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«پاڵنەری مەرگ» و ڕیشەی لە بیرکردنەوەی فرۆیددا

جان ۆلف بێرنستاین
و .دانا محەمەد
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لە کۆتاییەکاااااًا ییاااااًادا ،فرۆیااااذ دایاااا خایە یااااۆ ەااااۆی خ ە ٌە اکاًی ااااا
داًاااپیایٌێااک کە« :هااي رۆ یاااز داراًاان تیااۆ ی (دخالیستیاًە)اااا خا غە یاا ا
(پاڵٌە )ااااا هە گ یااااى خ راًیاااا ی یااااى اااە اًگێ ی ،ە اساااتا یە اە ا یااا خًا
هێ یاااا هاخساااەً داکەى لەگەڵ هاخیە اااەکەی ئیرۆس(غە یااا ا یااااى پااااڵٌە ی
ییااااى) کە لە لیبیاااذۆدا ەاااۆی یەیاًاااذاکات ،هە چەًاااذ ئەهە کەهێاااۆ هاخساااۆری
ە لقاًااااذ ،لە اسااااتیذاً ،ەیاااا خا ێااااا اراهەًااااذی لەًێاااا دا خخً ااااییا اًذا»
( .)freud,1937فرۆیاااااذ هەساااااتا یە داساااااتبەدا ی خى خ هەڵەتێگەی اااااتي
داکااارد لەالیەى رۆ یاااٌەی ااا ٌیەخت خاکاًا خ هاخ یااااًا خا کەهێاااۆ یەری تیاااا
یەدیااااذاکردى لە چەهیااااا پاااااڵٌە ی هە گ خ ییاااااى ،ئەخ رۆ دڵخااااۆز یاااا خ یە
دۆریاااٌەخای (هاخییر ۆ)ااااا فەیلەسااا خ  -ییرهەًاااذ لە فیگە اکااااًا فەلساااەفەی
یۆًااااااى ،لەخاًەز ئیو یاااااذۆکلیس(1کە  495پاااااێن رایاااااي لەداییبااااا خا) .ئەم
فەیلەساااااا فەز ،یەهەهاااااااى ااااااێ ا  ...فێرییااااااردخخیي کە دخخ پراًساااااای ،
خخداخاکااااًا ییااااًا دا خخًاااى خ دا اخاى دا خخى( یهااااى) یە ااا ادایەى خ لە
ەًگێیاااا هەهی اااەییذاى دی یە یەکتااارً .اخیٌاااای خى« :عە اااق خ ەًااا  .»2ئەخ
پێااااااخایااااا خ ،ئەم دخخ هێااااا ا لە یٌە اتاااااذا ''دخخ هێااااا ی سرخخ اااااتیاى خا
غە ی ا(پاااڵٌە ) کااا داکەى خ یە هاای

ۆ ااۆ سااە خکا یاى لەگەڵ عەاڵێیااذا ًاایە

کە ئاهاااااًجێیى ئاگایاااااًەى هەیێااااک .یەکیاااااى هەخڵااااا کۆیاااا خًەخای تەًااااۆلیە
سااە اتاییەکاًا چاا ا تاا ەوەکە دادات یااۆ د خخسااتب خًا یەکێتییەکااا یەک ااا چە،
لە کاتێیاااااذا ئەخیتریااااااى یەپاااااێەەخاًەخا ،هەخڵاااااا هەڵ ا ااااااًذًەخای هەهااااا خ
یەکگرتٌێاااۆ خ یاااای خًەخای تەًاااۆلیە ساااە اتاییەکاًا چااا ا تااا ەوەکە داکاااات.
ئیو یذیاااااذۆکلیس یهااااااى(گە دخخى)ااااااى یە اختێاااااۆ داراًاااااى کە یە داخام
empedocles
Love and war
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داگۆ اااک خ پەاااڕاى لە اۆًااااغ خ چرکەسااااتەکاًیذا ًااایە (p,246

.(lbid,

فرۆیاااذ رۆ دڵخاااۆز یااا خ یە دۆریاااٌەخای لێیەااا خًا رۆ لە ًێااا اى فەیلەسااا خفە
گەخ اکاااًا یۆًاااى 3خ دخایاایي تیااۆ ى فراخاًااى ەااۆی دا یااا ای پاااڵٌە ی هە گ،
خی لە  1937ەەاااااااک لەخا داکااااااااتەخا کە ... « :هە دخخ عە اااااااق خ
ەًااا

لە خخی ًااااخ خ کاااا کرد-اخا ،هاخ اااێ ای دخخ پااااڵٌە ا یٌە اتیااایەکەی

ئااااێوەى ،ئیاااارۆس خ خ راًیااااا ی ،یەکەهیاااااى هەخڵااااا یەکگرتٌااااا ئەخا دادات کە
یااااا خًا هەیە لە پێٌاااااااخ یەکێتییەکاااااا گەخ اتااااااردا؛ دخخاهی ااااایاى هەخڵااااااا
(هەڵ ا اااًذًەخای)اااا یەکێتااا خ (لەًاااخیردى)اااا پێیهاااتەکەی داداى خا اایڵا
پێبەە اای ا( .)lbid, p.246لە ااییا ی کۆتااا خ ًاکۆتااا ،)1937)4یەکێااۆ
لە دخاهەهاااایي دااە کلیٌییییەکاااااًا ،فرۆیااااذ داً سااااێک کە چیتاااار «گە اى یااااۆ
چێاا » کااافا ًیاایە یااۆ ااییردًەخای دیا داکاااًا چە ااٌا کااا داًەخای ًە ٌااا
یە خخی چا اسااااە دا ،هاسۆ اااای م ،هەسااااک یەتاااااخاًیردًا ًەسااااتەکییاًە؛ یەاڵم
هی یاااا تااار خا فرۆیاااذ پێااااداڵیاااک ''داساااەاڵت'' یااا خًا هەیە ،کە یەهاااۆیەخا
ًااااخا ۆکا دیاااا دای ەۆئاااارا داى-ە دخ راًیاااا ی ،خخًاااذاکاتەخا .لێااارادا دیسااااى
ختەیەکااا فرۆیااذ خا داگاارم« :ئەم دیااا داًە یەڵااگەی خخًااي لەیااۆ داسااەاڵتێۆ لە
ییاااًا دا خخً اا کە ئااێوە ًاااخیداًێاایي (پاااڵٌە ی ااە اًگێ ی یاااى خ راًیااا ی)
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 3فرۆیاااااذ گەلێاااااۆ س پاساااااگ را خ اە را یاااااا ی کا اکااااااًا ئیو یذۆکلیساااااە ،پێوااااا اییە لەخ فااااااکتەخا سااااایوب لی ا
دایێاااااک کە ئەخ چااااا ا تااااا ەوەی ئیو یاااااذۆکلیس یاساااااا داکاااااات''راخی ،هەخا ،ئااااااگر خ ئااااااخ'' گرًگییەکاااااا رۆ
خا داگر اااااک الی فرۆیاااااذ ،کاتێاااااۆ لە یخخ ی چااااااخا خاًا فرۆیاااااذ دا چااااا ا خ اااااٌەی هەڵیاااااۆڵراخ ًەە ااااایٌراخا
لەسە اخای''ک سا چاخا خاًا''(.پە اخ ی ً خسە ی یایەت)
4
Analysis terminable and interminable
 Aggression 5اااااااااە اًگێ ی :پااااااااااڵٌە ی هە گە کە ئا اساااااااااتەی دا اخا داکر اااااااااکDestructive .
خ راًیااااا ی :یااااریتییە لە پاااااڵٌە ی هە گ کە لەًاااااخ دارگااااای دا خخًیااااذا چاااااالکە .سااااە چاخا( :پە اخ اااا ی ئەخدیاااا
پراًسی ا چێ  ،دا خخً ییا ی تایبەت یە فرۆیذ .خا گێراًا :ێرخاى ئیبراهین)
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 ،یەگاااا رای ئاهاًجەکەیاااااى ،سااااە چاخاکەی داگە ٌیااااٌەخا یااااۆ اسااااەًێتیا
پااااڵٌە ی (هە گ)ااااا هاااادای ریٌاااذخخ .کێ اااەکە لە پرساااا ئەًتاتێااا ی ًێااا اى
(گە ااابیي خ ا بیي)ااااا تیاااۆ ی ییااااى ًیااایە»p.243(.

 .)lbid,یەڵیااا

لەخ ااا ایە ،کاتێاااۆ پێ ااابیٌیا رۆ ًااااەۆز داەااااتە خخ ... « :تەًیاااا یەهاااۆی
چاااالکیا دییەکااا هاخکااات یاااى لێیجیاااًەی خایەی ًێاا اى غە ی اکاااًا ئیاارۆس خ
هە گ ،داتااا اًیي فڕاچە اااٌا دیا داکااااًا ییااااى ،خخى ییەیاااٌەخا ،هە گیااا یە
تەًهااااا پاڵٌە ااااۆ یاااااى یەتەًهااااا ئی اااایردًا پاڵٌە ااااۆ ،ااااااییلا تێگەی ااااتي
ًاااایيp.243(».

