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دەربارەی پەرتىوکی:

«شارستاوییەت و

واکامییەکاوی»ـی فرۆید

ژانمیشێل کیىۆدۆز
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ڕواوگەیەکی ڕەشبیىاوە یان واقیعیی بۆ بارودۆخی مرۆڤایەتی؟
«غارضتاًییەت و ًاکاهییەکاًی» تەواوکەری ضێ بەرهەهی فرۆیسە کە لە «پرضی غیکاری
ًاپسیػکی» لە 1221ـەوە زەضتپێسەکات و بۆ «زاهاتىوي وەهوێک» لە 1221زا
بەرزەوام زەبێت .فرۆیس لێرەزا زیطاًەوە بێزووزڵی ڕایسەگەیەًێت کە بە بۆچىوًی وی،
ضەرچاوەی ڕاضتەلیٌەی هەضتە ئاییٌییەکاى تەًیا زًیایییە و ڕەگوڕیػەی لە پێکهاتەی
زەرووًی هەر هرۆڤێکسایە .زوای ئەم ڕاگەیاًسًە ًىێیەی ڕواًگەی بێباوەڕیی ،فرۆیس
گػتاًسًێکی بىێراًە زەکات ،ـــ بە زیسێکی تازەوە زەڕواًێتە ئەو هاوضەًگییە ًاجێگیرەی
کە هرۆڤەکاى لە غارضتاًییەتسا بۆ ذۆیاى زرووضتیاًکرزووە ،ـــ غارضتاًییەتێک ،کە گىایە
بۆ پاراضتٌی واى بێت ،کەچی بەغێىەیەکی پارازۆکطیکاڵ ڕەًگە لەکۆتاییسا لەًاویاًببات.
ئەم هاوضەًگییە هیچ ًییە جگە لە ڕەًگساًەوەی هلوالًێی بٌەڕەتیی ًێىاى پاڵٌەری ژیاى و
پاڵٌەری هەرگ؛ هلوالًێیەک ،کە فرۆیس لەگەڵ تێپەڕبىوًی کاتسا زیاتر باوەڕ بە هەبىوًی
زەکات .لەبەر ئەوەی غارضتاًییەت لەپێٌاو پاراضتٌی یەکێتیی کۆهەڵگا پاڵٌەرە ضێکطی
(زایەًسی)ـی و غەڕەًگێسییەکاًی تاکەکەضەکاى ضٌىرزارزەکات ،ئەوا بەًاچاری زەکەوێتە
پێکسازاًەوە لەگەڵ ئەًساهەکاًی ئەو کۆهەڵگایەزا؛ ئەگەر تاکەکەضەکاى یاذی بي ،زەکرێت
غارضتاًییەت تێکبػکێٌي .بەاڵم فرۆیس بەبەرزەواهی جەذت لەضەر ئەوە زەکاتەوە کە
پێکسازاًی ًێىاى تاکەکەش و کۆهەڵگا ،کە زەتىاًیي لە والیعی زەرەکیزا تێبیٌیی بکەیي،
ڕەًگساًەوەی ئەو پێکسازاًەیە وا لە زەرووًی هەهىو هرۆڤێکسا ڕووزەزات 3وەک پێکسازاًی
ًێىاى زاذىازییەکاًی ضىپەرئیگۆ (ترش لە وی هەهاى ئەو ترضەیە کە پێػتر لەهەهبەر
زەضەاڵتی زەرەکیی هەبىوە) و ئیگۆ کە ًىێٌەرایەتیی بەرژەوەًسییەکاًی تاکەکەش
زەکات .بۆ فرۆیس ئەو هەضتکرزًی ًائاگایی (ًەضتەکی) بە گىًاهـە ،کە لە ئەًجاهی ئەم
پێکسازاًە ًائاگاییەوە ضەرهەڵسەزات ،ضەرچاوەی ًەذۆغیی غارضتاًییەت ،یاى
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ًاکاهییەکاًی کىلتىرە .هەر لەبەر ئەم هۆکارەیە کە پێگە [و باروزۆذی] هرۆڤ ئەوەًسە
ًاجێگیرە ،ـــ ًاچارە لەگەڵ ًازڵٌیاییەکاًی زەرئەًجاهی هلوالًێی ًێىاى پاڵٌەرەکاًی ژیاى
و هەرگ و لەگەڵ وەهوەکاًی ذۆیسا ذۆی بگىًجێٌێت.

بایۆگرافیا و دیرۆک
لەیراًی ئابىریی جیهاًیی ضاڵی  1222و گەغەی ًازیسم لە ئەڵواًیا
فرۆیس لە پػىوی هاویٌی ضاڵی 1222زا لە بێرذتێطگازێي زەضتزەکات بە ًىوضیٌی
«غارضتاًییەت و ًاکاهییەکاًی» (یاى «ًەذۆغیی غارضتاًییەت» ،کە بەم ًاوًیػاًە بۆ
فرەًطی وەریسەگێڕى) .ئەم پەرتىوکە وەک وەاڵهێک بىو بۆ بیرکرزًەوەی ڕۆهاى ڕۆالى کە
ضەرچاوەی زرکی ئاییٌیی زەگەڕێٌێتەوە بۆ «هەضتێکی ئۆلیاًىضی» .زۆرجار ئەم
پەرتىوکەی فرۆیس وەک هیراتێکی ضۆضیۆلۆژی تاریک بەاڵم ورزبیٌاًە تەهاغازەکرێت .ئەو
تۆًە ڕەغبیٌەی ـــ بەتایبەت لە بڕگەی کۆتایی پەرتىوکەکەزا ،کە تێیسا فرۆیس باش لە
زاهاتىوی هرۆڤایەتی زەکات ـــ ئێطتا کە پێػکەوتٌی تەکٌۆلۆژیا ڕێگە بە هرۆڤەکاى زەزات
یەکتری بەتەواوی لڕبکەى ـــ هەر زوو ًیػاًی زا کە ئەو چەًسە ڕاضت بىو .هەفتەیەک
پێع ًارزًی زەضتٌىوضەکە بۆ چاپکرزى ـــ لە ضێػەهوەی 22ی ئۆکتۆبەری 1222زا،
بۆرضەی ًیۆرک کەوت؛ بەم جۆرەظ جیهاًی ڕۆژئاوای زووچاری لەیراًێکی ئابىریی
کرزەوە و بۆ هاوەیەکی زرێژ ئیفالضی ،بێکاری و هەژاری بەزوای ذۆیسا هێٌا.
«غارضتاًییەت و ًاکاهییەکاًی» لە ضاڵی 1230زا باڵوزەبێتەوە و یەکطەر ًاوباًگ
پەیسازەکات و بۆ چەًسیي زهاى وەرزەگێڕزرێت .زوای هاوەیەکی کەم لە ضێپتەهبەری
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1230زا پارتی ًازی بە جیاوازی زەًگێکی زۆرەوە هەڵبژارزًەکاًی ڕاید زەباتەوە و
ئەزۆلف هیتلەر ڕاضتەوذۆ زەضەاڵت زەگرێتەزەضت .ئەم ڕووزاوە ًەذىازراواًە وا لە
فرۆیس زەکەى لە چاپی تازەی ضاڵی 1231زا ڕضتەیەک لە کۆتایی پەرتىوکەکەزا
زیازبکات .ئەگەر لە چاپی یەکەهسا زەلەکە بە گىزارغتی ئىهێس لەضەر زەرەًجاهێکی
گىًجاو لە هلوالًێی ًێىاى پاڵٌەری ژیاى و پاڵٌەری هەرگەوە کۆتایی هات ،ئەوا ئێطتا
پێػبیٌی زەرەًجاهەکە ڕەغیبیٌاًەیە« 3بەاڵم ئەوە کێیە زەتىاًێت پێػبیٌیی ئەم
ضەرکەوتٌە و کۆتایی ئەم بەربەرەکاًێیە بکات؟» .1فرۆیس لە ًاهەیەکسا بۆ ئاڕًۆلس زویگ
بەئاغکرا ئەم ڕواًگە ڕەغبیٌە زەرزەبڕێت« 3ضەرزەهێکی تاریک بەڕێىەیە .هي کە پیر و
پەکەوتەم ،پێىیطت ًاکات ًیگەراًی ئەهە بن ،بەاڵم ًاتىاًن ذەم بۆ حەوت
کىڕەزا/کچەزاکەم ًەذۆم» (فرۆیس بۆ ئاڕًۆلس زویگ1 ،ی زیطەهبەری .)1230
ئەو بابەتاًەی کە لەم پەرتىوکەزا باضکراوى ،پێػتر لە کارێکی بچىوکسا بەًاوی «ئاکاری
زایەًسیی"کىلتىریی" و غڵەژاًی هۆزێرى» ( )1201و لە وتاری «ڕاهاى لە
ضەروەذتەکاًی جەًگ و هەرگ» ()1211زا ئاهاژەیاى بۆ کراوە .زرەًگتر فرۆیس لە
«بۆچی جەًگ؟» ()1233زا بۆ واى زەگەڕێتەوە.

