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 شق كوێره عه 
 روونشیكاریدا ده  شق و بێئاگایی له ندیی عه یوهپه

 

 ڕێناتا سالێكڵنووسین: 
 رعفه: ڕوشدی جهرگێڕانوه

 

 

 رگێڕ وه یاداشتی    
 

هاوتهههههههای  ویسهههههههتی  كههههههههنهههههههدی   شهی التینیهههههههداد كیوپیهههههههدی  واوهورهو ئوسهههههههت لهههههههه
كی یههههههههههد وێنهی كێشهههههههههراوهوێنهههههههههه نهههههههههدین شهههههههههێوهچه ( بههههههههههكانهههههههههه"ئیرۆس"ههههههههههی ی نانییه

وانێكی تیههههههههر و كههههههههه حاڵێكههههههههدا كههههههههه سههههههههتراوی و لهههههههههچاوبه بههههههههه رباڵویان كیوپیههههههههدهبههههههههه
هههههههههی   هاوێژێههههههههتدشههههههههق" دهكیوپیههههههههد "تیرێكههههههههی عهكاتێهههههههه   تبڵێیهههههههه ك: وهیهوهسههههههههتهدهبه

یی بێئاگهههههاشهههههق پانتهههههایی د عهنییهههههه وەم كهههههارهپشهههههت ئهههههه و مهههههالوو  لهههههه ه كهههههارێكی ئاگایانهههههه
 شههههههق و كههههههوێری  بهههههههی عهوهسههههههتنهی پێكبهلهسهههههههمه . واتهههههههكانهسههههههتهوێری و چاوبهو كهههههه

 . لهههههههههیهههههههههیی ههرهو كی ئوسههههههههتو یهگوڕیشهههههههههد ڕهی( هێجگههههههههار ك نهههههههههكهههههههههجازییهمانهههههههها مه
ك ئوسهههههههتادی ترا یهههههههدیا و ك میهههههههدیاكانی كانیشهههههههداد ویسیهههههههام شكسههههههه یر وهنوێیه مهردهسهههههههه
شهههههه ی ی كههههههوێریی عهبههههههاره و   لهههههههو   و ناڕاسههههههتهنههههههدین جێههههههدا ڕاسههههههتهچه شههههههقد لهههههههعه

ك یههههههههه  وهق الی وی ههلههههههههاوده" دهشههههههههق كههههههههوێرهربڕینههههههههی ناسههههههههراوی "عهد دهنووسههههههههیوه
سههههههوو د یسهری(. ڕێناتهههههها سههههههالێكڵد  هسههههههه ر ێتهههههههپهدا دهلهههههههم دهی سههههههالێكڵی  لهههههههوهئههههههه

 رینههههههدێكی كههههههوێههنههههههد ڕهچه دا بههههههاس لهههههههروونشههههههیكاری سههههههس  ینید لێههههههرهڵناس و دهك مههههههه
یی  یهههههههان بێئاگهههههههاشهههههههق و عه نێهههههههوانلهههههههه ك ندییههههههههیوهكههههههها : ئایههههههها   پهشههههههه دا دهعه لهههههههه
 لهههههههه ندییههههههههیوهم په؟ ئایههههههها ئههههههههشههههههه هرجی عهیی پێشههههههه هبێئاگهههههههائایههههههها ؟ یههههههههزانین(دا ههنهههههههه

ئههههههههها    ؟ههههههههههاتووه لههههههههه  یچیههههههههه دا(  رئهههههههههاوا   لههههههههههتایبههههههههههرخ  بهوچههههههههههدونیهههههههههای ها
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 یی لهههههههبێئاگههههههاشهههههه ی ؟ ئایهههههها سههههههت وونی عهدهههههههه ی له یی نابێتهههههههبێئاگههههههاسههههههت وونی دهله
شههههههههق ؟ كاتێهههههههه  عهیههههههههههه وهكانه سههههههههییهنتازیا شه ههههههههه كی بهههههههههندییهههههههههیوهشهههههههه دا   پهعه
گێڕێهههههت؟ كهههههاركرد یی   ڕۆڵێكهههههی تیههههها دهبێئاگهههههاد وهوانههههههپێ ه گ ڕێهههههت بههههه  ڕق یهههههان بههههههده

