوەبێت، كەوەكو 

ئەوە  كاردانەوەكەی  دەڵێت،  پێی  كەسەركردەكەی  بكات،  قبووڵ  ئەوە  واقیع 

دەبێت، كەخۆی گورج بكاتەوە وەك ئەوە لەبەردەمی هەڕەشەیەكی راستەقینەدا 



52

بێت، ئەوە گرنگ نییە، كەبەراستی مەترسی لەسەر بێت، یان نا، ئەوە، گرنگە كە 

قەناعەتی بەمەترسیەكە كردوە، ئەمەش لەسەر پلەی پشتبەستنی بەسەركردەكەی 

راوەستاوە، لەگەاڵ توانای كارتێكەرانەكەی و كزی بیركردنەوەی رەخنەیی.

راستیە  ب��ەو  ك��اردان��ەوەی��ی  شەڕەنگێزی  وەسفییانە،  بەشێوەیەكی 

بۆسەر  ئیحابۆكراوەوە  خود  راستەقینە  مەترسیەكی  بەهۆی  كە  دیاریدەكرێت، 

ئەویش  نەما،  مەترسیەكە  كەكاتێك  وروژێنراوە،  ئۆرگانیەكان،  بەرژەوەندییە 

دیاریكراوی  مەبەستێكی  خۆی  شەڕەنگێزانە  رەفتاری  هەروەها  هێوردەبێتەوە، 

هەیەو هیچ بڕێكی بەرچاو لەهەست و پەرۆشیی بەرهەم ناهێنێت. بەشێوەیەكی 

دەمارە سایكۆلۆجیانە، رەگی لەناو بەرینبوونەوەی ئەنجامەكاندایە، كەهەڕەشەكە 

لەقكردنی  هۆی  دەبێتە  و  پێكدەهێنێت  ئۆرگانیەكان  بەرژەوەندییە  سەر  بۆ 

هاوسەنگی ئاسایی.

وێرانكاریی شێلگیرانە زۆر جیاوازە لەشەڕەنگێزی كاردانەوەیی، كەئەمیان 

یان  بایۆلۆجیی،  مانەوەی  ناكات  مانەوە  ئامانجی  خزمەتی  و  بەمرۆڤ  تایبەتە 

كۆمەاڵیەتی، بەڵكو كرژیەكی شێلگیرو هەژا بەرهەم دەهێنێت. باشترین نمونەی 

زانراوی شەڕەنگێزیی شێلگیرانە، ئەوەیە، كەپێی دەوترێت سادیزم. بەشێوەیەكی 

و  ل��ەئ��ازاردان  لەچێژوەرگرتن  كەبریتیە  تێگەیشتووین،  لەسادیزم  وا  گشتی 

زەلیلكردن بەشێوەیەكی فیزیكیانە، یان ئاكاریانەی كەسێكی تر، یان گیانەوەرێك. 

)وزەی  لیبیدۆیە  پاڵنەرێكی الوەكیانەی  لەتێڕوانینێكی دەرونشیكارییەوە، سادیزم 

غەریزەی سێكسی، بەپێی تیوریەكانی فرۆید( پێش ئەوەی سێكسی زاوزێ ، كەم 

تا زۆر هەموو پاڵنەرە الوەكیەكان بقۆزێتەوە، بەواتەیەكی تر، لەم تێڕوانینەدا، 

سادیزم لەبنەڕەندا دیاردەیەكی سێكسیە. لەلێكۆلینەوەكانی خۆمەوە، گەیشتومەتە 

چەند ئەنجامێكی تر. من لەسادیزمدا یەك دەربڕینی تایبەتی هاندەرێكی گشتیتر 

دەبیتم، كەناوی ئارەزووی كۆنترۆڵكردنی تەواوو رەهای مرۆڤەكانی ترو تەنانەت 

شتەكانیش.

هەروەها دەشێت ئەم ئارەزوە بۆ ئەو چەشنە كۆنترۆڵە رەهایە لەنێوانی 

ببێت،  ئاوێتە  سێكسییدا  حەزی  لەگەڵ  دەشێت  و  سەرهەڵبدات  رەگەزەكاندا 

بەتایبەتی ئەگەر الیەنەكەی تر، بەشێوەیەكی ماسۆشییانە مەیلی هەبێت و چێژ 
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ئاوێتەبوونی  وەربگرێت.  تر  ئازارێكی  چەشنە  هەر  یان  زەلیلكردن،  لەلێدران، 

خود  وەزیفەیەكی  سادیزم،  سێكسییانەی  دس��اردەی  و  كۆنترۆڵكردن  ئ��ارەزوی 

بچوكردنەوەیان خوڵقاندوە. هەژانی سێكسیی و بازنە داخراوەكەی دامركانەوی، 

هەروەها ئومێدێكی زیاتر بۆ وێرانكاری، لەوە زیاتر لەكردەوەی سێكسیدا بەرهەم 

نایەت.

پرەنسیپەكانی كۆنترۆڵكردنی رەهاو شەهوانی بەسەر خەڵك و شتەكانی 

لێدانی  سێكسی.  هەژانی  جیهانی  بۆ  ناكرێتەوە  كورت  مانایەك  بەهیچ  تردا، 

مامۆستا لەقوتابیەك، یان زەلیلكردنی، یاخود تۆقاندنی، وەردیانی زیندان توڕەیی 

خۆی بە ترساندن، یان زەلیلكردنی بەندكراوێكی بێچارە بەتاڵ دەكاتەوە، سستەری 

نەخۆشخانە، هەمان شت بەشێوەیەكی تر دەكات بەرامبەری نەخۆشێك كەلەبەر 

هۆیەكی كۆمەاڵیەتی یان جەستەیی ناتوانێت ناڕەزایی دەرببڕێت، خاوەن سەگ 

بێڕەحمانە لەسەگەكەی دەدات، كاتێك بەئارەزوی ئەو هەڵناسوڕێت ئەمانە چەند 

سێكسی.  لەپاڵنەری  نیە  بەشێك  كەخۆی  شێلگیرانە،  وێرانكاری  بۆ  نمونەیەكن 

زۆرجار ئارەزوی كۆنترۆڵكردنی تەواو خۆی لەئارەزوی ئەشكەنجەجانی كەسێكی 

تردا دەردەخات، كاتێك بەزەحمەت رێگایەكی تر هەبێت بۆ پیادەكردنی كۆنترۆڵی 

بكات،  ناچاری  ب��ەوەی  ت��ردا،  كەسێكی  بەسەر  تۆكمەتر  بەشێوەیەكی  رەه��ا، 

داكۆكیكردنی  یان  بەگژداچوونەوە،  هۆكارێكی  كەهیچ  لەكاتێكدا  بچێژێت،  ئازار 

بەدەستەوە نیە، دژی شەڕەنگێزەكە.

لەوێنەی  راشكاو  فۆرمێكی  شێلگیرانە،  وێرانكاریی  جارێك  هەموو 

كەسێك،  ئیرادەی  فراوانكردنەوەی  شێوەی  لەوانەیە  وەرناگرێت،  ئەشكەنجەدان 

زۆرجار  جۆرە،  لەم  وێرانكاری  وەربگرێت.  سەربەستیەكەی  عەفەویەتەكەی، 

مشتومااڵ دەبێت بۆ مكومیی، یاخود تەنانەت خۆشەویستییش. یەك هاوكاتیی لەم 

جۆرە وێرانكارییەدا هەیە كەدەگمەن نیە، بەتایبەتی لەرەفتاری بەكۆمەڵدا ئەویش 

بریتیە لەدەستدرێژیی سێكسی و دزی. سەربازە ڤیكتۆرییەكان لەجەنگە دێرینەكان، 

یان نوێكاندا، ئەگەر بۆ ماوەیەكی دیاریكراویش بێت، رێگایان پێدەدرێت كۆنترۆڵی 

رەها بەسەر خەڵكە بەزیوەكەدا پیادە بكەن. بەزۆر القەكردنی بێسەرەو بەرەی 

ژنان، زۆر گوزارششتكردن نیە لەئارەزووی سێكسی، لەچاو ئەوەدا كەئارەزووی 
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كۆنترۆڵی رەهایە، وەك دزینی هەرچیەك بدزرێت و ویرانكردنی ئەوەی ناوانرێت 

ببرێت، بەواتایەكی تر، خەسڵەتی وێرانكاریی شێلگیرانە بریتیە لەهەستی توانای 

رۆژێكیش  تاقە  بۆ  ئەگەر  مرۆڤ،  بوونی  سنورەكانی  بەزاندنی  ئارەزوی  تەواو، 

بێت، بۆئەوەی هەست بەخوایەتی بكات، هەست بكات كەهیچ شتێك بەرەنگاریی 

هێزی ئەوی پێ  ناكرێت.

دەتوانین ئەم چەشنە ئارەزوە بۆ دەسەاڵتی تەواو لەتاكەكاندا بدۆزینەوە، 

كاتێك بارودۆخ دەفەرتیان بۆ دەڕەخسێنێت، بۆ ئەوەی دەسەاڵتێكی بێسنور پیادە 

بكەن. )كامۆ ئەم میكانیزمەی لەكارێكیدا بەروونی پیشانداوە، پاڵەوانی شانۆگەریی 

كالیگۆال( لەناو ئەوانەدا. شێمانەی پەیداكردنی دەسەاڵتێكی راستەقینەی ئاوا نیە، 

یان  ساتێك،  بۆ  كێوییانە،  دەسەاڵتێكی  پیادەكردنەی  بۆ  هەیە  چانسێك  ئەوا 

حاڵەتدا  كەلەزۆر  هەژاناوییە،  ئەوەندە  ئەزمونەكە  كەسانە  ئەو  بۆ  رۆژێك.  بۆ 

حەزدەكەن بمرن و ساتێك هەڵی ئەو دەسەاڵتە تەواوەیان بۆ بڕەخسێت. ئەم 

زۆرجار  بێچارەدا،  كەمینەیەكی  بەسەر  دەسەاڵت  و  رەهایە  كۆنترۆڵی  ئارەزوی 

بكرێت.  پیادە  دۆخدا  بارو  لەچەندان  دەشێت  كە  زۆرە،  ئەوەندە  هەستێكی 

باشترین نمونە جواڵنەوەی نازیزمە لەسیەكاندا.

وێرانكاریە  چەشنە  ئەم  پەرەپێدانی  بۆ  سەرەكیەكان  لەهۆیە  یەكێك 

سستی،  بێت(  سێكسی  نیە  )مەرج  گرنگی  و  قوواڵ  زۆر  هەستێكی،  شەهوانیە 

بێزاریی، نەرێیی، بەرامبەری رۆتینێكی نەگۆڕ، هەروەها خۆڵەمێشیبوونی ژیانی 

رۆژانە كەزۆر خەڵكی گرتۆتەوە. كەسی الواز لەم حاڵەتەدا خوڵقێنەر نیە لەبیردا، 

لەهەستدا، لەپەیوەندیە كەسیەكاندا، لەهونەردا حەوانەوەی قووڵێ  خۆی لەوەدا 

دەبینێتەوە، كەتاقە هەنگاوێك لەخوڵقاندنی ژیان كەمتر دڵگیرە، واتە خاپووركرنی 

ژیان. ئەوە راستە كەخوڵقاندنی ژیان پێویستیی بەتوانا هەیە، النیكەم بۆ سێكس، 

ئەگەر بۆ خۆشەویستی نەبێت، یاخود ئەگەر ئێمە لەژیانی جەستەیی نەكۆڵینەوە، 

ژیان،  وێرانكردنی  هەیە.  سودوەرگرتن  و  بەشداریكردن  و  بەچاالكی  پێویستی 

پێویستی بەهیچ نیە، جگە لەدەمانچەیەك، چەقۆیەك، یاخود دەستێكی بەهێز. 

لەوەدا  حەوانەوە  چێژو  كەمەوە  بەالیەنی  لەدەستچووبێت،  ژیانی  كەسەی  ئەو 

ژیانەدا،  ئەو  بەسەر  بەسەردار  ببێت  بۆئەوەی  دەربخات،  كەخۆی  دەبینێتەوە، 



55

كەخۆی ناتوانێت بەدەستی بهێنێت. ئەم چەشنە وێرانكاریە بەهەستێكی قووڵ و 

بەهێز دەناسرێتەوە، كەهەموو جەستە بەشداریی تێدا دەكات، هەروەها زۆرجار 

لەگەاڵ وروژانی سێكسیدا ئاڵۆز دەبێت، بەاڵم هەموو وروژانە جەستەییەكان، یاخود 

قوڵەكان، وروژانی سێكسی نین، گەرچی دەشێت بەئاسانی لەگەڵیدا بگونجێن.

فۆرمێكی تایبەتی وێرانكاریی شێلگیرانە، كەدەمەوێت بەسەرپێیی ئاماژەی 

بۆ بكەم، كەئەویش نەشوەی رقە. تاك لەحاڵەتی نەشوەدا بۆشایی نێوان خۆی 

بیركردنەوەیەك  و  رایی  لەهەموو  خۆی  و  پێشێلدەكات  دەوروبەری  جیهانی  و 

جیهانی  لەگەڵ  یان  خۆیدا،  لەگەڵ  تایبەتی  بەرێگایەكی  هەروەها  دادەڕنێت، 

دەرەكییدا دەبێت بەیەك. هەموو وزەو توانای یەك ئاڕاستە دەگرێتە بەرو هیچ 

دوودڵیەك نامێنێتەوە. دەشێت حاڵەتی نەشوە لەكردەوەی سێكسییدا بەرهەم بێت، 

ئیقاع، حاڵلێهاتن. دەشێت هەموو ئەو فۆرمانە،  بەهۆی دەرمانەوە، بەرەزم و 

بەشێوەیەكی بنەڕەتی خێرخوابن ئەگەر گوزارشت لەژیان بكەن، تەنانەت ئەگەر 

بەرزترین و پێشكەوتوترین فۆرمی ئەزمونی هەژان نەبن، ئەوەی كەبەتەواویی 

لەگەڵ خود و ئەو جیهانەدا یەكدەگرێت، كەنوێنەری حاڵەتی هارمۆنیایەكی چاالكە.

و  رق  كەهەژانی  رق��اوی،  هەژانی  راستەقینەكانی  لەفۆرمە  یەكێك 

وێرانكاریەكەیدا  رق  لەناو  بەتەواویی  كەسەكە  نەشوەیەدا،  لەم  وێرانكارییە. 

دەتوێتەوە، ئەو لە«تەنیشتی خۆیەوە«یە، چونكە بەتەواویی توڕەیی و هەڵچوون و 

ئارەزوی كوشتن و كۆنترۆڵكردن دایگرتوە. لەم رەهابوونەی رقدا، ئەو بەتەواویی 

یەكگرتوە، بەاڵم لەهەمانكاتیشدا پەیوەندی بەجیهانی دەرەوەی خۆی و بەخودی 

هەستی  و  شێتی  لێواری  بەرەو  تەواوە،  هەڵچوونە  ئەم  دەپچڕێت.  خۆشییەوە 

دابڕان دەڕوات، بەوەی هەموو هاوكاریەكی لەگەڵ ژیان و ژیندا لەدەستدەدات.

بەپێچەوانەی وێرانكاریی شێلگیرانەوە، كەبریتییە لە تێكچوونی زیندەگانی 

و خۆشەویستی، بەاڵم هێشتا هەر گوزارشتكردنە لەژیان، پێدەوترێت نیكرۆفیلیا، 

لەمیكانیزمێكی پوختی مەرگدۆستی، پووكانەوە، نەخۆشی. گەلێك كەس  بریتیە 

هەیە كەسەراسیمەی ژیان دەبن، واتە مەرگ، بەتەواویی و بەشێوەیەكی میكانیكی 

چاوەڕوانی  یاخود  لێبكرێت،  ئەوەیان  پێشبینیی  بەبێئەوەی  دەكات،  كۆنترۆڵیان 

شتی وابین لێیان. بەپێچەوانەی ئەو خەڵكانەوە كەئالودەی ژینن، ئەوەنەی ژیانیان 
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و  گەشەكردن  كەبونیادی  شتێكدان،  هەموو  كاریگەریی  لەژێر  و  خۆشدەوێت 

پەرەسەندنیان تێدا بێت. كەسی ئاسایی باسی كەسێك دەكات، كەلەودا خۆشەویستی 

ژیان شتێكی بەرچاوە، لەالیەكی تریشەوە، لەوانەیە هیچ چەشن، یان زاراوەیەكی 

و  بێت  ژین  كەدژە  بێت،  تر  كەسێكی  ئاگاداری  نەكات،  پیادە  سایكۆلۆجیش 

بەتەواویی میكانیزمەكە كۆنترۆڵی كردبێت. لەخەونی مرۆڤە نیكرۆفیلیاییەكاندا، 

دەرچەی  ئەشكەوتانەی  ئەو  و  گۆڕستانەكان  سەربڕاوەكان،  جەستە  سیماكان 

دەبنەوە.  دووبارە  زۆر  نەبێت  یان هەرهیچ  زاڵن،  دیمەنی  نیە،  دەربازبوونیان 

دەتوانرێت لەرێی تاقیكردنەوەی كەسێتی و پەڵەی مەرەكەب، هەروەها لەرێی 

لێپرسینەوەوە دەستدەكەوێت )بۆ تێگەیشتنی تەواوی نیكرۆفیلیاو بایۆفیلیا( بڕوانە 

تاقیكردنەوەی كەسێتی  بەكارهێنانی  نیویۆرك 964،  )دڵی مرۆڤ(  ئەریك فرۆم 

لەكاری دكتۆر )میشێل ماكۆیی(دا روونكراوەتەوە، كەهێشتاكە چاپ نەكراوە.

لەنیكرۆفیلیاو  لەخەسڵەتەكانی  كەتێكەڵەیەك  هەن  زۆر  خەڵكێكی 

ناوەكی  ملمالنێیەكی  بەشێوەی  بەاڵم  هەیە،  گرفتیشیان  تێدایەو  بایۆفیلیایان 

كەدەریدەخات، كام لەو دوو خەسڵەتە بااڵدەستن. خەڵكی تریش هەن كەبەزۆرییان 

گۆڕانیان  ئەندێشەی  لەم حاڵەتانەشدا زۆر زەحمەتە  بایۆفیلیا،  یان  نیكرۆفیلیان، 

لێبكەین، مەگەر لەبارو دۆخی چاوەڕواننەكراودا بێت. زیاتر دەمەوێت لەوەیە، 

توخمێكی  چەند  دەتوانین  خەستدا،  نیكرۆفیلیای  لەحاڵەتی  كە  بكەم  گریمانە 

ناوازە بدۆزینەوە، گەرچی ئەم گریمانەیە بەتەنیا لەسەر ئەو راستییە دامەزراوە، 

كەناتوانرێت بەتەنیا لەسەر بارودۆخی ژینگە كرژیی مەیلە نیكرۆفیلیەكە دیاریی 

بكرێت، بەواتەیەكی گشتی، لەوە دەچێت ئەتمۆسفیری وروژاندنی نازیندەگانی 

و زبری فاكتەرێكی گرنگ بێت بۆ پەرەسەندنی خەسڵەتەكانی نیكرۆفیلیا، لەبەر 

ئەم هۆیە نیكرۆفیلیا بەشێوەیەكی دیار لەناو ئەو چینە كۆمەاڵیەتییانەدا بەرچاو 

دەكەوێت، كەلەهیواو ئاوات دابڕاون و شێمانەی ئەوەشیان لێناكرێت، بڕژێنە ناو 

شەپۆلی بەرەوپێشچوونی كۆمەڵگەوە، گەرچی من هەوڵمداوە پیشانی بدەم بۆچی 

مرۆڤ كاردانەوەیەكی شەڕەنگێزانەی زیاتری هەیە لەچاو گیانەوەرەكاندا، بەاڵم 

هێشتا ئەوە هەردەمێنێتەوە بڵێین كەهەستی بێزاریی و بێهودەیی و نازیندەگانیی، 

كەدەكەونە بنكەی هەژانی وێرانكاری، لەگەڵ كەمی چاالكی زیندەگانیدا، كەشتێكی 
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ئەزمونی  تایبەتی  بەشێوەیەكی  هەموویان  نیكرۆفیلیا،  پەرەسەندنی  بۆ  بنەڕەتیە 

چەشنە  ئەم  بنەڕەتی،  بەشێوەیەكی  و  دەژی  بەغەریزەكانی  گیانەوەر  مرۆیین. 

گرفتانەی نیە )بۆیە دەتوانرێت لەناو تاقیگەدا، هەستی نازیندەگانی لەگیانەوەراندا 

بخوڵقێنرێت(.

گەرچی تەرزە جیاجیاكانی شەڕەنگێزی و وێرانكاری لەبڕو رەگوڕیشەیاندا 

جیاوازن، بەاڵم زۆرجار بەیەكدا دەئاڵۆسكێن، بەشێوەیەكی تایبەتی گرنگە تێبینی 

بكەین، كەمیكانیزمێكی تەرەقە گڕدان هەیە، كەدەبێتە هۆی تەقینەوەی وێرانكاری 

دەتوانین  كاردانەوەی شەڕەنگێز.  ئەنجامێكی  وەكو  نیكرۆفیلیا،  یان  جۆشسەندو 

سەربازەكان  كەلەوێدا  بكەین،  لەجەنگەكاندا  كرداری  بەشێوەیەكی  ئەمە  تێبینی 

رێیان پێدراوە دوژمن بكوژن. لەهەندێك سەربازدا ئەم بۆیەكەمجار شكاندنەی 

ئەو  نیكرۆفیلیا،  و  سادیزم  گرێیەكانی  دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە  كوشتن،  تابۆی 

سەربازانەش بەرەو ئەوە دەڕۆن، لەناو رەفتاری هەژاوی زبردا نوقم ببن، تا دەگەنە 

رادەیەك كەئیتر لەگەڵیدا بەردەوام دەبن، لەوانەیە هەرگیز لەرەفتاریاندا ئەمەیان 

نەكردبێت و یەكەمین هەنگاویشیان ناڕەحەت بووبێت، بەاڵم لەكاتێكدا كەئەمە 

وایە، ئەوەش راستە كەسەرباری شكاندنی تابۆی كوشتن، بەتەنیا ژمارەیەكی كەمی 

ئەگەر  لەوێرانكاریی وەردەگرن.  لێدەوەشێتەوەو چێژ  زبریان  سەربازان رەفتاری 

لەجەنگە  رەفتاری سەربازەكان  دەربارەی  بێت  لەبەردەستدا  زۆرترمان  داتایەكی 

مۆدێرنەكاندا، پێموایە بەڵگەی قایلكەرانە دەدۆزینەوە لەسەر ئەوەی رێژەی خەڵكە 

سادیی و نیكرۆفیلیەكان، ئەوەندە زۆر نیە، كەخەڵكی زۆر بۆی دەچن، یاخود وەك 

ئەوەی تیوری غەریزەی وێرانكاری وامان لێدەكات بۆی بچین. مایەی كەسەرێكی 

زۆرە، كەتا ئێستا ئەو داتایە بەشێوەیەكی رێكوپێك وەرنەگیراوەو شینەكراوەتەوە. 

چونكە ئەو داتایانە، زانیاریەكی زۆرمان بۆ زیاد دەكەن، دەربارەی رەفتارەكانی 

شەڕەنگێزیی و وێرانكاری لەناو جەماوەرە ئاساییەكاندا، تەنانەت لەژێر سایەی بارو 

دۆخی تایبەتی جەنگیشدا.

ئایا ئێمە لەویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، كەش و هەوایەكی كۆمەاڵیەتی 

و كەلتوریی وەهامان خوڵقاندوە كەتوندو تیژیی بەرهەم بهێنێت؟ دەتوانین چی 

بكەیت بۆ كۆنترۆڵكردنی وێرانكاریی؟
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هەوایەكی  و  ئەمڕۆكەش  یەكگرتوەكان،  ویالیەتە  ئایا  ئەوەی  پرسیاری 

وای هەیە، كەتوندو تیژی بەرهەم دەهێنێت، پێویستە بەئەرێ  وەاڵم بدرێتەوە، 

بەاڵم نەك تەنیا لەبەر ئەوەی توندو تیژیی لەفلیم و رەفتارە خەندە ئاوەرەكاندا 

پیشان دەدرێت، یاخود لەبەر ئەوەی ئەمریكیەكان لەبارودۆخێكی زۆر هەژارانەدا 

دەژین، لەناو كەلتورێكدا كە سەرفكاریی ستایش دەكرێت، چ بەشێوەیەكی ناوەكی، 

بۆ  هەیە  تر  ریشەی  و  رەگ  بێت.  ژیان  ئامانجی  ئەوەی  وەك  دەرەك��ی،  یان 

بوونی ئاستەكانی توندوتیژیی. هەستكردن بەنیگەرانی لەناو جەماوەری ئەمریكیدا 

تەشەنەی كردوە: هەموو جەماوەر نیگەرانن، بۆیە زۆرجار بەشێوەیەكی نەستیانە، 

دەترسن،  لەوە  پێكەوە  سپی  و  رەش  ئەتۆمی،  جەنگێكی  روودانی  دەرب��ارەی 

ناوەڕاستیش  چینی  بكات،  خاپور  تر  ئەوەی  بكات،  حەز  گروپێكیان  كەرەنگە 

دڵەراوكەیەتی لەترسی ئەوەی لەسەر پەیژەی پێشكەوتن خەوی لێبكەوێت. هێشتا 

چەندان فاكتەری گرنگی تریش هەن، كەمیزاجێكی توندو تیژ و وێرانكار بەرهەم 

دەهێنن: بەمیكانیكیكردنی ژیان، بێدەستەاڵتبوونی تاكەكان، نەرێی ژیانی سەرفكارو 

نازیندەگانی كەلەو نەرێیەتیەوە دەكەوێتەوە، حەقیقەتی ئەوەی ئێمە تێڕوانینێكمان 

نیە و ئامانجێكمان نیە بۆ پەرەپێدانی كۆمەڵگاكەمان، جگە لەبەرهەمهێنانی زیاترو 

سەرفكردنی زیاتر، هەروەها ئەو ناكۆكییە قووڵەی نێوان ئەو بەهایانەی، كەئێمە 

شارەزایانین و ئەوانەشی كەرەفتاریان پێدەكەین. رەوشی وەك ئەوانە، حاڵەتێك 

دەخوڵقێنن، كەبۆ توندوتیژیی و وێرانكاری بەپیتە، سەبارەت بەوانەی كەئارامی 

مادییان كەمە، كەهیواو ئاواتەكانیان بەخێكی كەمیان هەیە بۆ بەدیهاتن، هەروەها 

لەالیەكی  ئەمریكادا.  خەڵكی  زۆرینەی  لەپێشكەوتنی  ناكەن  بەشداری  ئەوانەی 

لەقواڵیی  ئەوانیش  پێشكەوتنەدا،  لەم  دەكەن  كەبەشداریی  ئەوانەشی  تریشەوە، 

ناخیاندا نیگەرانی و دڵەراوكەیان هەیە، توانیویانە ئەو هەستانەی خۆیان بەرۆتیبنی 

ببن،  سەركەوتوو  تایبەتییاندا  لەژیانی  ئەوان  ئومێدەی  بەو  بگۆڕنەوە،  رۆژانە 

هەروەها بەگۆڕینی بەردەوامی مۆدێلی سەرفكردنەكانیان، بەاڵم لەماوەی درێژدا، 

ترس و نائارامیی و بێزاریی، دەبنە هۆی تەشەنەكردنی توندو تیژیی لەسەراپای 

دانیشتواندا، كەمینەكان زیاتر رادەپەڕن، زۆرینەش تەدارەكی توندو تیژانەتر، دژی 

راپەڕینەكانیان بەكاردەهێنێن.
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سزادانی مانگرتوان و سەپاندنی یاساو ئۆردەر، توندوتیژیی كەم ناكەنەوە، 

جەنگی  و  نوێ   بێزاری  چونكە  دەك��ەن،  زی��اد  تیژیی  توندو  بەپێچەوانەوە، 

تیژیی  توندو  كەتوشی  لەوانە  دەخوڵقێنن،  لەوانەدا  هەڵچوون  و  سەرانسەریتر 

بەرەو  كشتی  پەلكوتانی  گۆڕینی  بۆ  هۆكار  تاكە  دەبنەوە،  دەوڵەت  رێكخراوی 

توندو تیژی و وێرانكاری، بریتیە لە بەمرۆییكردنی كۆمەڵگە تەكنەلۆجیەكەمان. 

