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پهیوهندیی عهشق و بێئاگایی له دهروونشیكاریدا

نووسین :ڕێناتا سالێكڵ
وهرگێڕان :ڕوشدی جهعفهر

یاداشتی وهرگێڕ
لهههههههه ئوسهههههههتوورهی التینیهههههههداد كیوپیهههههههدی واوهنهههههههدی

شهویسهههههههتی كهههههههه هاوتهههههههای

"ئیرۆس"ههههههههههی ی نانییهكانهههههههههه) بهههههههههه چهنهههههههههدین شهههههههههێوه وێنههههههههههی كێشهههههههههراوهد وێنهیههههههههههكی

بهههههههههرباڵویان كیوپیههههههههده بههههههههه چاوبهسههههههههتراوی و لههههههههه حاڵێكههههههههدا كههههههههه تیههههههههر و كهههههههههوانێكی
بهدهسههههههههتهوهیه :وهك بڵێیهههههه هت كاتێهههههه ه

كیوپیههههههههد "تیرێكههههههههی عهشههههههههق" دههاوێژێههههههههتد هههههههههی

ه كهههههارێكی ئاگایانهههههه و مهههههالوو لهههههه پشهههههت ئههههههم كهههههارهوە نییههههههد عهشهههههق پانتهههههایی بێئاگهههههایی

و كههههههوێری و چاوبهسههههههتهكانه .واتههههههه مهسهههههههلهی پێكبهسههههههتنهوهی عهشههههههق و كههههههوێری بههههههه

مانهههههههها مهجازییهكهههههههههی) هێجگههههههههار ك نهههههههههد ڕهگوڕیشهههههههههیهكی ئوسههههههههتوورهیی ههیههههههههه .لههههههههه

سههههههههردهمه نوێیهكانیشهههههههداد ویسیهههههههام شكسههههه ه یر وهك ئوسهههههههتادی ترا یهههههههدیا و ك میهههههههدیاكانی
عهشههههههقد لههههههه چهنههههههدین جێههههههدا ڕاسههههههتهو

و ناڕاسههههههتهو

لههههههه بههههههارهی كههههههوێریی عهشههههه ی

نووسههههههههیوهد دهربڕینههههههههی ناسههههههههراوی "عهشههههههههق كههههههههوێره" دهلههههههههاودهق الی وی ههیههههههههه وهك

ئهههههههوهی سههههههالێكڵی

لهههههههم دهلهههههههدا دهپهر ێتههههههه سهههههههری) .ڕێناتهههههها سههههههالێكڵد هیسهسههههههوو د

ك مهههههههڵناس و دهروونشههههههیكاری سههههههس ینید لێههههههرهدا بههههههاس لههههههه چهنههههههد ڕهههنههههههدێكی كههههههوێری
لهههههههه عهشههههه ه دا دهكههههههها  :ئایههههههها

پهیوهندییههههههههك لهههههههه نێهههههههوان عهشهههههههق و بێئاگهههههههایی یهههههههان

نههههههههزانین)دا ههیهههههههه؟ ئایههههههها بێئاگهههههههایی پێشهههههه هرجی عهشهههههه ه؟ ئایههههههها ئههههههههم پهیوهندییهههههههه لهههههههه
دونیهههههههههای هاوچههههههههههرخ بهتایبهههههههههه

لهههههههههه

رئهههههههههاوا)دا چیههههههه هی لههههههه ه ههههههههههاتووه؟ ئههههههههها
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لهدهسههههههت وونی بێئاگههههههایی نابێتههههههه ههههه ه ی لهدهسههههههت وونی عهشهههه ه ی ؟ ئایهههههها بێئاگههههههایی لههههههه

عهشهههههه ه دا

پهیوهندییهههههههههكی بههههههههه هههههههههنتازیا شه سههههههههییهكانهوه ههیههههههههه؟ كاتێهههههه ه

دهگ ڕێهههههت بههههه ڕق یهههههان بهههههه پێ هوانههههههوهد بێئاگهههههایی

ڕۆڵێكهههههی تیههههها دهگێڕێهههههت؟ كهههههاركرد

و وهزیفهههههههی بێئاگههههههایی لههههههه كهههههه ی ئهههههههم پهیوهندییانهههههههدا چییههههههه؟

دهكا

دهستئهن هست
ههڵبههههههه

مان له شتێ

عهشههههههههق

شههههههتێ

بێئاگا بكهین؟

وامههههههان لهههههه

لێههههههرهدا بێئاگههههههایی میكانیزمێكهههههه و ڕۆڵههههههت ڕ فه ههههههت هههههه نتازیا دهفێڕێهههههه

دواجههههههار دهشههههههێت لێكهههههههوتی نهههههههرێنی یههههههان ئهههههههرێنیی ههههههههبێتد ههههههههروهها دهكرێههههههت لههههههه

بههههههارهی بێئاگههههههایی دهستئهن هسههههههتی
شههههههتێ

بههههههدوێیند واتههههههه كهسههههههێ

بههههههه دڵنیاییهههههههوه دهزانێههههههت

وا نییهههههههد كهههههههچی وا هههه ه ی دهنوێنێههههههت كههههههه وایههههههه :ج رێهههه ه

ریههههههودانی لایسكهههههههر .سههههههالێكڵ لههههههه تهههههههوهری ك تاییههههههدا بهتایبههههههه

لههههههه ریو ههههههواردن و

ئههههههاوڕ لهههههههم بێئاگاییههههههه

دهستئهن هسهههههههته دهداتههههههههوهد كهههههههاركرده دهروونهههههههی و ڕهمزییهكههههههههی دهپشهههههههكنێت .سهههههههالێكڵ
شههههههههرۆ هیهكی نههههههههاوازه لههههههههه بههههههههارهی پێكههههههههداچوونی بێئاگههههههههایی و عهشههههههههق و ڕق ده اتههههههههه

ڕوود بههههههه چهنههههههد ن وونهیهههههههكی ئهههههههدهبی یههههههان ڕاسههههههتهلینهش اڵههههههه تی رییهههههههكانی باسهههههههكه

ڕوون دهكاتههههههههههوهد هههههههههههر لهههههههههه كههههههه ه دا سهههههههههتایسی سهههههههههالێكڵ

شههههههه ه وێن و زینهههههههههدوو و

وروو ێنههههههه .بێئاگههههههایی یههههههان نهههههههزانین) بهشههههههێكی زۆری یههههههانی مرۆ ههههههی داگیههههههر كههههههردووهد

لهههههههم سهردهمهشههههههدا شههههههێوهی دیكهههههههی ئهههههههم بێئاگاییههههههه زهق بوونهتهههههههوهد عهشههههههق یهكێكههههههه

لههههههههو شهههههههتانهی هههههههههموو جههههه ه رێكی بێئاگهههههههایی تیههههههها دهبینهههههههین .زاراوهی عهشههههه ه ی

دهلههههههداد بهتایبهههههه
ههههههههر

لههههههههم

عهشههه ه ی ئیرۆتیكهههههی دهگرێتههههههوهد بههههههاڵم هههههههر وا بێتههههههوه ئاما هیهههههه بهههههه

شهویسههههههتییهكی دیكهههههههشد بهتایبههههههه

و مناڵهكانیان.

شهویسههههههتیی نێههههههوان دایكههههههان و باوكههههههان

لهڕاسههههههتیدا ههههههههردوو سههههههیفهتی ئایههههههدیاڵیزهكردن و سههههههووككردنی

لهسهههههههر ج رێهههههه

لههههههه

بێئاگههههههایی ڕاوهسههههههتاون .ئایههههههدیاڵیزهكردن واتههههههه بههههههااڵیی-پههههه -به شههههههیند پێههههههدانی پێگهیهههههههكی
مومتهههههههاز بهههههههه ئههههه ه بێكتێكی دیهههههههاریكراو و جیاكردنههههه ههوهی لهههههههه ئ بێكتههههههههكانی دیكهههههههه .هههههههههر

پهیوهندییههههههكی مرۆیهههههی ج رێههههه

لهههههه ئایهههههدیاڵیزهكردنی تێدایههههههد بههههههاڵم ئههههههم پرۆسههههههیه لهههههه

عهشهههه ه دا دهگاتههههههه ترۆپكههههههی هههه ه ی .بههههههه ههههههههمان شههههههێوهد سههههههووككردن دیههههههوی ئهههههههودیوی

ئایدیاڵیزهكردنهههههههد زۆر جههههههار ههههههههمان ئهههههههو ئ بێكتهههههههی جههههههاران ئایههههههدیاڵیزه دهكههههههراد ڕهنگههههههه

دواتهههههر بكهوێتهههههه بههههههر نهههههه رهتی سهههههووككردن .لهههههه ههردووكیانهههههدا كهسههههههكه چهههههاوی ههه ه ی
لههههههه ئاسههههههت ڕاسههههههتییهكاندا یههههههان النههههههی كهههههههم ههنههههههدێک لههههههه ڕاسههههههتییهكان) دهنوولێنێههههههتد
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والیهههههه بهههههههگوێرهی هههههههنتازیا تایبهتهكهههههههی هههههه ی ڕا ههههههه دهكهههههها د گرنهههههه

نییههههههه چهنههههههده

بهڵگهههههههههی دهسههههههههت بكهههههههههوێت د ی ئهههههههههم دیههههههههده زهینییهههههههههد زۆر جههههههههار ههههههههههر لهسهههههههههری

بههههههردهوام دهبێهههههت تهنانهههههه

ڕهنگهههههه هنتازیاكهههههه وای لههههه بكههههها

ئهههههههههم بهڵگانههههههههه بسههههههههڵهمێتهوه) .زۆر جههههههههار مههههههههرۆ

هههههههر لهههههه دهسهههههتكهوتنی

هێنههههههههدهی هههههههههنتازیا سههههههههوبێكتی هكهی

ههههه ی بههههههه الوه گرنگههههههد ئهوهنههههههده بایهههههههخ بهههههه والیعههههههه دهرهكییهكههههههه نهههههادا  .بههههه ن وونههههههه

شههههههههههههیعری ك،سههههههههههههیكیی كههههههههههههوردید ههڵبهزودابهههههههههههههزێكی بهردهوامههههههههههههه لههههههههههههه نێههههههههههههوان

ئایدیاڵیزهكردن و سووككردنی مهعشووق یان یار.

وێهههههههههڕای ئههههههههههوهد سهههههههههالێكڵ سههههههههههرنجێكی گرنهههههههه

كهسههههههانێ

ده اتهههههههههه ڕوو ''لهههههههههه كاتێكهههههههههدا

ههسههههههت بههههههه تههههههووڕهیی و دو منایهههههههتی دهكهههههههند دهرههههههههق بهههههههو كهسههههههانهی

پێیههههههان وایههههههه هرام شههههههیان كههههههردووند كهههههههچی كهسههههههانێكی تههههههر ههههههههن كاتێههههه

ئهههههههوی تههههههر

واتههههههه مهعشههههههولهكهیان) الیههههههان لهههههه ناكاتهههههههوهد شههههههێتانهتر ئهوینههههههداری دهبههههههن ''.چونكههههههه

الی سهههههههالێكڵ مهسههههههههلهكه تهههههههههنها بێئاگهههههههایی  )ignoranceنییهههههههههد بههههههههڵكو " نادیههههههههدهگرتن

و ههههههههه ه -لههههههههه ه -بێئاگهههههههههههاكردن"  )ignoringو " هرام شهههههههههههكردن و لههههههههه ه بێئاگهههههههههههابوون"
)ignored beingههههههههههیشه .گهههههههههو می ئههههههههههم دیهههههههههوهی بێئاگهههههههههایی

شهههههههههتێكی بههههههههههرباڵوه.

گهههههههرچی سههههههالێكڵ لێههههههرهدا كهههههههمتر ههڵوهسههههههتهی لهسهههههههر دهكهههههها د بهههههههاڵم لههههههه بهشههههههێكی
دیكهههههههههی كتێبهكهههههههههدا بههههههههه درێههههههههژی دهگهڕێتهههههههههوه سهههههههههری ...كههههههههوێریی عهشههههههههق ڕهنگههههههههه
دهاللهههههههههه

بێهههههههههت لههههههههههو 'مهودا'یههههههههههش كههههههههههوا عهشهههههههههق ڕادهگرێهههههههههتد نزیكبوونههههههههههوهی

لهڕادهبهههههههدهر واتههههههه زانینههههههی لهڕادهبهههههههدهر .ئاشههههههكرایه ئهههههههم "لهڕادهبهدهر"ههههههههش بههههههه زیههههههان

بههههه ه سههههههههر ههههههههنتازیای عاشههههه ه هكه دهشهههههههكێتهوه .مههههههههودا ئههههههههو شهههههههتهیه ئههههه هارهزوو بهههههههه

زینههههههههدوویی دههێڵێتهههههههههوهد درزیهههههههی ئهههههههههوت ناكاتههههههههه وێنههههههههای مهعشههههههههووق لههههههههه هههههههههیاڵی
عاش دا.