 .)lbid,هە چەًااااذا فرۆیااااذ لە کۆتاییەکاااااًا  1920یە

فە هاااا ئیرۆس(پااااڵٌە ی ییااااى) خ تاًاتۆس(پااااڵٌە ی هە گ)ااااا ەساااتە خخ ،یەاڵم
ئەم تیاااۆ ا پێ ااایٌەییەکا فراخاًاااا هەیە لە ً خسااایٌەکاًا هەخاڵیٌاااا ەۆیاااذا کە
پەی اًااااذیییەکا ًائاسااااایا هەیاااا خ یە پاااااڵٌە ی هە گەخا .یە گاااا رای فرۆیااااذ،
ئیااارۆس یەدخای یەکب خًاااذا داگە اااک لەگەڵ ئۆیێیتێاااۆ ،کەخایە خخی لە ئاااۆیێیتە
خ رۆ

یااااخارا پااااڵٌە ی هە گ کە هەخڵاااذادات یاااۆ گەی اااتي یە دۆەاااا«یااا

گااااریی»« .ئیاااارۆس ،پێیەخایەسااااتٌە یااااۆ یٌیاتٌاااااًا یەکێتییەکااااا گەخ اتاااار خ
ًەخا(خاچە)اااا پاااڵٌە ا سێیسااییەکاًە ،ییاااى خ ییٌباااخا ی داپا

ااک .ئیاارۆس،

کا داکاااات لەپێٌااااخ د کاااردًەخای ییااااى خخی خا داگێڕ اااک یە اخ ئاااۆیێیتا
عە ااق» .6لەالیەکااا تااراخا ،پاااڵٌە ی هە گ هەخڵ یااۆ دۆەااا یاا گریی(ًیرڤاًااا)،
ت اًااااذًەخا خ خ راًیردًااااا پێیهاااااتەی ریٌااااذخخ دادات .ئەم هێاااا ا هەڵااااذ ا،

 6ئیاااارۆس (خ سێیساااا الیتە) یااااریتییە لە ۆ ااااۆ پێەخسااااتٌە ًێاااا هە گ .ئیاااارۆس ییاااااًا اهااااا خ پڕاخپااااڕ ًیاااایە،
یەڵیاااا الداًە لە تاًاااااتۆس .یە هاااااًەیەکا تاااار ،ئااااێوە لە یاااااتا دخخ پاااااڵٌە ی سااااە اکا یە تەًی ااااک یەکتااااراخا،
پااااااڵٌە یا ساااااە اکا خ لقێیوااااااى هەیە کە لەم پااااااڵٌە ا ساااااە اکییە کەختااااا خًەتەخا .رۆپااااااًەی داً خساااااێک:
«لێاااارادا هاااای کێبڕکاااا خ هلورًێاااایە لە ئااااا ادا ًیاااایە :ییاااااى یااااریتییە لە ەیەیەکااااا پێەاااااخپێ یە اخ هە گ،
پااااڵٌە ا کاااۆًە پا اکاااااى ئەم اااڕاخا دایااااڕى ،خاتە لەگەڵ ئەم اااراخا یەکااااێیي ،لێاااا یااااا ًااایي .سااااە چاخا«:
پا یۆی لەخئەخدی پراًسی ا چێ اخا ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »
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تێذاکۆ ااێک لەپێٌاااخ دۆەااا ەاهۆ ااا ئەیەدی خ گە اًەخا یااۆ هااادای ًاریٌااذخخ.
خا ئەخای دخاتاااااار خخًااااااذایێتەخا ،پێ اااااایٌەی چەهیااااااا پاااااااڵٌە ی هە گ،
داگە اااتەخا یاااۆ تیاااۆ ی پێ ااا ختری ،پاڵٌە اکااااًا ەۆپا اساااتي 7کە یە سرخخ اااک؛
ئیگۆساااااەًتە خ ًا سیسک(ە دئەڤیي)ااااااي خ خخاخ ًااااااخاخا ئا اساااااتەدایێک ،یە
هەیەسااتا پا اسااتٌا ە د(ئیگااۆ) .یااۆیە یە ااێ ایەکا دییەکییاااًە «پاڵٌە اکاااًا
ئیگاااۆ دخاتااار لقێیاااا ل یاااادایێتەخا 8خ دایێاااتە پااااڵٌە ی هە گ »9کە پێ ااا ختر،
ئەم لااقە یااای خاخا ،لیبیااذۆی داەسااتەگە  .یەم ااۆ ا پاڵٌە اکاااًا ەۆپا اسااتي
یە اااااێ ایەکا ساااااە ًجراکێن راًگێاااااۆ یااااا خى یاااااۆ ییااااارۆکەی یەکگرتٌاااااا
تایبەتوەًاااذیەکاًا پااااڵٌە ی هە گ خ ییااااى
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کە دخاتااار الکااااى ،لە اااا چەهیاااا

(یخیساًس)اااااەخا یە خخىیێاااا ی دا یااااذایڕ ک .ئایااااذیای گە اًەخا یااااۆ دخاخا،
گە اًااذًەخای دۆەااا پێ ااییي کە دا ەە ی ە اسااتا دا خخًە یااۆ کەهیااردًەخای
گااااریی ،هێ خخیەکااااا د اااا ی هەیە لە دا خخً ااااییا ی .پێ ااااتر خ لە ''پاااارۆیای
دا خخًٌاساااایا راًسااااتا''

 ،1895فرۆیااااذ داً سااااێک« :ئاهاااااًجا دا خخى،

کەهیاااردًەخای خ خخیاًەکااااًە تاااا ادای دۆەاااا ساااراختي(ًە خاڵى)» .هە خاهاااا
داً سااااێک« :هەعریفەیەکااااا سااااٌ خ دا هاى هەیە لەیااااا ای ە اسااااتا ییاااااًا
دا خخًااااا کە یە اخ دخ ەسااااتٌەخای یاى هەًگاخیٌێااااک ،کۆ اااان داکەیااااي یااااۆ
7

Self-preservative drive .
 8کردا اکاااااااااًا پاااااااااڵٌە ی هە گ خخاخ هە گ هەًگاااااااااخداًێي .یەاڵم پاااااااااڵٌە ی ەۆپا اسااااااااتٌین یە ااااااااێیي لە
پاڵٌە اکااااااًا ئیگااااااۆ .یااااااۆیە دایێااااااک یاااااا اًیي دخخ ااااااۆ ی یاااااااخار لە پاااااااڵٌە ی ئیگااااااۆ هەى ،هەًااااااذ ییاى
لیبیااااااذۆیي(خا پاااااااڵٌە ی ەۆپا اسااااااتي) ،ئەخاًااااااا دیاااااایە خخاخ هە گ هەًگاااااااخداًێي .سااااااە چاخا( :ئەخدیاااااا
پراًسی ا چێ  ،دا خخً ییا ی تایبەت یە فرۆیذ ،خا گێراًا :ێرخاى ئیبراهین)
 9هاسۆ اااای م ًواااا خًەیەکە یااااۆ ئەم لااااقە یااااای خاخی پاڵٌە اکاااااًا ئیگااااۆ ،لە هاسۆ اااای م دا ،ااااە اًگێ ی کە دخاتاااار
دایێتە یە ێیا پاڵٌە ی هە گ ،ئا استەی ئیگۆ داکر ک.
 10رۆپااااااًەی یەهاااااۆی پاااااا چەیەکا ً خساااااراخی فرۆیاااااذاخا ،چەًاااااذ اساااااتییەکا یٌەیٌەیاااااا ًێااااا ًە یتاااااا
دا خخً اااااااییا ی فرۆیاااااااذی/الکاًا داەااااااااتە خخ خا  )١ :پاڵٌە اکااااااااًا ییااااااااى خ ەۆپا اساااااااتي ًاااااااات اًي لە
اچەڵەکا د ریٌا ەۆیاى دخخ ییەخًەخا کە هە گە ،ئەخای هەیە الداًا کاتییە لەخ.
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ًاسااااایٌا ئەم ە اساااااتە لەگەڵ ئەخ ئاهااااااًجە یٌە اتیااااایەی خخاخ ساااااراختٌا
تەخاخاتیاااایە»)p.297

 .)1895,لە الیەکااااا تااااراخا ،لە لێیااااذاًەخای

ەەخًەکااااىین ،)1900(11هە دخخ ییااارۆکەی ''گە اًەخاى هێ یاااا ئەهریوەًاااا
لە ەەخًااا ااەخاًذا'' خ ''هاااتەخرای ەەخًەکاااى یااۆ گە اًااذًەخاهاى یااۆ کەلەپاا خ ی
ایاااردخخ'' ،ئاهاااایایەکا گااارًگي یاااۆ سرخخ اااتە کۆًەپاااا

خ (پا ـەچ خ)ااااەکەی

پاااااڵٌە ی هە گ کە ئەخکاااااتە ،لە ییااااری فرۆیااااذدا ،تااااارا چرۆیااااذاکرد .فرۆیااااذ
داً سااااێک« :ئەخ فاااااکتەی کە ەەخًەکاااااى ،ت اًااااایەکا ًائاساااااییاى هەیە یااااۆ
هاًەخایاااى لە یاداخا یااذا خ داتاا اًي ەۆیاااى یخاا ٌٌە ًێاا ًاخاەٌەکاااًا هٌااذاڵا،
یەکاااێیە لە گرًگتاااریي یٌەهاکااااًا فێرکا ییەکەهااااى .تیاااۆ اکەی ئاااێوە ،گرًگاااا یە
ئا ارخخاکااااًا هٌاااذاڵا دادات کە هاًاااذا یا رۆ پێ یساااتي یاااۆ د خخساااتب خًا
ەەخى» .کەخایە ئااااێوە لە دااەکاااااًا ئەخاڵیٌااااا خا پاااارۆیای دا خخًٌاسااااا
راًساااتا خ لێیاااذاًەخای ەەخًەکااااى ،تیایاااذا ،کاااۆهەڵە ییااارۆکەیە داییٌااایي کە
یە ااێیا گرًگااا ییرکااردًەخای پێ اا ختری فرۆیااذ پێیااذ ٌي خ خۆ اایە ی تیااۆ ی
پاااااڵٌە ی هە گاااااى خا پا اسااااتٌا دا خخًا پاڵٌە اکاااااًا ئیگااااۆ  ،کۆًەپااااا یا
پاڵٌە اکاااااى ،گە اًەخا یااااۆ دۆەااااا پێ ااااییياااااەی خخداخاکاااااى خ پاڵٌە ااااۆ کە
دایەخ ااک یگە ااتەخا یااۆ «پرۆسااە سااە اتاییەکاى»12اااا ییرکااردًەخا .لە ''ساا
ختاااا دا یاااا ای تیاااۆ ی سێیسااا الیتە

13

''( ،)1905فرۆیاااذ تێگەیەکاااا ًااا
11

Interpretation of dreams
 :Primaryئەخ پرۆساااااااًەى لە ًەسااااااک یاااااااى ئیااااااذ دا خخداداى ،کااااااۆهەڵە یاسااااااایە
process 12
پەیااااراخ داکەى پااااێەەخاًەی ئەخ یاسااااا لۆیییییاااااًەى کە لە ًاااااخچەی ئاگااااایا خ پااااێن ئاگااااایا یاااااخى .یااااۆ ًواااا خًە
لە ًەسااااک-دا دیییەکەکاااااى کااااۆدایٌەخا ،پێەەخاًەکاااااى خاکاااا هاختااااای یەکتاااار یەکااااا د ي .گرًگرتااااریي یاسااااا لە
ًەساااااتذا یاااااریتییە لە «چرکاااااردًەخا» خ « ێگاااااۆ ک ».ساااااە چاخا( :دخخ داساااااتە لە پااااااڵٌە  ،ریگوۆًاااااذ فرۆیاااااذ،
دا خخً ییا ی تایبەت یە فرۆیذ .خا گێراًا :ێرخاى ئیبراهین)
Three essays on the theory of sexuality