 .۱زیگمۆند فرۆید .شارستانییەت و ناکامییەکانی .وەرگێڕانی وەلید عومەر ــ ڕوشدی جەعفەر .سلێمانی ،ناوەندی ڕۆشنبیریی ڕەهەند،
 ،۰۲۰۱ل.۱٨١ .
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« :»Kulturشارستاوییەت یان کىلتىر؟
زاراوەکاًی «کىلتىر» و «غارضتاًییەت» ،کە فرۆیس و گەلەک لە وەرگێڕاًی وی لەم
پەرتىوکەزا وەک هاوواتا بەکاریاًسەهێٌي ،هػتىهڕێکی زۆریاى لێکەوتىوەتەوە .واتای ئەم
چەهکاًە زەکرێت بە غێىازی جیاواز بەپێی ڕواًگەی ًىوضەر یاى وەرگێڕ و بەپێی
ضەرزەهەکە ڕاڤەبکرێت .بۆ ئەوەی بیرۆکەی ئەم هػتىهڕاًە ًیػاًبسەیي ،وەرى بۆ ضاتێک
لطە لەضەر ئەو واتایە بکەیي کە فرۆیس لەم زەلەزا زەیسات بە چەهکی «»Kultur
(کىلتىر) ،چەهکێک کە زۆر زیاتر لە (( )Zivilisationغارضتاًییەت) بەکاریسەهێٌێت
(بێگىهاى هەرزوو چەهکەکەظ لە زهاًی ئەڵواًیسا هەى) .پێىیطتە ئەوە بەبیربێٌیٌەوە کە
فرۆیس پێػتر لە «زاهاتىوی وەهوێک»زا پێٌاضەیەکی فراواًی تێگەیػتٌی ذۆی زابىو بە
« »Kulturو بەڕووًی ڕایسەگەیاًسووە کە «پێىیطتییەک ًابیٌێت بۆ ئەوەی
غارضتاًییەت و کىلتىر لە یەکتر جیابکاتەوە » . 2لە ًیگای یەکەهسا وازیارە لە
«غارضتاًییەت ًاکاهییەکاًی»یػسا فرۆیس ئەم زوو چەهکە وەک هاوواتا بەکارزەهێٌێت ،لێ
ئەگەر ورزتر ضەرًجبسەیي ،زیارزەکەوێت کە 3ئەو جیاوازییەکە لەوەزا زەبیٌێت کە چۆى
چەهکی « »Kulturبەکارزەهێٌێت« 3ئەو [ ]die Kulturلە الیەکەوە هەهىو ئەو
زاًیي و تىاًا [زەضەاڵت]ـە زەگرێتەذۆ کە ذەڵکی بەزەضتیاى هێٌاوە تاوەکى کۆًترۆڵی
هێسەکاًی ضرووغت بکەى و ضىزەکەی بەکاربهێٌي بۆ تێربىوًی پێىیطتییە هرۆییەکاى؛ لە
الیەکی زیکەوە ،هەهىو ئەو پێىەراًە زەگرێتەذۆ کە پێىیطتي بۆ ڕێکرطتٌی
پەیىەًسییەکاًی ًێىاى ذەڵکی و بەتایبەتی بۆ زابەغکرزًی ضىز و ضاهاًە
بەزەضتهاتىوەکاى» ( ،1221ل .3)1 .ئەم جیاوازییەی ًێىاى کىلتىر و غارضتاًییەت
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Freud S. (1927c), Ľavenir ďune illusion, trad. M. Bonaparte, Paris, PUF, 1971; OCF. P., XVIII, p. 8.
 .٣بەم شێوەیە ،لێرەدا چەمکی «کولتور» گشتگیرترە و چەمکی «شارستانییەت» لەخۆدەگرێت .ئیدیتۆری ڕووسی.
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هاوتایە لەگەڵ پێٌاضە فەرهەًگییەکاًی کىلتىر ـــ وەک «تێکڕای هەهىو الیەًە
ڕۆغٌبیرییەکاًی غارضتاًییەت»؛ و غارضتاًییەت ـــ وەک «تێکڕای هەهىو
زەضتکەوتەکاًی هرۆڤایەتی (بەپێچەواًەی ضرووغت ،بەربەریسم» (فەرهەًگی ڕۆبێر).
گەغەی بیرۆکەکاى ،بەتایبەتی لە بیرکرزًەوەی فەلطەفی و زاًطتە هرۆڤایەتییەکاًسا ،ورزە
ورزە بىوەتەهۆی ئەوەی کە ئەو غتەی پێػتر بە «کىلتىر» ًاوهاى زەًا ،لە ذىزی
پێٌاضەی «غارضتاًییەت»زا جێگیر ببێت؛ وازیارە فرۆیس ذۆیػی ئەم ڕەوتەی پەیڕەو
کرزووە .4هەر ئەهە وای کرزووە وەرگێڕە فەرەًطییەکاًی کۆبەرهەهی کارەکاًی فرۆیس
ًاوًیػاًی تازەی «ًەذۆغی کىلتىر» لەجیاتی ًاوًیػاًەکەی پێػتر «ًەذۆغی
غارضتاًییەت» هەڵبژێرى.
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« هەستی ئۆقیاوىسی» :پاشماوەی ئارەزووی مىاڵیی
زوای باڵوبىوًەوەی «زاهاتىوی وەهوێک» ًىضەری فەرەًطی ڕۆهاى ڕۆالى ًاهەیەک بۆ
فرۆیس زەًىوضێت کە تێیسا زاذی ذۆی زەرزەبڕێت لەوەی کە فرۆیس لەم کارەزا حیطابی
بۆ ئەو «هەضتە ئۆلیاًىضییە» ًەکرزووە کە ڕۆالى بە ضەرچاوەی ضىبێکتیڤی وزەی
ئاییٌیی ئەژهاری زەکات و بەرزەوام لە ذۆیسا زرکی پێکرزووە« 3ئەو ذىازیارە [ئەم
هەضتە] ًاوبٌێت هەضتکرزى بە ًاکۆتا ،هەضتکرزى بە غتێکی بێهەوزا و بێضٌىور ـــ با

 .١لێرەدا نووسەر دژەگۆی هەیە :فرۆید ،وەک دیارە ،ئەم ڕەوتەی پەیڕەو نەکردووە ،و وەرگێڕەکانیش فێری ئەم خاڵە بوون کە وشەی
«کولتور»ی هەڵبژێرن نەک «شارستانییەت» .ئیدیتۆری ڕووسی.