تهنانههههههههه

لههههههههه بنهڕهتهههههههههوه ههههههههودی ڕووداوی عاشهههههه ه بوون دهمان اتههههههههه بهههههههههردهم

پارادۆكسههههههێكی دیكهههههههی بێئاگاییهههههههوه :كهههههههس نازانێههههههت بههههه كتومههههههت عاشههههه ی ئهههههههم كهسههههههه

دهبێهههههههت نههههههههك كهسهههههههێكی تهههههههر ئهگههههههههر باسهههههههی "پێشههههه ه هرجهكانی عهشهههههههق" الی رۆیهههههههد
نهكههههههیند كهههههه ئاشهههههكرایه كهههههاركردێكی نهسهههههتهكییان ههیهههههه) .بێئاگهههههایی ئههههههو زیادهیهیهههههه كهههههه
وا دهكهههههها نهههههههتوانین بڵێههههههین عهشههههههق چییههههههه :دهشههههههێت یهههههههكێ

بڵێههههههت عهشههههههق ئهمهیهههههههد

یهههههههكێكی تههههههر بڵێههههههت شههههههتێكی تههههههرهد لهوانهیههههههه تێكههههههڕای ئهههههههم پێناسههههههانهش دروسههههههت بههههههند

بهههههههاڵم هی یههههههان پڕاوپههههههڕ و كهههههها ی نههههههیند چونكههههههه زیادهیهههههههكد كوێرییهههههههكد بێئاگاییهههههههك لههههههه
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عهشههههه ه دا ههیهههههههه كهههههههه نهههههههه بههههههه عاشههههههه هكه و نهههههههه بههههههه ئههههههههو كهسانهشهههههههی چهههههههاودێرن

بهسهههههههههریهوهد ڕوون نییههههههههه .ئهههههههههم لهپێناسهههههههههبهدهرییهد چهنههههههههدین ئی كههههههههانی تێگهشههههههههتن و

ئههههههههههزموونكردنی جیههههههههههاوازی بههههههههه عهشههههههههههق كردووەتههههههههههوه .ههههههههههههر ئهههههههههههم كههههههههههوێری و

بێئاگاییهشهههههههه عهشهههههههق دهكاتهههههههه ڕووداوێكهههههههی هه ێنههههههههر :بهههههههه وتههههههههی سههههههه ،ی یهههههههژهكد

"دۆ ێكهههههههی لههههههههناكاوی ههمیشههههههههیی" لهههههههوو دهكاتههههههههوهد ههههههه ی "دۆ هههههههی لههههههههناكاو" وهك
دیاره دۆ ێكی كاتییهد بهاڵم له عهش دا دیار نییه چهنده ده ایهنێت.

بهههههه دیهههههدی سهههههالێكڵد عهشهههههق ئههههههو هنتازیایهههههه كههههههوا نولسهههههانییهكهی ئههههههوی تهههههری

پهههه ه دادهپ شههههههین لههههههه عهشهههه ه دا ئهههههههوی تههههههر لههههههه ئهههه ه بێكتێكی سههههههواو دهبێتههههههه ئهههه ه بێكتێكی
مومتهههههاز .بههههههپێی دهروونشهههههیكاریی والیههههه شهههههتێ

نییهههههه لهوێهههههداد بههههههڵكو ئێ هههههه بهههههه هههههه ی

هههههههههنتازیاكان اند هونههههههههه ڕۆ انهییهههههههههكان اند شههههههههێوهگ ڕك و گهمههههههههه نهسههههههههتهكییهكان ان

پهیوهنهههههدی لهگهههههه والیعهههههدا دهسهههههازێنین .ئههههههم هنتازیایهههههه تهنانهههههه

دهكرێهههههت نهیهتهههههه ێهههههر

بههههههاری "تالیكردنهههههههوهی والیههههه " یههههههان والیع ێوییهههههههوهد چونكههههههه لههههههه بنهڕهتهههههههوه بونیادهكهههههههی
لههههههه والیعهههههههوه وهرنهههههههگرتووه .ب یههههههه تهنانههههههه

شههههههتێكی وهك "درۆ"ش دهشههههههێت ڕۆڵێكههههههی

پێكهێنهر له عهش دا بگێڕێتد وهك كهرەستهیهك ب پاراستنی هنتازیا.
ههههههاڵێكی گرنههههه

كههههههه سههههههالێكڵ ئامهههههها هی پههههه دهكهههههها د ئهوهیههههههه :مهسهههههههلهكه ههههههههر

یهههههههان

ویسهههههههتانه پههههههههنا دهبهنهههههههه بههههههههر بێئاگهههههههایی :بهههههههه وتههههههههی الكهههههههان

ئههههههههوه نییهههههههه عهشهههههههق بهههههههه ماهییههههههههتی ههههههه ی لهسههههههههر بێئاگهههههههایی ڕۆنرابێهههههههتد بهههههههههڵكو
عاشههههه ه هكان

مرۆ ههههههههههكان "ج شو رۆشهههههههههیان بههههههههه بێئاگهههههههههایی" ههیههههههههههد پاڵنههههههههههرێكیان تیایههههههههههه ڕووهو

نهههههههههههزانین هانیههههههههههان دهدا د تهههههههههها دهسههههههههههت بههههههههههه ئابوورییههههههههههه دهروونههههههههههی و هههههههههههنتازیا
شه سههههههییهكانیان بگههههههرن سههههههالێكڵ لههههههه ڕێههههههی ن وونهههههههی "مایهههه ه

و هاوسهههههههرهكهی" ئهههههههم

اڵهههههههه بهههههههه جهههههههوانی ڕوون دهكاتههههههههوه) .بههههههههاڵم ج شهههههههو رۆش بههههههه بێئاگهههههههایی چییهههههههه؟

ج شهههههههو رۆش بههههه ه بێئاگهههههههایی" دەسهههههههتکوا ەیکالک ال الالهههههههان لک بهههههههودیزمی وەرگرتهههههههووە.

الالههههههههههان لک دەیکی  ١٩٥٠لک ال مکڵێههههههههههک وانکوتههههههههههاری زان هههههههه ه ی سهههههههه ه رب ن دەربههههههههههارەی
بهههههههههودیزم و ێرالارییکالهههههههههانی ئامهههههههههادە بهههههههههووە .بهههههههه یکش ئکم زاراوەیکی هکڵگرتهههههههههووەتکوەد

چهههههههههون ک پێهههههههههی وایک نزی هههههههههایکتیی لکگک ئکو شهههههههههتکدا هکیک الک لک میهههههههههانکی جکلسهههههههههکالانی

شهههههههههی ردنکوەی دەروونیههههههههههدا ڕوو دەدا

و ههههههههه ی شههههههههههایکت اڵی بههههههههههووە :نک

شههههههههههکالان

یهههههههان شهههههههی اری-ب الراوەالهههههههان) لک سهههههههکرەتادا وایهههههههان دەنوانهههههههد دەیانکوێهههههههت بهههههههزانند بکاڵم

وردەوردە دەردەالکو الک لکڕاسههههههههههتیدا نایانکوێههههههههههت بههههههههههزانن چییههههههههههانک .الالههههههههههان تکنههههههههههانک
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پێهههههی وایک ههههههی پهههههاڵنکرێ ی زانهههههین لهههههه ئهههههارادا نیهههههیکد بکڵ هههههو تکنهههه ها پهههههاڵنکری نکزانهههههین هکیک.

دەشهههههه هگوترێت زۆر جههههههههار لسههههههههکالردنی نکبههههههههڕاوەی دەروونشههههههههی اری-بهههههه ه الراو لک الههههههههاتی
دانیشهههههههههتنکالاندا ڕێهههههههههگکیکالک بهههههههه
ڕێناتهههههههها سههههههههالێ ڵی

ههههههه ه الدان لکوەی پێویسهههههههههتک بگوترێهههههههههت و بزانرێهههههههههت).

ئکم دەسههههههههتکوا ەیکی الالههههههههانی الههههههههردووەتک ناونیشههههههههانی سههههههههکرەالیی

التێههههههبکالکی لک پهههههها ناونیشههههههانێ ی الوەالیههههههدا "دەمانکوێههههههت
بکاڵم مکسهههههههکلکالک الی ڕێناتههههههها لک دەروونشهههههههی اری و نک

شههههههتێک نکزانههههههین و بهههههه چی؟".

شهههههههدا لکتهههههههی

نابێهههههههتد بکڵ هههههههو

لک ڕێهههههههههگکی ئکم زاراوەیکوە چکنهههههههههدین ڕەهکنهههههههههدی الههههههه ه مکڵگکی ههههههههههاوچکرخ دەپشههههههه ه نێت.
ج شهههههههو رۆش بههههههه بێئاگهههههههایی هکر تکنهههههههها الی نک

شهههههههکالان نیهههههههیکد بکڵ هههههههو لک یهههههههانی

کڵ ههههههههههانی بکحسههههههههههێ ن رمهههههههههها و ئاساییشههههههههههدا هکیک .دەبێههههههههههت ئکم الههههههههههارەی ڕێناتهههههههههها

سههههههههالێ ڵ ب کیههههههههنک نههههههههاو ئکو ڕەوتکی پێیههههههههان وایک لێ هههههه ه ڵینکوە لک بێئاگههههههههایی لکو شههههههههتکی
نهههههههایزانین یهههههههان نامانکوێهههههههت بیهههههههزانین) بک ڕادەی مکعهههههههریفک ئکو شهههههههتکی دەیهههههههزانین یهههههههان

دەمانکوێهههههههت بیهههههههزانین) گهههههههرنگک .سهههههههالێ ڵ پێهههههههی وایک ئهههههههێ ک لک الهههههه مکڵگکی سهههههههکرمایکداریی

هاوچکر هههههههههدا بک یعسهههههههههی لک الههههههه ه مکڵگکی بێئاگاییهههههههههدا دە یهههههههههن نکل مکعهههههههههریفک)د بههههههه ه یک
دەشههههههههههههڵێت ئکگکر لک نیههههههههههههوەی دوومههههههههههههی سههههههههههههکدەی بیسههههههههههههتکم میشههههههههههههێ

پکیوەنههههههدییکالانی نێههههههوان دەسههههههکاڵ

الههههههههههه لک

و زانینههههههی الهههههه ڵییکوەد ئکوا لک ئێسههههههتادا ئههههههێ ک دەبێههههههت

لک پکیوەنهههههههدییکالانی نێهههههههوان دەسهههههههکاڵ

و نکزانههههه هین ب ههههه ه ڵینکوەد چهههههههون ک لێهههههههرەدا هههههههاڵێ ی

دیهههههههههههالکالتی ی هکیک :هکڵ شهههههههههههانی مکعهههههههههههریفک هاوشهههههههههههانک بک هکڵشههههههههههه انی ئهههههههههههارەزووی

نکزانینههههههههی  .سههههههههالێ

بێئاگههههههههایی وەل دیههههههههاردەیکالی سههههههههکرلکبکر نکرێنههههههههی نا ههههههههاتک ڕوود

بکڵ هههههههو دێهههههههت و الهههههههارالردەالکی لکسهههههههکر دەروونهههههههی مرۆ کالهههههههان وەل تهههههههال و پانتهههههههاییک

گشههههههتییکالکش دەپشهههه ه نێتد بهههه ه ن ههههههوونک مرۆ کالههههههان چهههه ه ن لک ڕێههههههی بێئاگههههههاییکوە مههههههامکڵک
لکگک تراوماالههههههههانی جکنهههههه ه د نک

شهههههه ه کوتند عاشهههههه ه بووند بیهههههه ه -داتهههههههها و هتههههههههد دەالکن.