مرۆییەكان  ئامانجە  خزمەتی  كۆمەڵگاكەمان  پێویستە  لەوەیەی  مەبەستم  بەمەش 

بكات لەگەشەپێدان و پێشخستنی مرۆڤ، نەك دروستكردنی شێوازی سەرفكاری 

بەكۆتایی ئامانجی مرۆڤ.

پێویستە تاك چیتر هەست بەبێدەسەاڵتی نەكات، لەكاركردنە سەر ژیانی 

كۆمەڵگەدا كەژیانی خۆی لەالیەنی ئەوەوە بەڕێوە دەبرێت. دەشێت ئەم گۆڕانە 

دەبێت  لێپرسراوێتیەوە  و  بەشداریكردنی  بێپسانەوەی  زیاتربوونی  لەتوێی  تەنیا 

لەالیەنی ئەوانەوە، كەئێستا گوزەرانیان باشەو لەبەشداریكردنی چاالكانەی بڕیاری 

سیاسیی وەدەرنراون، یاخود لەسیاسەتی ئەو دامودەزگاو سەرچڵیانەدا، كەكاریان 

تێدا دەكەن. ئەمە شتێكی خراپە، لەوەش زیاتر، ئێمە كەسەرفكاریی جەبرییانە كەم 

دەكەینەوە، كەنەرێیەتی كەسەكە زیاتر دەكات، هەروەها رێگای نوێ  دەدۆزینەوە 

بیركردنەوەو  ئەمڕۆ،  بكەن.  مرۆڤ  لەتواناكانی  كەگوزارش  وەها،  چاالكی  بۆ 

هەستكردن زیاتر و زیاتر لەیەكتریی جیابوونەتەوە، ئەم جیابوونەوەیەش دەبێتە 

ناعەقاڵنی.  و  تیرۆسیی  هەستگەراییەكی  یاخود  رۆشنبیریی،  دوولەتبوونی  هۆی 

دەتوانێت،  مرۆڤ  بكەن،  كار  پێكەوە  ژیریی  و  سۆز  و  هەست  ئەگەر  بەتەنیا 

بەرێگایەكی وەها بجوڵێتەوە، كەژیان خۆش بكات، لێرەشەوە شێمانەی ژیانێكی 

نییە  بریتی  پێویستمانە،  ناتوندوتیژ زیاد دەكات. بەكورتی، ئەوەی  بەرهەمدارو 

لەزیاتر جڵەوكردنی توندوتیژیی و شەڕەنگێزی، بەڵكو كەمكردنەوەی وێرانكاری و 

توندوتیژیە، بەوەی ژیانی تاك و كۆمەڵگە والێبكەین، زیانر مانادارو مرۆیی بێت.
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زمانی لەیادكراو

))دەروازەیەك بۆ تێگەیشتنی خەون و حیكایەت و ئەفسانە((

ئەریك فرۆم

لەعەرەبییەوە: ئاوات محەمەد

سەرەتای  بەرامبەر  سەرسوڕمانەی  بەو  دان  مرۆڤ  بێت  راست  ئەگەر 

حیكمەتدا هەیەتی، بنێت، ئەوا ئەم راستییە تەنها ئەوەندە بڕ دەكات، كەگوزارەیەكی 

چاكەیەی  هەموو  بەو  ئێمە  نوێیەكان،  سەدە  مرۆڤی  لەحیكمەتی  بێت  سادە 

ئامادەكارییەی  ئەو  لەگەڵ  ئەدەبیدا،  لەبواری  هەمانە  بااڵدا  خوێندنی  لەبواری 

لەپەروەردەی گشتیدا هەمانە، ئەو بەهرەیەمان لەدەستداوە، كەچۆن گوزارشت 

لەو حیرەیەمان بكەین، بەپێی هەموو كارەكان ئەبێت ئەم مەسەلەیە زانراو بێت، 

ئەگەر الی ئێمەش وانەبێت ئەوا الی زۆرێك لەپسپۆران، كەكاریان زانینە، زانینی 

ئەو شتەی ئێمە بۆمان نەبووە بیزانین، لەبەرئەوەی مرۆۆڤ ئەگەر لەكاری خۆی 

تووشی سەرسوڕمان)الحیرە( بێت، دەبێتە دەاللەتیكراوێكی ناچیزە بۆ هیچیەتی 

هزری، تەنانەت مندااڵن بەدگمەن گوزارشت لەو سەرسوڕمانەی خۆیان دەكەن، 

یان راسترە بڵێین هەوڵدەدەن گوزارشتی لێوەنەكەن،بەم شێوەیە هەركات بچینە 

بەڵكو  دەكەین،  مەملەكەتی سەرسوڕمانە  ئەو  بیری  كەمە  كەمە  تەمەنەوە،  ناو 

ئەوە وەردەگرین وەاڵمدانەوەی راست بۆ كارێكی فرە گرنگ، باشترە، لەهەمان 

كاتدا دركاندنی پرسیاری راست بەتێڕوانین و هەند وەرناگرین، لەبەرامبەردا دەبێتە 

خاوەنی بەهایەكی الوەكی.

وادەك��ات  لەهۆكارەكانی  بێت  هۆكارێك  هەڵوێستە  ئ��ەم  لەوانەیە 

پشكی  كەمترین  ژیانمانە-  سەرسووڕهێنەری  كەدیاردەیەكی  خەونەكانمان- 

هەموومان  بكەین،  لەبارەوە  پرسیاری  كەمترین  بەركەوێت،  سەرسوڕمانی 

واهەڵس و  ئەوەدا  لەگەڵ  ناگەین،  لەخەونەكانمان  بەاڵم  دەبینین،  خەونەكانمان 

كەوت دەكەین، ئەوەی لەهزری نووستووماندا روو دەدات جێگەی سەرسووڕمان 

نییە – كەدەڵێم سەرسووڕمان بەپێوانەی ئەو لۆژیكی كردارە دیاریكراوانەی كۆنترۆڵی 

هزری مرۆڤی بەئاگاهاتوو) مەبەست لێرەدا مرۆڤی نەنووستووە، و،ك( دەكات، 
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مرۆڤی نەنووستوو مرۆڤێكە توانی بەسەر كردارەكانیدا هەیە،هەروەها خاوەنی 

ئەقڵە، ئەوەندە ئەرك ناكێشێت بۆ بەدەستهێنانی ئەو شتانەی دەخوازێت بەدەستی 

بهێنێت، ئەو لەبەرئەمە ئامادەیە لەبەرامبەر هەر هەڕەشەیەكی دەرەكیدا بەرگری 

لەخۆی بكات، هەڵس و كەوت دەكات و كارەكان دیاری دەكات، چاودێری شتەكانی 

شێوەیە  بەو  كردارەكاندا  شتەكان و  لەگەڵ  كاری  لەوانەیە  دەكات،  دەوروبەری 

نەكرداەیە، بەاڵم ئەمە دەكات، النی كەم بەشێوەیەك دەتوانێت بۆ بەرژەوەندی 

خۆی بەكاری بهێنێت و بیخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە، لەبەرمبەر ئەمەدا دەبینین ئەم 

مرۆڤە بەپێی پێویست ئەندێشەی لەدەستداوە، تەنانەت ئەندێشەی- جگە لەمنداڵ و 

شاعیران- بەدگمەن لەووردەكارییكانی ژیانی رۆژانەی دوور دەكەوێتەوە، راستە 

مرۆڤ بوونەوەرێكی چاالكە، لەگەڵ ئەمەشدا لەخراپەكانی بەدەر نییە، ئەو ناو 

لەو بوارە فراوانەی ژیانی دەنێت و ناوی ) واقع(ی لێدەنێت، ئەو زۆر شانازی بەو 

واقعیبوونەوەی خۆیەوە دەكات، هەروەها بەو چوست و چاالكییەی لەمامەڵكردندا 

لەگەڵ واقعیەتدا هەیەتی، بەاڵم لەكاتی نووستندا شێەیەكی تری بوون الی بەئاگا 

دێت، مرۆڤ خەون دەبینێت،ئەو چیرۆكێك داداهێنێت هەرگیز رووداوەكانی روو 

نادەن، هەروەها هەندێك جار هیچ پەیوەندییەكی بەواقعەوە نییە، هەندێكجار 

قوربانی،  دەبێتە  تر خۆی  پاڵەوانی خەونەكەیەتی، هەندێكجاری  خەوبین خۆی 

هەست  روودەدەن و  بەبەرچاوییەوە  دیمەنەكان  جوانترین  تری  جاری  هەندێك 

بەشادمانی دەكات، بەاڵم زۆرجار دەبێتە نێچیری تۆقینێكی گەورە، ئەو رۆڵەی 

خەوبین هەرچیەك بێت كەدەیبینێت، لەخەونەكەیدا، ئەوە هەر ئەوە، ئەو خەونە 

دادەهێنێت، ئەوە خەونی ئەوە، ئەو خۆی گرێچنەكەی داهێناوە و كەسی تر نییە.

باری یاسای  ناچنە ژێر  زۆرێك لەخەونەكان خاوەنی سفەتی هاوبوشن: 

لۆژیكەوە، ئەو لۆژیكەی حوكمی بەئاگاییمان دەكات، هەروەها هەردوو واژەی 

پیشان  زیندوو  بەشێوەی  مردووەكانمان  جار  هەندێك  ناناسێت،  شوێن  كات و 

دەدات، ئەوەمان بۆ دەكێشێت، كەئەو رووداوانەی لەئێستادا روو دەدەن، لەمێژە 

كەلەیەك  رووداو  دوو  بەردەم  دەمانخاتە  جار  هەندێك  خەون  داوە،  روویان 

كاتدا روودەدەن، لەهەمان كاتدا ناشێت لەیەك كاتدا رووبدەن، بەاڵم گوێدان بۆ 

یاساكانی شوێن، جێگەی وەبیرهێنانەوە نییە، ئاسانە رێگەمان پێبدا لەیەك ساتدا 
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ماوەیەكی درێژ ببڕین، یان وامانلێبكات لەیەك كاتدا لەدوو شوێن بین، یان دوو 

كەس لەیەك كەسدا كۆبكاتەوە، یان كەسێك بەكەسێكی تر بگۆڕێت، لەراستیدا 

مرۆڤ لەخەوندا جیهانێك دەخوڵقێنێت هیچ كێشێك بۆ كات و شوێن دانانێت، 

ئەگەرچی ئەم دوو واژەیە هەموو چاالكی و كردارەكانمان دەگرێتەوە، هەروەها 

دیاردەخات،  لەهزرماندا  رووداوگەلێك،  كەسانێك و  سیفەتێكە  خاوەنی  خاوەن 

كەسااڵنێكە بەخەیاڵی خەوبیندا نەهاتووە، كەلەوانە بوو لەكاتی بەئاگاییدا هەرگیز 

ئەوەی  وەك  دەردەكەوێت و  لەخەوندا  لەناكاو  بەاڵم  نەهاتبایەتەوە،  وەبیری 

رووداوێكی مالوف بێت و كەگرنگی فكرمان داگیر دەكات، بەم شێوەیە ژیانی خەون 

بەسەر ئەنبارێكی گەورەدا دەكرێتەوە، كەهەموو ئەزموونەكانی پێشوومانی تێدایە، 

زانیارییەكمان  هیچ  بەئاگاییماندا  كەلەژیانی  تێدایە،  یادەوەرییەكانمانی  هەروەها 

لەبارەیەوە نییە.

بەاڵم خەون بەم هەموو سیفەتە سەیرەوە، كارێكی تەواوە الی خەوبین، 

تائەو كاتەی خەونی پێوە دەبینێت، هیچی لەو ئەزمونانە كەمتر نییە، كەلەژیانی 

بەئاگاییدا روودەدەن،ناتوانین بڵێین ئەوەی لەخەوندا روو دەدات، وەك ئەوە وایە 

كارەكە هەر خۆی وابێت، خەون هەڵبژاردنێكی هەنووكەیی و واقعیە، بەپلەیەك 

واقعییە یەك پرسیاری دوالیزمیمان الدرووست دەكات: واقع چییە؟، چۆن مرۆڤ 

بتوانێت درك بەوە بكات ئەوەی لەخەوندا دەیبینێت بەواقعی ئەژمار ناكرێت و 

بەشێوەیەكی  چینی  شاعیرێكی  واقعییە؟،  هەمانە  لەبەئاگابووندا  ئەزمونەی  ئەو 

سەرنجراكێش گوزارشتی لەم كارە كردووە و دەڵێت)) دوێنێ شەو خەونم بینی 

پیاوێك بووم لەخەونمدا خۆم وەك  نازانم كەمن  ئەوە  ئێستا  پەپولە،  بوومەتە 

پەپوولە بینیەوە، یان پەپوولەم و ئێستا خەون دەبینم بووم بەپیاوێك((

لەبەرئەمە ئەوەندە بەسە نییە ئەو ئەزموونە زیندوەی لەشەوەدا بەسەرماندا 

بەزەحمەت  زۆر  ئێمە  بڕەوێتەوە،  هەڵم و  ببێتە  بەئاگابوونەوە  لەگەڵ  دێت، 

وەبیرمان دێتەوە، زۆریان بەئاسانی دەگەڕێنەوە و بەتواوەتی لەبیریش دەچنەوە، 

ژیانەدا  لەو  كەچۆن  دەچێت  بیرمان  بەشێوەیەك  دەبێت،  وون  كەبەتەواوەتی 

ژیاوین، لەجیهانێكدا كەجیهانی خەونە، ئەگەرچی هەندێكیان جۆرێك لەیادەوەری 

لەبیرچوونەوە  جیهانی  بۆ  بەخێرا  زۆر  بەاڵم  دەكەن،  الدروست  مژمان  تەمو 
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لەخەونەكانمان  هەندێك  ئێمە  ئەگەرچی  دەكات  گوزەر  بێگەڕانەوە  هەڵدێت و 

دەڵێین)خەونێكم  دەدوێین و  دەرب��ارەی  هەندەی  ئەو  ئەویش  دەمێنێت،  لەبیر 

بینی(، ئەویش وەك ئەوەی رۆحێكی ناسیاو یان دوژمن سەردانی كردبین، بەاڵم 

لەگەڵ دەركەوتنی یەكەم تیشكی گزنگ بیرمان دەچێتەوە، ئەو كات بەشێوەیەكی 

لەتەكماندا  گەرم  بەشێوەیەكی  بووە و  كەلەناوماندا  دێتەوە و  وەبیرمان  زەحمەت 

سەرقاڵی كردووین.

لەوانەیە گرنگترین هۆكار كەئاماژەمان پێدا، هاوشێوەیەی ئەوەی فكری 

مرۆڤ  گوزارشتەكانی  شێوە  كۆنترین  لەنێوان  دایدەهێنێت و  لەكاتی خەوندا  بااڵ 

دایهێناوە، مەبەستمان ئەفسانەیە.

گومانی تێدا نییە هەڵوێستمان بەرامبەر ئەفسانە ئەوەندە تووشی حیرەتمان 

بكە، ئێمە لەو بارەیەوە دەبیستین، ئایا ئەمە بەشێك لەئاین پێك دەهێنێت یان 

نەریتەكانی  كەهەموو  دەیشۆینەوە،  زاراواییە  دانپیانانە  بەو  بەڕێزە،  ئازادییەكی 

گوزارشتی  ئێمە وەك شێوەیەكی  ئەوكات  دەكەین،  لێدەگرین و شكۆداری  رێزی 

لەوەی  بەر  ئەویش  هێناوە،  بەدەستی  مرۆیی  كەفكری  دەكەین  تەماشای  سادە 

رۆشنایی زانستی لێهەڵبێت، بەهەرحاڵ ئێمە بەرامبەر ئەفسانە واهەست دەكەین، 

جائەگەر بابەتێك بێت بۆ خۆلێگێلكردن یان رقلێبوونەوە یان رێزلێگرتن، هەست 

دەكەین پەیوەندی بەم جیهانەمانەوە نییە و وابەستەی بیركردنەوەی لۆژیكی ئێمە 

نییە.

لەگەڵ ئەوەشدا، هەندێك لەخەونەكان لەئەفسانە دەچن، جالەفۆرمەوە 

بێت یان ناوەڕۆك، ئەگەرچی لەژیانی بەئاگاییماندا ئەم دوو جیهانە بەدوو بەشی 

دوور لەیەكتر دادەنێین و هیچ پەیوەندییەكان بەیەكەوە نییە، ئەمە ئەوە ناخاتە 

لەئەفسانە  كەدەرئەنجامەكانی  دابهێنین،  ئەوە  خەودا  كەلەكاتی  نێوانمانەوە، 

بچێت، وەك لێكچوونی دوو برا بۆ یەكتری، لەئەفسانەشدا كۆمەڵێك رووداوی 

دەبینین  ببێتەوە:  جێگەی  شوێندا  كات و  لەجیهانی  ناكرێت  هەن،  دراماتیكی 

پاڵەوانێك ماڵ جێدێڵێت تاهەموو جیهان رزگار بكات، یان پەیامەكەی بگەیەنێت، 

هەڵبیت و لەناوسكی نەهەنگێكدا بسرەوێت، دەبینین دەمرێت و زیندوو دەبێتەوە، 

زیندوو  لەخۆڵەمێشەكەی  دەسوتێت و  دەبینین  ئەفسانەیی  باڵندەیەكی  هەروەها 
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كەگەالنی  سرووشتیە   - دەردەكەوێت،  شكۆمەندتر  جوانتر و  كەزۆر  دەبێتەوە، 

لەگەڵ  خەون  ئەفسانە و  بەاڵم  بەرهەمهێنابێت-  جیاوازیان  ئەفسانەی  جیاواز 

ئەم هەموو جیاوازییانەدا خاوەنی سیفەتێكی هاوبەشە: هەموویان بەیەك زمان 

»نووسراونەتەوە« ئەو زامنەش زمانێكی رەمزییە.

ئەفسانە بابلی و هيندی و میسریی و عيبری و گریكییەكان، بەهەمان زمانی 

خەون و ئەفسانەی الی تورك و ئاشتی نووسراوەتەوە، ئەو خەونانەی مرۆڤی ئەمڕۆ 

لەهەزارەها  بەر  لەمرۆڤەكانی  خەونە  هەمان  دەژی  پاریس  لە  یان  لەنیویۆرك 

ئەو  كۆنەكان و  چاخە  مرۆڤی  خەونەكانی  بینیویانە،  قودس  یان  لەئەتینا  ساڵ 

مرۆڤەی لەسەدە نوێیەكاندا دەژی، بەهەمان زمان نووسراوەتەوە، بەهەمان زمانی 

ئەفسانەكان نووسراوەتەوە كەمرۆڤەكانی لەسەرەتای چاخی مرۆڤایەتیدا ژیاون.

زمانی رەمزی ئەو زمانەیە كەبەهۆیەوە ئەزمونە گەرم و هەست و بیروڕاكانی 

هەبێت،  دەرەكیدا  لەجیهانی  بێت  ئەزمونێك  ئەوەی  وەك  دەردەبڕێت،  تێدا 

جیاوازە  زمانە  ئەم  لۆژیكی  جیهانە،  ئەم  لەرووداوەكانی  بێت  رووداوێك  یان 

ملكەچی  ئەو  بارییەوە،  ژێر  دەچێتە  رۆژانە  كەقسەكردنی  ئاسایی،  لەلۆژیكی 

لۆژێكی تایبەتە كات و شوێن وەك دوو گووتەی سەرەكی خۆی وەرناگرێت، بەڵكو 

مرۆیی  كەرەگەزی  كۆككراوە،  زمانی  تاكە  ئەوە  توندوتۆڵییە،  بەستن و  پێكەوە 

توانیویەتی گەشەیپێبدات و بیكاتە یەك زمان بۆ هەموو شارستانیەكانی ناو مێژوو، 

هەیە،  بەخۆی  تایبەت  رەوانبێژی  رێزمان و  بڵێین،  بتوانین  ئەگەر  زمانە،  ئەم 

خەون و  ئەفسانە و  لەزمانی  بەئاگاییەوە  بمانەوێت  ئەگەر  لێیتێبگەین،  پێویستە 

حیكایەتی جنۆكەكان بگەین.

بەاڵم مرۆڤی ئەم سەردەمە ئەو زمانەی لەبیر كردووە، لەراستیدا لەكاتی 

بەئاگابووندا نەك لەكانی خەوتنیدا لەبیری كردووە، ئایا شیتەڵكردنەوەی رەمزەكانی 

ئەو زمانە، دەبێتە مەعریفەیەك كەهەمان گرنگی كاتی بەئاگابوونی هەبێت؟، ئەو 

بێدوودڵی  دەژیان  لەكۆندا  لەشارستانی خۆرئاو او خۆرهەاڵتدا و  پێشتر  مرۆڤانەی 

نواندن یەكسەر وەالمی ئەم پرسیارەیان دەداینەوە، كە ئەفسانە و خەونیان وەك 

قوڵترین و دەوڵەمەندترین شێوەكانی گوزارشتكردن كەهزر هەڵیدەهێنجێت دادەنا، 

دەكرێن  ئەژمار  بەنەزان  لێیتێببگەن،  یان  پێبكەن  دركی  ناتوانن  كەسانەی  ئەو 
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ئەم هەڵوێستە تەنها لەم چەند سەدەیە نزیكەی رابردوودا لەمێژووی شارستانی 

ئەوروپی گۆڕانكاری بەسەر هات، كەواتەماشای ئەفسانە دەكرا وەك پێكهاتەیەكی 

سادە، كەفكری قۆناغی بەر لەزانست لەمێژوو دایانهێناوە، بەرەلماوەیەكی درێژ 

لەوەی  بەر  بدۆزێتەوە،  سروشدا  لەبواری  گەورەكانی  دۆزینەوە  مرۆڤ  لەوەی 

سروشت  كۆنترۆڵی  داوە  كەدەرفەتی  بگرێت،  نهێنیدا  هەندێك  بەسەر  دەست 

نییە  كەمتر  حوكمانە  لەو  هیچی  نوێدا  لەشارستانی  خەونیش  هەروەها  بكات، 

كەسەبارەت بەئەفسانە داوێتی، ووتویانە وەك ئەفسانە لەهەموو مانایەك بەتاڵە، 

پێبدات،  گرنگییەكی  جۆرە  هیچ  بەئاگا  ئاقڵی  مرۆڤی  ناكات  پێویست  تەنانەت 

لەو  شتی  ماشێن و  دروستكردنی  وەك  بێت،  گرنگتر  كاری  سەرقاڵی  پێویستە 

بابەتە،، ئەوەی هەست دەكات واقعییە لەبەرئەوەیە لەدەرەوەی واقیع هیچی تر 

لێبیدات،-  بكات و دەستیان  لەگەڵ  مامەڵەیان  دەتوانێت  ئەو  ئەوانەی  ناناسێت، 

وەك هەموو ئەو واقعیانەی ناوێكی دیاریكراوە بۆ هەر ئوتومبێلێك دادەنێن- بەاڵم 

تەنها یەك كردار دەزانن، ئەویش كردەی حەزم لێیەتی یان خۆشمدەوێت)احب( 

تاكو گوزارشت لەچەندەها هەمەچەشنی ژیانی سۆزداری بكەن!، ئەگەر ئەمەو 

باشترین  كەلەرێیانەوە  تێڕوانینمان،  ئەندێشە و  بۆ  بوونایە  خواستە  خەونەكانمان 

بكەین،  لەگەڵ  مامەڵەی  دەمانتوانی وەك هاوڕێیەك  بهاتایەتە دی،  هیواكانمان 

بەاڵم مەسەلەكە بەم شێوەیە نییە، لەبەرئەوەی زۆرێك خەون هەن دەمانخەنە 

ناو دودڵی و ترسەوە، زۆرێك لەشەوەكانمان پڕن لەدێوەزمە، بەشێوەیەك كەبەئاگا 

دێین سوپاسەكەین كەبەئاگاهاتووین و لەو شەڕە رزگارمان بووە، لەناخی خۆماندا 

دەڵێین« هیچ نییە خەون بوو!« هەروەها هەندێك خەونی تر خەومان دەزڕێنێت و 

جێگەمان لێتێك دەدات، بەبەێ  ئەوەی دێوەزمەش بێت، ئەو دژبەیەكانەی لەو 

خەونەدا هەن لەگەڵ كەسایەتی ئەو مرۆڤەدا نایەتەوە، كەلەبەئاگاببونماندا لێی 

المان  دەكەین  هەست  دەبینین،  قێزەونەوە  بەمرۆڤێكی  خەون  ئێمە  دڵنیاین، 

هەروەها  پێنادەین،  گرنگیەكی  كەهیچ  كەشخە،  بەكەسێكی  یان  خۆشەویستە، 

خەون دەبینین ئێمە خاون خواست و تەماعین، بەاڵم ئەو بڕوایەمان هەیە ئێمە 

كەسێكی لەخۆبووردوو خاكین، خەون دەبینین ئێمە كەسێكی ملكەچ و گوێڕایەڵین، 

خراپتر  لەمەش  دەكەین،  خۆمانەوە  بەسەربەخۆبوونی  شانازی  زۆر  ئێمە  بەاڵم 
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ئێمە هیچ لەخەونەكانمان ناگەین، لەهەمان كاتدا ئێمە زۆر لەوە دڵنیاین، لەكاتی 

بەئاگابووندا، لەهەموو ئەو شتانە دەگەین كەدەوری بیركردنەوەمانی داوە،لەبری 

ئەوەی بەروڕووی ئەم بەڵگە رۆشنە ببینەوە، كەبەڵگەیە بۆ كەموكورتی دركردنمان، 

دەبینین خەونەكانمان بەوە تاوانبار دەكەین كە بەتاڵ و بێمانان.