93.ــBourguignon A., Cotet P., Laplanche J. et Robert F. (1989), Traduire Freud, Paris, PUF. P. 91
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بڵێیي هەضتێکی "ئۆلیاًىضی"» .6فرۆیس بەرضڤی هەڤاڵەکەی زەزاتەوە کە ذۆی هیچ کاتێک
ئەزهىوًی هەضتێکی هاوغێىەی ًەکرزووە؛ وازیارە ئەهە «هەضتکرزًە بە پەیىەًسییەکی
ًەپطاو لەگەڵ جیهاًی زەرەکی وەک گػتێک» (هەهاى ضەرچاوە ،ل .)٣٤ .ضەرباری
ئەوەظ ئەو حاڵەتەکە بەکارزەهێٌێت بۆ ئەوەی هۆکارە ضایکۆلۆژییەکەی ڕووًبکاتەوە.
فرۆیس هۆکارەکە لە ئەزهىوًی ضۆزەکی ضەرەتایی هٌاڵی ضاوازا زەزۆزێتەوە 3بە بۆچىوًی
وی ،لە ضەرەتای ژیاًسا هٌاڵی ضاوا هێػتا ئیگۆ (هي)ی ذۆی لە جیهاًی زەرەکی
جیاًاکاتەوە؛ تەًێ کۆًتاکتێکی زەهەًیی لەگەڵ هەهکی زایکیزا ورزە ورز ڕێ بە وی
زەزات پەی بەوە ببات کە" ئىبێکت"ێک هەیە ،زەکەوێتە "زەرەوە"ی ئیگۆ (هي)ی
ذۆیەوە .ئەزهىوًی زووتری ئازار و تێرًەبىوى هٌاڵی ضاوا ًاچارزەکەى هەهىو غتەکاى کە
ضەرچاوەی ئازارى وەزەرًێت [براتە زەرەوەی ذۆیەوە] و هەر غتێکیع کە ضەرچاوەی
چێژە لە ذۆیسا بیپارێسێت .بەم غێىەیە «ئیگۆ-چێژ»ێک [ ]Lust-Ichچێزەبێت کە
هلکەچی پرەًطیپی چێژە و لە زژی جیهاًی زەرەکیی زەوەضتێتەوە کە لەالیەى
پرەًطیپی والیعەوە بەڕێىەزەچێت« 3بەم غێىەیە ،ئیگۆ ذۆی لە زوًیای زەرەوە
جیازەکاتەوە ،یاى بە گىزارغتێکی زرووضتتر 3لە ضەرەتازا ،ئیگۆ هەهىو غتێک لە هەًاوی
ذۆیسا هەڵسەگرێت ،پاغاى جۆرە زوًیایەکی زەرەکی لە ذۆی جیازەکاتەوە .بەم پێیە،
هەضتکرزًی ئەهڕۆهاى بە ئیگۆ تەًیا پاغواوەیەکی پەضتێٌراوی هەضتێکی گػتگیرترە ـــ
لەڕاضتییسا ،هەضتێکی ضەرتاپاگیر ـــ کە هاوتای پەیىەًسییەکی تىًسوتۆڵتری ًێىاى ئیگۆ و
زوًیای زەوروبەرێتی» (هەهاى ،ل .)٣٤ .بۆ فرۆیس هەضتکرزى بە بێضٌىوری کە
تایبەتوەًسی «هەضتی ئۆلیاًىضی» وەرزەگرێت ،هاوتای پاراضتٌە لە پێگەیػتٌی ئەو
 .٦زیگمۆند فرۆید .شارستانییەت و ناکامییەکانی .وەرگێڕانی وەلید عومەر ــ ڕوشدی جەعفەر .سلێمانی ،ناوەندی ڕۆشنبیریی ڕەهەند،
 ،۰۲۰۱ل١۲ .ــ.١۱
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هەضتەی یەکێتی ضەرەتاییسا کە هٌاڵی ضاوا ئەزهىوًی زەکات ،لێ فرۆیس زەپرضێت ،ئایا
ئێوە لە ڕاضتیسا زەتىاًیي «هەضتی ئۆلیاًىضی» وەک ضەرچاوەی هەر پێىیطتییەکی
ئاییٌیی ضەیربکەیي؟ فرۆیس ئەم بیرۆکەیە ڕەتسەکاتەوە و وایسازەًێت کە پێىیطتییە
ئاییٌییەکاًی تاکەکەش لە الوازی هٌاڵیی و ًۆضتالۆژیا بۆ باوک-پارێسەرەوە پەیسازەزەبي.
بەم غێىەیە ،ئەو هەضتە ئاییٌییەی کە ڕۆهاى ڕۆالى باضی زەکات ،بە بڕوای فرۆیس،
ضەرەتایی ًییە ،بەڵکى زووەهییي (الوەکیی)ـە لە بەراهبەر پێىیطتی هرۆڤ بە ًکۆڵیکرزًی
ئەو هەترضییاًەی کە ئیگۆ هەضتزەکات لە جیهاًی زەرەکییەوە هەڕەغەی لێزەکەى و
لە ئەًجاهسا هەوڵی گەڕاى بەزوای جۆرێک لە زڵٌەواییسا زەزات.