دواجهههههههههههههار زاراوەالک بک کرام شههههههههههه ه ردنی

دەبکسهههههههههههههتێتکوە .سهههههههههههههالێ

جک هههههههههههههت لکو

ههههههاڵکش دەالههههههاتکوەد بێئاگههههههایی تکنههههههها هاومانههههههایکالی دیهههههه کی چکم کالههههههانی وەل نک ههههههی و

ن هههههه ڵی و نکرێ ههههههردن نیههههههیکد بکڵ ههههههو الههههههارالردی جیاوازتریشههههههی هکیک .گکرچههههههی بکتههههههایبک
لکسکر زاراوەی ن ڵیی

دەوەستێت.
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دهلهكه)

عهشق كوێره
زۆر جهههههههههار كاتێههههههه ه

دهكهینهههههههههه ئ بێكهههههههههت بابه )ههههههههههی ئارهزوومهههههههههاند یهههههههههان

كهسهههههههههێ

ئایههههههدیاڵیزهی دهكهههههههیند پشتئهسههههههتوورین بههههههه بێئاگههههههایی )ignoranceههههههههوهد ههههههههر ب یههههههه

ههڵههههههه نییههههههه ئهگهههههههر بڵێههههههین عهشههههههق كههههههوێره .1لههههههه گهرمهههههههی ئههههههاوێزانبوونێكی ڕۆمانسههههههیداد

ڕهنگههههه بینینههههی ئهههههوی تههههر بههههه ڕوونههههی مهترسههههی بهههه

هههههنتازیا بسههههازێنێتد ب یههههه عاشهههه ان

لههههههم ئانوسههههههاتهدا چاویههههههان داده هههههههن تهههههها ج شو رۆشهههههههكهیان دانهمركێتهههههههوهد بهههههههاڵم لههههههه
ڕۆ گهههههههههاری ئێسهههههههههتادا وا دیهههههههههاره ههههههههههڵ
ریودانههههههههدا دهكهههههههههن ئهههههههههو

بهههههههههه شهههههههههێوازێكی دیكهههههههههه مامهڵهههههههههه لهگهههههههههه

ریودانهههههههههی كههههههههه عهشههههههههق پێویسههههههههتی پێیهههههههههتی .ئهههههههههو

كهسههههههانهی لههههههه ئینتهرنێتههههههدا بهههههههدوای مهعشههههههولێكدا دهگهههههههڕێند دهبێههههههت چهنههههههدین ڕاپرسههههههیی

دوورودرێههههههههژ پههههههههڕ بكهنهههههههههوه لهههههههههبارهی تایبهت هندییهههههههههكانی مهعشههههههههووله دڵ وازهكهههههههههیاند
وهك بڵێیهههههت گوایههههههه دهشهههههێت بههههههه شههههههێوهیهكی عههههههلاڵنی وهسههههههفی ئههههههوه بكرێههههههت ئهههههها

شههههههتێ

ئارهزوومههههههان گههههههڕ دهدا  .ئهلگ ریت ههههههه نهێنییهههههههكان ئهههههههم كهسهههه هانه لههههههه ك مهههههههڵێ

مهعشههههههههوولهی ڕێتێ ههههههههوو نزیههههههه

دهكهنهههههههههوهد تهنانههههههههه

لههههههههه ههنههههههههدێک حاڵهتههههههههدا ئهههههههههو

بهرنامانهههههههههی تایبهههههههههتن بههههههههه ووانههههههههی عاشهههههه ه انه بهكارهێنهههههههههرهكانیان بهههههههههگوێرهی ڕادهی
هههههوازراوی پههههه ڵێن دهكههههههن [واتهههههه ئههههها

كهههههام بهكارهێنههههههر الی كهههههام بهكارهێنههههههری تههههههر

هههههههوازراوهد كامیهههههههان ئهههههههارهزووی زۆرتهههههههرین كههههههههس دهوروو ێنێهههههههت] وهك بڵێیههههههت ئامهههههههار

و پێوانهههههههكان بههههههه هانههههههای هڵكهههههههوه دهچههههههن كاتێههههه

ئهههههارهزووی

هههههههریكن لههههههه ڕێگههههههه پێ هڵ ێ هههههههكانی

یهههههان و ئهههههارهزووی ئههههههوانی تهههههردا ڕچهیههههههكی تایبهههههه بهههههه

بههههههر .هههههههر وا بێتههههههوه كاتێههه ه

كهسهههههێ

یهههههان دهگرنهههههه

پهیوهندییههههههكی ئهویندارانهههههه لهگههه هه كهسهههههێكی تهههههر

دادهمههههههههزرێنێتد ئههههههههوا تههههههها دێهههههههت پاراسهههههههتنی نهێنهههههههی د وارتهههههههر دهبێهههههههتد چونكهههههههه تهههههه ڕه

ك مهاڵیهتییهههههههههههكاند م بایسهههههههههههكان و ههههههههههههموو شههههههههههێوه ج راوج رهكههههههههههانی دهزگاكههههههههههانی

چههههههههاودێری كارئاسههههههههانییهكی زۆریههههههههان كههههههههردووه تههههههههاكو شههههههههوێن ێی ههههههههههموو جووڵههههههههه و

Love is blind 1
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ههڵبگریتههههههههههوه .بههههههههههس ئههههههههها

هههههههههههر بهڕاسهههههههههت ههههههههههڵ

دهیانهههههههوێت عهشههههههق چیتههههههر كههههههوێر نهههههههبێت؟ ئهههههههی پهیوهنههههههدیی عهشههههههق بههههههه بێئاگاییهههههههوه
چ نه؟

عهشقد ڕق و بێئاگایی
اك الكههههههان لههههههه باسهههههههكهیدا دهربههههههارهی عهشههههههق دهڵێههههههت ئێ ههههههه لههههههه عهشههههه دا ئهههههههو

شهههههته دهبه شهههههین یهههههان بههههههڵێنی به شهههههینی دهدهیهههههن) كهههههه نی انهههههه و لهههههه كهسهههههانی تریشهههههدا

بههههههدوای ئههههههو شهههههتهدا دهگههههههڕێین و دهیبیهههههنن كهههههه لهڕاسهههههتیدا نیانهههههه .2بهههههه دهربڕینێكهههههی تهههههرد
ئێ هههههههه هنتازییههههههههك پێكههههههههوه دهنێهههههههین تههههههها "نولسانی"ههههههههیهكهی  )Lackئههههههههوی تهههههههری پهههههه

ئهههههههههم هنتازیایهههههههههش دادهڕوو ێههههههههتد ئهههههههههوا چیتههههههههر وهك عاشههههههههق

داب شههههههههیند كاتێهههههههه

نامێنینههههههوهد یهههههان تهنانهههههه ئههههههو كهسههههههی جهههههاران
ههڵهههههههدهگرین .لهههههههه حاڵههههههههتی ڕلیشهههههههدا ڕێههههههه

شههه ه ان دهویسهههههت ئێسهههههتا ڕلهههههی لههه ه

وهك عهشهههههههق پێویسهههههههته چهههههههاوی

مهههههههان

لهئاسههههههت ههنههههههدێک شههههههتدا داب هههههههین جاروبههههههار ئهههههههم چاودا سههههههتنه بوارمههههههان پهههه ه دهدا

تهههههها لێك ههههههوون و هاوشههههههێوهیی نێههههههوان

مههههههان و ئههههه بێكتی ڕلهكههههههه [و ههههه ئهههههههو كهسهههههههی

ڕل ههههههان لێیهههههههتی] نهههههههبینیند ههنههههههدێک جههههههاری

بكهین كه ئێ ه ڕۆ ێ
كاتێههه ه

له ڕۆ ان ئهو كهسهمان

یارمهههههههتی ان دهدا ئهههههههو ڕاسههههههتییه لهههههههبیر

ش ویستووه.

لهههههه بازنههههههی عهشهههههق دهردهچهههههیند ئههههههوا بهههههه دهگ ههههههن یهكسههههههر ڕل هههههان لهههههه

مهعشههههههوولهكهمان دهبێتهههههههوه .بهههههههڵكو ئهمههههههه پرۆسهههههههیهكی بهههههههكاوه
ج رێهههههه

تێیههههههدا ڕێهههههه

و پسهبهپسهیهههههههد بههههههه

ئهههههههو شههههههتهی لههههههه سهههههههرهتادا سهههههههرنجی بهههههه الی ئهههههههو كهسههههههه

ڕاكێشههههههابوویند دهبێتهههههههه شهههههههتێكی ههراسهههههههانكهرد تهههههها دواجهههههههار چیتهههههههر نهههههههاتوانین بهرگههههههههی

بگهههههههرین .بیرمهههههههه جارێكیهههههههان لهههههههه كهههههههاتی گهنجێتی هههههههدا لاوهیههههههههكم لهگهههههههه هاوپ لێك هههههههدا

ده هههههههواردهوهد كتهههههههوپڕ بههههههه ی گێڕامههههههههوه چ ن ههههههه نی كاتێههههههه
بهههههااڵترین شهههههت لهههههه الی ئههههههوه بهههههوو نهكهههههه بهههههه
و بههههه هێواشههههی

دهكهههههها

شهههههێوازێ

عاشههههههه ی نێههههههه

بهههههههووهد

پیاڵههههههی لاوهكهههههه ههڵهههههدهگرێت

بهههه لێوهكههههانی دهبهههها  .گههههوێگرتن لهههههوهی ئهههههم نههههه چهههه ن لاوهكهههههی ههههڕ

و سهههههههرنجدان لههههههه جووڵههههههكانید دهمودهسههههههت ئارهزوویهههههههكی بههههههههێزی لههههههه نهههههها ی

Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, bk. 8, Transference, ed. Jacques-Alain2
Miller, trans. Bruce Fink (Cambridge: Polity Press, 2015).
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عهشهههه ه هكهی بڕایهههههههوهد چیتههههههر بههههههه هههههههی

هههههههانی دهدا چاوهكههههههانی

نهیههههههدهتوانی بهرگهههههههی ئهههههههم جوواڵنههههههه بگرێههههههت .شههههههتێ

بنولێنێههههههت و بههههههه دهستیشههههههی گوێیهههههههكانی بگرێههههههتد چونكههههههه ئهههههههو شههههههتهی لههههههه سهههههههرهتای

دڵدارییهكهههههههههدا ئههههههههارهزووی دهوروو انههههههههدد لههههههههه ك تاییههههههههدا تهههههههههنها تووشههههههههی لێزوبێههههههههزی

دهكرد.

اك الكههههههههان لههههههههه كههههههههاره بهراییهكانیههههههههداد بێئاگههههههههایی وهك سههههههههێیهمین تههههههههو م لههههههههه

سێگ شههههههیهكدا كهههههه ههریهكهههههه لهههههه عهشهههههق و ڕلیشهههههی تێدایههههههد دادهنێهههههت ئههههههم سێگ شههههههیه

پهیوهندیی نێوان پانتاییهكانی ڕهمزی و هیاڵی و ڕیاڵی

نیشان دهدا .3

گههههههههرچی عهشهههههههق زۆر جهههههههار وێنهههههههای ئههههههههوی تهههههههر ئایهههههههدیاڵیزه دهكههههههها د بههههههههاڵم

ناسههههههاندن و ددان یانههههههانی ڕهمههههههزی recognition

بهههه ن وونهههههه ڕهنگهههههه كهسهههههێ

)symbolicهههههههی

بیههههههوێت عهشهههه هكهی بهههههه یههههههكێ

یادكردنههههههههوهی سهههههههاڵڕۆ ه گرنگههههههههكاند ههڵواسهههههههینی لهههههههو ڵی

لههههههه

دهگرێههههههت.

لههههههم ڕێگهیانهههههه بناسهههههێنێت:

شهویسهههههههتی بهههههههه پردێكهههههههی

گشههههههههتیداد یههههههههان شههههههههاهێ ای پابهنههههههههدبوون و ئهههههههههوینی وه ادارانههههههههه)د واتههههههههه گ ڕینهههههههههوهی

ئهڵ هههههههی هاوسهههههههرگیری .كاتێهههه ه

ڕل ههههههان لههههههه كهسههههههێ

دهبێتهههههههوهد ئهههههههو هسههههههڵه یههههههان

ڕهههنههههههدهی ڕواڵهههههههتی ئهههههههوی تههههههر كههههههه جههههههاران بووبههههههووه مایهههههههی ه گری ههههههان پێیهههههههوهد
ڕهنگهههههههه ئێسهههههههتا وهك كهرەسهههههههتهیهك بههههه ه بهئههری ههههههههنیكردن و لهمرۆ سهههههههتنی كهسههههههههكه

بههههههكار بێهههههت .تههه ه ڕه ك مهاڵیهتییههههههكان پهههههڕن لههههههم وێنانههه ههد واتهههههه

تههه ه ی دزێهههههو و تهنانهههههه

جاروبهههههههار شهههههههێوه-دهعبهههههههای سیاسهههههههییهكان و كهسهههههههه بهناوبانگههههههههكان سهههههههێسێبریتی) كهههههههه

لهبهر ئهم یان ئهو ه كار بنكه جهماوهرییهكهیان لهدهست داوه.

Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, bk. 1, Freud’s Papers on Technique,3
Miller, trans. John Forrester (New York: W. W. Norton, 1991), 271. ed. Jacques-Alain

ئهگهر پانتایی ڕهمزی پهیوهست بێت بهو بهستێنه كهولتوورییهی تێیدا ده یند بهتایبه بهو زمانهی لسهی پ دهكهیند پانتایی
هیاڵیی گرێدراو بێت به وێنانهی تێیاندا سهرنج له مان و ئهوانی تر دهدهیند ئهوا ڕیا دهالله له نولسانییهك دهكا د له
مهحاڵێتید لهو شتهی به وشه دهرنابڕدرێتد ههروهها لهو شتهی له پاڵنهر و ئارهزووه نائاگایانهكانی هڵكی ههڵژهنراوه .الكان
له كاتی ڕوونكردنهوهی پهیوهندیی نێوان عهشقد ڕق و بێئاگاییدا سێگ شهیهك دهكێشێت تێیدا عهشق له گ شهی یهكتربڕی
نێوان ڕهمزی و هیاڵی ڕق له گ شهی یهكتربڕی نێوان هیاڵی و ڕیا بێئاگایی له گ شهی یهكتربڕی نێوان ڕهمزی و ڕیا
دادهنێت.
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عهشهههههههق و ڕق تههههههههركیز دهكهنهههههههه سههههههههر ئههههههههو ڕهههنهههههههده لهتێگهیشهههههههتن-بههههههههدهر و

دركنههههههكراوهی لهههههه هههههههر كهسهههههێكدا ههیههههههد ب یهههههه گرنهههه

نییهههههه

وشهههههه یهههههان وێنایههههههك بهههه

باسههههههكردنی بهههههههكار دەهێنههههههیند ههوڵهكهههههههمان ههههههههر شكسههههههت دەهێنێههههههت .زۆر جههههههار هههههههی

ه كهههههارێكی مهههههالوو لهههههه ئهههههارادا نییهههههه بهههه چی دهبێهههههت هههههاڵن كهسهههه ان ههه ه ش بوێهههههت یهههههان

ڕل هههههههان لهههههههه یسهههههههار كههههههههس بێتههههههههوهد چونكههههه هه ئههههههههم دوو ههسهههههههته لهسههههههههر بێئاگهههههههایی

ڕاوهسههههههههههتاون .ئهگهههههههههههر كهسههههههههههێ
شویسهههههههتن و

بیهههههههههههوێت درێههههههههههژه بهههههههههههم دوو ههسههههههههههته بههههههههههدا د

ڕقد ئههههههههوا دهبێهههههههت ڕیزێههههه ه

سهههههههتراتیژ بگرێتهههههههه بههههههههر تههههههها شهههههههتی زۆر

دهربهههههههههارهی ئهههههههه بێكتی ههسهههههههههت و سهههههههه زهكانی نههههههههههزانێت .وێهههههههههڕای ئههههههههههوهد بێئاگهههههههههایی
 )Ignoranceبهههههههههههه هه مانههههههههههههههای نادیههههههههههههههدهگرتن  )ignoringو هرام شههههههههههههههكران being

)ignoredیههههه

ڕۆڵههههههی ههههه ی ههیههههههه .لههههههه كاتێكههههههدا كهسههههههانێ

دهرههههههههق بهههههههو كهسههههههانهی

پێیههههههان وایههههههه هرام شههههههیان كههههههردووند ههسههههههت بههههههه تههههههووڕهیی و دو منایهههههههتی دهكهههههههند

كهههههههچی كهسههههههانێكی تههههههر ههههههههن كاتێهههه ه

ئهههههههوی تههههههر واتههههههه مهعشههههههولهكهیان) الیههههههان لهههه ه

ناكاتههههههههههوهد شهههههههههێتانهتر ئهوینهههههههههداری دهبهههههههههن .بههههههههههپێی سههههههههههرنجه وردهكههههههههههی میشهههههههههێ

سیس ێسهههههههتراد دهروونشهههههههیكاری هڕهنسهههههههید زۆر جهههههههار مههههههههرج نییهههههههه عاشههههه ه ان بیانههههههههوێت

ئهههههههههههو ئ بێكتهههههههههههی كهمهندكێشههههههههههی كههههههههههردوون پهیوهندییهههههههههههكی دوول ڵییههههههههههان لهگههههههههههه

داب هههههههزرێنێت" :ههههههههر لهههههههو ڕۆ گههههههارهی پیههههههاوان دهربههههههارهی عهشههههههق نووسههههههیویانهد ئهههههههم

اڵهههههه زهلوزۆپهههههه بههههههدی دهكههههههین :چهنهههههده زیهههههاتر یهههههاری جوانكیسهههههه نهههههوت ی لهههه دهرنهیهههههه د

چهنهههههههده زیهههههههاتر تهنانهههههههه

دهمێنێتهوه".

هههههههههر وهاڵمێكیشهههههههان نهداتههههههههوهد ئههههههههوا عهشههههه ه هكهیان باشهههههههتر

4

وهك هههههه ه ن دهكرێههههههههت عهشههههههههق ببێتههههههههه ڕقد بههههههههه ههههههههههمان شههههههههێوه دهشههههههههكرێت ڕق

بهسهههههههههر

یههههههههدا ههڵبگهڕێتهههههههههوه و ببێتههههههههه عهشههههههههق .بێئاگههههههههایی ڕۆڵێكههههههههی گرنههههههه

لهههههههههم

ههڵگێڕانهوهیههههههههههدا دهگێڕێهههههههههتد چونكهههههههههه دهر هههههههههه بهههههههههه عاشهههههههه هكان دهدا تههههههههها شهههههههههته

ڕلبزوێنهكهههههی سهههههرهتا لهههههبیر بكهههههن یههههان نادیههههده بگههههرند لهپڕێكههههدا بههههه چههههاوێكی نههههو لههههه

ئهههههههوی تههههههر بههههههڕوانن .وهك بڵێهههههههی ئهههههههوان لههههههه ئێسهههههههتادا "حهلی ههههههه "ێكی نههههههو دهبیهههههههنن
حهلیهتێ

كه وایان ل دهكا

له ڕلهوه ب هڕنهوه ب عهشق.

Michel Silvestre, Demain la psychanalyse (Paris: Navarin Editeur, 1987), 300;4
my translation
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تێ ا)هههههههی سهههههههرهكیی ڕۆمههههههانی "ڕاچێڵههههههی ئههههههام زام"هههههههی بهرههههههههمی دا نههههههی

بابههههههه

دو م ریهههههههر ئهوهیههههههه چ ن هههه ه نی عهشههههههق دهبێتههههههه ڕق یههههههان بههههههه پێ هوانهههههههوه ڕق دهبێتههههههه

عهشههههههق .5یسیهههههه كارهكتهههههههری سهههههههرهكیی ڕۆمانهكهیههههههههد ههتیوێكههههههه لههههههه الیهههههههن ئهههههههام زا
دڵنشهههههههین و بهسههههه ه زهكهی بهههههههه نهههههههاوی ئههههههههمبرۆز  )Ambroseبهههههههه ێو كهههههههراوه .كاتێههههه ه
یسیههههههه

لههههههههه بیسههههههههتهكانی تهمهنیهههههههههتید ئهههههههههمبرۆز نههههههههه

ش دهكهههههههههوێتد پزیشههههههههكهكانی

ئام گههههههههاریی دهكهههههههههن ماوهیهههههههههك سههههههههه هری دهرهوه بكهههههههها

زسهههههههتانی بههههههههریتانیا دوور بكهوێههههههههتهوه ] ئههههههههمبرۆزی

و لههههههههه كهشههههههههی سههههههههاردی

دهچههههههههێته ئیتاڵیههههههها[د لههههههه شههههههها

لۆ هنسههههههه دهك وێتهههههه ه د و خۆش ویسههههههههتیت ڕ چێلههههههههت شههههههههۆ و ڕڕهمههههههههزوڕ ز ێ هههههه ه ه

ناخایهههههه نێ

اوسهههههه فیهییش دهكهههههه ن .نامهههههه كانت ئهههههه مبهۆز بههههههۆ یلیهههههه

لهههههه سهههههه ه اد

ههههههڕن لههههه یا ڵههههه ن بههههه ڕ چێههههه

بههههه اڵم بههههه ێپههههه ڕی ت كههههههاا ئامهههههها ه ئههههه وهیان یهههههها

ئهههههههه مبهۆز

ێكت

ده دهكههههه ه وێ كههههه ه
دو هههههههه مین نامهههههههه

یهههههههانت اوسههههه ه فیهییان بههههه ه كههههه ه موكوڕ نییههههههه  .كا ێههههه ه

هههههههه دهفهههههههههاا سهههههههه نج دهد ا بهههههههه دهسهههههههههت

خههههههو وخێر نووسههههههه وه .ئهههههه مبهۆز لهههههه با ه ن خۆشههههههیی ك

دهد ههههه

دهدوێهههههه

یلیههههه ه

ۆمهههههه ت ئهههههه وه

هههههاێ ڕ چێههههه كههههه و ههههه وڵت د وه ه هخهههههو د بكهههههاا هههههانت یلیپهههههیش دهد ههههها

بهههه زوو ههههههین كهههههاا خهههههۆ ب ی نێتههه ه ال لههه ه ئیتاڵیههههها ێهههههت دهڵێههه ه بئا یبههه ه ا و خ یكههه ه
لهههههه ناوم دهبههههههاا ڕ چێهههههههت مایهههههه
چیتههههههه كهههههها لهههه ه كهههههها

دهبێ .

وه تێهههههه ه

یسیهههههه ه

عهههههه ز بمب 6.كا ێهههههه

ههههههه ز وه و نا و نێهههه ه

ڕزفهههههها

یلیهههههه

دهفا هههههه ال ئامۆز كهههههه

بكههههههاا .ڕ چێهههههههیش بێس وشههههههوێن

دهگهڕێتهههههههههوه نیشههههههههتی اند هبهههههههههری پهههههه ه دهدهن موڵكومههههههههاڵی

ئام زاكههههههههی بههههههههمیرا بههههه ه ماوهتههههههههوهد لههههههههم بهینههههههههدا ڕاچێڵهههههههی

بهتهمایهههههههه سههههههههردانی ئههههههههو بكههههههها د ب یهههههههه یسیههههه ه

ڕایدهگهیههههههههنێت كههههههههوا

ههههههههنتازیای ت ڵهكردنههههههههوهی حههههههههلی

ئههههههمبرۆز ده اتهههههه زهینییههههههوهد چونكهههههه پێهههههی وایهههههه ڕاچێهههههڵ بهرپرسهههههیاره لهههههه مههههههرگی وی.
بههههههههاڵم وردهورده

یشهههههههی شههههههههیدای ڕاچێههههههه دهبێهههههههتد هههههههههموو ئههههههههو سههههههههرهداوانهش

نادیهههههده دهگرێهههههت كهههههه ئامههههها هن بههههههوهی ئههههههم ك هههههه ئههههههمبرۆزی كوشهههههتووه .یسیهههه پهههههاره و

دیهههههههاری بهسههههههههر ڕاچێڵهههههههدا دهبارێنێهههههههتد گههههههههرچی هههههههههمووانی

ئام گهههههههاری دهكههههههههن وا

Daphne du Maurier, My Cousin Rachel (New York: Little,Brown, 2013),https://www.ebooks.com/en-5
us/book/1564564/my-cousin-rachel/daphne-du-maurier
Du Maurier, My Cousin Rachel.6
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موڵكوماڵهكههههههه بههههههه نههههههاوی ئهههههههو بكهههههها د ده وازێههههههت بهههههههم