13

7

پێ یە اااذاکات ،یە لەپێ اااترداًاًا پااااڵٌە یەساااە ئۆیێیاااک ،ئاااا گ هێٌتا ئەخای
هێٌاااایەخا کە اۆًااااغێیا ساااە اتایا لە ەااا د-ئیرۆتییاااا

14

دا ،یەدیاااذاکر ک کە

پاڵٌە ااۆ ئا اسااتەی ئۆیێیتەکاااًا تاار ًاکر ااک یەڵیاا ئا اسااتەی ەسااتەی ەاا دی
هٌاااڵ داکر ااک خا

اا ٌا چێ خا گااارتي .15لە هەهاااى دااااذا ،یااۆ یەکەهجاااا

ئاهاااایا یە ئایاااذیای پاڵٌە اکااااًا ەۆپا اساااتي داکاااات ،کە پێ ااایٌەی پااااڵٌە ی
هە گە ،هە خاهااااا ئەخ ییاااارۆکەیەی ەسااااتە خخ کە چاااااالکییە سێیسااااییەکاى(دخاتر
دایاااٌە ئیااارۆس) ،ەاااۆی داً ساااێٌێک یە کاااا کردی ەۆپا اساااتي خ دخاتااار لێاااا
یااااادایێتەخا .یە هاًااااایەکا تاااار ،ئااااا گ هێٌتێیا یٌەیٌەیااااا ،پێ یە ااااذاکات،
لەیااا ای ئەخای «سێیساا الیتەی هٌااذاڵ ەاا د-ئیاارۆتییە خ پاااڵٌە ا سێیسااییەکاى
لە کۆهەڵێااۆ ًاااخاەٌا یە ااەکا ،پا چەپااا چە پێیااذ ي کە اپتیاااى پااێیەخا ًاایە خ
یااااى لە یەکتااار ،یە اااێ ایەکا ئەیساااتراکک یەدخای چێااا -اخاى» .دۆریاااٌەخای
ئۆیێیاااک لە یهااااًا دا اخا لەپێٌااااخ چێ خا گااارتي خ یەکااااًگیری ،دۆریاااٌەخای
دخاتااااری فرۆیااااذا .یە هاًااااایەکا تاااار ،هەخڵااااذاى لەیااااۆ یە دخاهباااا خًا ییاااااى،
پەی اسااتب خًەخا ،یەکخسااتي ،یەکێتااا -هەهاا خ ئەهاااًە ەەسااڵەتا دخاتااری ئیرۆسااە
لە ییاااااری فرۆیاااااذدا ،لە پااااااز پاڵٌە اکااااااًا ەۆپا اساااااتٌەخا گە اااااەییردخخا،
پاڵٌە اکاااًا ەۆپا اسااتي-یاان ،پێ یسااتي یااۆ چاااخد ریا هاااًەخا خ ئەخ ئەره خًاااًەی
خا دایااااااٌە هاًااااااذا ی پ کیەەۆیەسااااااتي خ ەۆپا اسااااااتي .16پاڵٌە اکاااااااًا
14

Auto-eroticism
 15لە کتێبااااا «کێ ااااەی ئااااای یا هاسۆ اااای م» ،فرۆیااااذ ئەخای دۆریاااایەخا کە سرخخسااااتا ئیرۆتییااااا هاسۆ اااای م
اڤەیەکاااااا یا اااااتر پێ یە اااااذاکات یە اخ د یە خ خخیاًاااااذًا سێیساااااا .هاسۆ ااااای ها ساااااە اتایا سرخخ اااااتێیا
ئیرۆتییاااااا هەیە چااااا ًیە پااااااڵٌە ی هە گ دایەساااااتێتەخا یە لیبیذۆخا.ساااااە چاخا( :ئەخدیااااا پراًسااااای ا چێااااا ،
دا خخً ییا ی تایبەت یە فرۆیذ .خا گێراًا :ێرخاى ئیبراهین)
and
flight 16
هەترسیذا کا ا دایێک.

 :Fightتاااارس خ اکردًااااا غە ی یاااااًە یاااااى یایلۆییاااااًەز داگاااار تەخا کە لە یاااااڵەتا
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ەۆپا اسااتي ،یەتێ ە یاا خًا کااات ،ەەسااڵەتێیا ریاااتری لیبیذۆهەًااذاًەی خا گاارت
لە ییاااری فرۆیاااذدا خ ریااااتر پەی اساااک یااا خا پااااڵٌە ی هە گ .لە ختاااا ی کەم
ًاسااااراخی خا ''تێیەاااا خًە دا خخًییەکاااااًا ییٌاااایي )1910(''17سااااە اًجام
فرۆیاااذ ،پاڵٌە اکااااًا یە دخخ ًااااخی دییە ەساااتە خخ :پاڵٌە اکااااًا ەۆپا اساااتي خ
پااااااڵٌە ا سێیساااااییەکاى .خی دایێ اااااک کە ئەم دخخ پااااااڵٌە ا ًاتەیااااااى خ لە
هلورًێاااذاى لەگەڵ یەکتااار .ئەخ داً سااایک « :یۆهااااى دا کەخت ،هەهااا خ پاڵٌە اااۆ
هەخڵااذادات ەااۆی کااا ا ییااات لە ااا چاااالکیردًا ئەخ ییرۆکاااًەی خا هەهاااهەًگي
لەگەڵ ئاهاًجەکەیاااى .ئەم پاااڵٌە اًە تەیااا ًاایي پااێیەخا ،یەراکاًیاااى داکەخًە ًێاا
هلورًێاا ا ... .لە گۆ ااەًیگای هەخڵە ااییا ییەکەهاى ،یە ااێیا گرًاا خ تااایبەت
کە ًاااات اًیي ًیاااۆڵیا لااا ییەیي ،یە اهبە کێاااا ًێااا اى پااااڵٌە ا سێیساااییەکاى کە
چێااااا ی سێیساااااا داساااااتەیە داکات خ پاڵٌە اکااااااًا ئیگاااااۆیە کە ئاهااااااًجا
ەۆپا اسااااتٌە»(,p.213-14

 .)1910یەاڵم تەًهااااا لە دااە اسااااەًەکەی

''دا خارایە یااااۆ ەاااا دئەڤیٌا ،)1914(''18فرۆیااااذ ئایااااذیای پاڵٌە اکاااااًا
ەۆپا اساااتي خ پەی اًاااذیا پااااڵٌە یە ئاااۆیێیتەخا ،19فراخاىداکااااتەخا؛ پاڵٌە اکااااًا
ەۆپا اسااااتي دایااااٌە «پاااااڵٌە ی ًا سیسااااتا» ،ئەهەز هەًااااذ دۆەااااا یاااااخ
داگااار تەخا خا «ً خساااتي ،ەەخییٌااایيً ،ەەۆ ااایەختي ،پرۆساااە ساااە اتاییەکاًا
ییرکااردًەخا»

20

یەهاااًەیەکا تاار ،ئەخ دۆەەیە کە داچیااٌەخا یااۆ هێرًەکەهاااى یااۆ

یە ێهێٌاااًا فرهاًەکاااًا ریٌااذخخهاًەخا ،تااا یەم ااۆ ا یواً ا یااک لە ریاًەکاااًا
psychogenic disturbance of vision
 .On narcissism 18یۆ راًیا یا ریاتر دات اًي یگە ٌەخا یۆ ًاهیلیەی «دا خارایە لە ە دئەڤیٌا(ًە سیەت)،
ریگوۆًذ فرۆیذ ،خا گێراًا :خالیذ ع هە  ،اهەًذ »٢٠٢٠
Object-related drives
 20ە دئەڤیٌا ،هۆکا ی دیٌاهیییا رۆ ۆ لە تێیە خى خ ًۆ هاڵًەی خًە دا خخًییەکاًە(خا ی ۆفیریٌیا ،الداًا سێیسا،
هاخ اگەریاری ،های ۆکۆًذ یا)« .پێ ەکیا دا خارایە لە ە دئەڤیٌا(ًە سیەت) ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »

17

19

9

دخًیاااای دا اخا .فرۆیاااذ خا یە اهبە کێاااا پااااڵٌە ا ًا سیسااایتییەکاى ،پااااڵٌە ا
سێیساااییەکاًا -پەی اساااک یە ئۆیێیاااک داەااااتە خخ ،تێیاااذا ،ئیگاااۆ ،ەە ەخرای
دا خخًاااا

21

داگااا ار تەخا لەیاااۆ دخًیاااای دا اخا خ لەساااە ئاااۆیێیتا دا اکاااا،

ەاڵیاداکاااااتەخا؛ یەخ ااااۆ ای لە یاااااڵەتا عا ااااقب خًذا خخدادات ،لەم دۆەەدا
ساا یێیک هەهاا خ سااە هایەگ را یی ە لیبیااذۆیەکەی ،دایەە ااێتە ئۆیێیااک ،خ ئیگااۆ
هەیا دایێاااک .لە کاتێیاااذا لە یااااڵەتا ًەەۆ ااایەختي ،ساااە هایەگ را یا لیبیاااذۆ
لەسااە ئیگااۆ داکێ اار تەخا خ س ا یێیک یە تەًی اا گیاارۆدای ەااۆی دایێااک .فرۆیااذ
دا یڕیٌێیاااااا یەًاخیااااااًگا هەیە لە ''دا خارایە یاااااۆ ەااااا دئەڤیٌا... « :''22
لە اساااتییذا ،تااااکەکەس دخخ یااا خًاهرۆیا

23

هەڵگرتااا خا ،یەکیااااى دی ایٌیاااراخا یاااۆ

ە هەتااا ئاهاااًجەکەی ەااۆی (پاڵٌە اکاااًا ئیگااۆ) خ ئەخیتاار خا ئەڵااقەیەی ًێاا
رًجیااااارایە کە کا داکاااااات لە پێٌااااااخ یەداساااااتهێٌاًا ە اساااااتا پااااااڵٌە ا
سێیسااییەکاى .خا دخخاهەهاایي پەًاااگە ،دایێااک داسااک یە ەۆ ەخیسااتا ییەیااي
یاااۆئەخای ًەەاااۆز ًەکەخیاااي ،ئەگە
ًەەاااۆز داکەخیاااي»(,p.85