لەم چەند دەیەی دوایيدا)ئەمە لەو كاتەی فرۆم ئەم كتێبەی نووسیووە، 

ئەفسانە  بەخەون و  بەرامبەر  و.ك(هەڵوێست  دەژین:  تێیدا  كاتەی  ئەم  نەك 

ئەم  هۆكارێكی  فرۆید  نووسینەكانی  بەسەرهاتووە،  گشتگیری  گۆڕانكاری 

گۆڕانكاریانە بووە، دوای ئەوەی ئەم پیاوە یەك ئامانجی بۆ خۆی دیاری كرد، 

ئەویش چۆنیەتی یارمەتیدانی كەسانی نەخۆشی دەمارە) العصاب( بۆ درككردن 

بەو  دا،  لەخەون  لەلێكۆڵینەوە  ئاوڕی  گەڕایەوە و  نەخۆشیەكانیان،  بەهۆكاری 

سیفەتەی دیاردەیەكی مرۆيی گشتگیری هاوبەشی نێوان مرۆڤی ساغ و نەخۆشە، 

بۆی دەركەوت خەون جیاوازییەكی جەوهەری لەگەڵ ئەفسانە و حیكاتی جنۆكەدا 

نییە، تێگەیشت لەو قسانەی ئەم دەیكات، تێگەیشتنە لەو قسانەی ئەو دەیكات، 

كرد،  بەئەفسانە  سەرلەنوێ   لەگرنگیدانی  جەغتیان  ئەنترپۆلۆژییەكان  لەبەرئەوە 

كۆیانكردنەوە و لێكۆڵینەوەیان لەبارەوە كرد، تەنانەت هەندێك لەپێشەنگەكانیان 

بەبەر  تافەی  ئەو  سەر  بخەنە  نوێ   تیشكی  ئ��ەوەی  گەیشتنە  باشۆڤن،  وەك 

لەمێژوو تەماشایان دەكرد، بەاڵم توێژینەوە لەئەفسانە و خەون هێشتا لەسەرەتای 

لەسەرو  دەناڵێنێت،  كەموكورتییەوە  دنیایەك  كەبەدەست  سەرتاكانیدایە، 

هەموویانەوە عەقیدەیەكی مەزهەبیانە و كەموكورتی لەنەرمی نواندندا، كەئەمانە 

لەوانەیە بەهۆكاری ئەوەی رێبازە دەوونشیكارییەكان بۆی دەچن، هاتبێتە ئاراوە، 

كەهەر یەكەیان سوورە لەسەر ئەوەی خاوەنی تاكە كلیلە بۆ كردنەوە و جڵەوكردنی 

زمانە  ئەم  دەاللەتە جیاكانی  بۆ  تێڕوانینمان  بەم شێوەیە  رەمزی،  زمانی  نهێنی 

هەیەتی كورت دەكەینەوە، هەوڵدەدەین لەسەر چرپایەی برۆكۆست بەشێوەیەك 

لەشێوەیەكان پاڵی بخەین، تەنها بەم شێوەیە، هەروەها شیكردنەوەی خەون نابێتە 

كارێكی مەشروع، مەگەر دكتۆرێكی ئەقڵ لەچوارچێوەی چارەسەكردنی نەخۆشی 

تێگەیشتنمان  ئەوە  لێیتێبگەین  شێوەیە  بەم  ئەگەر  بكات،  كارە  ئەم  دەماریدا 

بۆ ئەفسانە و خەون گۆڕانكاری بەسەردا دێت، من بەپێچەوانەوە بیردەكەمەوە، 
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كەقسەی سمبوڵی تاكە زمانێكی بیانییە ئەبێت هەموومان فێری بین، تێگەیشتن 

مەبەستم  بگات،  بەدەوڵەمەنترین سەرچاوەی حیكمەت  دەستمان  وادەكات  لێی 

ئەفسانەیە، هەروەها ئەم تێگەیشتنە دەمانخاتە ئەو پەیوەندییە قوڵەی پایەكانی 

مانایەكمان  درككردنی  یارمەتی  زمانە  ئەم  لەڕاستیدا  لێپێكدێت،  كەسایەتیمانی 

دەدات كەلەئاستێكی مرۆیی تایبەتەوە دەردەچێت ئاستی ئەزمونی ژیانكراو، من 

دەبینم،  بەهاوبەشێكی  لەبەرئەوەی  دەكەم،  تایبەت  مرۆیی  ئاستی  لەسەر  قسە 

چلەشێوە ماتریالییەكەی و چ لەشێوە وێناییەكەی، لەنێوان هەموو مرۆڤایەتییدا.

ئەوەی تەلمد دەیڵێت)ئەو خەونانەی بۆمان شی نابێتەوە، وەك ئەو نامانە 

وایە كە نایانخوێنینەوە(، ئەم رستەیە خاوەنی دەاللەتی خۆیەتی، لەراستیدا خەون 

ئەفسانە نامەگەلێكی گرنگن لەخودی خۆمانەوە بۆ خودی خۆمانی دەنێرین، ئەگەر 

لەو زامنە نەگەین كەپێی نووسراوە، ئەوا كەلێنێكی گەورە و بەتاڵ دەكەوێتە كرۆكی 

جیهانی ئەو شتانەی دەیناسین و قسەی لەبارەوە دەكەین، بەتایبەتی لەو هەموو 

ئەو كاتژمێرانەی پەیوەندی بەمامەڵەی ئێمەوە هەیە لەگەڵ جیهانی دەرەكی.
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ئەریك فرۆم 

))تێڕامان لە مرۆڤ و ئازادی((

لەفارسییەوە: لوقمان رەئوف

ئەریك فرۆم لەساڵی )1900( لەشاری فرانكفۆرت لەدایكبووە، خوێندنی 

درێژە  میونخ(  )هایدلبيرگ،  وەك  باوەڕپێكراوەكانی  و  كۆنەكان  هەرە  لەزانكۆ 

بەدەست  )هایدلبرگ(  لەزانكۆی  دكتۆرای  ساڵێدا،   )22( لەتەمەنی  دواتر  پێداو 

هێناو بەكاری دەروونناسییەوە لە)ئەنستیتۆی دەروونناسی( بەرلینەوە لەم بوارەدا 

ئەڵمان فرۆمی  نازییەكان لەسەر كلتوری  سەرقاڵی كاركردن بوو، بەاڵم هێرشی 

ناچاركرد لەساڵی )1932( دا بچێت بۆ ئەمریكا، لێرەوە ژیانی ئەمریكایی خۆی 

بەكاركردن لەدەزگای خوێندنەوەو بەدواداچوونی كۆمەاڵیەتی )نیورك( دەستپێكرد، 

لەساڵی )1942(دا یەكەمین كتێبی بەناوی )هەڵهاتن لەئازادی( باڵوكردەوە، ئەم 

كتێبە لەراستیدا پایەو بنەمایەكی تەواوی بیروباوەڕو ئەندێشەكانی فرۆم بوو، كەلە 

)18( كتێبی دواتردا باڵویكردنەوە، بەشرۆڤەكردنی ئەو بنەمایانەوە سەرقاڵبوو، ئەو 

پرسیارە گرنگانەی كەئەریك فرۆم دەیان كات، ئایا دەگونجێت نییەتە پاكەكانی 

ئایا  بن؟  مرۆڤایەتی  دژی  لەواقیعدا  دەكەین،  لەراستیان  گومان  كەئێمە  مرۆڤ، 

یەكەیە  ئەم  بنەمای  لەسەر  كارەكانمان،  ئاكاری  ویژدانی  هەیە  ئەوە  ئەگەری 

قبول  ئەوە  دەتوانرێت  ئایا  نەبێت؟  زیاتری  فریودانی  رێكدەخەین،  و  كۆنترۆڵ 

باوەڕكردنە  ئایا  ئازادی؟  ببەخشینە  تایبەتمەندی  ئەسارەت  رۆژی  ئێمە  بكرێت 

كەئەوان  گەر،  بخەینە  باش  هیمەتێكی  مناڵەكانمان  لەپەروەردەكردنی  كەئێمە 

درۆزن و فریوكارئەبن؟ ئایا بۆی هەیە مرۆڤەكان، جارێكی تر بكەونەوە گیانی 

ئەندێشمەندی  فرۆم  ئەریك  هەڵگیرسێنن؟  سێهەم  جیهانی  جەنگی  و  یەكتری 

گەورەی سەردەم، لە وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا، قسەی زۆری هەیە، قسەكانی ئەم 

دانشمەندە بەرەگەز ئەڵمانیە بەشێوازێك بەرگوێ  دەكەون كەئەو هاوكات لەگەڵ 

ئایدیایەكی  لەسەریەك  شتەكان  كەچۆن  بوو،  شایەت  دووەمدا  جیهانی  جەنگی 

هەر  فرۆم  بوون،  هیتلەر  فاشستی  ملكەچی  ئیرادە  بەبێ   دانرابوون  شەیتانی 
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شیكارو  لەپێناو  خۆی  تەمەنی  هەموو  تەواوكرد،  كەدەروونناسی  كاتەوەی  لەو 

شرۆڤەی ئەم مەسەلەیەدا سەرفكرد، كەچۆن مرۆڤ لەساڵەهای ساڵ لەخۆشی و 

عیشق و ئاشتی و ئارامیدا ژیاون، لەپڕ گرفتاری ئەفسونێكی ساحیرانەی نازیزم 

بوون، دووچاری كوشتاری جۆر بەجۆر بوون، فرۆم گەواهی ئەوە دەدات، كە 

دەسەاڵتی هیتلەر لەسەر خەڵكی ئەڵمان، تەنها لەسەر پایەی هیتلەر نەوەستابوو، 

بەڵكو بەملیۆنەها خەڵكی ئەڵمان بەهەمان شێوە ئازادی خۆیان تەسلیمكردبوو، 

كەباوكەكانیان لەو شەڕانەدابوون، فرۆم سەرقاڵی بەش بەشكردن و خەسڵەتەكانی 

دەروونی تاكەكان بوو، ئاماژەی دەدا بەوەی كە خەڵكی بەرەو خواستی سادیستی 

و مازوخستی شاڕاوە لەبوونی مرۆڤەكاندا دەبەن، كەساتێك لەشێوەی ئامانجەكان 

بەرووخسار خێرخوازانەو مرۆڤ دۆستانە، مرۆڤ بەروكاركردنێك دەبەن لەدژی 

خودو مرۆڤایەتیدا، بەبڕوای ئەریك فرۆم زۆربەی خەڵكی ئاگاداری بەرژەوەندی 

واقیعی خۆیان نین و دەرفەتی ئەوەشیان نیە، كەدرەنگ بكات و ئەو ئاكامانەی 

كە بەدوای ئەمانەوەن لەخواستەكانی خۆیانەوە سەرچاوە دەگرێت.

ئەمڕۆ زۆر لەچەمكە بنچینەییەكان لەالی مرۆڤەكان زۆر سادەبوونەتەوە، 

پێوایە  فرۆم  لەهەڵەدان،  لەكاتێكدا  بووەتەوەو  كەم  تێدا  چاكەیان  بەشێوەیەك 

زۆر لەو بڕیارانەی كەئێمە دەیان گرینەبەر، لەدەرەوە بەئێمەوە بەستراونەتەوەو 

خودبوون  كە  ئەوەیە  دەیكەین  كەئێمە  كارێك  بەخودمانەوە،  نین  پەیوەست 

هەیە،  دەربڕینمان  بیروڕا  كەئازادی  دەكەین  واهەست  ئێمە  بكەین،  خانەنشین 

ئەوانی  كەپێشتر  شتانەن  ئەو  دەیڵێن هەر،  كەئێمە  شتانەی  لەو  زۆر  لەكاتێكدا 

ترو وتویانە، بۆ نمونە لەخوێنەرێكی رۆژنامە بپرسیت، بیروڕات دەربارەی فاڵن 

مەسەلەی سیاسی چییە؟ ئەوەی كەخوێندویەتیەوە، بەكەمێك دەستكارییەوە، وەك 

بیروڕای خۆی بەتۆی دەفرۆشتەوە، واشی دەبینێت كە وتەكانی ئاكامی تێفكرینی 

خاوەن  لەبارێكدا  بیرورادەربڕین  كەمافی  یاد،  دێنێتەوە  ئەوە  فرۆم  خۆیەتی، 

واتایە، بتوانین كەقسەمان لەسەر خستنەڕوی خود هەبێت و ئەمەش هەمان ئەو 

شتەیە، كەتا ئێستا نەبینراوەو زۆر لەخەڵكی لەبیركردنەوە هەڵهاتون، كاتێكیش 

كەبڕیارێك دەدەن دوو دڵن لەسەر راكانیان و كاتێكیش كەیەكێك لەبری ئەوان 

بیروڕای خۆی بخاتە روو زۆربەئاسانی دەكەونە ژێر كاریگەری ئەو رایانەوە، هەر 
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لەبەر ئەمەشە بەدوای پاڵەواندا دەگەڕێن.

فرۆم لەبارەی بنەمای ئەم باسەوە دەڵێت: لەقۆناغێكی سەردەمی مناڵیدا، 

دەگاتە ئاستێك كەبە)تاكێتی( خۆی دەوەستێت، لێرەشەوە قۆناغێكی گرنگ لەژیانی 

دەستپێدەكات، منداڵ دوای ئەوەی گرجووگۆڵ دەبێت دەتوانێت بڕیار بدات و 

پەشۆكاوی  دووچاری  و  بكات  قبوڵ  كارەكانی  بەرپرسێتی  و  هەڵبژێرێت  شت 

دەووروبەری  و  باوك  بەدایكو  پشت  رابردوو  وەك  دەتوانن  لەالیەك  دەبێت، 

ببەستێت، ملكەچی ئەوان بێت، لەالیەكی تریشەوە دەتوانێت كەوەك كەسایەتێكی 

سەربەخۆ، خۆی بەرەسمی بناسێت فرۆم پێیوایە زۆربەی خەڵكی رێگەی یەكەم 

دەگرنە بەڕ.

پێداویستەیە مرۆییەكان

نێوان  لە  پەیوەندیەك  واب��وو،  پێی  )1955(دا  ساڵی  لە  فرۆم  ئەریك 

گیانلەبەراندا  جۆرایەتی  پایگەی  لە  پێگەكەیدا  نێوان  گیانلەبەرو  هەڵسوكەوتی 

بەدی دەكرێ ، پایگەی گیانلەبەرەكە هەرچەندە نزمبێ ، بۆ نمونە وەكو )ئەمیباو 

زیندەوەرە سەرەتاییەكان( ئەوا هەڵسوكەوتی ئەو گیانلەبەرە زیاتر جێگیر دەبێ ، 

ئەگەر گیانلەبەرەكە لە پەرەسەندنی زیاتردا بوو، یان لە پلەیەكی پێشكەوتوو تردا 

بوو، لە پایگە نەشونمای جۆرایەتیدا، ئەوا هەڵسوكەوتی نەرمتر دەنوێنێ ، ئەمەش 

مانای ئەوە دەگەێنێ ، كە مرۆڤ بەو پێیەی لە لوتكەی ئەو پایگەیەوە، ئەوا هەرە 

لەگەڵ  هاوبەشە  مرۆڤ  ئەمەشدا  لەگەڵ  هەڵسوكەوتدا،  لە  گیانلەبەرانە  نەرمی 

بایۆلۆجیەكانەوە:-  پێداویستیە  رووی  لە  تر  گیانلەبەرانی  مەملكەتی  ئەندامانی 

خواردن، خواردنەوە، نوستن، تێربوونی سێكسی، كەدەتوانرێ  پێداویستی پاراستنی 

خودناوبرێ ، بەاڵم مرۆڤ لەگەڵ گیانلبەرانی تر جیاوازە لە شێوەی تێربوون بەو 

شێوەی  لە  جیاوازە  تر  گیانلەبەرانی  هەڵسوكەوتی  رادەی  چونكە  پێداویستیانە، 

لە  تر  گیانلەبەرانی  هەڵسوكەوتی  رادەی  چونكە  پێداویستیانە،  بەو  تێربوون 

بە  خاوەكان  گیانلەبەرە  لەالی  سنوردارەو،  خود  پاراستنی  پێداویستی  تێركردنی 

لە  فسیولۆجیەوە  رووی  لە  شێوەیكردارەكەی  واتە  دەبێت،  غەریزی  شێوەیەكی 

پایگەی  بە  سەركەوتن  هەرچەندە  بەاڵم  سنوردارە،  پێداوستیەدا  ئەم  فێركردنی 

پەرەسەندنی زیندەیدا، كاریگەرییە غەریزەییەكە كەمتر دەبێتەوە، هەڵسوكەوتەكەش 
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لە تێركردنی ئەم پێداوستیە بایولوجیانەدا، نەرمتر دەبێ  لەگەڵ ئەوەشدا هەموو 

زیندەوەران بە چاو پۆشی لە نەرمی هەڵسوكەوتیان، ناتوانن یاسا بایولوجیەكانی 

ژیان تێپەرێنن.

خاوەنی  گیانلەبەران  كە  بوو،  ب��اوەڕەدا  لەو   )1941( ساڵی  لە  فرۆم 

شارستانیەت نین، بێتوانان لە بیركردنەوە، لەهەڵسوكەوتیاندا راستەوخۆ كاریگەر 

دەبن بە شت و دیاردەكان و بێتوانان لە تێپەربوون لە واتای رووكەش بۆ واتای 

كرۆكی، هەروەها كەمتر لە خودو بوونی خۆیان ئاگادارن، بەوەی كۆتاییان هەر 

كە  گەورە،  وەرچەرخانی  روودانی  تا  بووە،  جۆرە  بەم  هەردەم  ژیان  مردنە، 

دەركەوتنی مرۆڤە.

لە رێگەی هەزاران ساڵ كاركردن، مرۆڤ لە ئەندامانی تری مەملەكەتی 

گیانلەبەران، بە چەند سیفەتێكی تایبەت جیابوویەوە، چونكە پێداویستیەكانی چیتر 

دەمو دەست و راستەوخۆ، هەر وەكو گیانلەبەرانی تر تێر ناكات، لەمەش زیاتر 

چەندین پێداویستی تەواو نوێی خاوەن سروشتی كۆمەاڵیەتی دەروونی بۆ زیاد 

بووە، كە فرۆم بە پێنج پێداویستی دیارییان دەكات.

ئەوانیش:-

1-پێداویستی ئینتما بوون.

فرۆم )1941( ئەوەی گریمانە كردوە كە مرۆڤ بوونەوەرێكی دووالیەنیە، 

هەرە  لەشەوە  رووی  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  سروشت،  لە  بەشێكە  الیەكەوە  لە 

الوەزەكانە لە مامەڵە كردن لەگەڵ سروشتدا، ئەم الوازییە بایۆلۆجیەش، بە چەند 

توانایەكی نایابی مرۆڤ قەرەبوو كراوەوەتەوە، ئەگەرچی ئەو توانایەش پاڵی پێوە 

ناوە لە سروشت دوور بكەوێتەوە و هەست بە دوورە پەرێزی بكات، لەبەرئەوەی 

مرۆڤ لە سروشت دووركەوتوەتەوە، توانای لە رووبەرووبوونەوەو مامەڵەكردن 

پەیوەندی  داوە چەندین  هۆیەشەوە هەوڵی  بەم  لەدەستداوە،  لەگەڵ سروشتدا 

پەیوەندییە  ئەو  كۆنەكان،  پەیوەندیە  جێگرتنەوەی  بۆ  بنێت،  بنیات  دەروونی 

نوێیانەش مرۆڤ لەگەڵ خەڵكیدا دروستدەكات و لەسەر خۆشەویستی و هاوكاری 

و لێپرسراوێتی و رێز بنیات نراوە، فرۆم لەو باوەردایە كاتێ  كە مرۆڤ لە سروشت 

دووركەوتوەتەوە، هەوڵی دۆزێنەوەی رێگەو شوێنی داوە بۆ پەیوەندیكردن بە 
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لە  بردوە  كۆمەڵە  چەندین  بۆ  ئینتمابوونیان  هەوڵی  كۆن  خەڵكی  سروشتەوە، 

رێگەی چەند ئەفسانەو سروشت و پەرستنی دیاردەكانی وەكو:- خۆر، مانگ، 

ئاگر، هەورەبروسكە...

رووەو  ئینتمابوونەكە،  پەیوەندی  هاوچەرخەكاندا،  كۆمەڵگە  لە  بەاڵم 

دەروونی  ئەلتەرناتڤێكی  وەكو  رۆیشتون،  كۆمەاڵیەتیەكان  دامەزراوە  و  تاكەكان 

بۆ پەیوەندی بە سروشتەوە، فرۆم لە ساڵی)1956( پێیوایە چەند رێگەو شوێنێك 

هەن بۆ پەیوەندی، دەكرێ  پۆلێنبكرێن بۆ دوو جۆر:- تێكدانی، دروستكردنی، 

بۆیان،  ملكەچبوون  رێگەی  لە  تردا،  ئەوانی  لەگەاڵ  هاوتەبایین  دەتوانین  دەڵێ  

یان كۆنترۆڵكردنیان، ئەم دوو شێوازەش بە رای فرۆم چارەسەری كیشەی دوورە 

دەبێ ،  بەرجەستە  ماسۆشیدا  لەكەسی  ملكەچبوونەكەش  شێوازی  پەرێزەیەكەیە، 

رێگەی  لە  تەنها  زیندوە،  كە  ناكات  بەوە  هەست  كەسە  جۆرە  ئەم  چونكە 

ئەوانی دی هەیە،  نەبێ ، كەسێكە مەیلی پەرستنی  ئەوانی دی  بۆ  ملكەچبوون 

بەستن  پشت  بە  هێزی  بە  پێداویستی  دەبەستێ ،  تر  شتی  بە  پشت  كەسێكە 

هەیە،  لەوەدا  بەهێزی  ئارەزویەكی  هەیەو،  دامەزراوەیەك  یان  كەسێكیان،  بە 

دەبێ .  بەرجەستە  كۆمەڵێكدا  یان  لەتاك،  كە  بێ ،  هێزێك  چەند  ملكەچی  كە 

هەمیشە خۆی بەكەم دەزانێ  و دروشمی )تۆ هەموو شتێكی و من هیچ نیم(

پێداویستیە دەروونیە، كە ئەم كەسە مامۆشیە بەم هۆیەوە  ئەو  ی هەڵگرتوە، 

بە دەستی دەهێنێ ، هەستكردن بە تەبایی و ئارامیە، كاتێكیش ئازاری لەالیەن 

تەنهایی  و  بەدوورەبەرێزی  هەستكردنی  ئەمەش  دەگات،  پێ   دییەوە  كەسانی 

كەمدەكاتەوە، بەاڵم شێوازی كۆنتروڵكردنەكە لە )سادی(یەتدا بەرجەستە دەبێ . 

فرۆم پێیوایە مرۆڤی سادی، دەتوانێ  بااڵدەست بێ  بەسەر دوورە پەرێزیەكەیدا لە 

رێگەی كۆنترۆڵكردنی كەسانی دیدا، دروشمی )من هەموو شتكم و تۆ هیچ نیت( 

هەڵدەگری، هەوڵدەدات كەسانی دی تەواو پشت بە ئەو ببەستن و دەسەاڵتی 

لە  بدات،  تردا  ئەوانی  بەسەر  فەرمانەكان  رەنگە  دەست،  دەگرێتەوە  رەها 

رێگەی داگیركردنی شتومەكەنیان، یان سیفەتە عەقڵی )سۆزدارییەكانیان، لوتكەی 

ئازاردانی  لە  سادییەكە  كەسە  الی  بەهێز  ئارەزوكردنێكی  دەگاتە  سادییەكەش 

ئەو  ئەو هۆكاری  بكات  جەستەیی و عەقڵی و هەڵچونی مرۆڤەكان و هەست 
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دوو  سادی(  و  )ماسۆشی  شێوازە  دوو  ئەم  باوەڕەدایە  لەو  فرۆم  ئازارانەیە، 

خۆشەویستی  پێیوایە  خۆشەویستی،  لە  تەواوبەدەرن  ئینتمابوون،  هەڵسوكەوتی 

بەرهەمهێنەر لە ئینتمابوونی بەرهەمهێنەردایە.

ئەم خۆشەویستیەش بەوە پێناسە دەكات كە:- یەكگرتنێكە تیایدا كەمایەتی 

و  لە سەرپەرشتی  بریتین  رەگەز سەرەكیەكان  بەدی دێت،  تاكیەكەی  و  مرۆڤ 

بە  بایەخدان  لە هاوكاری و  بەرهەمداریش  رێز:- خۆشەویستی  لێپرسراوێتی و 

بەختەوەری ئەوانی دی پێكدێت، ئێمە هەرچەندە لەو باوەرەداین، كە لێپرسراوێتی 

ئەمە  پێیوایە  فرۆم  دییەوە،  كەسانی  لەالیەن  بەسەرماندا  سەپێنراوە  ئەركێكی 

توانایەكی وەاڵمدانەوەیی سەرپشكەرە بۆ پێداویستیەكانی كەسانی دی. پێیوایە بە 

بێناسین ناتوانین رێز لە كەسی تر بگرین و خۆشمان بوێت.

ئینتمابووندا،  پێداویستی  لە  خۆشەویستی  دوای  بە  گەڕاندایە  لە  فرۆم 

هەڵداوەو  جیابوونەوەی سروشت سەری  ئەندامانی  لە  پاڵنەرەو  هێزێكی  پێوایە 

بەسەر  بێ   دەست  باڵ  بدۆزێتەوەو  رێگەیەك  دەبێ   كە  سەپاندوە  بەسەریدا 

هەستكردن بە دوورە پەرێزی و رێگەی دڵە راوكیێ  هەستكردن بە تەنهایی، فرۆم 

بە شێوەیەك دەڕوانێتە خۆشەویستی رۆمانی، كە خۆشەویستیەكی ساختەكارانەیە، 

چونكە لە بنەرەتدا لەسەر پەیوەندی جەستەیی بنیاتنراوە، نەك لەسەر مەعریفەتی 

راستەقینە بەكەسی خۆشەویست، هەروەها سورە لەسەر پەیوەستبوونی، لەالیەكی 

ترەوە پێیوایە خۆشەویستی پێگەییو لە )هاورێیەتیەكی كتوپر(ەوە پێكدێت، یان لە 

رێگەی هەڵوێستێكەوە، كە لە رێگەوە دەگەينە ئەنجامێكی سادە، ئەویش ئەوەیە، 

كەسێكمان وەكو ئەوەی لە واقعدایە، خۆشی دەوێ ، فرۆم باس لە چەند جۆرێكی 

تر خۆشەویستی دەكات )خۆشەویستی دایك(،)خۆشەویستی باوك( )خۆشەویستی 

برایانە( و هەموو ئەم جۆرانەش لە بایەخدانی تاكەوە دێت، بە پشت بەستن بە 

گەشەو پەرەسەندنی كەسێكی تر.

2-پێداویستی تێپەراندن:-

كردوە،  گەشەی  زۆر  تردا  گیانلەبەرانی  ئاستی  لە  مرۆڤ  لەبەرئەوەی 

قەناعەتەدا  لەو  بەاڵم  بزانێت،  خۆی  پلەی  خودو  دەتوانێ   عەقڵێكە  خاوەنی 

نەماوە، كە دەبێ  بوونەوەرێك بێ  تەنیا بۆ ژیان، بەڵكو هەستی بە تێپەراندنی 
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داهێنان،  حاڵەتی  بەرەو  كرد،  نێگەتیڤیەكانی  رۆڵە  و  زیندەوەرییەكان  سنورە 

و هونەری  فكری  یان  مادی،  داهێنانی شتی  یان  دروستكردن،  رێگەی  لە  ئیتر 

دەگرێ   رێگەیە  دوو  لەو  یەكێك  مرۆڤ  پێیوایە  فرۆم  دەبێت،  جۆرەوە  جۆراو 

بە  پۆزەتیڤی  داهێنانی شتی  لە  یان  تێپەراندنەكە،  پێداویستی  بەدەستهێنانی  بۆ 

یان  تریشمان خۆشبووێت،  ئەوانی  و  دەدات، خۆمان  هانمان  ئەمەش  سوودن، 

گرتنەبەری رێگەیەكی تێكدەرانە، بە مەبەستی تێكدان و زیان بەخشین، ژینگەو 

كە  دەیگرنەبەر،  الواز  كەسانی  جار  هەندێ   هەڵسوكەوتەش  ئەم  دی،  كەسانی 

هەست بەشكست و بێتوانایی داهێنان لە بەدەست هێنانی بەختەوەریدا دەكەن 

و بەتواناشە لە وێرانكردنی خودو كەسانی دی و ژینگەكەی.