جههه ه ره ڕازیههه هی بكههههها تههههها هاوسههههههرگیریی لهگهڵهههههدا بكههههها

ب یان ماوهتهوهد وهربگرن.
یسیههههه

و پێكههههههوه چێهههههژ لههههههو میراتههههههی

ئههههههههم چیرۆكهههههههه وهسهههههههفێكی كامهههههههڵ لهههههههه بهههههههارهی كهههههههوێریی عهشهههههههق ده اتهههههههه ڕوو.
دهڵێیهههههت پیهههههاوێكی جهههههادوولێكراوه و ناتوانێهههههت ههههههی شهههههتێ

ببینێهههههت لهههههه ئههههه بێكتی

ج شو رۆشههههههههههكهی بترازێهههههههههت .تووڕهییهكههههههههههی لهههههههههه ڕاچێههههههههه و ئارهزووهكههههههههههی بههههههههه

ت ڵهكردنهههههههوه لێههههههی لههههههه حهههههههلی مهههههههرگی ئههههههام زا

شهویسههههههتهكهیدا بههههههه تێ هههههههڕینی كهههههها

دهگههههه ڕێن و بههههههه ههههههههموو گیههههههانی شهههههههیدای دهبێههههههت .بههههههه نههههههاوی پاسههههههاوێكی

ریههههههودهرد

ئههههههوهی گوایهههههه ڕێهههههز لهههههه ئههههههوینی ئههههههمبرۆز بههههه ڕاچێههههه دهگرێهههههتد وریاكردنههههههوهی نهههههاو
نامهههههههكانی ئهههههههمبرۆز هههههههرام ش دهكهههههها  .لههههههه پنتێكههههههدا تهنانههههههه بڕیههههههار دهدا دواههههههههمین

نامههههههی ئههههههمبرۆز لهههههه بهههههن بههههههردێ

لهههههه دارسهههههتاندا بشهههههارێتهوهد وهك بڵێیههه هت هههههههر شهههههتێ

ئهگههههههری دزهكردنهههههی ب نهههههاو ههههههنتازیای مهعشهههههولهكهی تێهههههدا بێهههههتد پێویسهههههته لهههههه یهههههانی

دوور ب رێتههههههههوه .بهههههههه هههههههههمان شهههههههێوهد ساردوسهههههههڕییه ههڵكشهههههههاوهكهی ڕاچێهههههههڵد هههههههووی

زێده هرجییهكههههههههی و پهیوهندییهههههههه نهێنییههههههههكانی لهگهههههههه هاوڕێیههههههههكی ئیتاڵیشهههههههدا نادیهههههههده

دهگرێت.

دوای چهنهههههههدین ههڵبهزودابههههههههرز كهههههههه تێیهههههههدا یسیههههه ه

دهترسهههههههێت ڕاچێههههه ه هههههههههوڵی

ههر ههههههههواردكردنی بههههههههدا د دواجههههههههار ڕاچێهههههه ه تووشههههههههی ڕووداوێهههههه ه

لهدهسهههههههت دهدا  .بههههههههم جهههههه ره یسیهههههه

دهبێههههههههت و گیههههههههان

دهڵێیههههههت كهسهههههههێكی جهرگسهههههههووتاوهد لهههههههه بهههههههالیی

یانیشهههههیدا ناتوانێهههههت دڵنیههههها بێتههههههوه لههههههو نههههههی بهههههه هههههههمان ڕاده ڕلهههههی لههه ه دهبهههههووهوه و
شیشهههههی دهویسهههههت :ئههههها

ههڵهی بهسهردا دا؟

هههههههر بهڕاسهههههت ڕاچێههه ه بكهههههو بهههههوو یهههههان ئههههههو حهههههوك كێكی

لهههههههههم ڕۆمانهههههههههدا شههههههههایهت اڵی ئهههههههههوهین چههههههه ن ڕق و

شهویسههههههههتی و بێئاگههههههههایی

لههههههه پهیوهنههههههدیی نێههههههوان دوو كارهكتهههههههره سهههههههرهكییهكه لههههههه گهههههههڕدان .لههههههه سهههههههرهتادا لههههههه
مهودایهكهههههههههههوه دهبینههههههههههین چ ن هههههههه ه نی
وردهورده دهبێتهههههههه ڕقد ئینجههههههها یسی هههههههی

دهدا د گهههههههههههرچی تهنانههههههههههه

شهویسههههههههههتییهكهی ئهههههههههههمبرۆز بهههههههه ه ڕاچێههههههههههڵ

ئههههههههم ڕلهههههههه لههههههههبوو دهكههههههها

ئاگههههههههههای لههههههههههه ڕاسههههههههههتییهكانی

شهویسهههههتهكهی بهدهسهههههتی ئههههههم نهههههه لههههههناو چهههههووه .كاتێهههه

و درێهههههههژهی پهههههه

نییهههههههههههد چونكههههههههههه ئههههههههههام زا
یسی هههههی

بههههههش بهههههه حهههههاڵی
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ههههه ه ی عاشههههه ه ی ڕاچێههههه ه دهبێهههههههتد دیسهههههههانهوه بێئاگهههههههایی اكتههههههههرێكی جهوهههههههههری ئههههههههم

گ ڕانهیههههههههههد واتهههههههههه وهك نێوانگرێههههههه ه

لهمههههههههههعبێن ڕق و

شهویسهههههههههتیدا دهور دهبینێهههههههههت.

سهههههههرلهبهری ڕلهكهههههههی تههههههووڕ دهدا د بگههههههره هههههههی زانیارییهههههههكد چهنههههههده زۆریهههه ه
ناتوانێههههت وا لههههه یسیهههه بكهههها

كاتێههههه

مت انهههههی بههههه ڕاچێهههه نهههههمێنێت یههههان چیتههههر

بێههههههتد

شههههی نهههههوێت.

لهههههه گهرمههههههی شهههههههوه یهههههان عهشههههه دایند ئههههههوا زانهههههین و حهلی هههههه گرنگییههههههكی

ئهوت یان نامێنێتد نادیده دهگیرێن یان نك ڵییان ل دهكرێت.

عهشق و درۆ
شكسههههه یر چهنههههههدین دێڕهشههههههیعری لههههههه بههههههارهی عهشههههههق و كههههههوێریی نووسههههههیوه .لههههههه

س نێتێكدا دهپرسێت:

ت ئهی عهشقد ئهی گهوجه كوێرهكهد چیت له چاوانم كردووه
وا زهق دهڕوانن و كهچی كوێراییشیان داهاتووه؟

7

له س نێتێكی ترداد سهرنج دهدا :

وه ت یارم دهڵ لهسهم دهستنوێژی حهلی هتم
درۆ دهكا

دهزانمد ههر باوهڕیشم پێیه ئهز

8

William Shakespeare, “Sonnet CXXXVII,” in The Complete Works of William7
Shakespeare, ed. William James Craig (Oxford: Oxford University Press, 1952), 1125.
William Shakespeare, “Sonnet CXXXVIII,” in Craig, The Complete Works of8
William Shakespeare, 1125.
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لێههههههههرهدا بههههههههاوهڕكردن  )Believingدهكهوێتههههههههه پههههههههێ

زانههههههههین )knowingههههههههههوه.

گههههههههرچی دهشههههههههێت بههههههههاوهڕ و زانههههههههین پێكههههههههوه ههههههههههبند بهههههههههاڵم زۆر جههههههههار زانههههههههین وهال
دهنرێههههههتد تهههههها عاشهههههه هكه بتوانێههههههت ئهههههههو هنتازیایههههههه ب ارێزێههههههت كهههههههوا عهشهههههه هكهی بههههههه
زیندوویی دههێڵێتهوه.

بهههههاوهڕكردن بهههههه درۆ یهههههان ههههه گێسكردن لهههههه حهلی هههههه

لهههههههبوو كههههههراوه لههههههه پهیوهندییههههههه عاشهههه ه انهكانداد بههههههه ج رێهههه ه

شهههههتێكی تههههها بڵێیهههههت بهههههاو و
زۆر جههههههار ئهههههههو كهسهههههههی

ناپههههههاكی لههههههه مهعشههههههولهكهی دهكهههههها د ئهههههههم ئام گارییهههههههی پهههههه دهگوترێههههههت :تهههههها پێههههههت

دهكرێهههههت نكههههه ڵی لهههههه ناپاكییهكهههههه بكهههههه .ههنهههههدێک جهههههار ئهگههههههر عاشهههههق و مهعشهههههولهكان
توانایههههههههههكی بهههههههههههێزی بێئاگهههههههههایی و نك ڵیكردنیهههههههههان  )denialهههههههههههبێتد ئههههههههههوا دهتهههههههههوانن

پهیوهندییهكهههههههیان چههههههاك بكهنهههههههوهد جهههههها تووشههههههی ههههههههر هلهههههههلێكی
ڕێههههه

بێههههههت .ئهههههههم حاڵهتههههههه

الی ئهههههههو كهپڵههههههه دهبینینهههههههوه كههههههه پێیههههههان دهڵههههههێم ئاننهههههها و مایهههه ه

هههههههوازراو[ .مایههههههه

[وهك دوو نههههههاوی

ڕۆكههههههههوان بهههههههوود ب یهههههههه زۆر جهههههههار لهههههههه مههههههها دوور دهكهوتههههههههوه.

جارێكیههههههان ئاننهههههها بههههههه سههههههوتفه بهسهههههههر ئی ێڵێكههههههی نامهههههههی عاشهههههه انهی نێههههههوان مایهههههه

كارمهنهههههههدێكی الوی ڕۆكههههههههوانی كههههههههو  .كاتێهههههه
ئهههههو لههههه سهههههرهتادا ههههههر دهیگههههو هههههی شههههتێ

ئههههههههم مهسههههههههلهیهی بهههههههه مایهههههه

گههههههو د

لههههه بههههارهی ئهههههم نامانههههه نازانێههههتد بهههههاڵم

هههههههههر كهههههههه ئاننههههههها ئی ێڵههههههههكانی نیشهههههههانی مێردهكههههههههی داد مایههههههه

لههههههه

و

یهكسههههههههر چیرۆكێكهههههههی

وه ههڵبهسههههههت :گوایههههههه ههههههههبێت و نهههههههبێت هاوكارهكههههههانی دزهیههههههان كردووهتههههههه نههههههاو

ئهههههههكاونتی ئی ێڵهكهههههههی و وهك گاڵتهیهههههههك نامهههههههی عاشهههه ه انهیان پهههههه نووسههههههیوه .گهههههههرچی
ئاننهههها لههههه سهههههرهتادا بههههه حهههههق گومههههانی لهههههم چیرۆكههههه ههههههبوود كهههههچی هێنههههدهی نه ایانههههد

بههههههاوهڕی پهههههه كههههههرد و تووڕهییهكهههههههی ئاراسههههههتهی هاوكههههههاره نابهرپرسهههههههكانی مێردهكهههههههی

كههههرد كههههه هههههری

بههههوو هاوسهههههرگیرییهكهی لهههه تێهههه

بههههدهن .لهههههم ن وونهیهههههداد ئهههههم نههههه

بههههههه نكهههه ه ڵیككردن لههههههه ناپههههههاكیی مێردهكهههههههید چهشههههههنه بههههههاوهرێكی دیههههههاریكراوی الی هههه ه ی
پاراسههههههتد ئهمهههههههش بههههههواری پهههه ه دا تهههههها بتوانێههههههت درێهههه هژه بههههههه هاوسهههههههرگیرییهكهی بههههههدا د

نووسهههههه ه هیهكی تههههههههری ئایدیاكهههههههههی الكههههههههان دهربههههههههارهی ج شههههههههو رۆش بهههههه ه بێئاگههههههههایی
ignorance

for

 .)passionمهسههههههلهكه هێنهههههده ئههههههوه نییهههههه ئههههههم نهههههه حهلی ههههههتی

نادیههههههده گرتههههههووهد بهههههههڵكو ئهوهیههههههه بههههههه جهههههه ش و رۆشهههههههوه هههههه ی بهههههههو چیرۆكهههههههوه

نووسهههههاند كهههههه مێرهدهكههههههی لهههههه هی ههههههوه ههڵیبهسهههههتد چونكهههههه ئهمهههههه دهر ههههههتی پههههه دهدا
لهگه ویدا ب ێنێتهوه و یانه هاوبهشهكهیان ب ارێزێت.
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بهههههههههههرحا د جاروبههههههههار ددان یانههههههههان بههههههههه "حهلی ههههههههه " ڕێگهیهكههههههههه بهههههه ه ئهههههههههوهی

كهسههههههههێ

ههڵسههههههههوكهوتی ههههههه ی لههههههههه هاوبهشهههههههههكهی بشههههههههارێتهوه .ئهههههههههم حاڵهتههههههههه لههههههههه