گاااا یەەۆهااااى ًەدایاااي عا اااق یااایي ئەخا

 .)1914سااااڵا دخاتااار  ،1915یاااێجگە لە

ی ًیااااادی هیسااااتریا خ خاس اسااااا کە ی ًیااااادی سااااە اکا ع ساااااییي  ،فرۆیااااذ
ی ًیاااادییا تاااری دا اااک یەاڵم  1917یاڵخییااارداخا ،لە دخای لێیاااۆڵیٌەخایەکا
رۆ لەگەڵ ا تایخااااًەی س یساااری ،فرۆیاااذ لە « 1917ی ًیاااادی هالیخۆلیاااا»ااااا
پە اپێااذا خ دااا''هاااتەم خ هالیخۆلیااا''24اااا یاڵخکااردا .لە هالیخۆلیااادا ،ساا یێیک

21

Cathexes
 22ە د ئەڤیٌا اۆًاغێیە لە پە اسەًذى خ کاهڵب خًا دا خخى .ە دئەڤیٌا ،اۆًاغێیا هە ا گرًگە لە ییاًێیا عا قاًەی ۆ خ
لەەۆگرتٌذا ۆڵێیا کا ای هەیە« .پێ ەکیا
دا خخًذ خخستاًە خ ًۆ هاڵ .ە د ئەڤیٌا ،لە یخستٌا عی اتاًەفس خ
دا خارایە لە ە دئەڤیٌا(ًە سیەت) ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »
23
existence
24
Mourning and melancholia

11

هاخ اااا ًاس دایێااااک لەگەڵ ئااااۆیێیتا لەداستە خ هەع اااا  ،ەااااۆی دایێااااتە
ئااااۆیێیتا لەداسااااتە خ خ هەڵااااذاگە تەخا/داکەخ تەخا یەسااااە ەۆیااااذا ،ەااااۆی
دا ااااااا تەخا لەًێاااااا دۆەێیااااااا ر ذاًا سیسااااااتا کە ئا اسااااااتەکەی یە اخ
ە دخ راًیاااااااا ی خ گۆ اااااااەگیرییەکا ەۆًەخیساااااااتاًە .ئەخیتااااااار ًات اًێاااااااک
دا گیری کەسااا هااالیخۆلا یێااک ،چاا ًیە (هێ خخًاااهەی ًەەۆ ااا)25اااا کەسااا
هاااالیخۆلا پەی اًاااذییەکا ً ییاااا یە دا خخً ە ێ ی(ساییۆسااایس)-اخا هەیە ،کە
هێٌاااذا اااا خڵ گیااارۆدای ئارا اکااااًیەتا ،داساااتبە دا ی پەی اًاااذییەکەی یااا خا یە
یهاااااًا دا اخا خ پێ ااااا کەختاااا خا ،تااااا ئەخ ادایەی ەااااۆی داەاااااتە یە
هەترسااااایا هە گ .دااێیاااااا تااااار ،کە گااااارًگییەکەی لە ''لەخدیااااا پراًسااااای ا
چێ ا اخا ''26ریاااترا یااۆ ئااا گ هێٌتەکەم ،دااااا ''غە یاابە''27ااایە( .)1919فرۆیااذ
لەم دااە ،ییااااااارۆکەی «هێااااااا ا ئەهاااااااریوەًیەکە» ریٌاااااااذخخداکاتەخا کە لە
لێیاااذاًەخای ەەخًەکااااى خاسااافا کردیااا خ ،یەاڵم ئێساااتا یە خخًاااا خ یەت ًاااذی،
اپتاااااداکاااااتەخا یە ئایااااذیای «دخخیااااا اکردًەخای ًاچااااا ی»یەخا ،کە دخاتاااار
یااایەەێیا ریاااتر خا داگر ااک لە ''لەخدیاا پراًساای ا چێاا اخا'' .لە

1919

داً سااااێک ... « :لەیە ئەخای ،هاااا هییٌە هەیهاااا خًا ًاچا ییاااااًەی ًەسااااک،
لەیااۆ دخخیااا اکردًەخای چاااالکیا هاًااذا ا غە ی ییەکاى(پاڵٌە اکاااى) یٌاساایٌەخا،
25

pathography
ً .Beyondاخًی ااااااًا کتێااااابەکەز« ،لەخئەخدیااااا پراًسااااای ا
the
pleasure
principle 26
چێاااااا اخا» ،ئاهااااااایایە یااااااۆ ئەخای کە کۆهەڵێااااااۆ پاااااااڵٌە ی هە گ هەى لە هەخڵااااااذاى گااااااریییە دا خخًیاااااایەکەی
هاااارۆە یگە ٌااااٌەخا یااااۆ ئاسااااتا ساااافر خ یاااا خًەخا ی هرۆیااااا یە اخ الی دۆەێیااااا ًائۆ گاًا(ًاریٌااااذخخ) یاااابەى.
سە چاخا «:پێ ەکا لەخئەخدی پراًسی ا چێ اخا ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »
 :Uncanny 27ئەم را اخایە لە رهااااااااًا ئەڵواًیاااااااذا یەخاتاااااااای «ًااااااایگە اًیە خ دڵە اخکێساااااااار د اااااااک» خ
ئاهاااااایایە یە اااااتێیا تەخاخ ًااااااهۆ خ ًائا اااااٌا .فرۆیاااااذ هاااااات خ کاااااردی یە چەهیێیاااااا ساااااە یەەۆ .اااااتەکە
پەی اًااااااااذیا یەخ هەسااااااااتاًەخا هەیە کە «لە ییاااااااااًا خااەااااااااا کەسااااااااەکە د خخسااااااااتذایي خ رادای گاااااااار
چەپێٌاااااااذ اخاکاًا ساااااااە داها هٌاااااااذاڵیا ئەخى کە یەهاااااااۆی خخداخ یاااااااا دا اکیااااااایەخا ریٌاااااااذخخی خًەتەخا.
«سە چاخا :فە هەًگا رۆڤەیا فرۆیذ ،خا گێراى خ ئاهاداکردًا :خالیذ ع هە »

11

کە اًاااگە یۆهاخاییااااًە لە سرخخ اااتا غە ی اکاًاااذا ًی اااتە
هێٌااذا یەهێاا ا کە ساااهەًذی پراًساای ا چێاا

28

یااايً ،اچاااا ییە ،

تێااذاپە ٌێک ،اهەًااذ یا تاار

لەیاااۆ ساااٌ خ دا ی عەاڵاااا ساااە یا داکاااات ،29ەەساااڵەتە ئەهاااریوەًیەکەی... .
هە چۆًێاااۆ یێاااک یەهاااۆی دخخیاااا اکردًەخای ًاچاااا ییەخا تێااااداگەیي کە خاکااا
غە یاااابە دا داکەخ ااااک»(238

 .)p.یە داایقااااا ،ئەخا چااااا ااااتێیە

دخخیاااا ادایێتەخا خ ااا ٌەخا ی غە یااابە ،داە لقێٌێاااک؟ ئەخ خااڵهەکەی فرۆیاااذ
پێ یە اااواى داکاااات ئەهەیە« :هەهااا خ ییرخیۆچااا خًێیا اااادخخیا خ یەهێااا

30

کە

اایلوااااى داکاااات لە دۆەاااا داستەخاسااااًا خ ًاهاًەخ اااک داساااتبە دا ی یااایي.
ئەخای خاکااا غە یااابە یۆهااااى دا داکەخ اااک ،فەًتاریا/ئاااا ارخخا ادخخییااااًە خا
ًاهەًەخ ااااک داسااااتبە دا ی یاااایي .لەگەڵ ئەخا ااااذا ،ئەگە یااااۆ هاااااخایەکا رۆ ،
هەڵگااااری ئەم ئااااا ارخخا ًا سیسااااتییاًە یاااایي خ یە هەڵە ئەم فەًتاریا/ئااااا ارخخاًە،

 :Pleasureیەکااااااێیە لە «دخخ پراًساااااای ەکەی کااااااا کردی دا خخًااااااا» .خاتە دا خخًااااااا
principle 28
هاااارۆە دخخ پراًساااای ا هەیە کااااا ی پاااا داکااااات کە یااااریتیي پراًساااای ا چێاااا خ پراًساااای ا خاایاااا  .پراًساااای ا
چێااااا  ،یٌەیٌەیتااااارا چااااا ًیە سااااااییۆلۆییای هااااارۆە خا هەڵیەختااااا خا کە یەپێاااااا ئەم پراًسااااای ە یجااااا خڵێتەخا خ
هە یەکە لە چێااااا خ ەۆ اااااا خ یاى خ ًاەۆ اااااا یخاااااات .یەپێاااااا پراًساااااا چێااااا لە کۆئەًاااااذاها دا خخًیاااااا
هرۆڤاااااذا ،چێااااا یاااااریتییە لە کەهبااااا خًەخای یاااااڕی خ خخیاى خ گاااااریی ،یاًاااااین یاااااریتییە لە یە ریااااا خًەخای یاااااڕی
خ خخیاى «:.پێ ەکا لەخدی پراًسی ا چێ اخا ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »
 29پاًتاااااییەکا تااااری رایٌااااا خ دا خخًااااا داە ڵقێٌێااااک یااااۆ یەدیهێٌاااااًا ئا ارخخاکاااااى ،ئەم پاًتاااااییە ئااااا ارخخی
ئەخاداکااااات ،گااااریی ً یااااۆ ییاااااتەخا یااااۆ ساااافر ،هاااارۆە یگە ٌێااااتەخا یااااۆ سااااراختٌا هەهی ااااەیا کە هە گە،
ئەهەز لە ااااا هەڵتەکاًااااذًا ئیگااااۆخا ،هەیسااااە دایێااااک ،فرۆیااااذ ًاخیااااذاًێک «ئەخدیاااا پراًسااااا چێاااا » .یەاڵم
لە یاتا گەی تي یە هە گ هرۆە داگات یە یخخیساًس(چێ یاى).
 30خا  :تاااااارس لە تااااااا ییا ،هەیاااااا خًا سااااااام یە اهاااااابە تەًیااااااایاٌ ،ااااااۆکە خ پە ی ،ەێاااااا خ تا هااااااایا خ
ئەً اخئە اااایاڵ دیااااا دا کە لە فاااایلوە ترسااااٌاکەکاًذا یااااۆ ترساااااًذًا ییااااٌە یەکااااا د ي ،دا کەختەکاااااًا سااااە یە
وااااۆ ،دخخیااااا اکردًەخای یاااا خیسااااتاًە خ چاخپیسااااا .ەاااااڵا هاخیە ااااا هەهاااا خ ئەم دیااااا داًە لەخادایە کە ئیگااااۆ
لەخپە ی ً ییااااااا لەگەڵ ەۆیااااااذا ،کتاااااا پر ەااااااۆی لە ااااااێ ای یاااااا خًەخا یا تەخاخ یێگاااااااًەدا داییٌێااااااتەخا.
«فە هەًگا رۆڤەیا فرۆیذ ،خا گێراى خ ئاهاداکردًا :خالیذ ع هە »