3- پێداویستی رەگو ریشەداربوون:- كاتێ  كە مرۆڤ لە دایكدەبێ ، ئەمە 

بە  حەوا  و  ئادەم  چۆن  هەروەكو  بەجێهێشتوە،  سروشتیەكەی  ماڵە  وایە  مانای 

هەشتیان بەجێهشت، لەبەرئەوەی مرۆڤ ناتوانێ  هەست بەوە بكات كە بێماڵە، 

ریشەدانانی  و  رەگ  پێدوایستی  ئارەزوی  لێرەدا  دەیترسێنێ ،  شارەزایەش  ئەم 

دەكەوێتە سەرو حەزدەكات، كە ماڵێكی لەم جیهاندا هەبێت. فرۆم لەم بارەیەوە 

تاكەكانی  نێوان  لەپەیوەندی  فرۆید  لەبیروراكانی  سودی  مرۆییدا،  لەسروشتی 

پێوایە  فرۆم  وەرگرتوە،  ساالرییەكاندا،  دایك  و  ساالرییەكان  باوك  لەكۆمەڵگە 

الیەنی سەرەكی پەیوەندیەكانمان لەگەڵ دایكدایە، لەسەردەمی شیرداندا بێهێزو 

تواناین، تەواوپشت بەدایكمان دەبەستێ  لەتێركردنی پێدوایستیەكانمان، هەروەها 

لەالی خۆشەویست  بەوە  زەویە،  دایك خۆراكە، خۆشەویستە، گەرمیە،  دەڵێ : 

دەبێ  لەالی كەچاك بیت و رەگ و ریشەدار بێت و لەماڵەوە بیت، بەم شێوەیە 

ئارامیە  بەو  حەز  دەبین،  گەورەش  كە  كاتێ   جیابینەوە،  لەدایكمان  ئەستەمە 

لەوەدا  بارەیەوە  لەم  فرۆم  بەاڵم  بوو،  هەمان  دایكماندا  كەلەباوەشی  دەكەین 

لەگەڵ فرۆیددا ناكۆكە كەفرۆید زیاد لەپێویست رەگ و ریشەی سێكسی داوەتە 

پاڵ گرێی ئۆدێب، كەتەواو مەعقول نین.

سەرەكیەكەی  پەیوەندییە  مرۆڤ  لەبەرئەوەی  ناسنامە:  پێدوایستی   -4

بەجیابونەوەی  هوشیاربوونی،  عەقڵیەكانی  توانا  لەدەستداوەو  سروشتدا  لەگەڵ 

لەپێناوی  خۆی  عەقڵی  پیوەناوە،  پاڵی  هاوچەرخی  ژیانی  هەیە،  لەسروشدا 
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دروستكردنی پەیوەندی نوێ  لەگەڵ كەسانی دیدا بەكاربهێنێ .

دامەزراندنی  بۆ  مرۆڤ  پێدوایستی الی  مەعریفەتەشەوە،  ئەم  لەرێگەی 

ناسنامەیەكی تایبەت بەخۆی دروست بووە و بەتوانا بێ  و بەكەسانی دی بڵێ : 

)من...من( نەك )من وەكو ئەوەی تۆ دەتەوێ  ببم( فرۆم پێوایە نابێ  ناسنامەمان 

لەسەر بنەڕەتی تێڕوانینی كەسانی دی دروست بكەین، وەكو ئەوەی لەشارستانیەتە 

هاوچەرخەكاندایە، چونكە كێشەمان بۆ دروستدەكەن، بەڵكو مرۆڤ ناسنامەكەی 

لەسەر بنەڕەتی مەعریفەتی بەخودو زانینی تواناكانی، بنیاتبنێت.

پێدوایستیەكانی  )س��ەرچ��اوە(:  گەڕانەوە  چوارچیوەی  5-پێدوایستی 

پێشوتر بۆ خۆمان، هەموو دەبن بەچوارچێوەیەكی گەڕانەوە، یان سەرچاوە بۆ 

تاكەكانی  لەگەڵ  لەپەیوەندی  دەژین،  تیایدا  گەردوونەی  ئەو  رووبەڕووبونەوەی 

كۆمەڵدا، بەدوژمن و دۆستەوە، هەر لەمنداڵیەوە ئەم تێڕوانینە بۆ واقیع، یان 

دەبین  فێر  ئینجا  دەكات،  گەشە  بەپلە  پلە  تێڕوانین  بۆ  گەڕانەوە  چوارچێوەی 

تیڕوانینە خەیاڵیەكان، بەشێوەیەكی  لەپاڵ  بەكاربهێنین،  توانا عەقلیەكانمان  چۆن 

لەو  فرۆم  ئاڵوزەكاندا.  دیاردە  و  كێشەكان  لەگەڵ  لەمامەڵەكردن  بەرهەمهێنەر 

باوەڕەدایە ئەم چوارچێوەی گەڕانەوەیە، دەكرێ  لەسەر چەند بنەمایەكی عەقاڵنی، 

یان ناعەقاڵنی، یان تێكەڵ دروستبووبن.

لەبەرئەوەی فرۆم پێشتر شیكاری دەرونناسی بووەو بایەخی بە تایبەتی 

مرۆڤ داوە، لەهەمانكاتدا فەیلەسوفێكی كۆمەاڵیەتی بووەو بایەخی بەكۆمەڵداوە، 

جیاوازیكردوە لەنێوان كەسایەتی كۆمەاڵیەتی و كەسایەتی تاكدا، فرۆم كەسایەتی 

كۆمەاڵیەتی بەوە دەناسێنێ  كە)ناوك، یان كرۆك بنیاتی كەسایەتیە، بۆ گەورەترین 

ژمارە لەتاكەكانی كۆمەڵدا، لەگەڵ ئەمەشدا، بەهۆی شارەزاییە بنەڕەتیەكان و چێژی 

گشتی ژیانی ئەو كۆمەڵە پەرەی سەندوە، كەسایەتی تاكیش ئەو رێگەیە كەخەڵكی 

فرۆم  مەبەستی  تر جیاوازە،  لەوی  ئەم  و  پێیدەژی  لەچوارچێوەی شارستانیەتدا 

لەئارەستەكردنی بەرهەمهێنەر، ئارەستەیەكی گەشەپێدانی مرۆڤە لەرووی تواناو 

هێزەوە و بێبەرهەمیش پێچەوانەكەیەتی، گریمانەكەی فرۆم لەم بارەیەوە، ئەوەیە 

كەئاڕاستە رەوشتی و دروستكارەكان، بنەمای بنیاتی كەسیەتی و هەڵسوكەوتن و 

هێزی كرۆكین، كەتاك پشتی پێدەبەستێ  و ئاراستەیدەكات بەرەو ئەو جیهانەی 
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تیایدا دەژی. ئەم ئاراستانەش دابەشكروان بۆ دووبەش: بەرهەمهێنەرو بێبەرهەم، 

شتە  هەموو  كەپێوایە  داگیركەرە(  لە)ئاراستەی  بریتین  بێبەرهەمەكان  ئاڕاستە 

مەزنەكان لەدەرەوەی خۆیاندان و تەنها شێواز بۆبە دەستهێنانی ئەو شتە چاكەی 

شتە  كەپێوایە  قۆزتنەوەی،  ئرەستەی  و  لەبوونی  بریتیە  دەكات،  ئارەزوی  كە 

لەخەڵكی  فروفێڵەوە  هێزو  رێگەی  لە  دەبێ   و  خۆیاندان  لەدەرەوەی  چاكەكان 

لەكاروبارە  ناسراوە  چاوچنۆكانە  كەبەشێوازی  كۆكەرەوە  ئاراستەی  و  بسەنرێت 

مادیەكاندا، یان الیەنە دەرونیەكانی، وەكو سۆزو بیرەكان و ئارەستەی بازرگانیانە، 

بەاڵم  ناسراوە،  قازانج  بەدەستهێنانی  و  فرۆشتن  و  كڕین  بەكاروباری  كەبایەخ 

پێیانوایە شتەچاكەكان  یان شێوازە مرۆییەكە،  پۆلە،  ئەو  بەرهەمهێنەرەكە  بەشە 

لەبەدەستهێنانی، یان جێبەجێكردنی تواناو هێزەكانیدا لەخودی خۆیاندایە.
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ئەریك فرۆم...

))فەیلەسوفێك دژی ئارەزووی رق و كینە((

وائل ئەلبشیر

لەعەرەبیەوە: سەنگەر رەمزی زراری-هەولێر

دەروونزان و فەیلەسوفی ئەڵمانی )ئەریك فرۆم( بەیەكێك لەدەروونناس 

كەتوانی  لەوەدایە،  گرنگیەكەشی  دادەنرێت  بیستەم،  فەیلەسوفەكانی سەدەی  و 

فرۆید(  )سیگۆند  دەروونیەكانی  تیۆرە  و  ماركس  كارل  كۆمەاڵیەتیەكانی  تیۆرە 

تێكەڵ بەیەكتر بكات، لەپێناو گەیشتن بەبیرۆكەی )ئازادی مرۆڤ( و لێكدانەوەی 

ئەو كۆسپ و رێگریانەی دێنە بەردەم ئەو ئازادییە، بە تایبەتیش مرۆڤی چاخی 

نوێ ، ئەو مرۆڤەی لەسەردەمی رێنسانسەوە تووشی )نامۆیی( بووە لەسەر هەردوو 

ئاستی )تاكی و كۆمەڵی(.

ئەریك فرۆم لەژیاننامەی تایبەتی خۆیدا بەناونیشانی )لەنێوان رێچكەكانی 

هەرزەكاریدا  تەمەنی  كەلەكاتی  دەكات  رووداو  لەدوو  باس  وەهمدا1962-(، 

روویانداوەو كاریگەری زۆریان لەسەر هەموو ژیانی هەبووە.

دیكەشیان  ئەوی  ب��ووەو  دوانزەساڵیی  لەتەمەنی  یەكەمیان  رووداوی 

لەتەمەنی چواردە ساڵیدا.

كە  هەبوو،  راكێشەوە  سەرنج  و  جوان  كچە  بەو  پەیوەندی  یەكەمیان 

خێزانەكەی ئەوانی دەناسی و هاوڕێیەتی دەكردن، ئەم كچە تەمەنی بیست و پێنج 

سااڵن بوو، هەستێكی ناسك و خەیاڵێكی فراوانی هەبوو، ئەویش لەو تابلۆ زەیتیانە 

پێشتر خوازبێنی  باوكیدا دەژیاو  لەگەڵ  تەنها  دەردەكەوت، كەوێنەی دەكێشان، 

خۆیەوە،  بچووكەی  تەمەنە  بەم  فرۆم  ئەریك  رەتكردبووەوە،  گەنجی  كوڕێكی 

خۆشەویستی ئەم كچەی چووە دڵ، پاشان فرۆم كەزانی كچەكە خۆی كوشتوە، 

توشی نائارامیەكی گەورەبوو، هۆی خوكوشتنی كچەكەش، مردنی باوكی بوو، هەر 

لەبەرئەمەش وەسیەتی كردبوو كەبەتەنیشت باوكیەوە بنێژرێ . لەو كاتەدا ئەریك 

فرۆم، هەمان ئەو پرسیارەی لەخۆیكرد كەهەر یەكێك لەئێمە لەحاڵەتێكی وەهادا 
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لەخۆی بكات )بۆچی(، فرۆم هەندێ  لەوەاڵمەكانی ئەم پرسیارە، یاخود وردتر 

چەند بەشێكی وەاڵمەكانی ئەم پرسیارەی الی فرۆید بەدیكرد.

بەاڵم رووداوی دووەم، زۆر گەورەترو كاریگەرتربوو لەوەی یەكەم، ئەو 

رووداوەش )جەنگی یەكەمی جیهانی(بوو.

كەتوندوتیژترین  ئ��ەوەی��دا،  سەرنجی  ف��رۆم  ئەریك  جەنگەدا  ل��ەم 

هوتافانە  ئەو  گوێبیستی  ئەو  بەكاردەهێنرێت،  نەتەوەیی  دەمارگیری  بیرۆكەی 

بەرێزو  مەسیحیەكان(  ئەڵمانیە  )بەتایبەتیش  ئەڵمان  ئێمەی  كەدەیانگوت،  بوو، 

شكۆمەندین، ئەوان )ئینگلیزەكان و هاوپەیمانەكانیان( گەمژەو بەكرێگیراون.

ئەم رقلێبوونەوەو ئارەزوكردنە بۆ شەڕ فرۆمی راچڵەكاندو هەوڵیدا لەم 

رەفتاری  عەقالنیەی  )نا  حاڵەتە  لەم  دی  بەمانایەكی  یان  )ناعەقالنیە(،  حاڵەتە 

بەكۆمەڵ( تێبگات. ئەمجارەیان هەندێ  لەوەاڵمەكانی ئەم حاڵەتەی لەنوسینەكانی 

)كارل ماركس(دا دۆزییەوە.

 )1922( لەساڵی  خوێندوەو  )هایدلبيرگ(  لەزانكۆی  دەرونزانی  فرۆم 

دەروونی  پزیشكێكی  وەكو  پاشان  بەدەستهێناوە،  دكتۆرای  بڕوانای  لەوێ   هەر 

كاریكردوە، لەساڵی )1934( ئەریك فرۆم وەكو چەندان بیرمەندو زانای دیكەی 

ئەڵمانی، نیشتمانەكەی خۆی جێدێڵێت و لەترسی حوكمی )نازی(یەكان، دەچێتە 

واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا.

ئەگەر سەیری فەلسەفەكەی ئەریك فرۆم بكەین، دەبینین كە تێكەاڵوییەكە 

ئەو  لەگەڵ  لێدەكرد،  پەیڕەوی  بەتایبەت  فرۆید  كە  دەردونزانیەی  ئەو  لەنێوان 

فەلسەفە كۆمەاڵیەتیەی )كارل ماركس( پەیڕەوی دەكرد، سەرەڕای ئەمەش پەنجەی 

دەخستەسەر نەست و پاڵنەرە بایەلۆژیەكان و كارتێكەرە دەرونیەكان و هۆكارە 

كاریگەرە كانیترو دەیكردنە پێوانە لەسەر مرۆڤی چاخی نوێی.

لەو الیەنەوە رەفتاری لەگەڵ بیرۆكەی فرۆیددا دەكرد، كە جەخت لەسەر 

لەگەڵ  رەفتاری  لەوێوە  لەكاتێكدا  تاك،  لەسەر  دەكاتەوە  بایەلۆژی  كاریگەری 

)بەتایبەتیش  كۆمەڵگە  كاریگەری  لەسەر  كەجەخت  دەكرد،  ماركسدا  بیرۆكەی 

سیستمە ئابوریە باوەكانی ناو ئەم كۆمەڵگایانە( دەكات لەسەر كەسایەتی. لەوانەیە 

شتێكی نوێ ، كەفرۆم خستبیە سەر ئەم تێكەڵكردنە )بیرۆكەی ئازادی( بێت، كەئەو 
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بەتایبەتمەندیەكی ستینتراڵی دادەنێت لەسروشتی مرۆڤایەتیدا. 

لە  دەك��ات��ەوە،  تێروانینەكانی)فرۆید(  راستی  لەسەر  جەخت  ف��رۆم 

پێداگیریەكەی لەسەر ئەوەی، كەكاریگەری بایەلۆژی، تاكە كاریگەرییە بۆبەخشین 

و دروستكردنی هاوشێوەی ئاژەڵەكان، یان بەالیەنی كەمەوە ئەو ئاژەاڵنەی خاوەن 

پێكهاتەیەكی سادەنا، ئەو وای دەبینێ  كە كێشەی )ئازادی( پەیوەندی بەئاژەڵەوە 

نییە، بەڵكو بۆ ئەوانە غەریزەكانیان هەموو كارەكانیان دەگرنە ئەستۆ، بۆ نموونە 

كارو  و  داهاتویان  دیاریكردنی  بۆ  نییە،  هۆكارێك  بەهیچ  پێویستیان  سەگەكان 

پیشەكانیان، چونكە ئەوان هەرچیەك بكەن لەسەگ زیاتر نین

هەروەها بۆ جەختكردنەوەی كاریگەری كۆمەڵگای ئابوری چینایەتی پشتی 

بەماركس دەبەست.

دەهێنایەوە،  بەنموونە  ناوەراستی  چاخی  كالسیكیەكانی  كۆمەڵگە  فرۆم 

جوتیاربا،  باوكێك  ئەگەر  سەگ،  لەحاڵەتی  نەبوو  جیاواز  زۆر  كەبارودۆخیان 

بەسروشتی خۆی، كوڕەكەش دەبووە جوتیار، یاخود ئەگەر پادشا با، كوڕەكەشی 

دەبوو بەپادشا، تەنها لە هەندێ  حاڵەت نەبێ ، كەهەندێكیان بەدوای هۆكارێكدا 

دەگەڕان، بۆ گۆڕینی چارەنووسە نیمچە سەپاوەكەیان.

ئەمرۆ كەئێمە دەڕوانینە ژیان لەچاخەكانی ناوەراست، حوكمی ئەوەیان 

بەسەردا دەدەین، كەوەكو ئاژەڵ ژیاون، بەئاسانی دەتوانین ناتەواوی ئەو ئازادییە 

كەوتۆتەوە.  كۆمەاڵیەتیەكان  و  بایەلۆژی  هۆكارە  كەلەئەنجامی  بكەین،  بەدی 

و  گومان  هیچ  مانایەكە،  و  سیستەم  ژیانەش،  ئەمجۆرە  نموونەی  كە  ئاشكرایە 

كێشەیەكی رۆحی لەبارەیانەوە بەدی ناكرێت، بەكورتی ژیانێكی جێگیرەو هیچ 

دوای شوناس  بە  گەڕان  لەپێناو  نابینرێت،  تێدا  كێشەیەكی  تەنگ و چەڵەمە و 

و خوددا.فرۆم ئەوەشی دەخاتە سەر، كەئەگەر ئارەزووە وێرانكەرەكانی مرۆڤ 

تووشی  لەناخەوە  تاك  ئەوا  بوونەوە،  تەگەرەیەك  و  كۆسپ  هەر  رووبەڕووی 

لەگەڵ  ئەمە خۆكوشتنە  بۆ  نموونەش  باشترین  دەبێت،  دەروونی  هەرەسهێنانی 

ئەمەشدا هۆكاری تر هەنكەدەروون وێران دەكەن و كاریگەرییان كەمترە، لەوانە: 

نەخۆشی دەروونی و )هەندێجار( ئەندامی، خوگرتن بەمادە بێهۆشكەرەكان و مەی 

)ئەگەر لەكاتی خۆشیشدا بێت( لەوانەیە بگۆڕدرێ .
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بەمشێوەیە فرۆم تێوری )ئارەزوو بۆ مردن(ی الی فرۆید بە جۆرێكی تر 

هەڵگێڕایەوە، ئەو دەڵێت )هەرەسهێنانی خود، تەنیا هەرەسهێنانێكی نائومێدانەیە، 

نەك ئارەزوو بۆ مردن(، بەاڵم رێگای سێهەم تێكەاڵوكردنێكی میكانیكیە، فرۆم ئەم 

رێگایە بەوە لێكدەداتەوە كە هەوڵی دەسەاڵتدارانەیە بۆ راكردن و خۆحەشاردان 

لەناو  یەكسانی  جەختكردنەوەی  بەپێچەوانەی  دەس��ەاڵت،  هەڕەمی  لەپەنای 

كۆمەڵگەدا.

كۆمەڵی  بەكولتورێكی  تێكەڵ  دەدات،  راكرد  هەوڵی  )تاك(  كاتێكیش 

دەبێت، نموونەش بۆ ئەمە، بێئومێد بوون و نغرۆبوونیەتی لەبەئەنجام گەیاندنی 

هەركارێك، كە كۆمەڵگە ئەنجامیدەدا، وەكو سەیركردنی تەلەفزیۆن، یان جلپۆشین 

كۆمەڵگایە،  ئەو  تری  تاكێكی  بەهەمانشێوەی هەر  بیركردنەوە،  و  قسەكردن  و 

لێرەشەوە مرۆڤ خۆی لەناو ئەم جەنجاڵیە وندەكات و هیچ هاندەرێكیش نییە 

وایلێبكات، بەدوای ئازادییەكاندا بگەرێت و بەرپرسیارێتی هەڵبگرێت )رەنگە هەر 

دەست  )لەخۆتەوە  بانگەوازی  لەبەردەم  بێت  كۆسپ  گەورەترین  رێگایەش  ئەم 

پێبكەم( ئەو بانگەوازەی ئەركی ئەوە دەخاتە سەرشانی تاك كە بەرەنگاری هەموو 

سلبیاتەكانی كۆمەڵگاكەی ببێتەوە(.

بە  فرۆم  بەكاردەهێنن،  میكانیكی  تێكەڵكردنی  رێگای  كە  ئەوتاكانەی 

)هەمەڕەنگی كۆمەاڵیەتی( وەسفیان دەكات ئەمانە بۆ ئەوەی هەست بە تەنیایی 

نەكەن بە هەموو جۆرە رەنگێك، خۆیان رەنگدەكەن، بەاڵم لە ئەنجامدا دەروون 

و خودی خۆیان وندەكەن، ئەم رێگایەش لە تبوونێك دروست دەكات لە نێوان 

هەست و سۆزە راستەقینەكان لەالیەك و ڕەنگەكان لەالیەكی دیكەوە، ئەو رەنگا 

نەی وێنەیەكی ساختەو نادروست بەدەستەوە دەدەن.

فرۆم بەوەكوتایی دێنی كە )تاك( لەچاخی نوێدا، لە هەموو حاڵەتەكان 

هەست بە)نامۆیی( دەكات، ئەویش لەبەر ئەوەی مرۆڤ، بووتە بەندەی هەموو 

خوداشی  مرۆڤ  كە  ڕادەیەی،  ئەو  تادەگاتە  دروستیكردون،  خۆی  شتانەی  ئەو 

بۆ خۆی دروستكردوە، ئەو دەڵێت)مرۆڤ بەندەی هەموو خوداكانە تەنها خوای 

راستەقینە نەبێ (.

تیۆرە كۆمەاڵیەتیەكەی خۆی  باسكران، فرۆم  پێشتر  لەسەر ئەو شتانەی 
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بەرە بەرە بونیات دەنێت، لە بارەی باسكردنی جۆرەكانی خێزان و ئەو پەیوەندیەی 

لە نێوان ئەندامەكانیاندا هەیە، تادەگاتە وەسفكردنی بارودۆخی كۆمەڵگە وەكو 

)گشتێك( لە میانەی دابەشكردنیدا بەسەر چەند بەشێكی جیاواز، پاش كۆتایهێنان 

بەوەسفكردنی كۆمەڵگەكانی چاخی نوێ ، ئەو كۆمەڵگایانەی )نامۆیی( بەسەریاندا 

زاڵە، بەو پێیەی زۆرینەی تاكەكانی، هەست بە )نامۆیی( دەكەن، فرۆم بۆ وێنە 

بە  نەهەستیش  و  رابكەن  ئازادی  لە  نە  كە  هەوڵدەدات  كۆمەڵگایەك،  كێشانی 

نامۆیی بكەن )لەمەدا رەنگە بەوە كاریگەر بێت، كە الی ماركس هەیە، ئەویش 

تەواو نەبوونی وێنەی نموونەیی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیە بە شێوەیەكی حەتمی( و 

ناوی )كۆمەڵگەو سۆسیالیزمی مرۆڤایەتی( بە سەردا براوە.

ئینجا لە پوختەی بیروراكانی ئەریك فرۆم كە بە پلەی یەكەم رەچاوی 

مرۆڤی رۆژئاوایی كراوە) بە تێبینی كردنی ئەوەی، كە رۆژئاوا لە چاخی نوێدا، 

هەموو  بەسەر  كاریگەریەش  ئەم  هەبووەو  جیهاندا  هەموو  بەسەر  كاریگەری 

كۆمەڵگەكانی دنیادا رەنگی داوەتەوە، بەمجۆرەش تیۆرەكانی فرۆم بەسر زۆرینەی 

كۆمەڵگاكانی جیهان جێبەجێدەبێت( ئەوە هەڵدەهێجین كە مرۆڤی چاخی نوێ ، 

سرود بۆ رابردوی خۆی دەڵێتەوە، ئەو رابردوە ئارامەی، تا ئێستاش كاریگەری 

نوێ ،  شارستانیەتی  و  مەدەنیەت  بریقی  و  باق  لەبەرئەوەی  ماوە،  بەسەرەوە 

هەر  دروستكردوە،  رابردوو  بۆ  گەرانەوە  لەنێوان  و  خۆی  نێوان  لە  گۆرانێكی 

بۆیە تاك لە ناخەوە هەست بە بێزاری دەكات، لەوانەیە ئەمەش لە بەر ئەوە 

بێت كەوا هەست بكات، سیستەمی ژیانی رابردوو، سیستەمێكی سروشتی لەگەاڵ 

توانای  بەاڵم  بێت،  گونجاو  ئاژەڵیش  لەگەڵ  رادە  بەهەمان  ڕەنگە  و،  مرۆڤ 

سەرنجراكیشان لە چاخی نوێدا، هیوای ئەوە دەبەخشێت، كە مرۆڤ دەتوانێ  لە 

ئێستادا بەسەر هەستەكانی خۆیدا زاڵبێت، بەاڵم واش پێدەچیت، ئەم زاڵبوونە، 

كارێكی نەكردەبێت.
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قەیرانی دەرونشیكاری

 ئەریك فرۆم

لەفارسییەوە: هەژار جوانڕۆیی 

لەم سەردەمەدا دەرونشیكاری توشی قەیران بووە. ئاماژەی روخساریی 

ئەم قەیرانە كەمبونەوەی ژمارەی خوێندكاران هەروەها دابەزینی رێژەی چوونی 

هەمبەر  لە  چارەسەركردنیان.  مەبەستی  بە  دەرونشیكار،  الی  بۆ  نەخۆشەكانە 

لێدەدەن،  دەرونشیكارەكان، هەندێك ركەبەر سەریان هەڵداوە، كە الفی ئەوە 

نەخۆشیيەكان، چارەسەر  كورتتردا  ماوەیەكی  كەمتر  ولە  بە خەرجێكی  دەتوانن 

بۆ  متمانەپێكراو  كەسی  تەنها  لەمەوبەر  سااڵ   )10( تا  كە  دەرونشیكار  بكەن. 

چارەسەری تێكچونە دەرونییەكانی چینی مامناوەندی شارنشین لە قەڵەم دەدرا، 

وەرگرتوە  و  بەرگریكردنیان  هەڵوێستی  ركەبەرەكانیان،  هەمبەر  لە  هەنووكە 

پۆستی قۆرخكراوی خۆیانیان لە دەستداوە.