هاوسههههههههرگیرییهكدا ڕووی دا كهههههههه تێیهههههههدا نهكهههههههه ههسهههههههتی دهكهههههههرد پهیوهنهههههههدیی نێهههههههوان
هههههه ی و مێردهكههههههههی تووشههههههی كههههههههموكوڕی و هلههههههههل هههههههاتووه .مێردهكههههههههی زۆر جهههههههار

لهههههه مههههها دوور بهههههوود كهههههاتێكی

دههاتههههههوهد زۆربههههههی كاتهكهههههه ههههههریكی نامههههههناردن بهههههوو

و بهههههه وریاییشههههههوه ئهمههههههی لهههههه چهههههاوی نهكههههههی دهشهههههاردهوه .جارێكیهههههان نهكهههههه بههههه ی

ڕێكهههههههههو م بههههههههایسی مێردهكهههههههههی بكهوێتههههههههه بهردهسههههههههتد زنجیرهیهههههههههك نامهههههههههی وی بههههههه
نێكهههههههی نههههههههناس تێهههههههدا بینهههههههی .كاتێههههه ه

ئهمههههههههی پههههه ه گههههه هو د مێردهكههههههههی وا دهركههههههههو

تووشهههههی شههه ه ك بهههههووهد بههههههاڵم هههههههوڵی نههههههدا نكههه ه ڵیی لههه ه بكههههها د بههههههڵكو بههههههڵێنی پههه ه دا
چیتهههههههر چهههههههاوی بهههههههه نهكههههههههی دیكهههههههه نهكهوێتههههههههوه .ب یهههههههه هاوسههههههههرهكهی

تێگههههههههههڕاد مێردهكهشهههههههههی

شهههههههییهكی

شهههههههه ا بهههههههههوو بهههههههههه هێوربوونههههههههههوهید ئیهههههههههدی كاروبهههههههههاری

هاوسهههههههههرگیرییهكهیان وردهورده گهڕایهههههههههوهد سهههههههههر بههههههههاری ئاسههههههههایی هههههه ه ی .دواجههههههههار

ڕوون بههههههووهوه كههههههه مهسهههههههلهی ئهههههههو نهههههههی بههههههه حسههههههێ پیاوهكههههههه نامهههههههی بههههه دهنههههههارد

ههڵبهسههههههتراوی دهسههههههتی هههه ه ی بههههههوو تهههههها ئهههههههو ڕاسههههههتییه پهههههههردهپ ش بكهههههها كههههههه ئهههههههو

پهیوهنهههههههدی لهگهههههههه پیهههههههاوێكی تهههههههردا ههیهههههههه .لێهههههههرهدا پیاوهكهههههههه هێ ایههههههههكی "حهلی ه "ههههههههی

ئه رانههههههد تهههههها نهكهههه ههی بههههههه بێئاگههههههایی بهێڵێتهههههههوه .پیاوهكههههههه دهیویسههههههت وهك چاوبهسههههههتێ

پهی انهههههههههههه ڕهمزییهكههههههههههههد واتهههههههههههه هاوسههههههههههههرگیرییهكهی ب ارێزێهههههههههههتد تههههههههههها حهلی ههههههههههههتی

پهیوهندییهكهی لهگه هاوبهشێكی نێرینهدا پ پهردهپ ش بكا .

ههههههههنتازیا شهههههههێوازی تێگهیشهههههههتنی ئێ هههههههه لهههههههه والیههههه ه دادهڕێژێهههههههت لهههههههه ئههههههههنجامی

ئهمهشهههههداد تهنانهههههه

كاتێههههه

ئههههههم كهسهههههه بههههههر زانهههههیند حهلی هههههه

یهههههان ڕاسهههههتیی نهههههوێ

دهكهوێهههههههههتد ئهههههههههوا ئهههههههههم هنتازیایههههههههه بهههههههههه دهگ هههههههههن دهگ ڕێههههههههتد چونكههههههههه ههههههههههنتازیا
پهیوهندییههههههكی ئههههههوت ی بههههههوه نییهههههه ئههههها

یهههههان لهههههه "دونیهههههای ڕاسهههههتهلینه"دا

شهههههتهكان

چههههههههههه نن .زۆر جههههههههههههار هههههههههههههنتازیای سههههههههههههوبێكت وهك بهرگرییهههههههههههههك لههههههههههههه بهرانبهههههههههههههر

"تالیكردنههههههههههوهی والیههههههه ه "دا 9دهجووڵێتههههههههههوهد هههههههههههر وا بێتههههههههههوه لهههههههههه بهرانبههههههههههر ئههههههههههو
ڕا انهیشههههههی ڕهنگههههههه ئهههههههم هنتازیایههههههه بنكهههههه

بكهههههههن.
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لههههههه ئاكامههههههداد هههههههی ڕێژهیهههههههكی

testing Reality9
of Torture,” Australian Russell Grieg and Justin Clemens, “A Note on Psychoanalysis and the Crime 10
Feminist Law Journal 24, no. 1 (2006): 161–77.
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حهلی ههههههه

یههههههان زانیههههههاری لههههههه بههههههارهی ئهههه ه بێكتی

عاش هكه بگ ڕێت.
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شهویسههههههتییهكه ناتوانێههههههت تێگهیشههههههتنی

من كێم ب ئهوی تر؟
?)Who Am I for the Other
زۆر جههههههار كاتێههههه

كهسههههههێ

بیهههههههوێت درێههههههژه بههههههه پهیوهندییهههههههك بههههههدا

و ههههههههرچی

لهدهسههههههههتی بێههههههههت بیكهههههههها تهههههههها ئهههههههههو هنتازیایههههههههه ب ارێزێههههههههت كههههههههه وهك ك ڵهگهیهههههههههك

پهیوهندییهكهههههههی ڕاگرتههههههووهد ئهههههههوا ههههههههر كههههههام لههههههه نكههههه ڵی و بێئاگههههههایی بهگهههههههڕ ده ههههههرێند

بههههههاڵم لهههههه ههنهههههدێک حاڵههههههتی بێئاگهههههایی دهستئهن هسهههههتداد مهسههههههلهكه ئههههههوه نییهههههه كهسهههههێ
چاوهكهههههانی لهههههه ئاسهههههت ڕاسهههههتییهكان داب ههههها یهههههان وێنهههههای شهههههتانێ

بكههههها كهههههه ڕوویهههههان

نهههههههداوه بهههههههڵكو لههههههه جیاتییهكهیههههههدا كهسههههههێك ان ههیههههههه دهزانێههههههت شههههههتێ

كهچی وا

ی دهنوێنێت وهك بڵێیت ڕاسته.

ڕاسههههههت نییههههههه

ئهمههههه بهسهههههر ك ێكههههدا ههههها كههههه مههههن بههههه مایهههها نههههاوی دەهێههههنم .ئهههههم ك ههههه تهمهههههنی

هههههههر ده سهههههاڵێ

بهههههوو كاتێههه ه

دایكهههههی بهههههه شهههههێرپهنجه گیهههههانی لهدهسهههههت دا .بهههههاوكی مایههههها

لهههههههه سهههههههاڵڕۆ ی لههههههههدایكبوونی ك هكهیهههههههداد بههههه ه مهههههههاوهی چهنهههههههدین سههههههها دوای مههههههههرگی

دایكهههههید هههههههر جهههههاره و نامهیههههههكی پهههه دهداد گوایهههههه لهههههه الیههههههن دایكیههههههوه بهههه ی نووسهههههراوه
پهههههێ

ك

ئههههههوهی ب رێهههههت .نامهكهههههه پهههههڕ بهههههوو لهههههه پیاههڵهههههدان بهههههه كارهكهههههانی مایهههههاد لههههههوهی

ڵهیهههههههههكی دڵنشههههههههینه و دایكیشههههههههی

شههههههههانازییهكی پهههههه ه دهبههههههههڕا ئهگهههههههههر دهر هههههههههتی

ههبووایههههههههه ئاههههههههههنگی ڕۆ ی لهههههههههدایكبوونی لهگهڵههههههههدا گێڕابهههههههها .مایهههههههها ههههههههههموو نامهیهههههههههكی

ئههههههاوای بههههههه بهههههههنر ترین دیههههههاری دهیزانههههههی كههههههه لهوهتهههههههی ههیههههههه پێشكهشههههههی كرابێههههههت.
كاتێهههههه

مایهههههها ئهههههههم گهنجینانهههههههی نیشههههههان دام لههههههه نا همهههههههوه هه انههههههدمید لههههههه

دهپرسههههههی ئهههههها

یشههههههم

هێشههههههتا بههههههاوكی چهنههههههد نامهههههههی دیكهههههههی ئههههههاوای بههههه ههههههههڵگرتووه .ب یههههههه

تووشهههههی شهههه ك بهههههووم كاتێهههه

پێهههههی گههههوتم لهڕاسهههههتیدا نههههههك تههههههنها بهههههاوكی ئههههههم نامانههههههی

بهههههههه دهسهههههههتی ههههههه ی بههههههه نووسهههههههیوهد بههههههههڵكو ئههههههههوی

بهتههههههههواوی ئاگهههههههای لهوهیهههههههه.

ڕاسهههههتییهكهی دایكهههههی مایههههها نهیدهویسهههههت بهههههه هههههه ی ئههههههم نامانهههههه لهههههه گ ڕهكهیههههههوه ببێتهههههه
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بههههههارگرانی بهسهههههههر شههههههانی ك هكهههههههید بهههههههڵكو دهیویسههههههت ك هكهههههههی درێههههههژه بههههههه یههههههانی
ههههه ه ی بهههههههدا بههههههههب ئههههههههوهی ههههههههی نامهیههههههههك لهههههههه دایكهههههههه ك چكردووهكهیههههههههووه ڕاوی

بنێهههههت .بههههههههرحا د كاتێههههه

یهكههههههم سهههههاڵڕۆ ی لههههههدایكبوونی مایههههها بههههههب دایكهههههی بههههههڕێوه

چههههههههوود ئهههههههههو ههههههههههر لههههههههه بههههههههاوكی دهپرسههههههههی ئهههههههها

لهدایكبوونیهههههههدا بههههه ه ده واسهههههههت؟ ئههههههها

پهههههههێ

دایكههههههههی

هیوایهههههههههكی لههههههههه ڕۆ ی

مههههههههرگی ههههههههی نامهیههههههههكی بههههه ه بههههههههج

هێشهههههتووه یهههههان نهههههاد بههههههاڵم چونكهههههه ههههههی نامهیههههههكی ڕاسهههههتهلینه لههههههئارادا نههه ههبوو تههههها لهههههه

ڕۆ ی لهههههههدایكبوونی مایهههههها بیكهنهههههههوهد ب یههههههه بههههههاوكی ئهههههههم پێشههههههنیازهی بهههه ه كههههههرد :ئهههههههو
هههههههه ی نامهیههههههههههكی بهههههههه دهنووسهههههههههێتد ههردووكیشهههههههههیان وا

یهههههههههان دهرده ههههههههههن وهك

بڵێیههههت نامهكهههههه لهههههه دایكیههههههوه هاتبێهههههت .مایههههها شاگهشهههههكه بهههههوو بههههههم كهههههارهد دواتهههههری
جارێههههه

لههههههه ڕۆ ی لهدایكبوونیههههههدا نامهیهههههههكی نههههههوێی پههههه دهگهیشههههههت لههههههه

هههههههر

شههههههیدا جێههههههی

بههههه هه ه ی نهههههدهگر  .لههههه كاتێكههههدا مایهههها بههههه باشههههی دهیزانههههی كههههه بههههاوكی ئهههههم نامانهههههی بهه ه

نووسههههههیوهد كهههههههچی دهستئهن هسههههههت هههههه ی لهههههههم ڕاسههههههتییه بێئاگهههههها كههههههرد .ئهههههههم نامانههههههه

هزایههههههكیان بههههه ی كهههههردهوه تێیهههههدا دهیتهههههوانی وێنهههههای باسهههههو واس لهگهههههه دایكیهههههدا بكههههها د

گههههههرچی تهنانهههههه ئههههههم نامانهههههه بهههههه لهڵههههههمی بهههههاوكی نووسهههههرابوون .وێهههههڕای ئههههههوهی ئههههههم
ك