12

خا یەااایقەت خا یگااریي ،ااا یا تاار ،یااا ی یە ئیویاااًا ەاا د-خ راًیردًااا
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ەۆهااااااًەخا داکەیاااااي .یە هەڵە خا گرتٌاااااا (ئاااااا ارخخا غە یبە)ااااااییەکاى خا
یەاااااایقەت ،ەۆهااااااى داەەیاااااٌە هەترساااااییەخا ،خاکااااا پێیەًیاااااٌە یە داخام خ
ًەگاااۆ اکەی (دۆڵ ئۆلیو یاااا) لە چیرۆکاااا پیااااخی لوااایي .لە ''لەخدیااا پراًسااای ا
چێااا اخا''( ،)1920فرۆیاااذ گەی اااک یە دایە ااایا ییە فاااراخاًەکەی ،پاڵٌە اکااااًا
هە گ خ ئیاااااارۆس .پێ اااااایەختٌە تیااااااۆ ییەکەی یەم ااااااێ ایە خخًااااااذاکاتەخا:
«گەی اااتیي یە راًیٌاااا ئەخای ،پااااڵٌە ا سێیساااییەکاى چیااایي لە پەی اًاااذییاى یە
سااااێیس خ فرهاااااًا خاچەەسااااتٌەخاخا .ئەم سیسااااتەهە را اخایاااایە پاااااڵٌە ا
سێیسییەکاى اااااواى پا اسااااک لە پاااااز ئەخای دا اًجاهەکاااااًا دا خخً ااااییا ی
ًاچاااااا ییردیي ،یەخای پەی اًاااااذییەکا کەهتریااااااى یە خاچەەساااااتٌەخاخا هەیە.
لەگەڵ گریوااااًەی لیبیاااذۆی ًا سیساااتا خ فراخاًبااا خًا چەهیاااا لیبیاااذۆ یاااۆ ًێااا
ەاًەکااااًا تااااکەکەس ،پااااڵٌە ا سێیساااییەکاى داگاااۆ ي یاااۆ ئیااارۆس کە هەخڵاااا
کۆیااا خًەخا خ یەکخساااتٌا هێااا دادات لەًێااا پێیهاتەکااااًا هاااادای ریٌاااذخخدا.
(ئەخای یە پاااااااڵٌە ا سێیسااااااییەکاى ًاسااااااراخا خا یە ااااااێۆ لە ئیاااااارۆس،
داییٌر اااک)

32

کە ئا اساااتەی ئۆیێیاااک داکر اااک .ەەهاڵًاااذًە تیۆ ییەکااااًا ئاااێوە

پێ ااٌیا ی ئەخا داکااات کە ئیاارۆس چاااال دایێااک لەسااە اتایا ییاااًەخا خ خا
پاڵٌە اکاااااًا ییاااااى ،دا داکەخ ااااک لە یە اهاااابە ی پاااااڵٌە ی هە گ کە د ااااتە
 31کاتێااااۆ غە یاااابە خا چەپێٌراخ ااااۆ داگە ااااتەخا ،ئیگااااۆ ت خ ااااا ًایەکاااااًگیری داکەخ ااااک .خا یڵیااااا ،ئااااێوە
یااااۆ ساااااتێۆ یە دۆەە ی گیاًیەکەهااااااى داکەخیااااي کە ۆی اااااۆ لە ۆیاى یاااا ئەخای تیاااااا ییاااااییي ،هەساااااتذاکەیي
تیا ییاخیي « .فە هەًگا رۆڤەیا فرۆیذ ،خا گێراى خ ئاهاداکردًا :خالیذ ع هە »
 32پاڵٌە اکاااااًا ییاااااى خ پاااااڵٌە ا سێیسااااییەکاى یەکێااااۆ ًاااایي «چاااا ًیە پااااالٌە ا سێیساااایەکاى ئاهااااایاى یۆ ااااتێۆ
لە ییاًااااذا کە ریاتر(یاااااى کەهترا)اااااە لە (تەًیااااا خ تەًیااااا) ییاااااى» .خاتە پاااااڵٌە ا سێیسااااییەکاًا هاااارۆە یااااۆیە
یەکساااااى ًاااایي یە ییاااااى ،چاااا ًیە داااااااخدا ًااااات اًي سااااە یە ییاااااى یااااي لەیە ئەخای ییاااااى ەااااۆی الداًااااێیە لە
هە گ .سێیسااااا الیتە خا ار یاااااا یااااا ار داهێٌێاااااتەخا« .پا ااااایۆی خا گێااااار ،لەخدیااااا پراًسااااای ا چێااااا اخا،
خا گێراًا :خالیذ ع هە »

13

یااا خًەخا( ،یە هێٌااااًا هاااادای ًائۆ گااااًا یاااۆ ًێااا ییااااى) .»)p.60(33فرۆیاااذ
ەەاااک لەساااە دخخیاااا اکردًەخای ًاچاااا ی

34

خ ئەخ تێگەی اااتٌە داکااااتەخا کە

چێ اااۆ هەیە داکەخ اااتە ئەخدیااا پراًسااای ا چێااا اخا .ئەخ هێااا ای داکەخ اااتە
ئەخدیااااا پراًسااااای ا چێااااا اخا ،هیااااا ا لە گە اًەخای ''دۆەاااااا ساااااە اتایا
ااتەکاى'' -هەیەسااتا فرۆیااذ گە اًەخایە یااۆ دۆەااا ًائۆ گاااًا( «.)p. 57ئەخا
دخخیااا اکردًەخای ًاچااا ییە کە یااۆ یەکەهجااا  ،یردیٌااایە سااە

ااراخی پاااڵٌە ی

هە گ»( .)p. 56لێاارادا فرۆیااذ یااۆ یەکەهجااا د کااا یەخاکاارد کە هاسۆ اای ها
ساااااە اتایا ،کاااااا ایە خ ئەخ پااااااڵٌە ای کە لە ئاااااۆیێیتەخا داگە اااااتەخا یاااااۆ
ئیگۆ پاڵٌە اکااااًا ئیگاااۆ  ،اًاااگە پێ اااا ئەخ پااااڵٌە ا یاااذاتەخا خا لە ئیگاااۆ-خا
ئا اساااتەی داگۆ اااک یە اخ ئۆیێیک پااااڵٌە ا سێیساااییەکاى  .لەخ سااایااەدا ،فرۆیاااذ
ئیقتیباااس لە (ساااییي ساا یرلیي) خا داگر ااک ،کە کااا یگە تریي ۆڵااا هەیاا خا لە
د کیااااردى یەخای هاًااااذا (ئەًگێ )35اااااە خ راًیە اکاااااى .یە ااااێیا گرًگااااا
هاًذا (پاڵٌە )ااااا داهێٌااااى ،پێیاااذ ٌي ،تاااا ئەخ ادایەی کە کاااردای یٌیاتٌااااى لە
کاااردای خ راًیاااا ییەخا ساااە چاخاداگڕ ک خ ًات اًر اااک ،لێاااۆ ااا دا ییااار ٌەخا
( .(spielrein,1912لە کۆتااااا فەسااااڵا ''لەخدیاااا پراًساااای ا چێاااا اخا''
 33فرۆیااااذ سااااە یا ی ەەهاڵًااااذًە فەلسااااەفییەکەی ،دایەخ ااااک یٌە اتێیااااا یااااایۆلۆیی یٌیاتبٌێااااک یااااۆ پاااااڵٌە ی
هە گ ،هەیەسااااتا لە ییاااااى ،ەاًەکاااااًە کە ریٌااااذخخیەتییەکا ئۆ گاًییاااااى تێااااذایە ،تۆخاەاًەکاااااًین ًەهاااارى چاااا ًیە
یٌە اتا یایلۆیییي یۆ سێیس خ خاچەەستٌەخا.
 34فرۆیااااذ کۆهەڵێااااۆ ًواااا خًە د ٌێااااتەخا یااااۆ ئەخای دخخیااااا ای خًەخا خخًبیاااااتەخا ،یااااۆ خ ااااٌە کاتێااااۆ کەسااااێۆ
هەهی ااااە یە ااااۆ کۆتااااایا یااااۆ پەی اًااااذییە سااااۆردا ییەکاًا ئەره خًااااذاکاتەخا یاااااى داسااااەاڵتذا ۆ کە هەهی ااااە
کەساااااێۆ یە رداکااااااتەخا خ پا ااااااى هە ەاااااۆی دایاااااذات یە راخییاااااذا .هاااااۆد لە یٌە اتیااااایەکەی فرۆیاااااذ یاااااۆ
دخخیااااااااا ای خًەخاً ،واااااااا خًەی ئەخ هٌاااااااااڵەیە خا یەکرایەکااااااااا دا یااااااااٌە ی پێاااااااایە خ گەهەیەکااااااااا پاااااااا
دخخیا اداکااااااتەخا(گەهەی فاااااۆ ت-دا ،یااااااى ۆی ااااات خا ئەخاتاااااا) « .پێ اااااەکا لەخدیااااا پراًسااااای ا چێااااا اخا،
خا گێراًا :خالیذ ع هە »
 :impulse 35ئەًگێاااا ا خ هاًااااذا خ یاااا خ ٌە خ هتااااذ ،کۆهەڵێااااۆ ًاااااخى یااااۆ ئەخ هێاااا ا کتاااا پر خ ت ًااااذاًە
یەکاااااا داهێٌر ي کە لە ًەسااااااک خ ئیااااااذ-اخا ،سااااااە چاخا داگااااارى خ لە کا اکاااااااًا فرۆیااااااذ یە داخام دخخیااااااا ا
دایٌەخا .پە اخ ی دا خارایە یۆ ە دئەڤیٌا(ًە سیەت) ،خا گێراًا :خالیذ ع هە
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فرۆیاااذ ،هەًاااذ