بە مەبەستی تێگەیشتن لەم قەیرانە، دەبێت سەرەتا چاوێك بە مێژوویی 

چارەسەری دەرونشیكاردا بخشێنینەوە، نزیكەی نیو سەدە لەمەوبەر، دەرونشیكاری 

سەریهەڵدا  و لە الیەنی ئابورییەوە بازاڕێكی نوێدا كردەوە. تا ئەو كاتە تەنها بۆ 

دەرونناس  دەرونی سەردانی  توندەكانی  نەخۆشینە  یاخود  شێتەكان،  چارەسەری 

دەكرا. چارەسەر كردنی نەخۆشەكانی دیكەی دەرونی لە الیەن پیاوە ئاینیەكان 

یاخود دكتۆری بنەماڵەوە ئەنجامدەدرا، لە زۆربەی نمونەكاندا، نەخۆش ناچار بوو، 

ئازار و نارەحەتی خۆی لە بێدەنگی و گۆشەگیریدا تەحەمول بكات. 

دەبوو،  نەخۆش  هەندێك  سەرقاڵی  خۆیدا،  كاری  سەرەتای  لە  فرۆید 

هیستری  دڵەراوكێ  و  نیگەرانی،  وەك  نارەحەتی  هەندێك  گیرۆدەی  هەرچەند 

لە   Psychoticپسیكۆز نەخۆشی  بە  لێنەدەنرا  و  نەخۆشیان  ناوی  بەاڵم  بوون، 

قەڵەم نەدەدران. وردە وردە چوارچێوەی دەرونشیكاری پەرەی سەندو سەبارەت 

بەو كەسانەش كە بە نەخۆش لە قەڵەمنەدەدران بە كار هات. نەخۆشەكان لە 

نەبوونی هەستی خۆشحاڵی و چێژ وەرگرتن لە ژیان، لە زەواجی سەرنەكەوتوو، 
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لە نیگەرانی گشتی، لە هەست بە ئازار و تەنیایی، لە نەبوونی توانای ئەنجامدانی 

نارەحەتییانە  ئەم  راب��ردوو  پێچەوانەی  بە  دەك��رد،  گازەندەیان  كار  و...هتد 

دەرونشیكارە،  هەمان  كە  قەڵەمدەدران  و«یارمەتیدەرێكی«نوێ   لە  »نەخۆشی« 

دەبوایە » گرفتەكانی ژیان » ی ئەوان چارەسەربكات. لە حاڵێكدا تا ئەوكاتە بۆ 

چارەسەركردنی ئەم كێشانە، یارمەتی پسپۆڕ پێویست نەبوو.

بە  بوو  بەاڵم  نەبوو،  دروست  بەشەوێك  وكامڵبوونە  پەرەسەندن  ئەم 

هۆكارێكی گرنگ لە ژیانی چینی مامناوەندی شارنشین، بە تایبەت لە ئەمریكادا. 

تا چەند سااڵ لەمەوبەر بۆخەڵكی چینی ناوەڕاست، سەردانی دەرونشیكار وەك 

سەردانی كڵێسا، یان شوێنێكی پیرۆز، بە كارێكی ئاسایی لە قەڵەمدەدرا.

دژوار  كارێكی  دەرونشیكاری  گەشەكردنی  هۆكارەكانی  لە  تێگەیشتن 

زیاتری  گۆشەگیریەكی  تەنیایی و   ) نیگەرانیەكان  )س��ەدەی  سەدەیە  ئەم  نییە. 

لەگەڵ خۆی هێناوە. هەڵوەشانەوەی ئایین، هیچ  وپوچی و بێهودەیی سیاسەت، 

 Alienate organizion man(دەركەوتنی »مرۆڤی رێكخراوەیی لە خۆ بێگانە«ی

( چینی مامناوەندی شارنشینی لە هەڵوێست و هەستی ئاسایش لە جیهانی بێواتا و 

بێناوەڕۆكدا، بێبەشكردوە، هەر چەندە ژمارەیەكی كەم هەڵوێست  وئاراستەیەكی 

بەاڵم  دۆزیوەتەوە،  بودیزمدا  زەنی  رادیكااڵ و  سیاسەتی  سورریالیزم،  لە  نوێیان 

بە شێوەیەكی گشتی تاكی لیبراڵی ریالیست، بە دوای فەلسەفەیەكدا دەگەڕێت، 

كە لە ئایدۆلۆژیای ئەودا، گۆڕانكاری بنەڕەتی دروست نەكات، واتە لە هاوڕێ  و 

هاوچەشنەكانی خۆی«جیاواز« نەبێت.

نەخۆشیش  ئەگەر  تەنانەت  دابینكرد،  خواستەی  ئەم  دەرونشیكاری 

چارەسەر نەدەبوو، گفتوگۆ لەگەڵ كەسێكدا كە بیسەرێكی بە سەبر بوو، كەم تا 

زۆر بە هەستی هاوخەمی گوێی لە كێشە  وقسەكانی نەخۆش دەگرت، دەبووە 

بە  كە  پارەیەی  ئەو  ئەو كەسە.  باری رۆحی  هۆی هێوربوونەوە  و سوكبوونی 

دەرونشیكار دەدرا، زەرەرێكی ئەوتۆ نەبوو، رەنگە بە زیانیش لە قەڵەم نەدرابا، 

بە  بوون  وهیواداری  جیدیبوون-رێزدار  هۆكارێكی  پارە-خۆی  دانی  چونكە 

چارەسەری بوو. دیسان سەردانی دەرونشیكار خۆی جۆرە پرستیژێك بوو، چونكە 

لە الیەنی ئابورییەوە، بەشێكی راقی دەژمێردرا.
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ئایین، سیاسەت و فەلسەفە خستە روو.  دەرونشیكاری ئەڵترناتیڤێكی بۆ 

گرێی  نەست،  دۆزیبوەوە.  ژیانی  نهێنیەكانی  تێكڕای  خۆی  گوتەی  بە  فرۆید 

لەم  ئەگەر  هەنوكەدا،  لە  منداڵی  سەردەمی  ئەزمونی  دوپاتكردنەوەی  ئودیپ، 

شتانە تێبگات، ئیدی هیچ شتێك لە ڕوانگەی ئەوەوە گوماناوی نییە، ئەم كەسە 

ئەوە  وكەمتر  ئایینی  پیاوی  دەرونشیكار  كە   ) )باتنی  گروپی  ئەندامی  دەبووە 

هەست بە تەنیایی  و سەرلێشێواوی دەكات. 

ئەم كارە سەبارەت بەو كەسانەی كە نەخۆشییەكی دیاریكراویان نەبوو، 

دۆزینەوەی  مەبەستی  بە  ئەوان  بوو.  راست  هەبوو،  گشتیان  ئ��ازاری  بەڵكو 

تێبگەن  بێگانە  لە خۆ  مرۆڤی  لە چەمكی  دەبوایە  راست  ودیاریكراو  رێگایەكی 

 وبۆیان دەركەوتبا، كە ژیان لە سەر تەوەری »بوون« لە باتی ژیان لە سەر تەوەری 

وەها  بۆچوونێكی  ؟  هەیە  باشی  تایبەتمەندییەكی  چ  »هەبوون« و«بەكارهێنان« 

پێویستی بە رەخنەیەكی توند  وبنەڕەتی لە كۆمەڵگە هەبوو، كە رەخنە لە پێوەر و 

بنەما دیار  و شارەوەكانی بگیرێت،  و بۆ دەستەبەر بوونی ئەم پرسە، پێویستە 

تێكبدەین و  هێوركەرەوە  وپارێزگاریكەرەكان  پەیوەندییە  كە  بین  بوێر  ئەوەندە 

رێژەیەكی  بوو  پێویست  ترەوە  لە الیەكی  كەمینەوە.  ریزی  نێو  بخەینە  خۆمان 

زۆرتر دەرونشیكارمان هەبێت، كە لە نێو تۆڕی دەروونی و رۆحی ژیانی پیشەیی 

رێكخراوەی قاڵبی  وسیبرنتیك)1(دا سنوردار نەبن.

نەخۆش و  نێوان  لە  رێ��زداران��ە«  »رێكەوتنێكی  دەتوانین  زۆری  بە 

هۆی  ببنە  نایانەوێت  هیچكامیان  دوانە  ئەم  راستیدا  لە  ببینین،  دەرونشیكاردا 

ئەزموونێكی بنەڕەتی نوێی ناسەقامگیر، هەر دوانیان لە چاكبونەوەیەكی كەمیش 

رازین  وناوشیارانە سپاسی یەكدی دەكەن، چونكە« رێكەوتنی« نهێنی  وناوشیارانەی 

دەكات  وپارە  قسە  دەكات،  سەردان  نەخۆش  كاتێك  تا  ناكەن،  ئاشكرا  خۆیان 

دەكات- بۆ  دەگرێت وشرۆڤە  ولێكدانەوەی  لێ  گوێی  دەدات  ودەرونشیكار 

چێژ  گونجاو  و  الیەن  دوو  هەر  بۆ  یارییە  ئەم  »یاری«جێبەجێكراوە  یاساكانی 

لە  دوركەوتنەوە  هۆی  دەبووە،  دەرونشیكار،  سەردانی  پێشتر  بەاڵم  بەخشە، 

راستی حاشاهەڵنەگرو ترسناكی ژیان : بریار دان  وقبوڵكردنی مەترسی. كاتێك كە 

بڕیاردانێكی دژوار – یان تەنانەت ئازاراویی – حاشا هەڵنەگر بوو، ئەو كەسەی 
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دەروونی  قینەی  راستە  ملمالنێیەكی  راهاتبوو  دەرونشیكار  بەسەردانكردنی  كە 

ئەم  دەگواستەوە،  زیاترهەیە،  لێكدانەوەیەكی  بە  پێویستی  كە  »نیروتیك«  بۆ 

لێكدانەوەیە ئەوەندە درێژەی كێشا، تائەو بارودۆخەی كە بۆ بڕیار دان پێویست 

بوو، لە ناوچوو. نەخۆش  و دەرونشیكار دژایەتی یەكدیان نە دەكرد، ئەوانەی 

كە رێكەوتنێكی نهێنی و ناوشیارانەدا بەشدار بوون، دژایەتی یەكدیان نە دەكرد. 

ئارامی  ژیانی  شتێك  هیچ  نابێ   چونكە  نەدەهێنایەوە،  بەڵگەیەكیشیان  تەنانەت 

زیاتر دەبوون،  بە رۆژ  تێكبدات. چونكە مشتەری دەرونشیكارەكان رۆژ  ئەوان 

لێدا،  ئەوەیان  والفی  كەمتەرخەمبوون  دەرونشیكارەكان،  زۆربەی  روەوە  لەم 

لەبەرئەوەی »بەهای بازاری« یان زۆرە، دەبێ  »بەهای كاری« شیان زیاتر ببێت. 

لە  وەهای  بیرێكی  دەرونشیكاری«)1(  ناونەتەوەیی  »یەكیێتی  كردنی  پشتیوانی 

زۆربەی دەرونشیكارەكاندا دروستكردبوو، كە دوای ئەوەی خوێندنەكەیان تەواو 

لە جیهانێكدا كە گەورەیی و  گەیشتونەتە«راستی«.  بوارەكەی خۆیاندا  لە  كرد، 

هێزی رێكخراو گەرەنتی راستیە، ئەوانیش لە بۆچوونەكەی خۆیاندا، تەنها ئەم 

راستییە گشتییەیان جێبەجێدەكرد.

ئایا دەبێت لەوشتانەی كە لەسەرەوە باسمان كرد، دەرئەنجامێكی وەها 

دەربخەین، كە دەرونشیكاری گۆڕانكاری پێویست  و بنەڕەتی، سەبارەت بە خەڵك 

بۆ  ئامرازێك  نەك  بووە،  ئامانج  خۆی  دەرونشیكاری  ئایا  نەكردوە؟  دروست 

گەیشتن بە ئامانجی بااڵ؟ وانیە. ئەم بۆچونە تەنها بۆ ئەو دەرونشیكار و نەخۆشانە 

راستە، كە خراپ سود لە دەرونشیكاری وەردەگرن، نەك لە كارە سەرەكەوتوە 

چارەسەری  سەركەوتنی  نكۆڵیكردنی  راستیدا  لە  دیكەدا.  كەسانی  جیدییەكانی 

دەرونشیكارانە، زیاتر ئاماژە بە گرفت  و كێشەی هەندێك نوسەری )مۆدی رۆژ 

( لە تێگەیشتن لەو زانیارییە ئاڵوز وپێشكەوتوانە دەكات كە دەرونشیكاری پێیەوە 

خەریكدەبێت، نەك ئاماژە بەگرفتی خودی دەرونشیكاری بكات. رەخنەی كەسانێك 

كە لەم بوارەدا خاوەن ئەزمون نین، ناتوانێ  ئەو شاهیدانە بێكاریگەر بكات. كە 

دەرونشیكار لە چارەسەركردنی كەسانی گیرۆدەی جۆرە ئازارێكی دەرونی لە بەر 

دەستیاندایە. گەلێك نەخۆش دوای چارە سەری هەستی خۆشحاڵی و ئاسودەیی و 

ناتوانێ   دیكە،  لەدەرونشیكاری هیچ شێوازێكی  بەدەستهێناوە، كە جگە  چێژیان 
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یاخود  نەكراون،  بهێنێت. هەڵبەت هەندێكیش چارەسەر  پێك  گۆڕانكاری وەها 

گۆڕانكارییەكی كەمیان تێدا دروستبووە، بەاڵم ئێرە شوێنی لێكدانەوەی ئامارەكانی 

سەركەوتنی چارەسەری دەرونشیكاری نییە. 

جێگەی سەر سوڕمان نییە، كە كۆمەڵێك كەس كەوتونەتە بەر كاریگەری 

ئەوپڕ وپاگەندەیە، كە بەڵێنی چارەسەری خێراتر وهەرزان تر دەدات. دەرونشیكاری 

سووككردن  و هێور كردنەوە و چارەسەر كردنی داماوییەكانی مرۆڤی لە رێگای 

یارمەتی پسپۆڕانەوە هەموار كردوە. بە گۆڕینی شێواز بە » كارامەیی« زیاتر  و 

»خێرایی«  و«چاالكی گروپی » و بەرفراوان بوونی، پێویستی بە« چارەسەری«، ئەو 

كەسانەی كە داهاتەكەیان بەشی كۆبوونەوەی راوێژكاری درێژخایەنی نەدەكرد، 

بە ناچاری ئەو شێوازە چارەسەرییە نوێیەیان قبوڵ كرد. لە ئەنجامدا گەلێك لە 

نەخۆشەكانی دەرونشیكارەكانیان بەرەو الی خۆیان راكێشا.

بەرچاوترین  ئاشكراترین  و  بە  كورتم  ئاماژەیەكی  تەنها  من  ئێرە  تا 

هۆكارەكانی قەیرانی دەرونشیكاری كرد: خراپ بەكار هێنانی دەرونشیكاری لە 

قەیران،  هۆكارەكانی  نەخۆشەكان.  دەرونشیكاران  و  لە  زۆر  رێژەیەكی  الیەن 

النی كەم لەم ئاستەدا، لە سەداسەد گرێدراوی هەڵبژاردنی وردتری دەرونشیكار 

 ونەخۆشە.

بەرێوە  وەرگرتن چۆن  كەڵك  روو:خراپ  بخرێتە  پرسیارە  ئەم  پێویستە 

دەچێت؟ هەوڵمداوە واڵمێكی زۆر سنوردار بۆ ئەم پرسیارە بخەمە روو، واڵمی 

هۆی  بە  رواڵەتیەكان،  هۆكارە  كە  دەبێت،  ئامادە  كاتێك  تەنها  تەسەل  تێر و 

قوڵبوونەوەی قەیرانەكان لە دەرونشیكاریدا لێكبدەینەوە.

هۆكارەكانی ئەم قەیرانە قوڵە كامانەن؟

لە روانگەی منەوە هۆكاری سەرەكی گۆڕینی دەرونشیكاری لە تیورییەكی 

تیوریەكی  بنەڕەتدا  لە  دەرونشیكاری  ریفورمخواز)1(.  تیوریەكی  بۆ  ڕادیكاڵەوە 

رادیكااڵ  و رزگاركەر بوو. بەاڵم وردە وردە ئەم تایبەتمەندییەی لە دەستدا  و توشی 

وەستان هات  و نەیتوانی تیورییەكەی خۆی لە وەاڵمی پێگەی گۆڕدراوی مرۆڤ، 

دوای شەڕی جیهانی یەكەم فراوانتر بكات، بەڵكو بە پێچەوانەوە، هەڵگەڕایەوە 

بۆ سازشكردن  و ملكەچ بوون  وگەڕان بە دوای رێز  وحورمەتدا.
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 « بونیادنانی  فرۆید،  تێوری  دەستكەوتی  رادیكاڵترین  داهێنەرترین  و 

زانستی دژە عەقڵ)2(«یان بە دەربڕینێكی دیكە تیوری نەست بوو. بە شێوەیەك 

كە خودی فرۆیدیش دەیزانی كە ئەم دۆزینەوە درێژە پێدەری كاری كوپرنیك و 

ین وماركس بوو. ئەوان ئەساسەكانی وەهمی مرۆڤیان، سەبارەت بە پێگەی زەوی 

لە گەردوون، هەروەها پێگەی خودی مرۆڤ لە سروشت  وكۆمەڵگەدا تێكەڵكرد، 

فرۆید دوایین سەنگەری، واتە-ئاگاهی مرۆڤی وەك »دۆزراوەی كۆتایی«)3( لە 

ئەزموونی دەرونیدا داگیر كرد. فرۆید نیشانیدا، كە زۆربەی ئەو شتانە كە ئێمە 

وەك زانست و زانیاری خۆمان لە قەڵەمیان دەدەین، راستەقینە نین  و زۆربەی 

راستییەكان لە هەستی ئێمەدا نین. ئایدیالیزمی فەلسەفی  و دەرونناسی نەریتی، 

ئەوەی  بۆ  زانست،  لە  دیكە  هەنگاوێكی  بوویەوە و  ڕەخنە  پرسیار و  رووبەروی 

»بەراستی راستییە« هاوێژرا. ) فیزیكی تێورێكیش، هەنگاوێكی جیدی لە هێرش 

بۆ سەر دڵنیاییەكی دیكە، واتە چییەتی مادە، هەڵگرت(.

فرۆید نەك تەنها هەبوونی پرۆسەكانی ئاگاهی بە گشتی خستە روو )بەر 

شێوەیەكی  بە  بەڵكو  روو(  خستبووە  بابەتەیان  ئەم  دیكە،  كەسانی  ئەویش  لە 

كرداری شێوازی كارەكەیانی لە دیاردە بابەتی و بەر چاوەكاندا نیشاندا: ئاماژەكانی 

خەمۆكی دەرونی )1(، خەون خەیاڵەكان، كارە بچوكەكانی رۆژانە. 

تیوری نەست یەكێك بوو لەو هەنگاوە جیدی و قورسانە كە بۆ مرۆڤناسی 

ئێمە، توانای جیاكردنەوەی ڕواڵەتەكان )ناڕاست ( لە ڕاستییەكان لە هەڵسوكەوتی 

دروستكرد  نوێی  ڕەهەندێكی  راستگۆییدا  لە  تیورییە  ئەم  هەڵگیراوە.  مرۆڤدا 

ئاگا  فرۆید  لە  بەر  دامەزراند.  نوێی  بونیادێكی  ڕەخنەگرانە  بیركردنەوەی   وبۆ 

بوون لە مەبەستی وشیارانەی مرۆڤ، بە مەبەستی دادوەری لە راستگۆیی ئەودا 

بەس بوو، بەاڵم دوای ئەو، ئەم ئاگاهییە نەك تەنها بەس نەبوو، بەڵكو الوەكی 

 وكەم بایەخیش بوو. راستی لە پشتی نەستەوە خۆی حەشار داوە، ئەم راستییە 

بەكار  بە  )یان  كەسە  ئەو  دەرونشیكاری  بە  تاكە.  سەرەكی  مەبەستی  هەمان 

هێنانی دەرونشیكاری لە لێكدانەوەی هەڵسوكەوتەكانیدا ( پابەندی رێزو حورمەتە 

توشی  ئەو  دوورووی��ی  ودرۆزن��ی  گەاڵ  لە  ب��ورژوازی،  بۆ  كەسە  ئەو  باوەكەی 

هەژاندەكات)2(. ئیدی ئەوە بەس نەبوو كاری كەسێك بە گوێرەی مەبەستی باشی 
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ئەو هەڵبسەنگێندرێت. ئەم مەبەستە باشانە، تەنانەت ئەگەر خاوەنی پەیوەندی 

هەڵسەنگاندن  لێكدانەوە و  بە  پێویستیان  بن،  كامڵیش  زەینی و  گوڕی  گەرم  و 

هەیە. بە شێوەیەك كە دەبێ  ئەم پرسیارە، سەبارەت بە هەموو كەسێك بخرێتە 

روو:«لە سەرەوەی ئەوەوە چی هەیە؟« یان ئەگەر باشتر بڵێن »روەكەی دیكەی 

تۆ كامەیە؟« لە راستیدا فرۆید ئەم دەرفەتەی بە رۆحی ریالیزمی نوێوە ئامادە 

كرد، تا بتوانین بپرسین«ئێوە كێن و من كێم؟«)1( 

بەاڵم سیستەمی تێوریكی فرۆید، دووالیەنە بوونێكی قووڵی تێدایە. ئەو 

فرۆیدەی كە بۆ تێگەیشتن لە »ویژدانی ناوشیاری درۆینە«  و خۆ فریو دانی مرۆڤ 

رێگایەكی نوێ  كردەوە، بیرمەندێكی ڕادیكاڵ بوو )هەر چەند شۆڕشگێڕ نەبوو( 

كە چوار چێوەی كۆمەڵگەی سەردەمی خۆی تێپەڕاند. فرۆید تا ڕادەیەك لە كتێبی 

»داهاتووی بیركردنەوەیەك« دا ڕەخنەی لە كۆمەڵگە گرتووە، بەاڵم لە الیەكی 

ترەوە بە قووڵی پابەندی پێش داوەرییەكان و فەلسەفەی سەردەم  وچینی مێژوویی 

خۆی بوو. ویژدانی نا وشیاری فرۆید شوێنی ئارەزۆ سێكسیە سەركوتكراوەكان، 

ئەو راستییەیە كە دەبێ  بنج  وبنەواكەی لە گۆڕانكارییە لیبیدۆییەكانی سەردەمی 

منداڵیدا بدۆزینەوە و ڕەخنەكانی لە كۆمەڵگە، تەنها لە چوارچێوەی سەركوتكردنی 

ئارەزۆ سێكسیەكاندا، سنوردار دەبێتەوە. فرۆید لە دۆزینەوە گەورەكانی خۆیدا 

بیرمەندێكی بوێر و توندرەو بوو، بەاڵم ئەم بیركردنەوە بێقەید و مەرجەی ئەو، 

كە كۆمەڵگە شێوەی كۆتایی پێشكەوتنی مرۆڤە  و ئیدی هیچكام لە روخسارەكانی، 

ناتوانێ  كامڵ ببێت، لە بەردەم دۆزینەوەكانی ئەودا ئاستەنگی دروستدەكرد.

بە بۆنەی ئەم دژایەتییە سروشتییە لە خودی فرۆید و تیورییەكەیدا، ئەم 

پرسیارە دێتە ئاراوە كە: شوێن كەوتوكانی دەبێ  كەسایەتی، یاخود تیورییەكانی 

درێژە  كە  بكەون،  فرۆیدە  ئەو  شوێنی  دەبێ   ئایا  بكەن؟  تەواوی  هەڵبژێرن  و 

پێدەری كارەكانی كوپرنیك، وماركسە، یاخود فرۆیدێك كە ئەندێشە  و هەستی 

ئەو لە چوارچێوەی بابەتە ئەزمونیەكان و ئایدولۆژی بورژوازیدا سنوردار ماوەتەوە 

؟ ئایا دەبێ  تیوری ویژدانی ناهوشیاری ئەو، كە گرێدراوی ئارەزووە سێكسیەكانە، 

دەرونییە  ئەزمونە  تێكرای  كە  گشتگیر،  تیورییەكی  بیكەنە  پێبدەن  و  پەرەی 

سەركوتكراوەكان لە خۆ بگرێت ؟ یان دەبێ  تیوری ئازادی سێكسی ئەو لە رێگەی 
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پێبدەین  و گشتگیری بكەن ؟ بە  ئازادی گشتی، پەڕە  تا  پەرەپێدانی هەستەوە 

كورتی ئەم پرسیارە هەمەكییە دێتە ئاراوەكە: ئایا شوێنكەوتوەكانی فرۆید، دەبێ  

بیركردنەوە شۆڕشگەرانە وبە هێزەكانی ئەو، كاماڵ بكەن، یان لەسەر ئەو تیوریانە 

پێدا گری بكەن، كە بەدڵی كۆمەڵگەی بەكار هێنەرە؟ 

شوێنكەوتنی هەردو الیەنەكەی فرۆید مومكین بوو، بەاڵم بڕوامەندانی 

راستەقینەی ئەو، فرۆیدی ریفورمخوازیان لە فرۆیدی توندڕەو پێ  باشتربوو. ئەوان 

رزگار  كات  لەسنورداری  داڕیژراو،  تیوری  لە  دەستكەوتەكانی خۆیان  نەیانتوانی 

بكەن ولە چوارچێوەیەكی ڕادیكاڵی فراوانتردا جێگیری بكەن. ئەم شوێنكەوتوانە، 

شەیدای دەركەوتنی رادیكالیزمێك بوون، كە دەرونشیكاری بەر لە شەڕی جیهانی 

ڕوویی  دو  ئاشكراكردنی  كە  سەردەمێك  واتە  دەكرد،  خاوەنداریەتی  یەكەم، 

بااڵبوونی  بااڵدەستی و  دەدرا.  لەقەڵەم  شۆڕشگەرانە  بوێرانە و  كارێكی  سێكسی 

تایبەتمەندییەكانی كەسایەتی  كارلێكراوی  تارادەیەك  ریفورمخواز،  شوێنكەوتوانی 

بەڵكو كەسێكی ریفورم  بوو،  بیرمەند و دەرمانناس  نەتەنها  بوو. فرۆید  فرۆید 

خوازReformer بوو كە بە ئەركی سەر شانی خۆی بۆ بونیادنانی بزوتنەوەیەكی 

چاكسازی ئەخالقی عاقاڵنە لە مرۆڤدا بڕوای هەبوو( )1(فروید بیرمەندێك بوو، 

بەاڵم سەرەڕای حەزو خۆشەویستی بۆ تیوری، قەت لە »جواڵنەوە » و سیاسەتی 

گرێدراوی ئەو تیورییە چاوپۆشی نەدەكرد. زۆربەی ئەو كەسانەی كە لە الیەنی 

ئەوەوە سەرۆكایەتی بزوتنەوەیان بە دەستهێنا، نەیاندەتوانی بەرگەی رەخنەی توند 

بكەن، فرۆید خویشی لەم پرسە ئاگادار بوو، بەاڵم تایبەتمەندییەكی دیار و بەرچاوی 

ئەوان، دەبووە هۆی هەڵبژاردنیان بۆ ئەم پۆستە : وەفاداری بێقەیدو مەرج بە 

كەسایەتی فرۆید و بە جۆاڵنەوە، لە راستیدا زۆربەی هەرە زۆری ئەوانیش وەك 

هەر بزوتنەوەیەكی سیاسی دیكە خاوەن، تایبەتمەندییەكی بروكراتیزمانە بوون. 

بۆئەوەی بزوتنەوە، هەم تیوری وهەم كرداری دەرمانناسی كونتروڵدەكرد، لەم 

روەوە ئەوجۆرە هەڵبژاردنەی رێبەرەكان كاریگەرییەكی بەرچاوی لەپەرەسەندن 

وفراوانبوونی دەرونشیكاری هەبوو.