شهویسههههههتیی دایكههههههی بهههه ه

ڵهیههههههه

هههه ه ی لهههههههیاد بههههههوود بهههههههاڵم تامهههههههزرۆ بههههههوو بههههههه

بهڵگههههههههی ڕهمزییههههههههوه بیسههههههههل ێنێت .نامهههههههه سههههههها تهكان ڕۆڵهههههههی نیشهههههههانهیهكی ڕهمزییهههههههان
sign

 )symbolicدهگێههههههڕا وهك نیشههههههانهیهك لهمهههههههڕ ئهههههههو ڕاسههههههتییهی كههههههه دایكههههههه

ك چكردووهكهههههههههی ئهههههههههوی هههههه ه ش ویسههههههههتووه ئهههههههههو "ئ بێكت"هههههههههی

و بهههههههووه ).بهههههههاوك كهههههههه ئههههههههم نامانههههههههی نووسهههههههیبوو وهك نێوانگیرێهههههه

وهك شههههههههههههایهتێ

بهسهههههههههههههر ئهههههههههههههم

شهویسههههههههههههتییهد نامهههههههههههههكانی

گرێبهسههههههتێكی ههههههههردهم نههههههو وا بههههههوون گرێبهسههههههتێ

ڕۆڵهههههههی دهگێهههههههڕاد

تهلریبهههههههههههههن وهك

كههههههه بههههههواری بهههههه

دایكانهههههههه دهڕه سهههههههاند .لهههههههه ڕۆمهههههههانی ڕاچێڵهههههههی ئهههههههام زامداد یسیههههههه
ئهههههههمبرۆز بشههههههارێتهوه تهههههها

شهویسههههههههتییهكهی

ناچهههههههاره نامهكههههههههی

شهویسههههههتییهكهی بهههه ه ڕاچێههههههڵ تووشههههههی ئاسههههههتهن

بههههههههاڵم لهههههههه حاڵهتهكههههههههی مایهههههههاداد نامهیههههههههكی سههههههها ته گوزارشهههههههت لهههههههه

دایكانه و باوكانه)ش دهكا .
كاتێههههه ه

ڕووبههههههههڕووی ئههههههههم پرسهههههههیاره دهبینههههههههوه :مهههههههن

تهههههر ههیهههههه؟ ئههههههوا وهاڵمێههه ه

شهویسههههههتیی
نهههههههبێت

شهویسهههههههتیی

مانایههههههههكم الی ئههههههههوی

ههڵدهبهسهههههتن كهههههه لهههههه ههنهههههدێک حاڵهتهههههدا وهاڵمێكهههههی لایسكههههههره

و بگهههههره یهههههان ئیسهههه ا دهكههههها د بههههههاڵم لهههههه ههنهههههدێک حاڵههههههتی دیكههههههدا ڕهنگهههههه دهرگههههها بهههههه
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وێرانكردنهههههههدا بكاتههههههههوه .گیسیهههههههاد ناچ هههههههانی باسهههههههی حاڵههههههههتی كهههههههوڕێكی یهههههههازده

سهههههههااڵن دهكههههههها  .پهههههههاش ئههههههههوهی بهههههههاوكی ئههههههههم كهههههههوڕه سهههههه مانهههههه

پێشهههههههتر دهچێتهههههههه

نووسههههههینگهكهی و ههههههههرگیز ناگهڕێتهههههههوهد تووشههههههی تراومهههههها دهبێههههههتد ب یههههههه پهههههههنا دهبهنههههههه

بههههههههههر شههههههههههیكردنهوهی دهروونههههههههههی.
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لهههههههههه دوای ئهههههههههههم ڕووداوه تراوماییهههههههههههد ههههههههههههرگیز

جههههههارێكی دیهههه ه ک وشهههههههی "بابههههههه"  )daddyلههههههه مههههههاڵی وانههههههدا بهسهههههههر زمههههههانی كهسههههههیاندا

نههههههها د بههههههڵكو تههههههنها بهههههه زمهههههانێكی ههههههرمی وهك "بهههههاوك"  )fatherئامههههها ه بههههه پیهههههاوه

ونبووهكهههههههه دهكهههههههرا .وهك بڵێیههههههت ونبوونهكههههههههی پێگهههههههه ڕهمزییهكههههههههی گ ڕیهههههههوه و وشههههههههی

'بابههههههه' تهههههههنها بههههه كهسههههههێكی ئامههههههاده و وشهههههههی 'بهههههاوك'ی

بهكار بێت.

لههههههه حاڵهههههههتی نائامادهبوونیههههههدا

بێسهروشهههههههوێنبوونی بهههههههاوكی كاریگهرییههههههههكی لهههههههووڵی لهسههههههههر كوڕهكهههههههه هههههههههبوو:

بههههههب م ڵهههههه

وهرگهههههرتن لهههههه لوتاب انهههههه غایههههه

دهبهههههوود لهههههه ماڵههههههوه السهههههاریی دهكهههههردد

دایكیشهههههههی چیتهههههههر بهههههههه سههههههه زهوه لهگههههههههڵی نهدهجوواڵیههههههههوه و بگهههههههره بهگشهههههههتی هههههههههر
هرام شههههههی كههههههرد .وهك بڵێیهههههت دایكههههههی لهههههههتاو هههههههمی

كوڕهكهیشی ببینێتد تهنانه

یههههههداد نهیههههههدهتوانی ئازاركێشههههههانی

ههر ئامادهییهكهی له انووهكه ناڕهحهتی دهكرد.

لههههههههم بهینههههههههدا هاتهههههههه سههههههههر ئههههههههو ڕایههههههههی كههههههههوا كوڕهكههههههههی پێویسهههههههتی بههههههههه

چارهسهههههههههههههههههری دهروونییههههههههههههههههه )therapyد بهههههههههههههههههاڵم وهك ئهههههههههههههههههوهی شههههههههههههههههیكهرهوه

دهروونییهكههههههش سههههههرنجی داد تهنانهههههه ئهزیههههههتی ئهوهشهههههی نهدایهههههه بههههههر ههههه ی تههههها لهههههه

یهكهههههههم دانیشههههههتندا هههههههاوهڵی كوڕهكهههههههی بكهههههها د بهههههههو بیههههههانووهی گوایههههههه زۆر سهههههههرلاڵه.

شهههههههیكهرهوهكه سههههههههرنجی دا جسههههههههكانی كوڕهكهههههههه دهڵهههههههبن و پهههههههڕ بهههههههه بههههههههری نهههههههیند بک

ڕووكههههههههههش دهتگهههههههههو جسوبههههههههههرگی بهههههههههاوكی لهبههههههههههر كهههههههههردووه .جووڵهههههههههه و ڕهوتهههههههههی

كوڕهكههههههههش لهههههههه هیهههههههی پیرهپیاوێههههههه
دهینواندد دهتگو بهزۆر ڕ دهكا .

دهچهههههههوو :بهههههههه ك مههههههههك م دهڕۆیشهههههههتد داهێهههههههزراو

كوڕهكهههههه بههههههب ههسهههههت و سههههه ز لهههههه بهههههارهی ونبهههههوونی بهههههاوكی دهدواد بههههههاڵم لهههههه

ئاسههههههتێكی نائاگایانهههههههداد بههههههه لههههههووڵی هاوشوناسههههههی بههههههاوكی بووبههههههوو.

دزینهههههههوهی لههههههه

لوتاب انهههههههه وهك دووپاتكردنههههههههوهی ونبوونهكههههههههی بهههههههاوكی دههاتهههههههه بههههههههرچاود بهههههههه ههههههه ی
Psychoanalysis 31,no. 3 ( July 1, 1995): 423– Gilead Nachmani, “Trauma and Ignorance,” Contemporary11
50.
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پ شههههههههینی جسوبههههههههههرگی بههههههههاوكی و ڕێكردنهههههههههی وهك پیرهپیاوێهههههههه د هههههههههههوڵی دهدا باوكهههههههههه

غایبهكههههههی بهرجهسهههههته بكههههها  .لهههههه سههههههرهتاد نیشهههههانهی ههههههم كیی پێهههههوه دهبینهههههراد بههههههاڵم

بههههههه زوویههههههی دڵهههههههڕاوك و ههسههههههتكردن بههههههه گوناحیشههههههی تیهههههها دهركهههههههو  .بههههههه زەح ههههههه

دهیتههههههوانی ههههههنتازیا و والیههههه لێههههه

جیهههههها بكاتهههههههوه .بههههههاوكی زۆر جههههههار چهنههههههدین سهههههکعا

لهسههههههریهك كهههههاری دهكهههههردد كوڕهكههههههش پهسهههههت بهههههوو لههههههوهی بهههههاوكی بهههههه دهگ ههههههن ڕێهههههی

دهكهوێتههههههههه مههههههها د زۆر جهههههههار ههههههههنتازیای ئههههههههوهی دهكهههههههرد ڕهنگهههههههه بهههههههاوكی نهههههههه
بكههههههوێت و ب یههههههش ناچهههههار بێهههههت ماوهیههههههكی زیهههههاتر لهههههه مههههها ب ێنێتههههههوه .كاتێههه ه

ش

بهههههاوكی

ون بههههههوود كوڕهكههههههه تووشههههههی نیگهههههههرانی بههههههوو لهههههههوهی واسههههههتهكهی بهههههههدی هاتبێههههههت و

بووبێته ه ی ونبوونی باوكی.

بهههههههههههههپێی بهههههههههههههرهنجامگیریی دهروونشههههههههههههیكارهكه "كوڕهكههههههههههههه لههههههههههههه سهههههههههههههرهتای

چارهسههههههههههره دهروونییهكههههههههههدا وهك كههههههههههتنكارێ

هههههههه ی ت مههههههههههتبار دهكهههههههههرد .گههههههههههرچی

ههسهههههههتكردنی بهههههههه گونهههههههاك دیهههههههاریكراو و تایبهههههههه بهههههههوود بههههههههاڵم بهههههههه زۆری بهههههههه هههههه ه ی

نك ڵییههههههههوه دهیسههههههههل اندد هههههههههروهها بهههههههه ههههههه ی پێداگرییهكههههههههی لهسههههههههر ئههههههههوهی "ههههههههی
پێویسهههههتییهكی" نییهههههه .بهههههه

ی بههێز و تهواو سهربه

ههڵكێشهههههانهوه دهیگهههههو پێویسهههههتی بهههههه ههههههی كهسهههههێ

یه .موحتاجی دهستی كهس نییه".

نییههههههد

12

لهههههههههههههههه سهههههههههههههههاتهوه تێكی سهرنجڕاكێشهههههههههههههههی شهههههههههههههههیكردنهوه دهروونییهكههههههههههههههههداد

دهروونشههههههههكارهكه سهههههههههرنجی دا ئهههههههههم كههههههههوڕه بههههههههه نهێنههههههههی ههههههههواردن لههههههههه سهههههههههالجهكه

دهدزێههههههت .دهروونشههههههیكارهكه زانیهههه هی دایكههههههی بیههههههری چههههههووه نههههههان بههههههه كوڕهكهههههههی بههههههدا .
كههههههههاتێكی

داوای لههههههههه دایكههههههههی كههههههههرد مهسهههههههههلهكه ڕوون بكاتهههههههههوهد ددانههههههههی پیهههههههها نهههههههها

نهیویسههههههههتووه نههههههههان بههههههههه كوڕهكهههههههههی بههههههههدا د وهك سههههههههزایهك لههههههههه حهههههههههلی ونبههههههههوونی
مێردهكهههههههی .ئهههههههوی

بههههههه نهێنههههههی لههههههه پههههههای بهسهههههههرهاتهكه ل مهههههههی كوڕهكهههههههی دهكههههههردد

چونكههههههه زۆر جههههههار ههسههههههتی دهكههههههرد مێردهكهههههههی هێنههههههدهی كوڕهكهههههههی هههههه ش دهوێههههههت

ئهوی

ش ناوێت.