ساااتەى رۆ ادییااااڵ ،لەیاااا ای پااااڵٌە ی هە گەخا دا دایڕ اااک،

دخاتاارین لە '' ئیااذ خ ئیگااۆ''36دا د اا ای داداتاا  .خی دایێ یااک « :اسااتییەکا
گرًگاااا دیااایە ئەخایە پاڵٌە اکااااًا ییااااى ،لێیخ ااااًێیا رۆ ریاتریااااى یە د کە
ًاخاکییەکااااااًەخا هەیە -خاکااااا تێیاااااذا ی ئاااااا اهیین دا داکەخى خ یە داخام
کۆهەڵێااۆ گااریی د ٌٌەیاا خى کە الیردًیاااى یەکساااًە یە هەسااتا چێاا  .لە کاتێیااذا
خادا داکەخ ااااااااک پاڵٌە اکاااااااااًا هە گ کااااااااا ی ەۆیاااااااااى یەیێااااااااذاًگا
ئەًجاهاااذاداى»( .)1920p.63لە ''ئیاااذ خ ئیگاااۆ'' ،فرۆیاااذ یە داخام دایێاااک
لە پااااا ەتیردًەخای ئایاااااذیاکاًا خ خاسااااافا پااااااڵٌە ی هە گ داکاااااات خا
''ک بااا خى'' خ اپتیاااذاکاتەخا یە هالیخۆلیااااخا ،لەکاتێیاااذا «غەڵااابە غەڵباااا ییااااى،
یە اااا رۆ ی لە ئیرۆسااااەخا ،ساااە چاخاداگر ک»(,p.46

 .)lbidپاااااڵٌە ی

هە گ ریاااتر ئاهاًجااذا دایێااک لە ییااری فرۆیااذ ،پاڵٌە ی هە گ داسااک کااراخایە
لە پ اااتەخای ااااًۆگێراًا سااا پە ئیگۆ-خا ،کە ئێساااتا ''خا

ااا ٌا کۆیااا خًەخای

پااااڵٌە ی هە گ'' خاسااافذاکر ک .لە پەی اًاااذ یە هالیخۆلیااااخا ،فرۆیاااذ تێبیٌیاااا
ئەخای کردیاااا خ« :پێیهاااااتە خ راًیا یەکاااااى ۆداچااااٌە ًێاااا ساااا پە ئیگۆخا خ
هەڵاااذاگە ٌەخا دی یە ئیگاااۆ .یە ۆ اااۆ داتااا اًیي یڵیااایي ،ئەخای ئێساااتا کێفاااا
سااا پە ئیگۆی یەداساااتە ،کەلتااا خ ی پەتاااا پااااڵٌە ی هە گە خ لە اساااتییذا ،رۆ یەی
ااااا سااااە کەخت خا لە ئا اسااااتەکردًا ئیگااااۆ یە اخ هە گ ،ئەگە دخاتر پاااااڵٌە ی
هە گ ًەت اًێااااک یە گاااارییەکەی ئیگااااۆ تێیب اااایٌێک لە کاااااتا گ ًجاااااخ ،ئەخا
ااڕاخی ەااۆی داگۆ ااک یااۆ هاًیااا .»37لە ''کێ ااەی ئااای یا هاسۆ اای م'' ًە
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Id and ego
 37یاااااى ( ەیذاسااااە ی) :چەهیااااییە ،فرۆیااااذ لە دااااااا هاااااتەم خ هالیخۆلیااااا ،یەکا یهیٌاااااخا ،هاًیااااا خ هالیخۆلیااااا،
هە دخخکیاااااااى پەی اسااااااتي یە لەداسااااااتذاًا ًەسااااااتەکییاًەی ئااااااۆیییتا ئااااااا ارخخ ،لە هالیخۆلیااااااادا ،لەداسااااااتذاًا
ئاااااۆیییتا ئاااااا ارخخ ،ئیگاااااۆ هەلذاخا ااااایٌیتەخا ،لە هاًیاااااادا .ئیگاااااۆ رالاااااذاییک یەساااااە لەداساااااتذاًا ئاااااۆیییتا
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یەتەًهاااا د ااا ا دادات یە ییااارۆکەی کەلتااا یا پەتیاااا پاااااڵٌە ی هە گ کە لە
سااا پە ئیگۆدا ًی اااتە یذایێک ،یەڵیااا ساااە ًجذاەاتە ساااە ئەخاز کە لەی ااار
ساااێبە ی ئیگاااۆدا ،ەاااۆی یە اااا داخا .خی داً ساااێک ... « :لیبیاااذۆ ،لەگەڵ
پااااڵٌە ی هە گ یااااى خ راًیاااا یا ًێااا ەاًەکااااًا ئۆ گااااًی م

38

یەکاااذاگر ک خ

ئە کەکەی ،الیردًااااا اهەًااااذا ریاًبەە ااااەکەی پێیهاااااتە خ راًیااااا ییەکەیەتا
 ...لە ااا گااۆ یٌا ااڕاخی پاڵٌە اکاااى تااا هەخدایەکااا فااراخاى ،یە اخ دخًیااای
دا اخا  ...یە اخ ئۆیێیتەکاااااااًا دخًیااااااای دا اخا .دخاتاااااار ئەم پاااااااڵٌە اًە
پێیاًاااذاختر ک پااااڵٌە ی یااڵداساااتا ،39خیساااتا هێااا »(p.163

.)1924,

لەگەڵ ئەخاز ،لیاارادا فرۆیااذ پێەێیااا سااە ًجڕاکێن لێااذادات خ ساا خ ا لەسااە
ئەخای کە« :یە اااێیا دیااایە لە پاڵٌە اکااااى ،یە اااذا ی ًااااکەى لە گ اساااتٌەخای
لەیاااۆ دا اخا ،لەًااااخاخای ئۆ گااااًی م داهێٌێاااتەخا خ یەهاااۆی ئەخ هەهااااهەًگییەی
کە دایبەساااااێتەخا یە خ خخیاى  ...یە اااااێ ایەکا لیبیذۆهەًاااااذاًە ،پەی اساااااک
دایێااک یە ًاااخاخا .40لەم یە ااەیە کە پێ یسااتە هاسۆ اای ها اسااەى ،ئیرۆتییااا
یٌاسااایٌەخا»( .)lbid, p.164هالیخۆل یاااا خا ًوااا خًەیە داکەخ اااتەخا یاااۆ
پرۆسااااەی هاسۆ ااااییاًەی کااااا کردًا ًاااااخاکا پاااااڵٌە ی هە گ ،لەیە ئەخای
سااااادی ها ساااا پە ئیگۆ خ هاسۆ اااای ها ئیگااااۆ ،هێ یاااااى یەکااااذاەەى ،یەکتااااری
تەخاخداکەى خ یەکێتیاااا یە د خخسااااتذاکەى ،دیی کااااا یگە ی یهاااااًا دا اخا.
لەداسااااااتە خ ئەخ (هاتەهیٌا)ااااااایەی کە یەهااااااۆی لەداسااااااتذاًەکە ،یەسااااااە یهاتب خ ،ئەم ئااااااارادی خًە ،ااااااۆز خ
ەرۆز خ ادییەکا پاتۆلۆیی خ ًا سیستاًە یۆ کەسا هالیخۆلا داە لقێٌێک
 38یەکا هێٌاااااااًا ئەم داسااااااتەخایا یااااااایۆلۆیییە ،دا ەە ی کااااااا یگە یا ۆ ااااااا راًسااااااتا دا خیااااااٌە لەسااااااە
دا خخً اااااییا ی ،ئۆ گااااااًی م داساااااتەخایایەکە یاااااۆ ًاساااااٌاهەی ئاااااایاڵ یەکا د اااااک ،یەم پێااااایە ،دا خخً اااااییا ی
پێی ایە هرۆە یەی اًێیا عەااڵًییە
Drive to master 39
 40خ خخیاى ەەسااااالەتا ئیرۆساااااە ،کاتێاااااۆ دایەسااااار تەخا یە ئیااااارۆس ،ەەساااااڵەتەکاًا لیبیذۆیوەًاااااذاًەی ئیااااارۆس
خا داگر ک.
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داتااا اًیي ئەم دیٌااااهییە

41

خاسااافیەیي خا لەًااااخیە ی ًااااخاکیا ''ئااااهەًگگێڕاًا

عە ااق'' کە یە گااری لەەااۆی داکااات دی یە هە داساات ا داًێیا دا اکااا .یاااى
یە ختەی فرۆیاااذ ... « :اًاااگە پااااڵٌە ی هە گ کە لە ئۆ گااااًی مدا کا داکاااات-
ساااادی ها ساااە اتایا -هاختاااا دایێاااک لەگەڵ هاسۆ ااای هذا .پااااز ئەخای یە اااە
سە اکییەکەی هاسۆ ااای م  ،داگااا ار تەخا یاااۆ دا اخا یە اخ ئۆیێیاااک ،یە اااێیا
لە ًاااخاخا داهێٌێاااتەخا خا پا اااواخای پاااڵٌە ی هە گ ،یە داایقاااا هاسۆ ااای ها
ئیرۆتییااا ،42کە لەالیە دایێااتە پێیهاااتەیەکا لیبیااذۆیا خ لەالیەکااا تاار ،هێ ااتا
ەااا دی ەۆی ئیگۆ ااااا داکااااتە ئاااۆیێیتا ەاااۆی .هاسۆ ااای م دایێاااتە یەڵاااگە خ
پا ااااااواخایە لە اۆًاااااااغا گە ەسااااااەًذى کە رۆ گاااااارًگە یااااااۆ ییاااااااى ،کە
پێیەخایەساااااتراًا پااااااڵٌە ی هە گ خ ئیااااارۆس ،تێیاااااذا خخدادات»(

lbid,

 .)p.164کااا ئ ئەیراهااام هاخ ااێ ای ییرًااا د تۆیااۆخئ ،ییرهاااى داەاااتەخا ،کە
ئاگااادا ییي لە هەخدای ئەخ چێاا ای کە لە پ ااک دۆەااا هالیخۆلیااا-خا ً ،ساات خا.
لە کاااا اکەی فرۆیاااذ لەیاااا ای ''کێ اااەی ئاااای خ ی هاسۆ ااای م'' ،ئەخ فۆ هااا لەیە
پە ایساااەًذ کە اهەًاااذی خ راًیردًاااا یخیسااااًس لەیاااۆ اتیاااردًەخای ئۆیێیاااک،
ًی ااااًذادات :یخیساًسااااا خ راًیردًااااا ەاااا د(p.75

 2013,خا گێڕاًااااا:

ً خسااە ی یااایەت) .فرۆیااذ لە ''یااۆچا ەً ا '' کۆتااا دااااا کە ه اات هڕی پاااڵٌە ی
هە گ داکااااات ،پااااێن کۆتااااا دا یڕیٌااااا لە '' ااااییا ی کۆتااااا خ ًاکۆتااااا'' ،خی
ەەتااااذاکاتەخا کە ئیاااارۆس خ تاًاااااتۆس ،یاًاااااکر ٌەخا خ ... «:دیا داکاااااًا
)Dynamic 41ی خختٌااااا هێاااا ی دا خخًااااا) :یەکااااێیە لەخ ساااا دیاااا ا سااااە اکییەی خا دا خخً ااااییا ی یااااۆ
پرۆساااااە دا خخًییەکااااااى دایر ااااات خا ،یەخ خاتاااااایەی کە ساااااە ً داەااااااتە ساااااە هێااااا خ گااااا خ کااااارداخا
دخخالیەًەکاااااااى لەسااااااە دا خخى .ئەم چەهاااااایە گ را ااااااتە لە تایبەتوەًااااااذی هلورًێیااااااا اًە خ یە گرییااااااا اًەی ئەخ
کەسااااەی کە کەختااااۆتە ی اااار داسااااەاڵتا پاڵٌە اکاااااًەخا .دیٌاهیااااۆ ،کااااا خ کااااا لێیا ًێاااا اى هە یەکە لە ئیگااااۆ خ خ
ئیاااااذ خ سااااا پە ئیگۆ دا داەات(یااااااى ًەساااااک خ ئاگاااااایا خ پێنئاگاااااایا)« .ساااااە چاخا :فە هەًگاااااا ااااارۆڤەیا
فرۆیذ ،خا گێراى خ ئاهاداکردًا :خالیذ ع هە »
42
erotogenic
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ییاااااى لە کااااا کردًا هاخکااااات یاااااى دییەکااااا دخخالیەًەی هە دخخکیاااااًەخا،
پەیااااذادایێک » .خی ئااااا گ هێٌتا ئەخا داهێٌێااااتەخا کە «پاڵٌە اکاااااى  ...یە
یااا لەیەکتااری کااا ًاااکەى خ پاڵٌە اکاااًا ەۆپا اسااتي ،تایبەتوەًااذی ئیرۆتییایاااى
هەیە ،لەگەڵ ئەخا ااااذا کاًگااااای ااااە اًگێ ییە یااااۆ یەدیهێٌاااااًا ئاهاااااًجەکەی.
کەخایە پااااڵٌە ی عە ااااق ،کاتێاااۆ ئا اسااااتەی ئۆیێیاااک داکر ااااک ،پێ یسااااتا یە
یە ااااااااذا یا پاااااااااڵٌە ی یااڵداسااااااااتا دایێااااااااک ،یەهە

ااااااااێ ایە کە

(داستبەسااە داگرتٌا ئۆیێیااک)اااا یااۆ یڕاەسااٌێک .دیخا یااا یاااکردًەخای دخخ
داساااتەی پاڵٌە اکااااى لە دا کەختە اساااتەایٌەکەیاى ،لە اساااتییذا ،یاااۆ هااااخایەکا
رۆ

گریااا خ لە ًاسااایٌیاى»),p.210

 .(lbidرۆ یاااٌەی ااا ٌیەخت خاکاًا

فرۆیاااذ ،تاااێگە ەخهە ییەکەیااااى فاااام ًەکردیااا خ ،هە چۆًێاااۆ یێاااک ،یااااى ئەخاتاااا
ەۆیاااااى گێاااا کردیاااا خ لە پێیەخایااااا پاڵٌە اکاااااًا هە گ خ ییاااااى ،یاااااى دخخ
پاڵٌە اکەیااااى یااااکردۆتەخا ،اهەًاااذا اااە اًگێ ییەکەی پااااڵٌە ی هە گیااااى،
یەتااایبەت را کااردۆتەخا .یااۆ ًو ا خًە هیرً اا کریااي ،پاااڵٌە ی هە گااا هێ ااتۆتەخا
یەاڵم تەًیاااا یە اااێ ایەکا یٌە اتاااا خ یەرۆ ی تی ااایا ەساااتۆتە ساااە سرخخ اااتە
خ راًیااا ییەکەی ،کە لە غیاارا خ چڵێسااا خ ئیرایااا دا داکەخ ااک خ هە خاهااا یە
یەهێاا ی کا داکااات لە ترسااا لەًاااخیردًا سااە اتایا خ تااۆایٌا هٌااذاڵ .پێواا ایە،
کریااي سرخخ ااتە دخخاًیاایەکەی پاااڵٌە ی هە گ خ تێیهەڵیێ ااەکەی لەگەڵ ئیاارۆس،
فە اهۆ اااایردخخا ،خا ئەخای فرۆیااااذین دایڵێااااک «هەهە ااااۆ یا دیا داکاااااًا
ییاىهاااى یااۆ ئا اایراداکات»« .تەًیااا یەهااۆی کااا کردًا هاخکاااتا یاااى دییەکااا
دخخالیەًەی هە دخخ پاااڵٌە اکە -ئیاارۆس خ پاااڵٌە ی هە گ -هە گیاا یەیەکێااۆ یاااى
یە تەًیااا یەکێیااا تاارً ،ااات اًیي لێیااذاًەخا ییەیااي یااۆ فراچە ااٌا دیا داکاااًا
ییاااااى» .یەم ااااێ ایە ،یەکا هێٌاااااًا چەهاااایەکە لەالیەى کریااااي ،لە ئاااااڵۆریا
دیٌاااهییا پاااڵٌە ی هە گااا کەهیاارداخا خ کااردی یە هێ یااا خ راًیااا ی پەتااا کە
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یە ااێ ایەکا یٌە اتااا ،ئا اسااتەی ئااۆیێیتا دا اکااا داکر ااک .یە پااێەەخاًەخا،
پااێن خایە ،یا الکاااى تیااۆ ی پاااڵٌە ی هە گااا یە هەه ا خ ئاااڵۆرییەکەیەخا خا گاارت،
ەەسااڵەتە لیبیااذۆییەکەی پاااڵٌە ی هە گااا یە هەًااذ خا داگاارت ،الی الکاااى یاا خ
یە سااە چاخای چێ خا گاارتي لە خ راًیردًااا ەاا د .الکاااى ،پاااڵٌە ی هە گااا کاارد
یە چەااااا هەهااا خ کاااا ا تیاااۆ ی خ کلیٌییییەکااااًا .یااڵداساااتا خ داساااەاڵتا
پااااڵٌە ی هە گ خ ییااااى ،لەچەًاااذیي ً ساااراخی الکاًاااذا ،هەساااتا پێاااذاکر ک ،خا
لە چەهیاًااذًا یاااڵ ،ئەخای کە ًاااچێتە چ ا چێاا ای اهاا ییەخا ،یاااى دخخیااا ا
پێٌاساااەکردًەخای تراخهاااا « ،یەاڵم پاااێن خایە ،رۆ یەچاااڕی لە تیاااۆ ی یخیسااااًسدا
دا یااااذایڕ ک ،چێاااا /یاًێیە داکەخ ااااتە ئەخدیاااا سااااٌ اکاى خ ریاااااداکەی
ئەره خًاااذاکر ک خا ریاااادایەکا چێااا اخی خ یاًااااخی ،گە اى یاااۆ چێ خا گااارتي
داگۆ اااک یاااۆ چااااڵێیا لەیٌٌەهاااات خی گاااریی خ یاى» .43یاااۆ الکااااى ەااااڵە
ەخهە یااایەکە ،ئەخایە کە دخخیاااا اکردًەخای ًاچاااا ی کە فرۆیاااذ لە ''غە یااابە'' خ
''لەخدیاا پراًساای ا چێاا اخا'' یاسااا کردیاا خ ،لە گ اسااتٌەخا ،سااەه تۆم ،دیٌاااهییا
دڵە اخکاا  ،داییٌااراى .لەکاتێیااذا ،یەتەًهااا اا خڵەی دخخیااا ای خًەخا ،سااەًتراڵە لە
پراًسااای ا چێااا  ،ئەخای لە دخخیاااا اکردًەخای ًاچاااا ی ،44ساااەًگا هەیەکە ،ئەخ