 Jung )هەندێكی دیكە لە الیەنگرانی فرۆید پشتیان تێكرد: وەك )یونگ

كە سەرەڕای هۆكارەكانی دیكە رۆمانتیستێكی محافزەكار بوو، )ئادلر(، )هەرچەند 
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كە كەسێكی هۆشمەند و بە توانا بوو ( عەقڵگەرایەكی)1( روەكی بوو. )رانك( 

سەرە ڕای ئەوەی تیورییە سەرەتاییەكانی فرۆیدی كامڵكرد، بەاڵم دواتر تا ڕادەیەك 

لە ئەنجامی دوگمابوونی فرۆید، و زیاتر بە بۆنەی ئێرەیی رەكەبەرەكانی، پاشە 

كشەی لێكرد. )فرنجی( Ferenczi یەكێك لە خۆشەویسترین  ولێهاتوترین شوێن 

كەوتوەكانی فرۆید، كە نە بیری لە سەرۆكایەتی دەكردەوە و نە دەوێرا لە فرۆید 

دوور بكەوێتەوە، لە ساڵەكانی كۆتایی تەمەنیدا تووشی هەندێك الدان بوو بە 

دەرئەنجامی  تا  فرۆیدی،  سێكسی  تیوری   – هەرچەندە  دەركرا،  توندوتیژییەوە 

كۆتایی پەرەپێدا بوو، نمونەی سەرنجراكێش، ترس لە بوركراتیزمی دەرونشیكاری 

)بەتایبەت لە خودی فرۆید( لە گواستنەوە بۆ هەڵوێستی ڕادیكااڵ بوو، كە سەنتەر 

وناوەندی سیستەمەكەی فرۆید، بوو. سەركەوتوەكان لە قوتابخانەی فرۆیددا بە 

توندی كونترۆڵیان بەدەستەوەگرت، هەرچەندە لە نێوان خۆیاندا، هەستی ئیرەیی 

ناوخۆییە  دژایەتیە  ئەم  سەمبولی  بەرچاوترین  هەبوو.  بوونی  ركەبەرایەتی  و 

)بیوگرافی  ناوی  ئیرنست جونز بە  ئەندامەكانی گروپەكەدا، لە كتێبی  نێوان  لە 

قوتابخانە ( بە دیدەكرێت، لەم كتێبەدا نوسەر دووكەس لە ركەبەرە سەرەكییەكانی 

خۆی )فرنجی ورانك( بە توندی دەخاتە بەر شااڵوی رەخنە و پاشەكەشە كردنیانی 

بە هۆكاری نەبوونی هاوسەنگی دەروونی ئەوان زانیوە).2(

زۆربەی دەرونشیكارانی«ئەرنەدۆكس« )3( لە سەر كونتروڵی بروكراتیزمی 

شیكردنەوەیی پێداگری دەكەن و ملكەچی یاساكانی بوون، یان النی كەم بە زمان 

وەفادار، بوونی خۆیانیان دەربڕیوە، بەاڵم هەندێكیش لە ناو رێكخراوەكەدا مانەوە 

دەرونشیكاریدا  دەرمانناسی  تیوری  لە  بەبەهایان  بنەڕەتی و  هاوكاری  گەلێك  و 

ئەنجامدا. لەوكەسانە دەتوانین رادو، ئەلكساندر، فریدا فرۆم رایشمەن، بالنیت، 

شیكارەكانی  دەروون  هەرەزۆری  زۆربەی  ببەین.  ناو  و...  ئەریكسۆن  سییتنر، 

نێو رێكخراوەكە، تەنها چاوەڕوانی دیتنی ئەو شتەیان دەكرد، كە چاوەڕوانبوون 

زۆربەی  لە  ئەمەیە،كە  نمونەكان  سەرسوڕهێنەرترین  لە  یەكێك  بیدۆزنەوە. 

خرانە  بەرلە  كە  راستیە،  ئەم  ئەرزەدۆكسەكاندا  دەرونشیكارە  نوسراوەكانی 

لە  بوون،  دایك  گرێدراوی  كچ،  كوڕوچە  چە  مندااڵن  ئودیبی،  گرێی  رووی 

بەر چاونەگیراوە. هەندێك لە دەرونشیكارە بیرمەند و بوێرەكان وەك فرنجی 
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لە لێكۆڵینەوەكانی دەرونناسی كەوتەیی خۆیدا ئەم پەیوەندییەی بۆدەركەوتوەو 

خستویەتیەروو، بەاڵم لە نوسراوەكانی خۆیدا، سەبارەت بە تیوری، فرموڵەكانی 

وەر  خۆی  كەوتەییەكانی  لێكوڵینەوە  لە  سودی  و  كردەوەتەوە  دوپات  فرۆیدی 

نەگرتوە)1(. نمونەیەكی دیكەی كاریگەری ئیفلیجكەری كونترۆڵی بوروكراتیزمی 

ژنان  لەوبڕوایەدان  كە  ئەمەیە،  ئەرزەدۆكسەكان  دەرونشیكارە  هاوئاهەنگی 

پیاوانی خەسێنراوان، هەرچەندە كە زانیارییە كەوتەیی و زیندەوەرناسی ومرۆڤ 

ناسییەكان، پێچەوانەی ئەم الفەیان سەلماندوە. ئەم پرسە بۆ وتووێژ سەبارەت 

مرۆڤ  بەتوند وتیژی  ئەوتۆی  بایەخێكی  فرۆید  راستە، چونكە  توند وتیژی)2(  بە 

نەدەدا، كار بەدەستانی بزوتنەوەی دەروون شیكاریش پشتگوێیان خست، بەاڵم 

دوای دۆزینەوەی »خوغدەی )غەریزە( مەرگ« لەالیەن فرۆیدەوە پرسی وێرانگەری 

خوغدە  چەمكی  قبوڵی  لە  لەوانە  هەندێك  ترەوە  الیەكی  لە  پێدرا.  بایەخی 

)غەریزە( ی مەرگ توشی هەڵە بوون )چونكە بەبڕوای من، ئەوان ئەوەندە بە 

تیورییە  ئەم  قواڵیی  لە  نەیانتوانی  كە  بوون،  پابەند  میكانیكی  تیوری خوغدەی 

قەڵەمدانی  لە  ئاشكرا  بە رون  و  ئەم كۆمەڵە هەوڵیاندا  بەاڵم  تێبگەن(،  تازەیە 

»خوغدەی وێرانگەری » لە ئاراستەی پێچەوانە  ودژی خوغدەی سێكسی لە گەڵ 

كەسانی دیكەدا هاوئاهەنگ ببن، لەم رووەوە دوالیەنە بوونی رابردویان لە نێوان 

خوغدەی سێكسی و پاراستنی زاتیان بە الوە ناو لە هەمانحاڵدا چەمكی كۆنی 

خوغدەیان پاراست.)3(

رنگە ئەو بۆچوونانەی سەرەوە، بەم شێوەیە پاساو بدرێت، كە دەبێتە 

ئەمە  بەاڵم  فرۆید،  راستەقینەكانی  دەرونشیكارییە  ئەندێشە  نەزۆكبوونی  هۆی 

ئەنجام وەرگرتنێكی بێ هۆیە. ئەو دەرونشیكارانەی بە ناچاری بەو رێگایەدا نە 

ئازاد  تەواوەتی  بە  خۆیاندا  تێگەیشتنی  بۆچوون  وشێوازی  لە  بەڵكو  رۆیشتن، 

بوون. نالەبارترین هەل ومەرجێك كە رووبەروی بوونەوە : دەركردنیان بوو لە 

رێكخراوەكە. لە راستیدا تەنها رێژەیەكی كەمتوانیان هەندێك هەنگاوی بوێرانە 

هەڵبگرن، جگە لەوەی بروكراتیزمەكەیان لە الیەن دەرونشیكارییەوە قبوڵنەكرا، 

رووبەروی ئازارێكی دیكە نەبوونەوە. هۆكاری ئاستەنگنانەوە لە بەردەم چاالكییە 

بوێرانەكان چی بوو؟ 
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فرۆید  كە  بوو،  ئەمە  دەیزانن  هەمووان  كە  هۆكارانەی  لەو  یەكێك 

ئاكادمیستە  هەرەزۆری  زۆربەی  گاڵتەی  بابەتی  بووە  كە  خوڵقاند،  سیستەمێكی 

پسپۆڕەكان، چونكە ئەو سیستەمە لە دژی »تابۆكان«  وبیركردنەوە نەریتییەكانی 

هەڕەشەی  رووب��ەروی  دەرونشیكاری  ئاسایشی  كاریدەكرد  و  سەردەمە  ئەو 

دوژمنكارانە دەكردەوە، لەم رووەوە دەرونشیكار ناچار بوو پشت بەو رێكخراوە 

ببەستێت كە پشتیوانی لێدەكرد  وبەم جۆرە لە هەستی تەنیایی رزگاری دەبوو  و 

بە فەرمانبەری تەواو لە رێكخراوەكە، پاڵپشتێكی بە دەستدەهێنا. هەروەها بە 

متمانە  و بڕواكردن بە رێكخراوەكە، بە شێوەیەكی سروشتی »كاریزما پەرستی« 

دروست و بەرفراوان دەبێت.

ئەوەی  الفی  دەرونشیكاری  دیكەش:  هۆكارێكی  بدەینە  سەرنج  دەبێ  

لێدەدا، كە وەاڵمێكی بۆ نهێنی  و مەتەڵی زەینی مرۆڤ پێیە.  و لە راستیدا الیەنێكی 

ئەم نهێنییەشی روندەكردەوە. ئەگەر بڕوامان پێبێت، بەاڵم بە لە بەرچاو گرتنی 

فراوانی  و بەرباڵوی ئەم پرسە گەلێك بابەت بوونی هەیە هێشتاش رووننەبوتەوە، 

ئەگەر دەرونشیكار لە پێشێلكردن  وپەرژ و باڵو بوونی زانیارییەكانی خۆی –چ لە 

الیەنی تیوریكەوە  و چ لە الیەنی دەرمانناسیەوە- ئاگادار ببوایە تێدەگەیشت، كە 

بۆچی بە بۆنەی رەدكردنەوە  و یا خودگاڵتە كردن بە زانیارییەكانی، هەڕەشەی 

لێدەكرێت.

لەم رووەوە ئایا ئاسایتر  و عاقاڵنەتر نەبوو، ئەگەر بەر بەم چیرۆكە ببەستیت: 

تێكڕای راستییەكان لە الیەن فرۆیدەوە بونیاد نراوە، ئەویش بە ئەندامبوونی لەم 

رێكخراوەدا، لەم راستییە دا بەشدارە؟ هەڵبەت ئەو دەیتوانی كەموكۆڕی  و تێست 

بوونی زانیارییەكانی خۆی قبوڵ  بكات، بەاڵم ئەم دانپێدانانە نەتەنها پێویستی 

عاقاڵنەشی  بیركردنەوەیەكی  بەڵكوو  تەواو هەبوو،  بە سەربەخۆیی  وبوێرییەكی 

پێویست بوو. هەر دەرونشیكارێك دەبوایە لە هەمان حاڵدا توێژەرەوەیەك بێت، 

نابێ  تەنها كەسێكی پسپۆڕ بێت، كە ئامانجی ئەوە بێت بە بە كار هێنانی ئەم 

تیورییانە ژیانی بە سەر ببات. 

روون  وئاشكرایە كە ئەم پرۆسەی بروكراتیزم و بێگانە بوونی ئەندێشەیە، 

كە من لە بابەتی جواڵنەوەی دەروونشیكایدا باسمكرد، دەتوانین لە مێژوی گەلێك 
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لە  پرۆسەیە  ئەم  بەاڵم  بیبینین،  ئاینیەكاندا  فەلسەفی  و  سیاسی،  بزوتنەوە  لە 

مێژوی زانستدا زۆر دەگمەنە، چونكە لەم حاڵەتەدا زۆربەی بیركردنەوە زانستییە 

داهێنەریەكان، دەكەونە قواڵیی تاریكییەوە و جەوهەری بروكراتیزم و دوگماتیزم، 

بزوتنەوەی  چۆنییەتی  رادەی��ەك  تا  من  دەب��ات)1(.  ناو  لە  كردنەكەی  گەشە 

دەرونشیكاریم شرۆڤە كرد، چونكە هۆكاری بنەڕەتی قەیرانی دەرونشیكارییە)2(.

لە راڤەكردنی كاریگەرییە نیگەتیڤەكانی چییەتی بروكراتیزمی دەرونشیكاری، 

تەنها رووبەروی یەك هۆكاری قەیرانی دەرونشیكاری دەبینەوە. گرنگترین هۆكار، 

ئەو گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتیانەیەكە بە شێوەیەكی روو لە زیادبوون، دوای شەڕی 

ئەم  لە سەرەتای  بورژوا-لیبرالیزم  لە حاڵێكدا كە  یەكەم روویان داوە.  جیهانی 

چەرخەدا) چەرخی بیستەم( خاوەن هێزی تازەی سیاسی  وئابووری بوو. خەڵكی 

چینی ناوەڕاست بە بۆنەی ئەو هەڕەشەیە كە رووبەروی خۆڕاگری  و سەقامگیری 

هێزە سیاسی و ئابوریە نوێكان دەبوەوە  وزیاتر دەبوونە محافیزەكار، سیبرنتیك، 

ودەركەوتنی »مرۆڤی رێكخراوەیی«)1( لە گەڵ لە ناو بردنی تاك، سەرەڕەوی 

 ودیكتاتۆری لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا،  وهەڕەشەی شەڕی ناوەكی ئەو هۆكارانە 

بوون كە چینی ناوەڕاستی ناچار دەكرد هەڵوێستی بەرگریكردن وەربگرن. زۆربەی 

هەڵوێستی  لە  بوون،  و  ناوەڕاست  چینی  نیگەرانی  هاوبەشی  دەرونشیكارەكان 

بەرگریكردن و هوشیار كردنەوەی ئەو توێژەدا بەشدار بوون.

لە هەمبەر ئەم زۆرینەیە، كەمینەیەكی بچوك لە دەرونشیكارانی ڕادیكاڵ- 

سیستەمی«فرۆیدی  دەدا  هەوڵیان  كە  هەبوو  بوونیان  چەپ-  دەرونشیكارانی 

بۆچوونە  نێوان  لە  هاوئاهەنگییەك  دویانەویست  و  پەڕەپێبدەن،   « ڕادیكاڵ 

پەیوەندی  كۆمەاڵیەتی ودەروونناسییەكانیدا  فرۆید  وبۆچوونە  دەرونشیكارانەكانی 

نێوان  لە  دەدا  هەوڵیان  كە  كەسانەن،  لەو  رایش  ویلهلم  برنفڵد و  دروستبكەن. 

منیش  بكەن.)2(نوسراوەكانی  دروست  سەنتەزێك  فرۆیدیزم  وماركسیسزمدا 

ئایینی  كۆمەڵناسی  و«بنەماكانی  دەرونشیكاری  و  بەنامیلكەی  بوارد  هەمان  لە 

مەسیحییەت« دەست پێدەكات.)3(بەم دوایانە لینگ)4(، یەكێك لە كەسە داهێنەر 

سیاسی  هومانیستی  و  ڕوانگەی  لە  هاوچەرخ،  دەرونشیكاری   وبەناوبانگەكانی 

رادیكاڵەوە، پرسەكانی دەرونشیكاری لێكدەداتەوە.
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لە  هونەریشدا  ئەدەبیات  و  لە  دەرونشیكاری  دزەكردنی  گرنگی  نابێ  

كە  فرۆید،  تیوری  رادیكاڵەكانی  دەرفەتە  كە  سرنجڕاكێشە  زۆر  بەرچاونەگرین. 

دەرونشیكارە پسپۆڕەكان پشت گوێی دەخەن، لە بوارە جۆرا وجۆرەكاندا بزوتنەوە 

ڕادیكاڵەكانی بە الی خۆیدا ڕاكێشاوە. ئەم كاریگەرییە لە نێو سوریالیستەكاندا زۆر 

بەرچاوە، هەر چەند كە تەنها بە ئەوان سنوردار نامێنێتەوە.

لەم دە ساڵەی دواییەدا، هەندێك لە فەیلەسوفە سیاسییە رادیكاڵەكانیش 

الیەنی  لە  سارتەر  پۆل  ژان  كردوە)5(.  سەرقاڵ  دەرونشیكارییەوە  بە  خۆیانیان 

فەلسەفەی  چوارچێوەی  لە  دەرونشیكاری  گرێدراوی  ئەندێشەی  پەرەپێدانی 

ئیگزیستانیسالیزم دا خاوەن رۆلێكی گرنگە. جگە لە ئەو  و » نورمان ئوبراون« 

گەڵ  لە  كە  یە  ماركۆزە«  گروپە«هربرت  ئەم  نێو  كەسایەتی  بەناوبانگترین 

فرانكفۆرت«وەك«  كۆمەاڵیەتی  توێژینەوەی  رێكخراوی   « دیكەی  ئەندامەكانی 

بە  زۆریان  بایەخێكی  دەرونشیكاریدا،  لە  ئادۆرنۆ«  هوركهایمر« و«تیودۆر  ماكس 

دیكەش  كەسانی  هەروەها  فرۆیددا،  ماركس  و  بیركردنەوەی  نێوان  پەیوەندی 

بوونیان هەیە، بە تایبەت لە نێو ماركسیست  و سوریالیستەكاندا، كە لەم سااڵنەی 

دواییدا، بایەخێكی زۆریان بە دەرونشیكاری داوە، لەم بارەیەوە گەلێك وتار  و 

كتێبیان نوسیوە. بە داخەوە ئەم نوسەرانە »فەیلەسووفەكانی دەرونشیكارین«  و 

زانیاریەكی ئەوتۆیان لە سەر بنەما كلینیكییەكان نییە. تێگەیشتن لە تیورییەكانی 

بنەما  سەر  لە  شارەزابوون  بەڵكو  نییە،  دەرونشیكاربوون  بە  پێویستی  فرۆید، 

كلینیكییەكانیان پێویستە، ئەگینا تێگەیشتن لە تیورییەكانی فرۆید دژوارە  و تەنها 

قسەكانی بە بێ  شارەزابوون لە سیستەم هەڵدەبژێردرێت.

ماركۆزە، كە لە فەیلەسوفەكانی دیكە زیاتر سەبارەت بە دەرونشیكاری 

شتی نوسیوە، نموونەیەكی بەرچاوی ئەو الدانەیە كە » فەلسەفەی دەرونشیكاری« 

بە سەر تیوری دەرونشیكاریدا دەیسەپێنێت. ئەو الفی ئەوە لێدەدات، كە بواری 

كاركردنی تەنها لە چوارچێوەی تیوریدایە  و بە تەواوەتی لەو دیسپلینە تەكنیكییەی، 

كە دەرونشیكاری گیرۆدەی بووە خۆی دوور گرتووە، ئەم الفە قسەیەكی فریو 

تیوریك  سیستەمێكی  سەرەتادا  لە  كەدەرونشیكاری  دێت  واتایە  بەم  دەرانەیە و 

كە  ئەمەیە  راستی  هەڵبەت  بووە،  تەكنیكی  دیسپلینی  گیرۆدەی  دواتر  بووە و 
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دەرونشیكاری فرۆید لە سەر بنەمای توێژینەوە كلینیكییەكان بووە.

وا  جار  هەندێك  چییە؟  تەكنیكی«  دیسیپلینی  لە«  ماركۆزە  مەبەستی 

لە  بەاڵم  دەكات،  چارەسەری  پرسەكانی  بە  ئاماژە  دەستەواژەیە  بەم  كە  دیارە 

شوێنێكی دیكەدا سەبارەت بە » ئامارە«)1( كلینیكی  وئەزمونیەكان بە كار دێت. 

ئەو زانستەی كە تیوری  وبۆچوونەكانی بە بێ  گرنگیدان بە دیاردە كلینیكیەكان، 

كە شوێنی دەركەوتن  وكامڵ بوونیانە، تێگەیشتنیان دژوار بێت، ناتوانێ  فەلسەفە 

بكات.«  دیاری  جیابكاتەوە  وجیاوازییەكانیان  یەك  لە  كردن  شرۆڤە   وتیوری 

دەبێتە  بكات،  ئەزموونیەكان  بنەما  لە  نكۆڵی  كە  دەرونشیكاری«  فەلسەفەیەكی 

هۆی گەلێك هەڵەی جیدی لە تێگەیشتنی تیوریدا. دیسان دوپاتی دەكەمەوە، كە 

مشتومڕ لە سەر پرسەكانی دەرونشیكاری، پێویستی بە دەرونشیكار بوون، یاخود 

چارەسەربوون لە رێگەی دەرونشیكاریەوە نییە، بەاڵم بۆ تێگەیشتن لە چەمكەكانی 

دەرونشیاری دەبێ  بایەخ بەو بابەتە بدرێت و بتوانین بە ئامارە ئەزمونیەكانی تاك 

 و كۆمەڵگەوە سەرقاڵ ببین. ماركۆزە  و كەسانی دیكە بۆ كەوتنە نێو هەندێك 

پێداگری   )4(« »الدان  دواوە«)2،خۆپەرستی«)3(  و  بۆ  گەڕانەوە  وەك«  بابەتی 

دەكەن، بەاڵم لە دونیای داماڵراوی پەتیدا ماونەتەوە. ئەوان لە دروست كردنی 

دونیای خەیاڵیدا »ئازادن« چونكە زانیاری ئەزموونیان نییە، تا بتوانن ئەوەی كە 

زانیارییەكانی خۆیان  زۆربەی خوێنەران  داخەوە  بە  دایدەرێژن، هەڵیبسەنگێنن. 

لە هەمان رێگای الدانەوە بە دەست دەهێنن،  و الدانی فیكری لێدەكەوێتەوە.

لێرەدا ناتوانین سەبارەت بە نوسراوەكانی ماركۆزە لە بواری دەرونشیكاریدا، 

دەرباری  ساحەتی« و«نامێلكەیەك  یەك  »مرۆڤی  شارستانی«،  خۆشەویستی و  كە« 

ئازادی«لە خۆ دەگرێت، بە شێوەیەكی تێر  و تەسەل قسە بكەین، لەم رووەوە تەنها 

چەند تێبینییەك دەخەمەروو. لە هەموو گرنگتر ئەمەیە ماركۆزە، كە لە هەموو 

بوارێكدا خوێندنەوەی قوڵی هەیە، لە خستنە رووی فیكرەكانی فرۆیددا توشی 

هەڵەی زەق بووە. بۆ نموونە لە باسی«بنەچەی راستی«)1(  و«بنەچەیچێژ)2(«ی 

فرۆید تێنەگەیشتوە )هەرچەند كە لە نموونەیەكدا بە دروستی بە كاری هێناون( 

یەكێكیان  بوونی هەیە كە  بنەچەی راستی«   و گریمانەی كردوە كە چەندین » 

بە سەر شارستانی رۆژئاوادا زاڵە: »بنەچەی جێبەجێكردن.«)3(رەنگە ماركۆزەش 
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لەم تێگەیشتنە هەڵە گشتییەدا هاوبەش بێت كە : مەبەست كە » بنەچەی چێژ« 

وەرگرتن  چێژ  وایە  پێی  بۆچوونەیەكە  ئەو  )واتە  چێژخوازی)4(  رەوتی  هەمان 

بنەچەی  چێژە،  و  تەنها  ژیان  شتێكەوەیە.و.كوردی(  وئامانجی  هەموو  پێش  لە 

راستی ئاماژە بە نەریتی كۆمەاڵیەتی دەكات، بەم واتایە كە هەوڵدان  و كۆششی 

بەاڵم  بێت،  ئەركەكانی  جێبەجێكردنی  كار  و  ئەنجامدانی  بۆ  پێویستە  مرۆڤ، 

مەبەستی فرۆید بە هیچ شێوەیەك ئەمە نەبوو، لە روانگەی فرۆیدەوە بنەچەی 

بۆچون  وتێگەیشتنی  ناكات.  دژایەتی  چێژ  و  بنەچەی  لە  نەرمكراوێكە  راستی 

بینینی راستییەكانی  توانای  فرۆید لە بنەچەی راستی ئەمەیە، كە هەر كەسێك 

هەیە و دەتوانێ  لە هەمبەر زیانەكانی سەرچاوەگرتوو لە بەرەاڵیی دامركاندنی 

نەریتە  لەگەڵ  تەواوەتی  بە  راستییە  بنەچەی  ئەم  بپارێزێت.  غەریزەكاندا خۆی 

توندی  بە  جنسیەكانی  ئارەزۆ  كۆمەڵگەیەك  ڕەنگە  جیاوازە:  كۆمەاڵیەتییەكاندا 

سانسۆر یاخود كونتڕۆڵ بكات، لە حاڵێكدا بنەچەی راستی لە رێگای سەركوتكردنی 

ئارەزووەكانەوە مرۆڤ لە زیانەكانی دەپارێزێت. ڕەنگە كۆمەڵگەیەكی دیكە بە 

تەواوەتی پێچەوانە بێت، لەم حاڵەتەدا ئیدی بنەچەی راستی بۆ سەركوتكردنی 

ئارەزووە سێكسیەكان هیچ خواستێكی نییە، لەو چەمكە دا كە مەبەستی فرۆیدە« 

لە  ناكۆكی  شتە،  یەك  س��ەرەوەدا  نموونەكەی  دوو  هەر  لە  راستی«  بنەچەی 

بونیادی كۆمەڵگەدا ئەو شتەیە كە من بە ناوی »خوی)5()كاراكتەر( كۆمەاڵیەتی« 

شەڕكەر،  كۆمەڵگەی  بۆنموونە  دەكەم.)  ناودێری  چینێكدا  یاخود  كولتوور  لە 

كاراكتەرێكی كۆمەاڵیەتی تایبەتی هەیە، كە خواستی داگیركەری پەرە پێدەدات  و 

خواست  و ئارەزوكانی میهرەبانی  وخۆشەویستی سەركوت دەكات، لە كۆمەڵگەی 

ئاشتیخواز  و هاوكاریدا، پێچەوانەی ئەو حاڵەتە بوونی هەیە. یان لەكۆمەڵگەی 

توێژی ناوەڕاستی سەدەی 19 خواستی چێژخوازی  و بەكار هێنان سەركوتدەكرا، لە 

حاڵێكدا كە خواستەكانی پێكەوەنانی سامانی »ئانال«)5(كە سنورداری لێدەكەوتەوە 

پێدەدرا. هەنووكە   و هەستی چێژوەرگرتنی لە كۆكردنەوەدا دەدیتەوە، پەرەی 

كاراكتەری كۆمەاڵیەتی حەزی لە بە كارهێنان و دژی كۆكردنەوەیە،و پاشەكەوت 

كردن كارێكی خراپ  و دژی خواستەكانی كۆمەڵگە لە قەڵەم دەدرێت، لە حاڵێكدا 

لە هەر كۆمەڵگەیەكدا هێزی گشتی مرۆڤ دەبێتە هێزی تایبەت كە كومەڵگە بە 
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گوێرەی بەرژەوەندییەكانی بە كاری دەهێنێت. لەم رووەوە ئەوەی كە پێویستە 

سەركوت بكرێت، زیاتر پەیوەندی بە سیستەمی خوی كۆمەاڵیەتییەوە هەیە تا بە 

»بنەچە راستی«یە جۆرا وجۆرەكان، بەاڵم چەمكی كاراكتەر لە واتا دینامیكەدا كە 

فرۆید بە كاری هێناوە، بە هیچ شێوەیەك لە نوسراوەكانی ماركۆزەدا نابینرێت، 

ڕەنگە هۆكارەكەشی ئەمە بێت، كە ئەو چەمكە ئەزمونییە، نەوەك فەلسەفی. 