 ئاماوجی ژیان :گەڕان بەدوای بەختەوەری و دوورکەوتىەوە لە ئازار

ئیٌجا فرۆیس ئەوە بەبیرزێٌێتەوە کە لە «زاهاتىوی وەهوێک» ()1221زا
ضەلواًسوویەتی کە ئاهاًجی کۆتایی هەر ضیطتەهێکی ئاییٌیی بریتییە لە ڕووًکرزًەوەی
هەتەڵی گەرزووى ،بەذػیٌی زڵٌیایی کە چاکەکاری ذىزایی چاوزێریکرزًی ژیاًی هە و
بەڵێٌساًی ژیاًی پاظ هەرگە .بەاڵم بە بۆچىوًی فرۆیس ئەم چەهکەی ئاهاًجی ژیاى
ضرووغتێکی هٌاڵیی هەیە؛ ئەو زاخ بۆ ئەو ڕاضتییە زەذىات کە زۆریٌەی ذەڵکی ًاتىاًي
بەضەر ئەم لۆًاغە ئاییٌییەزا زاڵبي کە ئەو وەک چەلیٌێکی هٌاڵیی زەیبیٌێت .لێ ئەگەر
ئێوە ئەو ئاهاًجە ڕەتبکەیٌەوە کە ئاییي پێػٌیاری زەکات ،ئەو کاتە ئاهاًجی ژیاى چییە؟
بۆ فرۆیس پرەًطیپی چێژ فیتاوفیت ئاهاًجی ژیاى زیاریسەکات .بەاڵم ئەگەر پرۆگراهەکە
تەًیا بۆ بەذتەوەری بێت ،ئەوا بێگىهاى بە هیچ غێىەیەک جێبەجێ ًابێت .تەًاًەت
ئەگەر ئێوە لەم هەوڵەزا بەتەواوی ضەرکەوتىو ًەبیي ،بەاڵم زوو ڕێگا لە گەڕاى بەزوای
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بەذتەوەریسا بە کراوەیی بۆ ئێوە زەهێٌٌەوە 3گەڕاى بەزوای چێژزا و هەیلی زوورکەوتٌەوە
[ذۆالزاى] لە ئازار .ئەو ڕێگایاًەی کە بەو ئاراضتەیەهاى زەبەى گەلەک زۆرى و
جۆربەجۆرى و فرۆیس باضی چەًس ڕێگایەکیاى زەزات 3گەڕاى بەزوای تێربىوًێکی
بێضٌىوری هەهىو پێىیطتییەکاى؛ هەیلی گۆغەگیری زاهیساًە؛ پػتبەضتي بە هازەی هۆغبەر؛
کۆًترۆڵکرزًی غەریسەکاى هەر وەک حیکوەتی ڕۆژهەاڵت وەضفی زەکات؛ بڵٌسبىوًەوە
بەڕێگەی ذەریکبىوى بە زاًطت ،هىًەر و چێژی جىاًییەوە .هەر ئەًجاهێک بێهیىایی
بەزوای ذۆیسا زەهێٌێت هەرچی بێت بێهیىایە ،چىًکە تەًاًەت عەغمیع زەتىاًێت
ببێتەهۆی پەژارە و ئازار .لە کۆتاییسا زوا پەًاگە زەهێٌێتەوە کە زەتىاًیي لە ًیىرۆضیص و
ضایکۆضیصزا بیسۆزیٌەوە ...ضەرەًجام فرۆیس زەگات بەوەی کە گەڕاى بەزوای
بەذتەوەریسا لە بٌەڕەتەوە پرضێکی تاکەکطییە« 3هیچ ڕێطایەکی زێڕیي لە ئارازا ًییە
بەضەر هەهىاًسا پیازەبکرێت؛ زەبێت هەرکەش ڕێگای تایبەتیی بەذتەوەربىوًی ذۆی
بگرێتەبەر» (هەهاى ،ل .)٤٧ .فرۆیس ئەم بەغە بە زاوەریەکی تىوًستر لەوەی کە لە ضاڵی
1221زا لە پەرتىوکی «زاهاتىوی وەهوێک»زا زەربارەی ڕۆڵی زیاًبەذػی ئاییي
کرزبىوی ،کۆتایی پێسەهێٌێت ـــ بە بۆچىوًی وی ،ئاییي بەربەضتێکی ضەرەکییە لەبەرزەم
گەڕاى بەزوای بەذتەوەری و زوورکەوتٌەوە لە ئازار« 3تەکٌیکەکەی زیي لەضەر
کەهکرزًەوەی بەهای ژیاى و غێىاًسًی وێٌەی زوًیا ڕاضتەلیٌەکە لە کەوڵی وڕێٌەیەکسا
بەًسە ،کە پێػگریواًەی تۆلاًسًی هۆغیع زەکات .زیي بەم ًرذە ،و بەهۆی غەتەکساى و
جێگیرکرًی ذەڵک بەزۆری زۆرزاری لە هٌاڵگەراییەکی زەرووًی و تێهەڵکێػکرزًیاى لە
وڕێٌەیەکی زەضتەجەهعی و جەهاوەریزا ،ضەرزەکەوێت لەوەی زۆرێکیاى لە عىضاب
(ًیىرۆضیص)ـە تاکاکەضییەکاى بپارێسێت .لێ بەزەگوەى هیچی تری لەزەضتسێت»
(هەهاى ،ل.)٧٨ .
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 شارستاوییەت واتىاوێت ئەو بەختەوەرییە بهێىێت کە لێی چاوەڕێ دەکەیه

بۆچی بەذتەوەربىوًی هرۆڤ ئەوەًسە لىرضە؟ وازیارە غارضتاًییەت ذۆی هۆکارەکەیە،
چىًکە ضەرکەوتىو ًابێت لە ڕێگریکرزى لەو ئازارەی کە بڕیارە لە بەراهبەری
بواًپارێسێت .غارضتاًییەت بە هاًای پێػڤەچىوًی بەرزەوام ًییە ،چىًکە پێػڤەچىوى لە
بىاری کىلتىر و تەکٌۆلۆژیای هۆزێرى بەڵێٌەکاًی ذۆی جێبەجێ ًەکرزووە .ئەوە هۆکارێکی
ضەرەکییە بۆ ئەو ًاکاهییەی کە ئەهڕۆ هرۆڤی غارضتاًیی هەضتی پێسەکات« 3لە
غارضتاًییەتی ئەوڕۆهاًسا هەضت بە ئاضىزەیی ًاکەیي» (هەهاى ،ل .)٧٨ .بە هەر حاڵ
هەبەضتواى لە غارضتاًییەت چییە؟ «باضەکە بە زووپاتکرزًەوەی ئەو ذاڵە زەبڕیٌەوە کە
وغەی "غارضتاًییەت" [ ]Kulturکۆی ئەو زەضکەوت و زاهەزراواًە زەگرێتەوە وا
ژیاًی ئێوە لە ژیاًی باواًە ئاژەڵییەکاًواى جیازەکاتەوە ،و هەڵگری زوو هەبەضتیػە3
پاراضتٌی هرۆڤەکاى لەبەر چەپۆکی ضرووغت و ڕێکرطتٌی پەیىەًسییە زووالیەًەکاًیػیاى
[لەًێىاى ذەڵکیزا]» (ل .)٨٨ .بێگىهاى پێػکەوتٌی زۆر لە زاًطت و کىلتىرزا هەبىوە
کە زەتىاًرێت وەک زەضتکەوت ضەیربکرێي ،لێ ئەم زەضتکەوتاًە هرۆڤیاى بەذتەوەرتر
ًەکرز .بەاڵم غارضتاًییەت هەًگاوێکی یەکالییکرەوەی ًاوە کاتێک کۆهەڵگا تىاًی
ضٌىرزارکرزًی پاڵٌەرە غەریسەییەکاى ـــ ضێکطییەکاى و غەڕەًگێسییەکاى ـــ بەضەر هەهىو
تاکەکەضێکسا بطەپێٌێت بۆ ئەوەی یەکگرتىوی گرووپەکە بپارێسێت .کەواتە ،بە بۆچىوًی
فرۆیس ،غارضتاًییەت لەضەر زەضتبەرزاربىوى لە پاڵٌەرە غەریسەییەکاى بىًیاتٌراوە ،و ئەم
بێبەغکرزًە کىلتىرییە پەیىەًسییە کۆهەاڵیەتییەکاًی هرۆڤ زەذاتە ژێر هەژهىوًی ذۆیەوە
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ـــ لە هەهاى کاتسا هۆکاری ئەو زوژهٌایەتیەیە کە تاکەکەضەکاى لە پەیىەًسی لەگەڵ
غارضتاًییەت [کىلتىور]زا هەضتی پێسەکەى.