گهههههههههرچی ئهههههههههم دهروونشههههههههیكاره باسههههههههی لهههههههههوه نهههههههههكردووه ئهههههههها

كوڕهكهههههه چههه ه ن چهههههووه پهههههێ

یهههههان ئههههها

شههههههههیكاریی

دواجهههههار بهههههاوكی دۆزرایههههههوه یهههههان نهههههاد بههههههاڵم

هێشهههههتاش لههههههم چیرۆكههههههدا چهنهههههدین شهههههێوهی ج راوجههههه ری نكههههه ڵی بههههههدی دهكههههههین كهههههه

Nachmani, “Trauma and Ignorance,” 435.12
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ڕۆڵێكهههههههی جهوهههههههههری لهههههههه پهیوهندییهههههههه نێوكهسهههههههییهكاندا دهگێهههههههڕن .یهكههههههههمیان دهكرێهههههههت
ونبههههههوونی باوكهكههههههه ئهگهههههههر بهڕاسههههههتی هههه ه ی بههههههه مهبهسههههههتهوه وای كردبێههههههت یههههههان لههههههه

هههههههیاڵی كوڕهكهههههههدا بههههههه شههههههتێكی مهبهسههههههتدار وێنهههههها كرابێههههههت) وهك شههههههێوهیهكی تونههههههدی

وهالنههههههههههانی ێزانهكهههههههههههی درك بكرێههههههههههت :هههههههههه ی لهبهههههههههههر چاویههههههههههان ال دا و ههههههههههههموو

پهیوهندییههههههههكی لهگهههههههه بهههههههڕین .نادیهههههههدهی گهههههههرتن و بههههههههم جههههههه رهش ڕهتهههههههی كردنههههههههوه.

دووهمیههههههان دایكههههههی بههههههه لسهههههههبڕین لهگههههههه كوڕهكهههههههی و پێههههههداگریی لهسهههههههر بهههههههكارهێنانی
وشهههههههی "بههههههاوك" [لهههههههجیاتی "بابههههههه"[د ههههه ی لههههههه دهرگیربههههههوون بههههههه چییهههههههتیی ڕووداوهكههههههه

ال داد هاوكههههههها نكههههههه ڵی لهههههههه لینكهههههههه عاتیفییههههههههكانی نێهههههههوان كوڕهكهههههههه و "بابه"ههههههههی كهههههههرد.
سهههههێیهمیاند دایههه ه
–تهنانهههههههه

پشههههتگو

و كوڕهكهههههه لهههههه دۆ هههههی پڕئهههههازاری

یانهههههدا یههههههكتریان ههههههرام ش كهههههرد

بههههههها بڵێهههههههێن سهههههههزای یهكهههههههدیان دا -دایكهكهههههههه تههههههها ئههههههههو ڕادهیهههههههه كوڕهكههههههههی

سهههههتد كهههههه هههههههر بیهههههری دهچهههههوو ههههواردنی پهههه بهههههدا  .كوڕهكههههههش كاتێهههه

لوتای انه و ما "ون دهبوو"د دهیویست دایكی "نادیده بگرێت".

لهههههه

لهههههههه هههههههههناوی ئههههههههم هههههههههموو بێنهوبهردهیههههههههدا كهههههههه حهلی ههههههههتی پشهههههههت ونبهههههههوونی

بهههههاوك نادیهههههده دهگیهههههرا و دایههه ه

و كهههههوڕی

كوڕهكهههههههه عههههههههوداڵی ددان یانهههههههان و

حسهههههێبیان بههه ه ههسهههههتهكانی یههههههكتر نههههههدهكردد

شهویسهههههههتی بهههههههوو .كاتێههههههه

كوڕهكهههههههه لهههههههه ماڵهههههههدا

یاسهههههههاكانی دهبهزانهههههههدد ههههههه ی لهههههههه لوتاب انهههههههه دهدزییههههههههوهد جسههههههههكانی بهههههههاوكی لهبههههههههر

دهكههههههردد تهنانههههههه

ههههههورادنی دهروونشههههههیكارهكهی دهدزید ئهههههههوا لهڕاسههههههتیدا بههههههه ڕێگهههههههی

هههههههه ی داوای بههههههههههاناچوونی دهكههههههههردد

دۆزییهوه.

شههههههههبه تانه ئهمهشههههههههی الی دهروونشههههههههیكارهكه

ئاشههههههههههكرایه هرام شههههههههههكردن و هرام شههههههههههكران دوو بهشههههههههههی گرنگههههههههههی ههههههههههههموو

جههههه ره عهشههههه ێ د یههههههان ههههههههر پهیوهندییهههههههكی دیكهههههههند بههههههه پهیوهنههههههدی ان لهگههههههه

ههههههودی

یشهههه ه اندا .ڕوس ئی بهههههههری دهروونشههههههیكار لههههههه جێیهكههههههدا بههههههاس لههههههه حاڵهتهكهههههههی ئاننهههههها

دهكههههههها د ئههههههههم ان هههههههه ههسهههههههتی دهكهههههههرد دایهههههههم و دهرهههههههههم ههههههههرام ش كهههههههراوهد ب یهههههههه

بههههههههدوای ڕێ ارێكهههههههدا دهگههههههههڕا بههههه ه ناكهههههههامی و ك انهكههههههههید دهچهههههههووه الی پزیشهههههههكێ

هێنههههههدهی نهههههههدهبرد دهچههههههووه الی پزیشههههههكێكی تههههههر 13.لههههههه حاڵێكههههههدا ههههههههوڵی دهدا كهسههههههێ

و

ئهههههاوڕی لههه ه بداتههههههوه و لهههههه دڵههههههوه دهیویسهههههت پزیشهههههكێكی پرۆ یشهههههنا بدۆزێتههههههوه سههههههر
31, no. 4 (October 1995): Psychoanalysis Ruth R. Imber, “Clinical Notes on Masochism,” Contemporary13
581–89.
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چیتههههههر نهتسێتهههههههوهد بهههههههاڵم ڕاسههههههتییهكهی ههههههههر

هههههه ی ڕێگههههههری ئهههههههم كههههههاره بههههههوود چونكههههههه لههههههه بههههههه ڕادهی پێویسههههههت الی پزیشههههههكێ

نهدهمایهههههههوه و لههههههه یهكێكیانهههههههوه بهههه ه یهههههههكێكی تههههههر دهڕۆیشههههههت .كاتێهههه ه

ئاننهههههها دڵههههههی بههههههه

پزیشهههههههكی بهههههههاو دانهسههههههههكناد بهرهبههههههههره ڕووی كهههههههرده چارهسههههههههره بهدیسههههههههكانی دیكههههههههد
ههههههههههی شههههههه هتێ

نههههههههههما تالینهكاتههههههههههوهد لهههههههههه ' 'homoeopathsو دهرزیئا نینههههههههههوه تههههههههها

ڕووكردنههههههه پسهههههه ڕهكانی پههههههارێزی هههههه راكی .لههههههه دوای ئهههههههم گهڕانههههههه وزهبههههههڕهد هانههههههای

بهههه ه دهروونشههههههیكاری بههههههردد دهیوسههههههت لهههههههویادا ڕێ ارێهههه ه

بهههههههههاڵم دیسههههههههانهوه لههههههههه هههههههههی شههههههههتێ

بهههه ه ك انهكهههههههی بدۆزێهههههههتهوهد

نهدهسههههههههڵهمییهوه تهههههههها بهههههههههر بههههههههه پرۆسهههههههههی

گ ڕانكارییهكه بگرێت ئهو گ ڕانهی به ههق پێوییستی پ بوو.

ئاننهههههههها لههههههههه میههههههههانی دانیشههههههههتنهكان لهگههههههههه دهروونشههههههههیكارهكهدا گسهههههههههیی دهكههههههههرد

لههههههوهی لهههههه یانیهههههدا لهههههه چهنهههههدین ال ههههههرام ش كهههههراوه :ههسهههههتی دهكهههههرد كاتێههه ه
و هاوسهههههههرهكهی مناڵیههههههان بههههههوود چیتههههههر ئهههههههویان پشههههههتگو

شهههههووبرا

سههههههت .بهههههههههرحا د غیههههههره و

ئیرهییهكهههههههی تهههههههنها ئاراسههههههتهی ێزانههههههه گهورهكهههههههی نهههههههدهكردد بهههههههڵكو پسهوپێگهكهیشههههههی
لهههههههه ك مههههههههڵگکدا دهگرتههههههههوه .ئاننههههههها وهك ك چبههههههههرێ

الی وا بهههههههوو هههههههههر لهههههههه عههههههههیامی

مناڵێتییههههههوه ههههههرام ش كهههههراوه و لهههههه هههههههموو شهههههت بێبههههههش بهههههووهد لهههههه كهمئهندامییهكههههههی

دایكیشهههههی پهسهههههت بهههههوود چونكهههههه پێهههههی وا بهههههوو ئهگههههههر ئههههههوان لهههههه واڵتهههههی بابوباپیرانیانهههههدا

لههههههههه ههلومهههههههههرجێكی هێنههههههههده نالهههههههههباردا نههههههههه یاباند ئهههههههههوا دایكههههههههی تووشههههههههی شههههههههتی وا

نهدهبوو .وێڕای ئهوهد ڕێ

پێ

مهرگی دایكید زانی ك ی حهلیی ئهو نییه.

لهههههه ڕهوتهههههی چارهسههههههری دهروونیهههههداد بهههههه ڕوونهههههی دهركههههههو ئاننههههها ههمیشهههههه لهههههه

لهدهسهههههههتدان و هههههه ه گری ترسهههههههاوهد شهههههههێوازی مامهڵهكهشهههههههی لهگهههههههه دڵهڕاوكێهههههههدا ئههههههههوه

بههههههههووه هههههههههههرگیز هههههههههههموو هێسكههههههههههكانی نه اتهههههههههه سههههههههههبهتهیهكهوه .ڕۆیشهههههههههتن لهههههههههه الی

پزیشهههههههههههكێكهوه بههههههههههه الی پزیشههههههههههههكێكی تههههههههههههرد لههههههههههههه دهروون زیشههههههههههههكێكهوه بههههههههههه الی

دهروون زیشههههههكێكی تهههههههر بهشهههههههێ

بههههههوو لهههههههه سهههههههتراتیژهكهی :واتههههههه

پاراسهههههههتن لههههههههوهی

بههههههههج بهێڵرێهههههههت .ئههههههههم نهههههههه حههههههههزی دهكهههههههرد دڵهڕاوكێیهكههههههههی نهههههههههێڵێت و وا ههسهههههههت
نهههههههكا

هههههههڵ

و ههههههوا ڕهتیههههههان كردووهتهههههههوهد ب یههههههه ههمیشههههههه هههه ه ی دهست ێشهههه ه هری

دهكههههههههرد و لههههههههه پهیوهندییهكههههههههه دهردهچههههههههوو .لههههههههه ك تاییههههههههداد وازی لههههههههه شههههههههیكردنهوهی

دهروونیی

هێنا.
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ئهههههههم حاڵهتههههههه ڕوونههههههی دهكاتهههههههوه چ ن ههههه نی زۆر جههههههار سههههههوبێكتێ

ئازارچهشههههههههههتندا چێژێكههههههههههی پههههههههههڕ ان

لههههههه ههههههههناوی

ویسههههههههههان ) دهدۆزێتهههههههههههوه .گهههههههههههرچی بهههههههههههپێی
ناسهههههههیندا دهگههههههههڕا تههههههها ببێتهههههههه

ئیدیعاكههههههههی ههههههه ی بێهههههههتد ئاننههههههها بههههههههدوای زانهههههههین و

یارمهتیهههههدهری لهههههه گهههه ڕینی یانیهههههداد بههههههاڵم لهڕاسهههههتیدا هههههههموو شهههههتێكی دهكهههههرد تههههها ههه ه ی

لهههههههههم زانینههههههههه دوور ب اتهههههههههوه و هرام شههههههههی ب هههههه ها  .گهههههههههرچی دواجههههههههار لههههههههه میههههههههانی
شهههههههههیكردنهوهكهدا زانیارییههههههههههكی گرنگهههههههههی سهههههههههته ڕوو لههههههههههبارهی لهدهسهههههههههتدانی دایكهههههههههه

حهلییهكههههههید بههههههاڵم بڕیهههههاری دا لههههههوه زیهههههاتر هههههههوڵی پشهههههكیننی پهیوهنهههههدیی نێهههههوان ئههههههم

ڕاسهههههتییه و ترسههههههكهی لهههههه جێهێڵهههههران و جهههههه اكاری نههههههدا
ههههه ه ی هههه ه گێسكردن لهههههههم ڕاسههههههتییه گرنگههههههه لههههههه بههههههارهی

بهههههه دهربڕینێكهههههی دیههههه کد بهههههه

یهههههههوهد وای ههسههههههت دهكههههههرد

گوایههههههه ههههههههمووان هرام شههههههیان كههههههردووهد ئهمهههههههش لههههههه ئاكامههههههدا تووشههههههی چارهڕهشههههههی و
ودبێزی نهمانی

-

شویستن)هی دهكرد.
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