كەڵك  لە  ماركۆزەوە  الیەن  لە  فرۆید،  تیوری  هێنانی  بەكار  لە  الدان 

دەنوسێ »  ئەو  لە چەمكی سەركوتكردنیشدا جێگای سەرنج  وبایەخە.  وەرگرتن 

ئاماتۆرانەدا  لێكدانەوەیەكی  لە  سەركوت  وسەركوتگەرانە  دەستەواژەكانی 

ناوخۆیی  وشیارانەی  سەركوتكردنی  گوشار  و  رێگرەكان و  پرۆسە  لە  پێناسەیەكە 

 ودەرەكی، »)1( بەاڵم لە سیستەمی فرۆیددا سەركوتكردن لە چەمكی دینامیكی 

وشەدا، بە واتای سەركوتكراوی ناوشیارانەیە. بە بەكارهێنانی » سەركوتكردن » 

لە هەر دوونمونەی وشیارانە و ناوشیارانەدا، تێكڕای تایبەتمەندییەكانی بۆچوون  و 

تێگەیشتنی فرۆید لە سەركوتكردن  و ناوشیاریدا لە ناو دەچێت. لە راستیدا وشەی 

»سەركوتكردن » دوو واتای هەیە : واتای یەكەم، هەمان واتای باو  و برەودارە، 

واتە گوشار خستنەسەر، ئازاردان، یان دامركاندن  و لە ناو بردنە، واتای دوهەم: 

كە لە دەرونناسیدا لە الیەن فرۆیدەوە بە كار هاتوە )هەرچەند كە پێشتریش لە 

دەرونناسیدا بە كارهاتوە( واتە دووركردنەوەی شتێك لە زەینی وشیار«هەست«. 

ئەم دوو واتایە، هیچ پەیوەندییەكیان پێكەوە نییە. ماركۆزە بە بەكار هێنانی لێڵ 

تێك  دەرونشیكاری  ناوەندی  سەرەكی و  پێگەی  سەركوتكردن  وشەی  نادیاری   و 

هەر  كە  شێوەیەك  بە  دەكات،  وشەكە  واتای  دوو  هەر  بە  یاری  ئەو  دەدات. 

لە  دەروناسانەی وشەكە  واتای  ئەنجامدا  دەبەخشن  ولە  واتا  یەك  واتاكە،  دوو 

ناو دەچێت –فورمولێكی باش دۆزراوەتەوە، بە لێڵبوونی واتا، چەمكی سیاسی 

 ودەروناسانەی وشەكە تێكەڵدەبێت.

فرۆید  تیورییەكانی  لە  ماركۆزە  تێگەیشتنی  شێوازی  دیكەی  نمونەیەكی 

ماركۆزە  ژیانە.  غەریزەی  ژیان«  و  »جۆش  وخرۆشی  محافیزەكارانەی  چییەتی 

لەو بڕوایە دایە كە فرۆید هەمان چییەتی پاوانخوازانەی جۆش و خرۆشی ژیانی« 

بۆ غەریزەی مەرگ« یش بە كار هێناوە، بەاڵم لەوە دەچێت نەزانێ  كە فرۆید 
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دوای گومانەكانی لە كتێبی » بنەماكانی دەرونشیكاری » ئەنجامێكی پێچەوانەی 

چییەتییەكی  خاوەن  ژیان  خرۆشی  جۆش و  كە  شێوەیە  بەم  هێناوە،  دەست  بە 

محافیزەكارانە نییە.

جگە لەو وشانەی كە لە كتێبی »ئوروس  وشارستانییەت« دا بە كار هاتوون، 

بە  سەركوتنەكراودا،  كۆمەڵگەی  لە  نوێ   مرۆڤی  ئێدەئاڵی  كتێبەدا  لەم  ماركۆزە 

رەنگدانەوەی ئارەزوە سێكسیەكان بە تایبەت بۆچوونە سادیستی  وكوپرفیلیكەكان)2(( 

لەو  سەركوتنەكراودا  كۆمەڵگەی  لە  ماركۆزە  ئیدەئاڵی«   « راستیدا  لە  دەزانێ . 

بەهەشتە مندااڵنەیە دەچێت، كە تێیدا تێكڕای كارەكان وەك یاریین  وهیچ جۆرە 

ناكۆكی  وروداوێكی ناخۆشی جیدی بوونی نییە. )ئەو قەت باسی لە ناكۆكی نێوان 

گەڕانەوەیە  ئیدەئاڵە  ئەم   .) نەكردوە  ئوتوماتیكی  پیشەیی  ئیدەئاڵ  ورێكخراوی 

بۆ رێكخراوی لیبیدۆی منداڵی لە گەڵ ناڕەزایەتی دەربڕین  و هێرش كردنە سەر 

زاڵبوونی ئارەزوە سێكسیەكان زاوزێكان بە سەر خواست  وحەزەكانی پێشگەیشتنی 

شەهوەتی  دواكەوتنی  وشە  هەندێك  بە  كتێبەدا  لەم  زاوزێ .  قۆناغی  لە  بەر 

دەمی)بە دەم()1(، پاشی ) بەپاش()2(  و لە بەراورد لە گەڵ شەهوەتی زاوزێی 

كە  رەوایە  كاتێك  تەنها  سێكسی،  چێژی  كە  بنەمایە  ئەم  هاوسەری،  و  یەك 

ئامانج زاوزێ  بێت، ئاشكرا دەبێت. ماركۆزە بە هێرشی خۆی بۆ سەر زاڵبوونی 

شەهوەتی زاوزێ ، ئەم راستییە حاشا هەڵنەگرە پشتگوێ  دەخات، كە دامركاندنی 

ئارەزووە شەهوەتییەكان بە ئەندامی زاوزێ  هیچ پەیوەندییەكی بە مناڵبوونەوە 

نییە، ژن  و پیاو هەمیشە لە تێكەاڵو بوون چێژیان وەرگرتووە، بە بێ  ئەوەی 

هەمیشە لەم تێكەاڵو بوونە، مەبەستی زاوزێیان هەبووبێت. شێوازەكانی بەرگرتن 

لە دووگیانی)حاملەبوون( لە مێژوودا بوونیان هەبووە. لە الیەكی ترەوە ماركۆزە 

دەیەوێت ئەم خاڵە بخاتەروو كە بۆ ئەوەی الدانەكان –وەك سادیزم و كۆپرفیدا- 

ناتوانێ  زاوزێی لێبكەوێتەوە، لەم رووەوە لە رێگای ئاسایی  و سروشتییەوە »ئازادانە 

ترە« لە نزیكبوونە سێكسیەكان. لێكدانەوەی شۆڕشگيرانەی ماركۆزە، تایبەتمەندی 

نالۆژیكی  ونا شۆڕشگەرانەی ئەو دەشارێتەوە. ئەویش وەك هەندێك لە نوسەر  و 

هونەرمەندە پێشڕەوەكان، لە »دوساد«  و«مارینتی« یەوە تا هەنووكە. شەیدایی 

گەڕانەوە بۆ سەردەمی منداڵی، الدانەكان، وێرانگەری  و نەفرەت بووە. لێكدانەوە 
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 و ڕاڤەكردنی گەندەڵی لە ئەدەبیات  وهونەری كۆمەڵگە، هەروەها شیكردنەوەی 

زانستی ئەو دیاردانە گرنگە، بەاڵم بەشداری نوسەر  وهونەرمەند لە قبوڵكردنی 

گەندەڵی، كە خۆی خوازیاری گۆڕین  ولە ناو بردنیە بە كارێكی ناشۆڕشگيرانە لە 

قەڵەم دەدرێت.

خاڵی نزیك بەم پرسە، كە ماركۆزە لە »نارسیسۆس«)2( و »ئورفیوس«)3 

دەریدەخات، لە حاڵێكدا كە »پرومتوس«)4(كە )لە ڕوانگەی ماركسەوە شەریفترین 

شەهیدی مێژووی فەلسەفەیە( وەك پاڵەوان  و نموونەی سەرەتایی چاو لێدەكات. 

ئورفیك نارسیستیك نیشان  و هێمایەكە لە جیهانەكەی دیكە  و مەرگ. ئورفیوس 

بە گوێرەی نەریتە كالسیكەكان، پەیوەندی بە هاوڕەگەز بازییەوە هەیە. ماركۆزە 

دەڵێ  » من وەك نارسیس خۆشەویستی  و شەهەوەتی ئاسایی رەد دەكەمەوە  و 

ئەمە بۆ ئەوە نییە، كە باوەڕمەند  و پاك داوێن بم، بەڵكو مەبەستم ئەوەیە كە 

خۆشەویستی  و شەهوەتێكی زیاتر  و كامڵتر بە دەستبهێنم«. ئەویش وەك نارسیس 

لە هەمبەر دیسپلینی سەركوتكەری تێكەاڵوی سێكسی بە ئامانجی زاوزێ  ناڕەزایەتی 

ئەم  رەتكردنەوەی  نارسیستیك  ئورفیك  ئارەزۆ شەهوەتیانەی  ئەم  دەردەبڕێت. 

سیستەمەیە- سەرپێچی گەورە!؟. دیسان ئەم سەرپێچییە بە واتای خۆ دورگرتن 

لە جیابوونەوە، تایبەتییەكانیش لێكدەدرێتەوە، كە هەمان سەرپێچیكردن لەگەشە 

چێژی  ئەزموونی  هەروەها  خاك  دایك  و  لە  یەكجارەكی  جیابوونەوەی  كردن، 

سێكسیە )ئاسایی نە سادیستیك(.

سەرپێچی  ساحەتیدا  یەك  مرۆڤی  كتێبی  لە  كە  سەرسوڕمانە  )جێگەی 

گەورە بە تەواوەتی واتاكەی گۆڕدراوە، بە بێئەوەی هۆكارەكەی بەیان بكرێت، 

كە  چەمكانەیە،  ئەو  هێنانی  بەكار  لە  دورگرتن  خۆ  كتێبەدا  لەو  تازەكەی  واتا 

كەلەبەری نێوان ئێستا و داهاتوو پڕ دەكاتەوە(. روون  و ئاشكرایە كە ئەم ئیدەئاڵە 

دژی بۆچوون  ومەبەستی فرۆیدە لە گەشەكردن  و كامڵبوونی مرۆڤدا  و گرێدراوی 

تێگەیشتنی ئەوە لە خەمۆكی دەروونی و پەرێشانی دەروونی. ئەم ئیدەئاڵە رزگار 

بوونە لە دەسەاڵتی ئاروزووە سێكسیە زاوزێكان، هەڵبەت دژی ئەو ئازادیەیە كە 

رایش پێشنیاریكردوە  و هەنووكە مشتومڕی لە سەر دەكرێت. 

گۆڕانكاری  و  فرۆیدەوە  ڕوانگەی  لە  كە  نایەوێت سەرنجبدات  ماركوزە 
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دەمی  سێكسی  چێژی  ئاستی  بۆ  سەرەتاییەوە  خۆپەرستی  لە  لیبیدۆ  كامڵبوونی 

بەدەر  ڕادە  لە  سەركوتی  گرێدراوی  زا وزێ   دواتر  پاش( و  )بە  پاشان  دەم(  )بە 

چێژی  بوونی  بااڵ  بەرتری  و  كە  پێگەیشتنە  بیولۆژیكی  پرۆسەی  بەڵكو  نییە، 

سێكسی زاوزێی لێدەكەوێتەوە. لە ڕوانگەی فرۆیدەوە كەسی تەندروست كەسێكە 

چێژ  بوون  تێكەاڵو  نزیكی  و  لە  زاوزێ   و  پێگەیشتنی  ئاستی  گەیشتوەتە  كە 

توانای  بە  گەیشتن  سەر  لە  فرۆید  كامڵبوونی  سیستەمی  تێكڕای  وەردەگرێت. 

لە  ماركۆزە  الدانی  دژی  من  لیبیدۆیە.  گەشەی  دواین  كە  سێكسیە  تێكەاڵوی 

ئاستەكەی فرۆید نیم، بەڵكو نەتەنها دژایەتی ئەو هەاڵنە دەكەم، كە لە خراپ بە 

كار هێنانی مەبەستی فرۆیددا ئەنجامی داوە، بەڵكو ئەو الفانەش رەد دەكەمەوە 

كە دەڵێ بە پێداچوونەوەیەكی كەم  والوەكی نوێنەرایەتی فیكرەكانی فرۆید دەكەم. 

لە راستیدا ماركۆزە هەندێك تیوری دادەرێژێت، كە بە تەواوەتی دژی ئەندێشە 

نوسراوە  لە  بەكار هێنانی هەندێك رستە  بە  كارە  ئەم  سەرەكییەكانی فرۆیدە، 

 و گوتەكانی فرۆید كە دواتر البراون،  و بە لەبەرچاو نەگرتنی تەواوەتی پێگە، 

یان مەبەستەكانی ئەو ئەنجامدراوە. كەم تا زۆر ئەو بەاڵیە كە بە سەر فرۆیددا 

هێناویەتی بە سەر ماركسیشدا دەیهێنێت. هەر چەندە ئەم ڕەخنەیەش ئاراستەی 

ماركس دەكات، كە نەیتوانیوە راستی تەواو سەبارەت بە مرۆڤی نوێ  پەیدا بكات، 

ئامانجەكانی كۆمەڵگەی سوسیالیستی ئەو  بەاڵم بە گشتی خۆی وەك الیەنگری 

نیشان دەدات، بەاڵم نایەوێت دان بەوەدا بنێت، كە مرۆڤە نوێ  ) منداڵگەراكەی 

ئەو  ماركسە.  بەتواناكەی  بەهرەمەند  و  مرۆڤە  پێچەوانەی  تەواوەتی  بە  ئەو   )

مرۆڤەی كە دەتوانێت لە هەموو شتێك حەز بكات  و عاشقی تێكڕای شتەكانی 

دەور وبەری بێت. ماركۆزە لە خۆشەویست بوونی ماركس  وفرۆید لە نێو جیلی 

گەنجی ڕادیكاڵدا، بە مەبەستی سەرنجڕاكێش نیشاندانی بۆچوونە دژە ماركس  و 

فرۆیدییەكانی خۆی، سود لە مرۆڤی نوێ  وەردەگرێت.

چۆن دەبێ  بیرمەندێكی لێهاتووی وەك ماركۆزە بەم شێوەیە وێنەیەكی 

منەوە  ڕوانگەی  لە  ب��دات؟  دەستەوە  بە  دەرونشیكاری  لە  ب��راو  الرێ��دا  بە 

–ئەو  وروناكبیرەكانی  كە  حەزەیە  بایەخ  و  ئەو  گرێدراوی  پرسیارە  ئەم  واڵمی 

دیكە- بۆ دەرونشیكاری هەیانە. لە ڕوانگەی ئەوەوە دەرونشیكاری شێوازێكی 
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ئەزموونی نییە، بۆ پەردە هەڵماڵین لە ئارەزو  و خواستە ناوشیارەكانی تاك، كە 

دەمامكی لۆژیكی بوونیان بە سەر خۆدا داداوە،  و هەر وەها تیوریەكیش نییە 

كە سەرقاڵی هەڵسوكەوت  وخوو بێت  وروژاندنی ناوشیاری جۆراوجۆر بۆ كارە 

دەرونشیكاری  ماركۆزەوە  ڕوانگەی  لە  بدات.  نیشان  لۆژیكییەكان  رواڵەت  بە 

ژیان،  غەریزەی  مەرگ،  بە  سەبارەت  متاپسیكۆلۆژیكە)1(  ئەندێشەی  كۆمەڵێك 

پرسە سێكسیەكانی منداڵی و.... یەكێك لە دەستكەوتە گرنگەكانی فرۆید، هێنانی 

هەندێك لە پرسەكانە بۆ ناو چوارچێوەی توێژینەوەی ئەزموونی، كە پێشتر لە 

فەلسەفەدا بە شێوەیەكی داماڵراو لێكدەدرایەوە. ماركۆزە بە گەڕاندنەوەی ئەم 

پرسیارە بۆ ناو ئەندێشەی فەلسەفی، ئەم دەستكەوتەی فرۆیدی بە با دا.

جگە لە گروپی توێژینرەوانی چەپ، كە لە ڕێكخراوەكەی فرۆیددا مانەوە 

)كە پێشتر باسمان كردن( باسی چوار كەس لە دەرونشیكارەكان دەكەم، كە بە 

سەر  لە  زیاتریان  كاریگەریەكی  كردوە  و  بەشدارییان  سیستماتیكتر  شێوەیەكی 

كەسانی دیكە داناوە)دژبەرانی وەك ئادلەر، رانك و یونگ بە الوە دەنێم(.

»كارن هۆرنای« یەكەم كەس بوو كە لە دەرونناسی ژنان، كە لە الیەن 

فرۆیدەوە خرابووە روو، رەخنەی گرت  و دواتر شێوازێكی بونیادنا، كە بە بەالوە 

نانی تیوری لیبیدۆ  و پێداگری لەسەر هۆكارە كولتورییەكان، هەندێك بۆچوون  و 

ڕوانگەی سودبەخشی خستە روو.

» هاری ستك سالیۆن« لە داننان بە گرنگی كولتووریدا لە گەڵ هۆرنای 

دا كۆكە،  و لە چەمكە دەرونشیكارییەكەی خۆیدا، بە كەڵك وەرگرتن لە تیوری 

»پەیوەندی نێوان كەسەكان« تیوری لیبیدۆی فرۆید رەتدەكاتەوە. لە حاڵێكدا كە 

لە ڕوانگەی منەوە، تیوری ئەو سەبارەت بە مرۆڤ تا ڕادەیەك بەم راستییەوە 

كە مرۆڤی مۆدێلی ئەو، نوێنەری مرۆڤی لە خۆ بێگانەی هەنوكەییە، سنوردار 

دەبێتەوە، دەستكەوتی سەرەكی ئەو بۆچونەكەیەتی، سەبارەت بە جیهانی خەیاڵ 

 و پەیوەندی پرۆسەكان لە نەخۆشە توندەكاندا، بە تایبەت توشبوانی سكیزۆفڕنیا.

)1(

» ئەریك ئەریكسۆن« لە تیوری سەردەمی منداڵی  وكاریگەری كۆمەڵگە 

لە گەشەی منداڵدا خاوەن ڕۆلێكی گرنگە. ئەو بەم تویژینەوە لە سەر پرسەكانی 
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ناسنامە  و نوسینی بیوگرافی لوتر  وگاندی لە ڕوانگەیەكی دەرونشیكارانەوە، ئەم 

زانستەی پەڕەپێداوە. لە ڕوانگەی منەوە ئەو دەیتوانی لە بواری دەرونشیكاریدا 

پێشكەوتنی زیاتر بە دەست بهێنێت، بەاڵم لە قۆناغی بە دوادا چوونی توندڕەوانەی 

دەرئەنجامی تیوریەكانی خۆیدا مایەوە.

» مالنی كالین«  و رێبازەكەی بە خستنە رووی دژایەتیكردنی قووڵی لە 

الیەن مرۆڤەوە لە رێگای پیشاندانی لە منداڵدا، كارامەیی  ولێهاتویەكی گەورەی 

لە خۆی نیشانداوە. لە حاڵێكدا كە بەڵگەكانی ئەو و زۆربەی دەرونشیكارەكان 

تەنانەت، منیشی رازی نەكردوە، بەاڵم النی كەم تیورییەكانی ئەو دژە، ژەهرێكە 

لە هەمبەر خواستی عەقڵگەری كە لە بزوتنەوەی دەرونشیكاریدا بە شێوەیەكی 

بەر باڵو دەبینرا.

زۆرب���ەی  ن��ێ��وان  ل��ە  داب  ون���ەری���ت)2(  ب��ە  ملكەچبوون  خواستی 

تێر  و  بە  كە  دەبینییەوە،  قوتابخانەیەكدا  لە  خۆی  واتای  دەرونشیكارەكاندا 

كاریگەرترین  وگرنگترین  قوتابخانەیە  ئەم  چونكە  دەك��ەم،  شرۆڤەی  تەسەلی 

هۆكارە لە بزوتنەوەی دەرونشیكاریدا. قوتابخانەی دەرونناسی خۆ«من«Ego ئەو 

ئەوان  دامەرزێنرا،  لە دەرونشیكارەكانەوە  لە الیەن گروپێك  قوتابخانەیە)3( كە 

بە هاوكاری یەكدی سیستمێكیان دامەزراند، كە تەواوكەری تیوری كالسیك بوو، 

هەروەها دەستكەوتەكانی رابردویشان قبووڵدەكرد.

ناوی قوتابخانەكە ئەوە دەگەیەنێت كە دامەزرینەرانەكەی زیاتر سەرنجیان 

بە )خۆ( داوە  وپشتیانكردە ناوەندی سەرنجی فرۆیدەوە، واتە »ناخی مرۆڤ«. 

)چاالكییەكانی دژە عەقڵ كە وروژێنەری مرۆڤن، بەاڵم ناهوشیارانەن ». ئەم سەرنج 

دابەشكردنەكانی  كە  تایبەت  بە  هەیە.  برەوداری  شەجەرەیەكی  »خۆ«  بە  دانە 

فرۆید لە ژێر ناوی »ناخی مرۆڤ« بە من ومنی بااڵsuperego شوێنی دوو الیەنە 

بوونی سیستەمی كۆنی، واتە هەست و نەستی گرتەوە و چەمكی خۆ)من( بو 

بەچەمكێكی ناوەندی لە دەروون شیكاریدا. شارەزایی فرۆید لە لێكدانەوەی دەستە 

وشەكاندا، سەرەڕای هۆكارەكانی  و جەوهەری  زات  لە  ڕادەیەك  تا  واژەكاندا، 

دیكە بە دۆزینەوەی روخسارەكانی نەستی خۆ)من( كە تاڕدەیەك دابەشكردنەكانی 

ناونیشانی  بە  فرۆید  ئانا  بەرهەمەكەی  سەرنجڕاكێشترە.  رەتدەكاتەوە،  رابردو 



103

»من و میكانیزمەكانی بەرگری«)4(. 1964بوو بە خاڵێكی گرنگی سەلماندی ئەم 

الفە كە دەروون شیكاری من، بەاڵوبوونەویەكی ئورگانیكە و لە تیوری كالسیكی 

فرۆیدەوە سەرچاوە دەگرێت.

 دەرونناسەكانی )من( دوپاتی دەكەنەوە كە قەت نوسراوەكانی ئانا فرۆید، 

سەرەتاییەكانی  لێكۆڵینەوە  درێژەپێدەری  بەڵكو  نییە،  ئەوان  بەڵگەی  یەكەمین 

ئەو  س��ەرەڕای  بەهەرحاڵ  »من«.  ناوشیارەكانی  بەالیەنە  سەبارەت  فرۆیدە، 

قسانەی كە فرۆیدی كردە باوكی دەرونناسی )من(، پۆستی باوك بوونی ئەو بەو 

ئەندازەیەی كە هارتمەن وگروپەكەی الفی لێدەدەن، بەنرخ نییە. سەرەڕای ئەوەی 

كە فرۆید لە ڕادە بەدەر بایەخی بە »من » دەدا، بەاڵم دەرونناسی شیكردنەوەیی 

ئەو بەهەندێك خواستی ناوشیار كە وروژێنەری هەڵسوكەوتن گەمارۆ دراوە، لەم 

روەوە ئەو وەك دەرونناسی »دەرونی مرۆڤ » »ویژدان« مایەوە.

دەرونناسی »خۆ« )من( لە نامێلكەیەكدا كە هارتمەن، دامەزرێنەری ئەو 

رێبازە نوسیوەتی وسالێك دوای كۆچیدوايی فرۆید لە چاپدراوە، لەم ناميلكەیەدا 

بە  نوێ   سیستەمێكی  هارتمەن   .)5() گونجان  پێكەوە  خۆ وپرسی  )دەرونناسی 

بەباشی  ئەو  دەنێت.  بونیاد  گونجان  پێكەوە  بۆپرۆسەی  تایبەت  بایەخێكی 

ئامانجی توێژینەوەكەی خۆی روون دەكاتەوە: »دەرونشیكاری بە لێكۆڵینەوە لە 

سایكۆپاتۆلۆژی  ناسی و  دەروون  سنوری  لە  كە  ئەودیاردانەی  سەر خەسارناسی و 

Psycho-Pathology دان دەستیپێكرد. لەو كاتەدا كاری ئەم زانستە لە سەر »ناخی 

مرۆڤ » وخواستی غەریزی ورد دەبوەوە، بەاڵم ئێستا هیچ گومانێكم نییە كە 

دەرونشیكاری بە گوێرەی واتای بەرفراوانی وشە و بەگوێرەی تێگەیشتنی ئێمە لەو 

شێوازانەی كە بەرباڵوتر و قوڵتر و دیار ترن«)1(.دەرونناسیەكی گشتیە. 

چەمكی نوێی دەرونشیكاری، بە واتای دەرونناسی گشتی، دەرونناسەكانی 

)خۆ( ناچار دەكات، تا سەرنج بدەنە ئەو دیاردانەی كە دەرونشیكارانی ڕابردوو 

دەرونشیكاران  لە  كەم  رێژەیەكی  دواییەدا،  سااڵنەی  لەم  خستبوو،  پشتگوێيان 

هەندێك  كە  زەین،  ئورگانی  كاری  رەوت  وشێوازەكانی  واتە  پێداوە:  بایەخیان 

بنەمای  بوەتە  كە  تیزەی  ئەو  لێدەكەوێتەوە.)2(  گونجاو  وسازگاری  دەستكەوتی 

پەرپێدانی زیاتری دەرونناسی »خۆ« ئەمەیە، كە هەر جۆرە پێكەوە گونجانێك لە 
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گەڵ ژینگە، یان هەر جۆرە فێربوونێك لە گەڵ پرۆسەی پێگەیشتن دژ بە یەك 

نین. پەڕەپێدانی پێگەیشتن، مەبەست، تێگەیشتن لە بابەت، زمان، بیركردنەوە، 

بە سەرزەویدا، رۆیشتن  و هەر جۆرە  بیر هێنانەوە، گرتن، خۆكاش كردن  بە 

»خۆ«  دەرونناسی  نین.  یەك  بە  دژ  فێربوون  پرۆسەكانی  پێگەیشتن، هەروەها 

جنسییەكان«)3(  و  ئ��ارەزووە  لە  داماڵراو   « لیبیدۆی  ئیرادە  و  ڕۆڵی  سەر  لە 

هێزی وێرانگەری »داماڵراو لە هەڵچوون«)4( كە بە »خۆ« هێزیكاركردن  وئیرادە 

دڵنیا  واتای  بە  چەمكانە  ئەم  كە  حاڵێكدا  لە  دەكات.)5(  پێداگری  دەبەخشێت، 

ئیرادە  كە  دژە عەقڵەكان،  بە هێزە  فرۆید سەبارەت  بۆچوونەكانی  لە  نەبوونە 

دیاریدەكەن  و كاری »خۆ« سنووردار دەكەنەوە،  و سەبارەت بە« ناخ«  و«خۆ« 

الدانێكی بنەڕەتی زیاتریان هەیە. فرۆید وەك« مەنجەڵێك سەیری ناخ دەكات، كە 

هەمیشە لە حاڵی كواڵندایە«. »گیل«  و زۆربەی دەرونناسانی »خۆ« لەو بڕوایەدان، 

نەبێت«خۆ«  و  عەقڵگەراش  كە  هەرچەندە  شێوە  وبونیادێكە،  خاوەن  ناخ  كە 

ناخ ئیدی دژی یەكدی لە قەڵەم نادرێن، بەڵكو پێكەوە گرێدراون. لەم رووەوە 

دەتوانین بگەینە ئەو ئەنجامەكە دووالیەنە بوونەكان لە ڕوانگەی فرۆیدەوە لە 

نێوان چێژ  وبنەچەی راستیدا، هێزە جم وجۆڵ دار  وپابەندەكان  و پرۆسەی یەكەم 

 و دووهەمیش، پێكەوە گرێدراون. ئەمانەش وەك » ناخ«  و«خۆ« لە گەڵ ئەو 

زنجیرە پلەی هێز  وبونیادانەدا گرێدراوە، كە لە تێكڕای ئاستەكاندا خاوەن زنجیرە 

پلەن. بە گریمانەی گرێدراوی  و زنجیرە پلە توخمی دیالیكتیك لە بۆچوون  و 

تیورییەكانی فرۆیددا لە ناو چووە. ئامانجی سەرەكی فرۆید لەم نموونەیەشدا، 

وەك نموونەكانی دیكە نیشاندانی ناكۆكی لە نێوان دژبەرەكان  ودیاردە نوێيەكانی 

سەرچاوەگرتوو لە ناكۆكییدایە. ئەم شێوازەی دیالیكتیك بیركردنەوەیەكی تیوریك 

دەخاتەروو، كە بە گوێرەی ئەوە، چەمكی ناكۆكی نێوان دژبەرەكان شوێنی خۆی 

بۆ گەشە كردن لە نێو ڕێكخراوی زەنجیرە پلەدا چۆڵ دەكات.