 خێسان و سێکسىالیتی :لەگەڵ شارستاوییەت و دژی شارستاوییەت

عەغك (ذۆغەویطتی) ،کە لە زێرزەهاًەوە ًوىًەی ضەرەتایی بەذتەوەرییە ،بٌەڕەتی
غارضتاًییەت پێکسەهێٌێت 3عەغك (ذۆغەویطتی) هۆکاری پەیسابىوًی ذێساًە ،پیاو و ژى
یەکسذات و زارۆک بە زایک و باوکی ذۆیەوە زەبەضتێتەوە .هاوکات

ئەو

ذۆغەویطتییەی کە لە بٌەڕەتی ذێساًسایە ،بە بەرزەواهی باًسۆر (کاریگەر) زەهێٌێتەوە لە
غارضتاًییەتسا؛ ئیسی هەم لە فۆرهی تێربىوًی زایەًسیی زاوزێیاًە و هەم ژی لە ضۆزی
هەبەضت-بەرپێگیراوزا .ئەم ضۆزە ،بە بۆچىوًی فرۆیس ،جۆرێکە لە ذۆغەویطتی (عەغك)
کە ئەًساهاًی ذێساى پێکەوە گرێسەزات و زەبێتە بٌەهای هاوڕێیەتی و پەیىەًسییەکاًی ًاو
کۆهەڵگا .بەاڵم لە ڕەوتی پەرەضەًسًسا بە ًاچاری هلوالًێ لە ًێىاج کۆهەڵگە و ذێساًسا
ضەرهەڵسەزات 3یەکەهیاى زەذىازێت هرۆڤەکاى کۆبکاتەوە ،زووەهیاى ًاذىازێت
زەضتبەرزاری تاکەکەش بێت .ژًاى بەتىًسی زەرگیری ئەم پێکسازاًەى« 3وێڕای ئەهەظ،
ژًاى بەزوویی زەضتسەکەى بە زژایەتیکرزًی ڕەوتی غارضتاًییەت <.>...

ژًاى

ًىێٌەرەوەی ذىلیا و بەرژەوەًسییەکاًی ذێساى و ژیاًی ضێکطییي .کاروباری غارضتاًییەت
تا هاتىوە کەوتىوەتە ضەر غاًی پیاواى ،ئەم کارە پیاواى ڕووبەڕووی کۆهەڵێک ئەرکی لىرش
زەکاتەوە و ًاچار بە بڵٌسکرزًەوەی پاڵٌەرەکاًیاى زەکات ،کارێک کە ژًاى کەهتر
زەرەلەتی زێي» (هەهاى ،ل .)٨٨١ .بەم غێىەیە ،بە بۆچىوًی فرۆیس ،کاتێک ژى وا
هەضت زەکات زاذىازییەکاًی غارضتاًییەت بەزۆر ئەویاى بۆ زواوە پاڵٌاوە ،ئیسی بە
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چاوێکی زوژهٌکاراًەوە لە غارضتاًییەت زەڕواًێت .غارضتاًییەت ضٌىرزارکرزًێکی جسی
بەضەر ژیاًی ضێکطیزا زەضەپێٌێت 3ئەو ًە تەًێ هەڵبژارزًی ئىبێکت لەالیەى ئەو
تاکەکەضەوە کە گەیػتىوەتە پێگەیػتٌی ئەًساهی زاوزێ ،لە ڕەگەزی بەراهبەرزا ضٌىورزار
زەکات ،بەڵکى زۆربەی تێربىوًە زەرە-زاوزێیەکاًی زیکەظ کە هۆرکی الزاًیاى لێسراوە،
لەزەغە زەکات .کەواتە بۆ هرۆڤ تەًێ عەغمی زاوزێی جیاڕەگەزذىازی زەهێٌێتەوە،
بەاڵم کۆهەڵێک کۆتىبەًسی زیکەظ بەضەر ئەویػسا ضەپاوە ـــ غارضتاًییەت تەًێ
تاکهاوضەری لبىڵ زەکات و ضێکطىاڵیتە تەًێ وەک «ئاهرازی وەچەذطتٌەوەی تىذوی
هرۆڤ» (هەهاى ،ل )٨٨٧ .تەحەهىل زەکات .بە واتایەکی زیکە ،ژیاًی ضێکطی هرۆڤ
زۆر بەتىًسی لەالیەى غارضتاًییەتەوە هاهەڵەی لەگەڵ زەکرێت ،کە ئەهەظ بەهای عەغك
و ضێکطىڵیتە وەک ضەرچاوەی بەذتەوەری کەهسەکاتەوە.

 ڕۆڵی شەڕەوگێسی« :مرۆڤە گىرگە بۆ مرۆڤ»
ئەگەر هرۆڤ لە گەڕاى بەزوای بەذتەوەریسا ئەوەًسە تىوغی زەحوەتی زەبێت ،ئەوە
لەبەر ئەوەیە کە غارضتاًییەت لىرباًییەکی هەزى لە تاکەکەش زەذىازێت ،بەتایبەتیع3
ڕەتکرزًەوەی تێرکرزًی ًە تەًێ پاڵٌەرە ضێکطییەکاى ،بەڵکى غەڕەًگێسییەکاًیع .فرۆیس
ئاهاژەی پێسەزات« 3هرۆڤ بىوًەوەرێکی هیهرەباى و ًەرمذىو ًییە هىحتاجی عەغك بێت
و ئەوپەڕەکەی ئەوزەم بەرگری لە ذۆی بکات کە پەالهارزەزرێت» (هەهاى ،ل.)٨٢٤ .
هرۆڤ بىوًەوەرێکی غەڕەًگێسە .هەر هرۆڤێک هەیلێکی بەهێسی بۆ زەضتسرێژکرزًە ضەر
هاوغێىەکاًی ذۆی هەیە و بە زڵٌیاییەوە کەضاًی زیکە بۆ بەرژەوەًسی ذۆی
بەکارزەهێٌێت ئەگەر زەرفەتی هەبێت 3فرۆیس وتەیەکی ضەرزەهی ڕۆهەکاى بەبیرزێٌێتەوە و
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زەڵێت( »homo homini lupus« 3هرۆڤ گىرگی هرۆڤە) (هەهاى ،ل.)٨٢٤ .
پێىیطت ًاکات زوور بڕۆیي بۆ ئەوەی پەی بەم غەڕەًگێسییە ببەیي ،هەهىو کەضێک ئەهەی
لە ذۆیسا هەڵگرتىوە« 3هەبىوًی ئەم هەیلە بۆ غەڕەًگێسی ،کە زەتىاًیي لە ذۆهاًسا
هەضتی پێ بکەیي و لە ئەواًیتریػسا هەر بە گریواًەی وەربگریي ،فاکتەرێکە پەیىەًسییواى
بە زراوضێ و ئەویترەوە وێراًسەکات ،و غارضتاًییەت ًاچارزەکات کۆغػی زیاتر
براتەگەڕ» (هەهاى ،ل .)٨٢٧ .هەر لەبەر ئەم هۆکارەظ غارضتاًییەت گەرەکە ئەوپەڕی
هەوڵی ذۆی بسات بۆ ضٌىورزارکرزًی غەڕەًگێسی هرۆڤ و چاًسًی بەها ئاکارییەکاى،
ئەگەر ًەذىازێت لەًاوبچێت .لەبەر ئەم هۆکارە ئاکاری «غارضتاًیی» ضٌىورزارکرزًی
ژیاًی ضێکطیی زازەهسرێٌێت و باًگەغەی ئایسیاڵێک زەکات ـــ کە زراوضێکەهاى وەک
ذۆهاى ذۆغبىێت .بەاڵم ضەرەڕای ئەم ڕێٌواییاًە ،غارضتاًییەت هەرگیس ًەیتىاًیىە ًە
کۆهەڵگا بە یاضاکاًی ذۆی بگەیەًێتە ئایسیاڵً ،ە زوژهٌایەتی هرۆڤ بەراهبەر بە
زراوضێکەی ذۆی لەًاوببات .ئایسیای کۆهۆًیطتییع کاتێک باًگەغەی ئەوە زەکات کە
هرۆڤەکاى بە ضرووغتی ذۆیاى چاکەکارى ،لە وەهوێک زیاتر ًییە .وێٌایەکی زیکەی
زوژهٌایەتی لە ًێىاى ئەو کۆهەڵگا زراوضێیاًەزا بەزیسەکەیي کە لە هەًسێ ڕووەوە لەیەک
زەچي ،بۆ ًوىوًە لە ًێىاى زاًیػتىاًی غارۆچکەیەک یاى زوو ًەتەوەی زراوضێسا .فرۆیس
ئەهە ًاوزەًێت «ًارضیطیسهی جیاوازییە چکۆلەکاى» (هەهاى ،ل .)٨٤٢ .بێگىهاى
زەتىاًیي هیىاهاى لەضەر ئەوە بێت کە لە ڕەوتی گۆڕاًکارییەکاًی زاهاتىوزا غارضتاًییەت
باغتر پێىیطتییەکاًواى تێربکات ،لێ زەبێت ئەوەظ بساًیي کە «ڕەًگیػە بگەیٌە ضەر
ئەو بیرۆکەیەی کە هەًسێک لە زژواری و گیروگرفتەکاى بەغێکي لە هاهیەتی غارضتاًییەت
و چاکطازییاى هەر تیا ًەکرێت» (هەهاى ،ل.)٨٤٣ .
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 پەرەسەودوی شارستاوییەت :ملمالوێی وێىان پاڵىەری ژیان و پاڵىەری مەرگ