(Jouissance 43یخیسااااااًس) :خ اااااەیەکا فە اًساااااییە خ الی الکااااااى یە هاًاااااای ر اااااذا-چێااااا د اااااک .خاتە
دخا ساااٌ خ ی ًێاااا اى چێاااا خ تێاااا ە یي لە چێاااا ا .ەاااۆی ئەرهاااا خى ًاکر ااااک یەاڵم دا فەت یااااۆ د خخسااااتب خًا چێاااا
دا اەساااااێٌێک .هە کاااااات ساااااٌ خ ی چێ هااااااى یەراًاااااذ ،ئەخا چێااااا دایێاااااتە یاى .ئەم چەهااااایە ئاهاااااایایە یە
ساااااٌ خ دا کردًا چێااااا  .چااااا ًیە کەلتااااا خ خ ا ساااااتاًییەت یە هەیٌاااااای ساااااٌ خ دا کردًا چێااااا د خخساااااتب خًە.
پێااااذاگریا ییاااا اکین ریاااااتر لەسااااە یخیساًسااااە(ریاداچێ ) ًە چێ یااااا ئاسااااایا یاااااخ خ یە داسااااک :چاااا ًیە
چێاااااا خ یخیساااااااًس یە ۆ ااااااۆ یەیەکەخا یەسااااااتراخى ،ئەگە ریاااااااداچێ دا اااااایێٌیي ئەخا ەاااااا دی چێاااااا ین
لەداساااااک دادایاااااي«.ساااااە چاخا:فە هەًگاااااۆکا ئاااااۆیێیتا یاااااااڵی ئایاااااذۆلۆییا ،پێ اااااەکا لەخدیااااا پراًسااااای ا
چێ اخا ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »
 44خا ەاااااۆم پێوااااا ایە دخخیاااااا ای خًەخا ەاااااۆی ًااااااخی دخخدڵیەکاااااا هێتاساااااییۆلۆیی خ یگااااارا ئۆًتۆلۆییی اااااە کە
ییاااااى دخخ دڵە لەخای هەیە یاااااى هەیێااااک .ئەخ ًەەۆ ااااا خ گر یاًە ااااا کە لە ییاًااااذا یەسااااە هرۆڤااااذا د ااااي کە
لە ییاًاااذا یەساااە هرۆڤاااذا د ااايً ،ااااخی ۆ اااۆ لە کاتوەًاااذیي کە دایاًەخ اااک یگە اااٌەخا یاااۆ دۆەاااا ًاکاتوەًاااذی
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داساااەاڵتە ئەهاااریوەًەیە کە ساااٌ خ ی پراًسااای ا چێااا  ،دایەر ٌێاااک ،داچێاااتە
ئەخدیااا یەخا خ یاااۆ چێ یاااا یەیاى داگە اااک ،یەرۆ ی دایێاااتە چێ یاااا ەااا د
خ راًیااا لەیااۆ هە اهەکەی .اًااگە ،یخیساًسااا الکاااى ،پەی اًااذییەکا رۆ ً ییااى
هەیێاااک یە هاسۆ ااای ها ئیرۆتییاااا فرۆیاااذاخا ،خا ئەخای یاساااا کردیااا خ لە
''کێ اااەی ئاااای یا هاسۆ ااای م'' کاتێاااۆ داً ساااێک« :تەًااااًەت ەۆلەًااااخیردًا
ساا یێیکین ،یەیاا تێریاا خًا لێبیااذۆیا ،خخًااادات»( .)lbid, p.170الکاااى
ییرکااۆیا ەااۆی لە ەەتیااردًەخا لەسااە هە گ گ اسااتەخا یااۆ تی یخسااتٌە سااە
سرخخ اااتە ًاچاااا ییەکەی یخیسااااًس کە هاخساااەًگیا ەاااۆی تێاااۆ دادات دی یە
ئاااا ارخخ خ اااۆ دایێتەخا یە ًێااا چێااا خ ًااااچێ (یاى) ،ئارا چە اااتي خ هەساااتا.
ئەخ چیتاار پێ یسااتا یە یاااخارییردى ًەی ا خ لە ًێ ا اى چێ ا خ ًاااچێ (یاى) ،چ ا ًیە
هە دخخکیااااى لە کاااا کردًا یخیساًساااذا تێیەڵاااذایي« .ئەم پێەلێاااذاًە لە کا اکااااًا
الکاًاااذا ،اااتێیى ەخهە یااایە ،چااا ًیە چیتااار ،یااااخارییەکا ساااادا خخى ًاەااااتە
ًێاا اى چێاا خ یاىً ،ێاا اى پاااڵٌە ی هە گ خ ییاااى» ،45لە یاااتیا ئەخا ،ەەااک
لەخ ییااااارۆکەیە داکااااااتەخا کە پااااااڵٌە ی هە گ لەخ کەخڵە دا اکیااااایەدا ەاااااۆی
دا داەاااااات خا ئاااااال خدای چێ خا گااااارتٌە لە یاى .لەگەڵ داااااااا ''لەخدیااااا
پراًسااای ا چێااا اخا'' ،هە دخخ ه ااات هڕی تیاااۆ ی خ کلیٌییاااا ،گاااۆ اًا یەساااە ا
د اااک ،چااا ًیە دیا داکااااًا خا کاااا داًەخای ًێگەتیاااو یە خخی چا اساااە ی،
خ سااااراخت -یەاڵم یە پێەێیااااا ئاااااڵۆرتراخا ً«.خساااایٌا :خالیااااذ عاااا هە  ،سااااە چاخا :پا اااایۆی لەخدیاااا پراًساااای ا
چێ »
 45فرۆیاااااذ یاساااااا هلورًێاااااا پۆراتیـااااااًە خ خخًاااااا ًێااااا اى دخخ پااااااڵٌە ی ساااااە اکا ًاکاااااات کە یە اهااااابە یە
خاساااااتایي خ لەکێبرکێاااااذا یاااااي ،یەڵیااااا یە اااااێ ایەکا پێەەڵ اااااێ لە ًێااااا یەکاااااذا ًی اااااتە ێي خ لەخپە ی ااااایذا
ئەخلەخیەتەکە هە یااااۆ هە گە .هیەیااااام لە پاڵٌە اکاااااًا ییاااااى خ هە گااااین یااااۆ ئەخا ًاااایي ییاااااى یهێلااااٌەخا ،یەڵیاااا
یەکەهیااااااى یاااااۆ هێ اااااتٌەخای ڕاخاکااااااًا ەاااااۆ ەتا کە لە هە گ دخخ کەختااااا خاتەخا خ دخخاهی ااااایاى گە اًەخایە
یااااۆ خاسااااتاخی خ سااااراخت خاتە ییاااااى لە کااااۆدا دایێااااتە پڕۆسااااەیەکا ال اخال خ پێەلێااااذا خ یە گرییااااردى لەم
پێەاااااًە یااااۆ ئەخای هە خا ئاساااااى ًەچێااااتەخا سااااە سااااراختا هە گ «.پا اااایۆی لەخدیاااا پراًساااای ا چێاااا اخا،
خا گێراًا :خالیذ ع هە »
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هاسۆ اااای م ،هاااای ًەەاااا ا دى ،46ئااااال خدای خى خ دخخیااااا اکردًەخای تراخهاکاااااى،
دا ەە ی ئەخاى کە هێ یااا کااا یگە لە ًەسااتذا کااا ایە کە فرۆیااذ پێاااداڵێااک
“ئەهریوەًااااااا” خ الکاااااااى پێٌاسااااااەی داکااااااات یە ''یخیساااااااًس'' کە یەدخای
یەداسااتهێٌاًا چێاا اخایە یەهە ًرەێااۆ یێااک ،گرًاا ًیاایە الی الکاااى یاا خ یە
سااااە چاخای چێاااا لە خ راًیردًااااا ەاااا د گااااای یەداسااااتهێٌاًەکەی چەًێااااۆ
ئاااارا یەەن ،یاًهێاااٌە  ،یااااى دڵخۆ ااایە یێاااک .لە کاتێیاااذا الکااااى لەساااە اتادا،
(چەهیاًذى)اااااا یااااۆ سااااەه تۆم داکاااارد خا دیااااا دایەکا رهاااااًەخاًیا خخت،
ًاااهەیە کە لەسااە

ەسااتە هەڵیااۆڵراخا ،ئاهااادایا تێااذایە یااۆ کااردًەخای کااۆدی

هێواکاااااًى لەالیەى ئەخیتااااراخا ،خی د کااااا کردیاااا خ ،یە اااا ٌیەختٌا ااااگەکەی
فرۆیاااذ ،کە ساااەه تۆهە ەساااتەییەکاى ،یە ئاسااااًا لەًێ ًااااچي ،یەڵیااا لە یااااتا
ئەخا ،سە ساااەەتاًە ەۆیااااى داەااا ٌٌە ًێااا خ اااەکاى .ئەم د کیاااردًەی الکااااى،
دایێااتە هااۆی پێٌاسااەکردًا یخیساااًس ،خا ر ااذا (چێاا /یاى)اااێۆ کە لە کرۆکااا
هەهاااا خ سااااەه تۆهێیذا ً خساااات خا .هەهاااا خ ساااا یێیتێۆ یەااااا خڵا پەی اسااااتە یە
سااااەه تۆهەکەی یاااااى گیرۆدایاااا خًەکەی ،چاااا ًیە ئەخا سااااەه تۆهە کە دایێااااتە
سااە چاخای ەاا د-ئیرۆتییااا /ەۆپا اسااتي خ سااە چاخایەکا ًەسااتەکیا هاارۆ یااۆ
چێ یااا یاًاااخی کە ساا یێیک دخخدڵ دایێااک یااۆ ا یاًیااذاى لەپێٌاااخی .هەهاا خ
اەداغەیە  ،هەهاا خ سااٌ خ ۆ ،ئااا ارخخیە د خخساات ذاکات یااۆ یاسا اایێٌا ،یە
یااا یاساااا ،ئاااا ارخخ یااا خًا ًایێاااک .یەم پێااایە یخیسااااًس ،هێااا یە هەهی اااە
پەی اسااااتە یە یاسا اااایێٌا ،یە یاااا گ ااااذاًە ئەخای دا ئەًجاااااهەکەی چااااا
دایێااک .یە گاا رای دیاارى ئیـاااً « :پاااڵٌە ی هە گً ،اااخ یە لەیااۆ ئااا ارخخیەکا
یە داخام خ ًەیاااااڕاخا لە سااااا یێیکدا یاااااۆ یەراًاااااذًا ساااااٌ خ ی پراًسااااای ا
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چێااا »p.62(47

 « .)1996,گاااای یە اخ هە گ ،هیەاااا تااار ًااایە اااگە

لەخای پێیااااذاختر ک یخیساااااًس»(p.18

 .)lbid,لەکۆتاییااااذا ،داتاااا اًیي

یبیٌااایي ،کە چاااۆى پااااڵٌە ی هە گ ،الداًێیاااا ساااادایا دا خخً اااییا ی فرۆیاااذ
ًەیاا خ ،یەڵیاا سااەلواًذی کە چەهیااێیە ئاااڵۆرییەکا پااێن-هێ خخیااا هەیە خ لەگەڵ
ئاااڵۆریا هێ خخیااا پاااز -فرۆیااذی ،یە ۆ ااۆ کە تاااک ئێسااتا کااا یگە یا یەسااە
کا ی کلیٌییا خ ییرکردًەخای تیۆ ییەخا هەیە.

سەرچاوە:
Unexpected Antecedents to the Concept of the Death Drive(A Return
to the Beginnings): Jeanne Wolff Bernstein. In Research in
Psychoanalysis Volume 28, Issue 2, July 2019.

 47ئەخای یااااااٌە اتە خ هەهاااااااًە ،ااااااتا یاااااا گیاااااااًە ،کە یە ۆ ااااااۆ هە داکاااااااتەخا یە پاااااااڵٌە ی هە گ .خاتە
ساااە اتا ااااتایێگیاىهاااااى هەیە ،یەاڵم پا ااااى ئەم ااااتا یاااا گیااااًە ت ااااا ۆ ااااۆ لە لە ریاااي خ اڵااااین د ااااک خ
خا خخداخ یااااا اااایەخت ییاااااًا لاااا داکەخ ااااتەخا .کە ییاااااى خخدادات خ هااااادای یاااا گیاااااى ت خ ااااا ااااۆکێۆ
د اااک ،ئیاااذی ئەم اااۆکە ًااااخی ییااااًە .ئەم اااۆکە اااتێۆ ًیااایە ییەخ اااتە یە اهااابە اااتێیا تاااراخا کە یااا گیااااًە،
یەڵیاااا ًەفراتااااا دۆەە یێییاًەکە ااااا لە اااا ٌەخایە خ ەۆی ااااا تااااارا ًات اًێااااک یبێااااتەخا یەخ هااااادا ی گیاااااًەی
پێ خ« .پا یۆی لەخدی پراًسی ا چێ اخا ،خا گێراًا :خالیذ ع هە »