تایبەتمەندی پێكەوە گونجانی دەرونناسی »خۆ« لە پێداچوونەوەی دوبارەی 

فرۆید بە دەرونناسی »خۆ«دا باشتر  و شەفافتر لەم خاڵە تیوریكانە نیشاندراوە. 

فرۆید ئامانجی خۆی بۆ چارەسەركردن  و گەشەی مرۆڤ بە هەندێك فۆرمولی 

بوێرانە  و شاعیرانە دەخاتەروو:
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» لە هەر شوێنێك كە ناخێك هەبێت، »خۆ«یەكیش بوونی هەیە ». ئەم 

ڕستەیە نیشاندەری باوەڕی فرۆید بە عەقڵ  و لۆژیكە  و هۆكاری پراكتیزەكردنی 

بەاڵم  هەستەوەیە،  هوشیاركردنەوەی  رێگای  لە  مرۆڤ  ئازادكردنی  شێوازی 

هارتمەن دەڵێ  كە لە گوتەكانی فرۆید بە زۆری خراپ كەڵك وەردەگیردرێت : 

»... ئەوە بەم واتایە نییە، كە هەمیشە مرۆڤێكی عاقڵ بوونی هەیە، یان رەنگە 

چارەسەری  ئامانجێكی  كولتوری  ومێژوویی وئ  رەوتێكی  بەڵكو  هەبێت،  بوونی 

دەخاتەروو »)1(.

كە  خاڵە  ئەم  رادیكاڵ.  ئامانجی  لە  پوزەتیڤە  وەرگێڕانێكی  گوتەیە  ئەم 

قەت مرۆڤێكی بەتەواوەتی عەقڵگەرا بوونی نییە و بوونی نابێت، وەسفكردنی ئەو 

خواستەیە كە، بە پشتبەستن بە وشەی »بە تەواوەتی »، دەبێتە راستی رەها. 

نەبووە،  كامڵبوونی خۆ  زۆری  بوو، النی  گرنگ  فرۆیدەوە  ڕوانگەی  لە  ئەوەی 

بەڵكو«ئاستی گونجاو« ی مرۆڤێكی تەواوە. ئەو بنەمایەكی » نەریتی » دامەزراند، 

كە بە گوێرەی تیوری مرۆڤ بوو، واتە مرۆڤ دەبێ  هەوڵ بدات تا لە ئاستی 

گونجاودا« خۆ« لە شوێنی » ناخ« دا بنێت، چونكە هەرچەندە لەم هەوڵدانەدا 

سەركەوتن بەدەستبهێنێت، كەمتر توشی خەمۆكی دەروونی  و نەخۆشیەكانی دیكە 

روون  پوزوتیڤیستەكان  فرۆید  وفەیلەسۆفە  نێوان  ناكۆكی  كە  لێرەدایە  دەبێت. 

دەبێتەوە. فرۆید پەیوەندی و پێوەرێك بۆگەشە  و كامڵبوونی مرۆڤ دیاری دەكات، 

لە حاڵێكدا كە پوزەتیڤیستەكان قسەكانی فرۆید وەك ڕەوتێكی مێژوویی لەقەڵەم 

لەوێوە  دەبێ   وشە  كە  ئەو-  گوتەكەی  پێوەری  جەوهەری  لە  نكۆڵی  دەدەن. 

كونتڕۆڵبكرێت-دەكەن.

بە  سەبارەت  هارتمەن،  گوتەی  لە  ڕیفورمخوازانە  خواستە  ئەم  هەر 

چەمكی تەندروستی دەروونیشدا بەرچاو دەكەوێت. ئەو كەسانەی كە سەبارەت 

ڕەخنە  دەردەبڕن،  روەكی  باش«بۆچوونی  هەرە  تەندروستی   « نیشانەكانی  بە 

كە  جۆرا وجۆرانەی،  كەسایەتییە  ئەو  ئەوان  كە  لێدەدات  ئەوە  الفی  دەكات  و 

الیەنی  لە  كە  لە خەڵك  گروپێك  دەدرێن  و  قەڵەم  لە  تەندروست  كرداری  بە 

كۆمەاڵیەتییەوە پێویستن، لەبەرچاو ناگرن. 

لێڵی  و  بەو  »ك��رداری« چییە؟ هارتمەن  واتای  س��ەرەوەدا  لە قسەكانی 
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مشومڕەكانی  جێی  پرسە  لە  یەكێك  هەیە،  بوونی  قسەكانیدا  لە  كە  نادیارییە 

ئێمە، لە بەر چاو ناگرێت، ئەمە هەمان دووالیەنە بوونی تەندروستی دەروونە. 

یەكێك لەم دوو واتایە ئاماژە بە كاری سیستەمی دەروونی بە گوێرەی گەشەی 

ناوەند  چونكە  دەبەم،  ناو  هومانیستی«   « بە  واتایە  ئەم  من  دەكات.  گونجاو 

 وسەنتەرەكەی مرۆڤە. فورمولی فرۆید سەبارەت بەوەی كە خۆشەویستی نیشانەی 

ئاماژە بەم خاڵە دەكات، كە  تاڕادەیەك گشتییە، بەاڵم بە روونی  تەندوستییە، 

یا  نییە.  تێدا  تەندروستی  نەفرەت  ووێرانگەری خۆشەویستی  لە  لێوانلێو  كەسی 

خود فرۆید ئەو كەسە بۆ قۆناغی ئانالی-سادیستیك دادەبەزێنێت و بە تەندروست 

لە قەڵەمی نادات، بەاڵم ئایا كەسێكی وەها لە كۆمەڵگەیەكی تایبەتدا، ناتوانێت 

پیشەیەكی هەبێت و ئەركەكانی جێبەجێبكات ؟ ئایا كەسی سادیست لەسیستەمی 

دەبڕێت  دەر  كە خۆشەویستی  كەسێك  نەبویان  كارامەو سودبەخش  نازییەكاندا 

لەو سیستەمەدا، بە ناسازگار لە قەڵەم نەدەدرا ؟ ئایا كەسێكی لە خۆبێگانە بە 

هەستی خۆشەویستی، كەم وناسنامەی زیاترلە كەسێكی هەستیاروسۆزدار شایستەی 

تەندروستی  بە  سەبارەت  وتووێژ  لە  نییە؟  هەنوكەیی  تەكنولۆژیكی  كۆمەڵگەی 

واتا  دووهەمیدا،  واتای  لە  تەندروستی  چەمكی  نەخۆشدا،  كۆمەڵگەیەكی  لە 

كۆمەڵناسییەكەی بەكار دێت، كە مەبەست سازگار بوونە لە گەاڵ كۆمەڵگەدا. پرسی 

راستەقینە لێرەدا ناكۆكی نێوان تەندرستی مرۆڤ  وتەندروستی كۆمەڵگەیە. رەنگە 

كاربكات،  رێكوپێك  بە شێوەیەكی  نەخۆشدا  كۆمەڵگەیەكی  لە  بتوانێت  كەسێك 

چونكە بەناومرۆڤێكی نەخۆشە. لەم رووەوە وشەی«كرداری« ئەوە دەگەیەنێت، 

كە لەروانگەی كومەڵگەوە سەبارەت بە كەسێیەتی داوەری دەكرێت، بەاڵم تاك 

لەالیەنی دەرونشیكارییەوە داوەری لە سەر دەكرێت.

هارتمەن لێرەدا گرنگترین  وڕادیكاڵترین توخمی سیستمی فرۆیدی بە الوە 

ناوە: ڕەخنە گرتن لە داب و نەریتە ئاكارییەكانی توێژی ناوەڕاست  و ناڕەزایەتی 

دەربڕین بە ناوی گەشە  وكامڵبوونی مرۆڤ. ئەو بە جیاكردنەوەی تەندروستی« 

مرۆڤ«  و » كۆمەڵگە« لە یەكدی  و نكۆڵی ناراستە وخۆ لە زیانناسی كۆمەاڵیەتی لە 

هەمبەر فرۆید وەستاوەتەوە، كە باسی » خەمۆكی دەروونی هاوبەش«  و »زیانناسی 

كۆمەڵگە شارستانییەكان » دەكات. هارتمەن ئاگای لەوە نییە كە سەركوتكردنی 
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ئارەزۆ سێكسیەكانی توێژی ناوەڕاستی چەرخی« ڤیكتوریا« تەندروست« نەبووە. 

چونكە توێژی ناوەڕاست بۆ كۆ كردنەوەی سامان، دژی چێژ  و دژی بەكارهێنان 

 19 سەدەی  ئابوری  بۆ  كە  سەرمایە  كەڵەكەكردنی  بۆ  كۆمەڵگە  بونیادی  وەك 

مرۆڤەوە  ناوی  بە  فرۆید  لە خۆگرتبوو.  كۆمەاڵیەتیان  بوو، خوویەكی  پێویست 

قسەی دەكرد و رەخنەی دەگرت لە سەركوتكردنی نەریتیی ئارەزووە سێكسیەكان 

كە نەخۆشی دەرونی لێدەكەوێتەوە.

ئ��ارەزوە  سەركوتكردنی  گرفت،  ئیدی  20دا  س��ەدەی  ناوەڕاستی  لە 

سێكسیەكان نییە، چونكە لە گەڵ گەشەكردنی كۆمەڵگەی بەكارهێنەر » سێكس« 

بەشێكی  جنسی  بەختەوەری  خواستی  بەكارهێنەری،  و  كااڵیەكی  بووەتە  خۆی 

مۆدێلی بەكارهێنانە، كە شایستەی ئابوری كۆمەڵگەی سیبرنتیكە: لەم كۆمەڵگەیەدا 

هەندێك خواست  و غەریزەی دیكە سەركوت دەكرێن: وشیاری كامڵ، ئازادی، 

خۆشەویستی. لە راستیدا ئەگەر خەڵك، مرۆڤی تەندروست بوون زیاتر دەیانتوانی 

ڕۆڵە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان جێبەجێبكەن دژی كۆمەڵگەی نەخۆش ناڕەزایەتیان 

كە  بوون،  ئابووری  كۆمەاڵیەتی- و  گەلێكی  گۆڕانكاری  دەردەبڕی  و چاوەڕوانی 

بتوانێ  دووالیەنە بوون لە نێوان تەندروستی لە واتای كۆمەاڵیەتی  و تەندروستی 

مرۆڤایەتیدا كەم بكاتەوە.

فرۆیددا،  سیستمی  لە  جیدییە  پێداچوونەوەیەكی  »خۆ«  دەروونناسی 

پێداچوونەوەیەك، لە جەوهەری ئەو سیستمەدا نەك لە چەمكەكانیدا. ئەم جۆرە 

پێداچوونەوەیە چارەنووسی هەر تیورییەكی ڕادیكاڵە. »بڕوای نەگۆڕ« بەرنامەكانی 

پەروەردەی لە شێوەی سەرەتایی خۆیدا هێشتوەتەوە  و لە دەستدرێژی  و ڕەخنە 

دەیپارێزێت، بەاڵم هەر ئەوانەی دووبارە لێكداوەتەوە، هەندێك شتی نوێی پێ 

زیاد دەكات، لە حاڵێكدا كە الفی ئەوە لێدەدات ئەم زیاد كردنانە گوتەی سەرەكیین. 

ئەم شێوازەی پێداچوونەوە جەوهەری پەروەردەی سەرەكی تووشی گۆڕان دەكات. 

جۆرێكی دیكەی پێداچوونەوە، كە پێشنیار دەكەم ناوی دیالیكتیكی لێ بنرێت، 

پێداچوونەوەیە لە ریزبەندییە« كالسیكەكان » بە پاراستنی جەوهەرەكەیانەوە. لەم 

پێداچوونەوەیەدا هەواڵ دەدرێت كە جەوهەری پەروەردەی سەرەكی لە رێگای 

ئازاد كردنییەوە، لە مەرجی بوونەوەی ) شەرتی بوونەوە( كاتی،  وسنووردار كردنی 
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گریمانە تیوریكییەكان بپارێزرێت، هەروەها هەواڵ دەدرێت، تا ناكۆكییەكانی نێو 

تیوری كالسیك بە شێوازی دیالیكتیك چارە سەربكرێت و تیوری لە پرۆسەی بە كار 

هێنانی لە پرسە نوێ  ئەزمونییەكاندا چاك بكرێت.

بێت كە دەرونناسی  ئەرك  بە  پێداچوونەوە سەبارەت  گرنگترین  رەنگە 

»خۆ« ئەنجامی نەداوە. ئەم دەرونناسییە »ناخی« كامڵنەكردوە، بەم واتایە كە لەو 

شتەدا كە ناوەندی سیستمی فرۆیدە بەشداری نەكردوە.  و ئەمە »زانستی دژە 

عەقڵە«)1(.  ودیسان لە پەرەپێدانی ئاگاهی ئێمە بۆ پرۆسەكانی ناوشیار، دژایەتی، 

خۆراگری،  ولۆژیكیكردن  و گواستنەوەكان هیچ رۆلێكی نەبووە. 

 وە تەنانەت لەوەش گرنگتر ئەمەیە، كە دەرونناسی »خۆ« لە چوارچێوەی 

خۆیشیدا شرۆڤە كردنی ڕەخنەگرانەی ئازادكردنی بە كار نەهێناوە. ئەو مەترسییە 

ناسینی  لە  ناتەوانی  رێگەی  لە  زیاتر  دەكات،  مرۆڤ  لە  هەڕەشە  كە  گەوریە 

تایبەتمەندی ساختەی »عەقڵی تەندروست«)1( یان شعوری گشتییەوەیە. 

زۆرینە هێشتا كۆنە پەرەست  و فیكرگەرا ماونەتەوە، شعووری گشتی بە 

عەقڵ لە قەڵەم دەدەن. دەرونناسی ڕادیكاڵی »خۆ« دەبێ  توێژینەوەی رەخنەگرانە، 

سەبارەت بە ئاگاهی كۆمەاڵیەتی لە بەر چاو بگرێت  و بە ئامانجی سەرەكی خۆی 

نەكردوە،  ڕادیكاڵەكانەوە خەریك  توێژینەوە  بە  بەاڵم خۆی  بدات،  قەڵەمی  لە 

بەڵكو تەنها لە چوارچێوەی ئەندێشەی داماڵراویەتی  و میتاسایكۆلۆژیدا ماوەتەوە، 

كە هیچ شتێك بە زانیاری كلینیكی  و دەرونناسی كۆمەاڵیەتی ئێمە زیاد ناكات.

پەروەردە،  لە هەڤهاتن،  لۆژیكی  لە سەر الیەنەكانی  دەرونناسی »خۆ« 

ویست و... پێداگری دەكات.) ئەم تێگەیشتنە نەریتییە ئەم خاڵە لە بیر دەكات، كە 

مرۆڤی ئەم چەرخە لە نەبوونی كاریگەری خۆی لە سەر داهاتوو ئازار دەبینێت 

 و پەروەردە لە باتی ئەوەی وشیاری بكاتەوە، بە زۆری لە وشیاربوونی خۆیشی 

تێیدا هەندێك  كە  توێژینەوە  لە  گرنگە  بوارێكی  ئەمە  كەمدەكاتەوە.( هەڵبەت 

باش  بە شێوەیەكی  دیكە  بوهلر  و هەندێكی  یونسكی،  پیاژە،  توێژینەری وەك 

لە »خۆ«دا  دەزانین«لیبیدۆ«  ئێمەش  گوتەیە كە  بەم  بوهلر  بەشدارییان كردوە. 

نییە، بەڵكو لە سیستەمی مرۆڤدایە، رێزێكی ئاكادمیكی بە دەرونشیكاری بەخشی. 

بەم دانپێدانانەی ئەوان هەندێك لە زێدەڕەوییە تیوریكییەكانی دەرونشیكاری كەم 
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بویەوە، بەاڵم هەندێك لە بیركردنەوەكانی ئەم توێژینەرانە، تەنها بۆ كەسانێك 

نوێن كە لەو بڕوایەدان تیوری لیبیدۆ هەموو شتێك دەخاتەروو.

پێداچوونەوە لە دەرونناسی »خۆ« تەنها بە توێژینەوەی دەرونناسی سازگار 

بوون)2( )پێكەوە گونجان( كە خۆی لێكدانەوەیەكی زانستی كۆمەاڵیەتی سەدەی 

گەڕانەوە  هۆكاری  دەستپێناكات.  رۆژئاوایە،  كۆمەڵگەی  بیستەم  وجەوهەری 

 وبایەخدان بۆ پێكەوە گونجان لە چەرخی نیگەرانییەكان  وگونجانی جەماوەریدا 

بە باشی دەرك دەكرێت، بەاڵم ئەم گەڕانەوەیە نابێتە هۆی پێشكەوتنی تیوری 

گونجان  پێكەوە  ڕاستیدا  لە  كاریگەرە.  پاشكەوتنیدا  لە  بەڵكو  دەرونشیكاری، 

 وسازگاری، جۆش وخرۆش  وجم وجۆڵی، كە ماوەیەك هۆكاری كاریگەری كولتووری 

هەنوكەیی بوو، بێكاریگەر كردوە.

بۆچی  راستە،  من  شرۆڤەكەی  ئەگەر  ڕوو،  بخرێتە  پرسیارە  ئەم  دەبێ  

دوور  خۆ  لە  دەرونناسەكانی«خۆ«یان  دەرونشیكاری،  بزوتنەوەی  رێبەرانی 

پێداچوونەوەخوازەكاندا  لەگەڵ  كە  ك��ارەی  ئەو  كوت  ومت  نەخستوەتەوە؟ 

نێو  لە  قوتابخانەیەك  بە  بوو  »خۆ«  دەرونناسی  پێچەوانەوە  بە  ئەنجامیاندا.  و 

پۆستی  بۆ  هارتمەن  هەڵبژاردنی  بە  راستییە،  ئەم  دەرونشیكاریدا،  بزوتنەوەی 

سەرۆكی » یەكیتی ناونەتەوەیی« لە ساڵی 1951دا بە شێوەیەكی هێمایی قبووڵكرا. 

»خۆ«  دەرونناسەكانی  الیەكەوە  لە  دووالیەنەیە.  پرسیارە  ئەم  واڵمی 

ناوی  بە  خۆیان  بڕوانامەكانی  بە  بەستن  پشت  بە  خۆیان  ڕاستی  دەیانەویست 

بەرچاو،  دەهاتە  وا  ترەوە  الیەكی  لە  بسەلمێنن.  راستەقینەكان«  فرۆیدیستە   «

گونجان  بە  سەبارەت  رەسمییان  دەرونشیكاری  گشتییەكانی  خواستە  ئەوان  كە 

 وشایستەیی رێزلێنان دابینكردبوو. زانیاری  و تواناكاری دەرونناسەكانی »خۆ« بە 

ڕواڵەت بەرەكەت  وخێرێكی گەورە بوو، بۆ ئەو بزوتنەوەیە كە هۆكاری هەبوونی 

خۆی لە دەستدابوو، بەرفراوانبوونی سودبەخشی« دەرونناسی ناخی« لە بیركردبوو 

 وبە دوای ناساندنی تیوریكدا دەگەڕا. دەرونناسی »خۆ« واڵمێكی هەرەباش بوو بۆ 

قەیرانی دەرونشیكاری. ئەم هیوایە بۆ ئەمە بوو، كە هیوای پێداچوونەوەی ڕادیكاڵ 

 و سودبەخش كە دەبێتە هۆی گێڕانەوەی توانا سەرەكییەكانی دەرونشیكاری بە 

الوە نرابوو. 



110

دیسان هەندێك شتی نائاسایی سەبارەت بە قەبووڵی دەرونناسی »خۆ« 

لە  یەكێك  ناخت«   « هەیە.  بوونی  »ئەرزەدۆكسەكانەوە«  زۆرب��ەی  الیەن  لە 

دەرونشیكارە لێهاتووەكانی ئەرزەدۆكس، ڕەخنەیەكی لە دەرونناسی گرتووە،كە لە 

ڕەخنەكانی من دەچێت. ئەو لە سەمپۆزیۆمێكدا سەبارەت بە«كاریگەری بەرانبەر 

لە كامڵ بوونی خۆ  وناخدا« دەڵێ  :« هەوڵدان بۆ بەرز كردنەوەی دەرونشیكاری 

بۆ ئاستی دەرونناسی گشتی... بەو شێوەیە كە هارتمەن، سۆسور  و كەسانی دیكە 

مەبەستیان بوو، لە ڕوانگەی منەوە هەنگاوێكە بەرەو دواوە، ئەگەر ئامانجەكەی 

شێواز ناسی بێت«. هەرچەندە كە من لە گەلێك بواردا دژی ناختم)1(، بەاڵم 

لەم بارەیەدا كە قوتابخانەی دەرونناسی لە جەوهەری دەرونشیكاری پاشەكشەی 

كردوە هاوڕام.

سەرەڕای هەندێك ئاماژەی نارەحەتكەر، دەرونشیكاری لە حاڵەتی لە ناو 

چووندا نییە. بەاڵم دەتوانین چاوەڕوانی مردنی بین، مەگەر ئاراستەكەی گۆڕانی بە 

سەردا بێت. مەبەست لە » قەیرانی دەرونشیكاری«ئەمەیە. وەك هەر قەیرانێكی 

دیكە لەم بارەیەوە دوو الیەن بوونی هەیە: لە ناو چوونی وردەوردەیی، یان 

نوێكردنەوەیەكی داهێنەرانە. بە شێوەیەكی روو لە زیاد بوون ئاشكرا دەبێت، كە 

قەیرانی هەنووكەیی مرۆڤایەتی پرسێكە كە پێویستی بە تێگەیشتن  و چارەسەری 

لەم  دەتوانێت  دەرونشیكاری  هەیە  و  مرۆڤ  پەرچەكرداری  لە  قووڵ   وئاگاهی 

لە  حەزی  ڕاستی  بە  كەسێك  ئەگەر  دیسان  بگێڕێت.  گرنگ  ڕۆڵی  بارەیەدا 

توێژینەوە بێت، دەرونشیكاری گۆڕەپانێكی گونجاوە كە لە زیندەوەرناسی  و فیزیا 

كەمتر نییە. بەتایبەت بۆ ئەوانەی كە دەتوانن توانایی كاریگەری  و بیركردنەوەی 

رەخنەگرانە، لەگەڵ تواناكاری وردبینی پرۆسە دەرونییەكان تێكەاڵو بكەن.

كاتێك  دەرون��ش��ی��ك��اری،  داهێنەرانەی  نوێكردنەوەی  دەرئ��ەن��ج��ام، 

ببێت  ودوبارە  زاڵ  خۆدا  پوزوتیڤیستی  گونجانی  سەر  بە  كە  ئەنجامدەدرێت 

ئەم  ڕادیكاڵ دەركەوێتەوە.  تیورییەكی ڕەخنەگرانە  ورۆحێكی هۆمانیستی  وەك 

دەرونشیكارییە چاوپێداخشێندراوە  وچاكبووە، تا قواڵیی نەست دزەیكردوە  ورەخنە 

دەگرێت لە تێكڕای داب  ونەریتە كۆمەالیەتییەكان كە مرۆڤیان گەمارۆ داوە  ولە 

شێوەی خۆی دوریان خستوەتەوە. یەكێك لە ئامانجەكانی ئەم دەرونشیكارییە ئەو 
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بگونجێنن،  كۆمەڵگەدا  لە گەڵ  پێداویستییەكانی مرۆڤ  دەتوانن  كە  پرۆسانەیە، 

دەرونشیكارییەكی  كە  تایبەت  بە  لێبكەن،  كۆمەڵگە  وەك  مرۆڤ  ئەوەی  نەك 

وەها، دیاردە دەروونناسانەكان كە نەخۆشینەكانی كۆمەڵگەی ئەم چەرخەیە، وەك 

: لە خۆ بێگانەیی، نیگەرانی، تەنیایی، ترس لە هەستی قوواڵ، نەبوونی چاالكی 

 ونەبوونی شادی لێك دەداتەوە. ئەم نەخۆشینانە لە دەرئەنجامی سەركوتكردنی 

تیوری  هەبووە،  و  گرنگیان  رۆلێكی  فرۆیددا،  سەردەمی  سێكسیەكانی  ئارەزوە 

ناوشیارەكانی  الیەنە  لە  كە  دابرێژرێت،  شێوەیەك  بە  دەبێ   دەرونشیكاری 

نەخۆشینە باسكراوەكان  وهەلومەرجی چارەسەر كردنیان، لە كۆمەڵگە  وبنەماڵەدا، 

كە سەرچاوەی ئەو نەخۆشینانەن تێبگات.

بە تایبەت دەرونشیكاری لە سەر »زیان ناسی ئاسایی«  و سكیزۆفرنیای 

درێژخایەن  وسوك، كە بەرهەمی كۆمەڵگەی سیبرنتیك  وتەكنۆلۆژیكی هەنووكە 

 وداهاتوە، لێكۆڵینەوە دەكات.

واتای سیستەمی  بە  ئەم وشەیە  ئاژەاڵندا«.  ماشێن و  cybemticsل��ە   )1(

پەیوەندی  بە  كۆنەكانە.  كارە  بۆ  گەڕانەوە  یان  یەكدی  لە  بەرانبەر  كاریگەری 

بەشە جۆرا وجۆرەكانی ماشێنیش سیبرنتیك دەڵێن. لە تێكڕای ئەو بوارانەدا كە 

تایبەت  بە  دێت.  كار  بە  هەیە،  بوونی  دیسپلین  كار  و  بەرانبەری  كاریگەری 

لە بوارەكانی هونەری،پزیشكی، دەرونناسی و.... ئەم وشەیە لە الیەن نوربرت 

 وینرەوە Norbert winer بەم شێوەیە پێناسە كراوە »توێژینەوەی سیستەمەكانی 

فەرماندەر  وپەیوەندی لە نێو ماشێن و ئاژەاڵندا«. 
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