کەواتە ،ئەو ڕاضتییەی کە غارضتاًییەت هەرگیس ًاتىاًێت هرۆڤ بەذتەوەر بکات ،بەتىًسی
گرێسراوە بە ضرووغتی ذىزی هرۆڤەوە .فرۆیس بۆ ئەوەی ئەهە ڕووًبکاتەوە ،زەگەڕێتەوە
بۆ تیۆری زووەهی پاڵٌەرەکاًی ذۆی کە هەبىوًی هلوالًێییەکی بٌەڕەتی لە ًێىاى پاڵٌەری
ژیاى و پاڵٌەری هەرگسا زەذاتەڕوو .هەرچەًسە ئەو لە ضەرەتازا بۆ تالیکاری ئەو
گریواًەیەی ذطتەڕوو ،لێ ئێطتا زڵٌیایە لە ڕاضتی بۆچىوًەکەی ذۆی« 3ئەم هەڵێٌجاًە
بەزرێژای کات وەها بەضەرهسا زاڵ بىو ،کە چیتر ًاتىاًن لەم ڕووەوە بە جۆرێکی تر
بیربکەهەوە» (هەهاى ،ل .)٨٣٨ .بە بەکارهێٌاًی ئەم گریواًەیە بۆ پرۆضەی
غارضتاًییەت ،فرۆیس بەو ئەًجاهە زەگات کە غەڕەًگێسی هەیلێکی غەریسەیی ضەرەتایی و
ضەربەذۆییە و یەکێک لە هەزًتریي بەربەضتەکاًی بەرزەم غارضتاًییەت پێکسەهێٌێت .ئەم
پاڵٌەرە غەڕەًگێسییە ًىێٌەری پاڵٌەری هەرگە کە هەهیػە غاًبەغاًی ئیرۆش کارزەکات3
«ئێطتاظ پێوىایە هاًای گەغەی غارضتاًییەت ًاڕووى ًەبێت بۆهاى[ .گەغەی
غارضتاًییەت] زەبێت هلوالًێی ًێىاى ئیرۆش و هەرگ پیػاًبسات ،واتە هی ًێىاى پاڵٌەری
ژیاى و پاڵٌەری وێراًکاری کە لە ڕەگەزی هرۆڤسا زێتەزی .ئەم هلوالًێیە لە بٌەڕەتسا
ًاوەڕۆکی بٌچیٌەیی ژیاًە و هەر لەبەر ئەهەظ زەکرێت گەغەی غارضتاًییەت بە
هلوالًێی ڕەگەزی هرۆڤ زابٌێیي لەپێٌاو بىوى و ژیاًسا» (هەهاى ،ل.)٨٣١ .
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 سىپەرئیگۆ وەک واوەکیبىووەوەی دەسەاڵت (ئۆتۆریتە)ـی دەرەکیی

ئەگەر غارضتاًییەت لەژێر هەڕەغەی غەڕەًگێسی و وێراًکاریسا بێت ،چ ئاهرازێک هەیە
بۆ ڕێگریکرزى لەم پاڵٌەراًە؟ بە بڕوای فرۆیس کاریگەرتریي ئاهراز بۆ ئەًجاهساًی ئەم کارە
بریتییە لە ًاوەکیکرزًەوەی غەڕەًگێسی بۆ ًاو ذىزی تاکەکەش ،ـــ ڕەواًەی ئەو جێیە
زەکرێت کە لێیەوە هاتىوە ،ـــ واتە بۆ ضىپەرئیگۆ .ئەو گرژییەی کە لە ئەًجاهی ئەهەزا
لە ًاڤبەری ئیگۆ و ضىپەرئیگۆزا جێگیرزەبێت ،وەک "هەضتکرزى بە گىًاهـ» گىزارغتی
لێسەکرێت و لە ڕەفتارزا وەک "پێىیطتی بە ضسازاى" ذۆی زەرزەذات .هەضتکرزى بە
گىًاهـ زوو ضەرچاوەی هەیە 3ترش لەهەهبەر زەضەاڵتی زەرەکی و ترش لەهەهبەر
ضىپەرئیگۆ .ترش لەهەهبەر ضىپەرئیگۆ وەک ترش لە لەزەضتساًی ذۆغەویطتی
پارێسەرەکەی ذۆی ئەزهىوى زەکرێت .لە ضەرەتاوە تىًسی ضىپەرئیگۆ بەغێىەیەکی
ضەرەکی لە ترش لەهەهبەر زەضەاڵتی زەرەکییەوە ضەرهەڵسەزات ،لێ لە ڕەوتی گەغەزا
زەضەاڵت ًاواذٌسەبێتەوە و بەم غێىەیە بەغساری زەکات لە زاهەزراًسًی ضىپەرئیگۆی
تاکەکەضی لەًاو زەرووًی کەضەکەزا .تاکەکەش گەر بتىاًێت بیرۆکەکاًی ذۆی لە بریکارە
زەرەکییەکە بػارێتەوە ،بەاڵم ًاتىاًێت هیچ غتێک لە ضىپەرئیگۆی ذۆی بػارێتەوە« 3لەم
حاڵەتەی زووەهسا ،کاری ًاغریي و لەضتی چەپەڵ هاوبەهای یەکترى و ضەرەًجاهیع
ئاگایی زەرهەق بە گىًاهـ و پێىیطتبىوى بە ضسا لە هەرزوو حاڵەتەکەزا هەر یەکێکە.
غەڕەًگێسیی ویژزاى زرێژەی غەڕەًگێسێی ئۆتۆریتە [زەرەکی]یەکەیە» (هەهاى ،ل.
.)٨١١
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بۆچی غەڕەًگێسی ضىپەرئیگۆ ئەوەًسە بەڕەلی ڕووبەڕووی ئیگۆ زەبێتەوە؟ بە ڕای فرۆیس،
تىًسگیری لەڕازەبەزەری ضىپەرئیگۆ لە ئەًجاهی هەڵگەڕاًەوەی غەڕەًگێسی زژ بە ذۆی
ضەرهەڵسەزات کە زارۆک لە پەیىەًسا بە زایکوباوکیەوە ئەزهىوًیسەکات« 3پەیىەًسیی
ًێىاى ضىپەرئیگۆ و ئیگۆ ،گەڕاًەوەیەکە بۆ پەیىەًسیی والیعیی ًێىاى ئیگۆی هێػتا
یەکپارچە و ئىبێکتێکی زەرەکی ،پەیىەًسییەک کە بە زەضتی ئارەزوو گۆڕاًی بەضەرزا
هاتىوە .ئەهەظ هەر ًوىًەیەکی زەقوزۆپە .بەاڵم جیاوازییە جەوهەرییەکە لەوێسایە کە
ضەذتگیرییە ضەرەتاییەکەی ضىپەرئیگۆ ًىێٌەرەوە وی ًییە ـــ یاى بەو ڕازەیە ًییە ـــ،
کە هرۆڤ لە [ئىبێکتی زەرەکییەکەوە] زەیٌاضێت یاى چاوەڕواًی لێی هەیە ،بەڵکى
ًىێٌەرەوەی غەڕەًگێسیی ذىزی کەضەکەیە زژی ضىپەرئیگۆ» (هەهاى ،ل٨١٤ .ـــ.)٨١٧
ئەهە ئەوە ڕووًسەکاتەوە کە بۆچی ئێوە هاوتەباییەکی ڕاضتەوذۆ لە ًێىاى ضەذتگیری
والیعیی زایکوباوک ضەذتگیری ضىپەرئیگۆزا تێبیٌی ًاکەیي« 3ئەزهىوى فێرهاى زەکات ئەو
ضەذتگیرییەی ضىپەرئیگۆ کە لە هٌاڵسا گەغەزەکات ،بە هیچ غێىەیەک ئەو ڕەفتارە زبرە
پیػاًٌازاتەوە کە بەضەریسا پیازەکراوە ،وایع زەرزەکەوێت پێیەوە پەیىەضت ًەبێت»
(هەهاى ،ل .)٨١٧ .فرۆیس لێرەزا بەئاغکرا ئاهاژە بە هیالًی کالیي و ًىضەرە
ئیٌگلیسییەکاًی زیکە زەکات (هەهاى ضەرچاوە ،ل ،٨١٧ .پەراوێسی  .)٨١١هەرزوو
فۆرهەکەی غەڕەًگێسی لە ضىپەرئیگۆوە زێي ـــ ترش لە ضسازاى لەالیەى باوکەوە و
ئارەزووی هٌاڵیی بۆ تۆڵەکرزًەوە لە وی ـــ یەکسەگرى و تەواوکەری یەکترى .جگە
لەوەظ ،فرۆیس ئەوە زیاززەکات کە پێىیطتە فاکتەری فیلۆجیٌێتیک لەبەرچاو بگیرێت،
چىًکە هەضتکرزى بە گىًاهـ بەهۆی ئەو ترضٌاکییەکەوە بەهێستر زەبێت کە باوکی
ضەرەتایی زەیسا بە گىێی کىڕەکاًی ذۆی ،هەروەها بەهۆی ئەو پەغیواًییەی کە کىڕاى
زوای کىغتٌی باوکیاى هەضتیاى پێسەکرز .ضەرەًجام هلوالًێی جىوتهەضتی [کیٌە و
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ئەڤیي]ی ضەرەتایی ًە تەًێ وەک هلوالًێی تاکەکەش و غارضتاًییەت ذۆی زەرزەذات،
بەڵکى لە ئاضتی تاکەکەضییػسا وەک هەضتێکی جىوتهەضتی [کیٌە و ئەڤیي] ذۆی
زەرزەذات کە ئیگۆ لە پەیىەًسیی لەگەڵ ضىپەرئیگۆزا ئەزهىوًی زەکات ،وەک گىزارغتی
«هػتىهڕی هەهیػەیی ًێىاى عەغك و ئارەزووی هەرگ» (هەهاى ،ل.)٨١٤ .

 ئایا شارستاوییەتی مۆدێرن دەتىاوێت لە خۆوێراوکاری دووربکەوێتەوە؟

ئاهاًجی ئەم لێکۆڵیٌەوەیەی فرۆیس پیػاًساًی ئەوەیە کە هەضتکرزى بە گىًاهـ گرًگتریي
پرضی غارضتاًییەت پێکسەهێٌێت؛ هەر زەضتکەوتێکی غارضتاًییەت زەبێت باجی
لەزەضتساًی بەذتەوەری و بەهێسبىوًی هەضتکرزى بە گىًاهـ بسات .ئەم هەضت بە
گىًاهـە بەزۆری ذۆی لە ذۆیسا ئاگایی ًییە ،بەڵکى لە بەغی زۆرزا لە ًائاگاییسا
زەهێٌێتەوە یاى «وەک ًاکاهی یاى ًاڕازیبىوًێک زەرزەکەوێت ،کە هرۆڤ هۆتیڤی تری
زەوێت بۆی بگەڕێت» (هەهاى ،ل .)٨١٧ .بە ڕای فرۆیس ،هەر وەک چۆى ضىپەرئیگۆی
تاکەکەضیی هەیە ،ئاواظ «ضىپەرئیگۆی کىلتىریی» ( )Kultur-Überichهەیە کە
کۆهەڵێک زاذىازیی ئایسیاڵی تىًس زەرزەبڕێت ،کە پەیڕەوًەکرزًی زەبێتە هایەی ضسا
لەالیەى «ترضی ویژزاًەوە» (هەهاى ،ل .)٨٤٧ .زۆرجار ئەم زاذىازیاًە زۆر تىًسى،
بەتایبەتی ئەواًەی کە لە هۆراڵی جڤاتەوە ضەرچاوەزەگرى ،و هەضتی یاذیبىوى یاى
ًیىرۆضیص لە تاکەکەضسا بەرهەهسەهێٌي ،یاى چارەڕەغی زەکەى .بۆیە زەکاریي لە ذۆهاى
بپرضیي ،ئایا زۆریٌەی کىلتىرەکاى ـــ تەًاًەت هەهىو هرۆڤایەتیع ـــ لەژێر کاریگەری
ذىزی پرۆضەی غارضتاًییەتسا ًەبىوًەتە ًیرۆتیکی؟ ضەبارەت بە چارەًىوضی تىذوی
هرۆڤ لە زاهاتىوزا ،فرۆیس زاى بەوەزا کە ًاتىاًێت هیچ چارەضەرێکی زەرووًچارەضەریی
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و هیچ زڵٌەواییەک پێػکەظ بکات .ئەم پرضیارە بەکراوەیی جێسەهێڵێت و بە تێبیٌییەکی
ڕەغبیٌاًە کۆتایی بە پەرتىوکەکە زەهێٌێت« 3بە بۆچىوًی هي ،چارەًىوضطازتریي
پرضیاری تىذوی هرۆڤ ئەهەیە 3ئاذۆ ڕێیتێسەچێت پەرەضەًسًە غارضتاًییەکەی بەضەر
ئەو تێکچىوًاًەزا ضەرکەوێت کە لە ژیاًی کۆهەاڵیەتییەکەیسا هەى ،و لە پاڵٌەری
غەڕەًگێسی و ذۆلەًاوبرزًەوە ضەرچاوەزەگرى یاى ًا؛ گەر ڕێیػی تێبچێت تا چ ڕازەیەک
زەتىاًێت بەضەریاًسا زاڵ بێت؟ پێسەچێت هەر لەبەر ئەهەظ بێت کە لەم ضیالەزا ،ئەم
ضەرزەهە ئەوەًسە گرًگییەکی تایبەتی هەیە .هرۆڤەکاى ئێطتا لە زاڵبىوًیاًسا بەضەر
هێسەکاًی ضرووغتسا تا ئەو جێیە ڕۆیػتىوى کە زەتىاًي بە یاریسەی وی تۆوی یەکتر تا
زواکەش ببڕًەوە .ئاگایاى لەهەیە ،بۆیە بەغێک لە ًائاراهی و ًاڕەحەتی و هەضتی
ترضەکەیاى بە ڕێژەیەکی زۆر هەر لەبەر ئەهەیە» (هەهاى ضەرچاوە ،ل٨٧٤ .ـــ.)٨٧٣

پاشفرۆیدییەکان
لە هەڕەغەی جەًگی ئەتۆهییەوە بۆ تیرۆریسهی ًێىزەوڵەتیی
غارضتاًییەت و ًاکاهییەکاًی ضەرکەوتٌێکی ذێرای بەزەضتهێٌا و کارزاًەوەی زۆری
بەزوای ذۆیسا هێٌا هەم لە بازًەی زەرووًػیکاراى و هەم لەًاو ذەڵکی گػتیسا .یەکێک لە
زەرەًجاهەکاًی ئەم باڵوکراوەیە بىوەهۆی زەضتپێکرزًەوەی هػتىهڕی ًێىاى
زەرووًػیکاراى زەربارەی پاڵٌەری هەرگ ،چىًکە فرۆیس لەم زەلەزا چیتر وەکى
گریواًەیەک ( )hypothesisباضی ئەم پاڵٌەرە ًاکات ،بەڵکى وەکى زیارزەیەکی
بٌەڕەتیی و ئاغکرا باضی زەکات .لەگەڵ ئەوەغسا تەًاًەت ًسیکتریي ذىێٌسکاراًی ذۆی
پاڵپػتیاى ًەکرز .بۆ ًوىًە ،جۆًص گىاضتٌەوە لە چەهکی غەڕەًگێسییەوە بۆ چەهکی
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پاڵٌەری هەرگ وەک گػتاًسًێکی بێپاضاو زەبیٌی ،لە کاتێکسا بۆ فیطتەر تەًیا هیتافۆرێک
بىو کە فرۆیس بۆ ئاهاژەکرزى بە هێسێکی ژیٌەکی بەکاریهێٌابىو.
لە زوای پەرەضەًسًی چەکی ئەتۆهیی ،ئەگەری ئەوەی کە هرۆڤەکاى بتىاًي یەکتری تا زوا
کەش لڕبکەى ،کە فرۆیس لە زوا الپەڕەزا هۆغساری زاوە ،هاًایەکی تایبەتی بەزەضتهێٌاوە.
بە لەبەرچاوگرتٌی زیازبىوًی ئەم هەترضییە هەًسێک لە زەرووًػیکاراى زوو ڕێکرراویاى
پێکهێٌا

بۆ

ئەوەی

زەًگیاى

ببیطترێت.

یەکێیاى

بەریتاًی

بىو،

بەًاوی

«»Psychoanalysts and the Prevention of Nuclear War
(«( )PPNWزەرووًػیکاراى و ڕێگریکرزى لە جەًگی ئەتۆهیی») .ئەویتریاى
ًێىزەوڵەتی بىو ـــ « International Psychoanalysts against
»«( )IPANW( »Nuclear Warزەرووًػیکاری ًێىزەوڵەتی زژی جەًگی
ئەتۆهیی») .بێگىهاى زوای هەڵىەغاًەوەی یەکێتی ضۆڤێت و کۆتاییهاتٌی جەًگی ضارز
غتەکاى گۆڕاى ،بەاڵم ًەک بەغێىەیەکی بٌەڕەتی .بە لطەکرزى زەربارەی ئەم
زەرووًػیکاراًە ،زەهەوێت تیػک بروە ضەر هەڵىێطتی هاًا ضێگال ،چىًکە بەغساری
کرزووە لە غکاًسًی بێسەًگی ًەک هەر بەراهبەر هۆڵۆکۆضتی ئەتۆهی ،بەڵکى لەهەهبەر
چەًسیي هەترضی زیکەظ کە هەڕەغە لە غارضتاًییەتەکەهاى زەکەى .بۆچىوًەکاًی هاًا
ضێگال لە پرۆضەی لێکۆڵیٌەوەی زەرووًػیکاریی ضایکۆضیطی (زەرووًپەغێىی) و
کارکرزًی گرووپەکاًسا ذسهەتیاى زەکرز .ئەو زەًىوضێت« 3ئەگەر تاکەکەضەکاى بە هەهاى
غێىەی گرووپەکاى ڕەفتاریاى بکرزایە ،ئەوا وەک غێت زەًاضراى» .7هەروەها پێیىایە لە
کاتی جەًگی ضارززا «گریواًەی بٌەڕەتییەکە» (بەپێی بیۆى) ئەوە بىو کە جەًگ
7

Segal H. (2002), «Ne rien avoir tiré de ľexpérience: Hiroshima, du Golfe et 11 septembre»,
 53ــ Internat, Psychoanalysis, p. 33
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هەحاڵە ،چىًکە هەهىو ئەکتەرە ضەرەکییەکاى لە وێراًبىوًێکی گػتی زەترضاى .لە ئێطتازا
ئەو ًیوچە هاوضەًگییەی کە لە ًێىاى بلۆکی ضۆڤێت و جیهاًی ڕۆژئاوا بە ضەرکرزایەتی
ئەهریکازا هەبىو ،لەًاوچىوە و ئەفطاًەی ًەزۆڕاوی ئەهریکا لە 11ی ضێپتەهبەری
 2001بەتىًسی لەرزی؛ لە ئەًجاهی ئەم ڕووزاوە زڵەڕاوکێ ،ترش و تەًاًەت هەضتکرزى
بە گىًاهیع هاتەئاراوە .ئەهەیە کە ضێگال زەڵێت« 3پێوىایە 11ی ضێپتەهبەر زۆر
ڕەهسی بىو .لەوە زەچىو ئێوە لە جیهاًێکی پارچەپارچەزا ،لە هەًسێ کاتسا ـــ
هەڵىەغاًسًەوەیەکی گػتی و ترضێکی زەرووًپەغێىیزا ،و هەروەها لە زەضتێىەرزاًێکی
هەزًسا ًىولن بىوبیي؛ زۆضتەکاًواى کێي؟ زوژهٌەکاًواى کێي؟ هێرغەکە لە چ الیەکەوە
زێت؟ < >...ئایا لەًاو ئێوەزا زوژهي هەیە؟ < >...ئەم باضە زەربارەی ضەرەتاییتریي
ترضٌاکییە لە گەغەی کەضێتی ذۆهاًساً ،ەک زەربارەی هەرگێکی ئاضایی ،بەڵکى بە
جۆرێک زەربارەی هەڵىەغاًەوەی کەضێتییەکی پڕ لە زوژهٌایەتی .و زۆذەکە زۆر ذراپتر
زەبێتکاتێک ذىزا زەهێٌرێتە ًاو هاوکێػەکەوە .تاهەزرۆی فەًسەهێٌتالیطتە هەضیحییەکاى
بۆ ئەرهەگسۆى 8ئەهڕۆ لەگەڵ فەًسەهێٌتالیطتە ئیطالهییەکاًسا هاوبەغە .عەلڵی ئێوە لەالیەى
جیهاًێکی ًاوەکییەوە کە پڕە لە وڕێٌەی هەهەتىاًایی ،ذراپەی ڕەها و پیرۆزی،
هەڕەغەی لەضەرە .بەزاذەوە ئێوەظ زەبێت لەگەڵ گای ئاڵتىًی هلوالًێ بکەیي»
(.)Segal, 2002, p. 35

 .٨ئەرمەگدۆن ئەو شەڕەیە کە خودا ئەنجامی دەدات بۆ پاککردنەوەی زەوی لە هەموو جۆرە خراپەیەک و ڕێگە خۆش دەکات بۆ
جیهانێکی نوێ لە چاکە و خۆشگوزەرانی.
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