؟   شههههههتێ  وامههههههان لهههههه  دا چییهههههههندییانهههههههیوهم پهكهههههه ی ئههههههه یی لهههههههبێئاگههههههای زیفهههههههو وه
 ین؟بكه بێئاگاشتێ   ست   مان لهن هستئهكا  دهده

فێڕێهههههه   نتازیا دهو ڕۆڵههههههت ڕ فه  ههههههت  هههههه  میكانیزمێكهههههه یی بێئاگههههههادا   لێههههههرهڵبههههههههه
 كرێههههههت لهههههههها دهروههههههههه بێتدی ههههههههرێنیرێنی یههههههان ئهههههههوتی نهههههههشههههههێت لێكهههههههدواجههههههار ده

زانێههههههت ده وهدڵنیاییههههههه سههههههێ  بهههههههكه سههههههتی  بههههههدوێیند واتهههههههن هئهتسیی دهبێئاگهههههها یبههههههاره
 ریو ههههههواردن و  : ج رێهههههه  لهههههههوایههههههه نوێنێههههههت كهههههههچی وا  هههههه ی دهكههههههه دنییههههههه شههههههتێ  وا

 ییهههههههبێئاگام   ئههههههاوڕ لهههههههتایبهههههههری ك تاییههههههدا بهوهتههههههه ر. سههههههالێكڵ لههههههه   ریههههههودانی لایسكههههههه
سهههههههالێكڵ  پشهههههههكنێت.ی دهكههههههههمزییهروونهههههههی و ڕهده كهههههههاركرده دوهداتههههههههده هسهههههههتن هستئهده

  اتهههههههههشههههههههق و ڕق دهیی و عهبێئاگههههههههای پێكههههههههداچوونی بههههههههاره لههههههههه كی نههههههههاوازهیهشههههههههرۆ ه
 كهكانی باسهههههههتی رییههههههه  اڵههههههه شلینهیههههههان ڕاسههههههته بیدهكی ئهههههههیهههههههنههههههد ن وونهچه ڕوود بههههههه

كههههههههه دا سهههههههههتایسی سهههههههههالێكڵ   شههههههههه وێن و زینهههههههههدوو و  ر لههههههههههههههههههههه وهدكاتههههههههههده ڕوون
د كههههههردووه شههههههێكی زۆری  یههههههانی مرۆ ههههههی داگیههههههرزانین( بهیی  یههههههان نهههههههبێئاگهههههها. وروو ێنههههههه

 كێكهههههههشههههههق یهد عهوهتهههههههبوونه قزه ییهههههههبێئاگام ی ئهههههههی دیكهههههههشههههههێوه شههههههدامهردهم سهلههههههه
م شههههههه ی  لههههههههعهی بینهههههههین. زاراوهیی تیههههههها دهبێئاگهههههههاموو جههههههه رێكی ی هههههههههو شهههههههتانهلهههههههه
 بهههههه یههههههئاما ه وهبێتهههههه وار اڵم هههههههد بههههههوهگرێتههههههشههههه ی ئیرۆتیكهههههی ده  عهتایبههههههبه ددالههههههده

ویسههههههتیی نێههههههوان دایكههههههان و باوكههههههان     شهتایبهههههههشد بهكی دیكهههههههویسههههههتییهر   شههههههههه
 كانیان. و مناڵه

 ر ج رێهههههه  لهههههههسهههههههكردن و سههههههووككردنی  لهتی ئایههههههدیاڵیزهردوو سههههههیفهڕاسههههههتیدا ههههههههله
كی یههههههه شههههههیند پێههههههدانی پێگهبه-پهههههه -بههههههااڵیی كردن واتهههههههسههههههتاون. ئایههههههدیاڵیزهیی ڕاوهبێئاگهههههها

ر ههههههههه. كانی دیكههههههههئ بێكتهههههههه ی لههههههههوههئههههههه بێكتێكی دیهههههههاریكراو و جیاكردنههههههه مومتهههههههاز بهههههههه
 لهههههه یهم پرۆسههههههاڵم ئههههههد بههههههكردنی تێدایههههههئایهههههدیاڵیزه كی مرۆیهههههی ج رێههههه  لههههههندییههههههیوهپه
ودیوی د سههههههووككردن دیههههههوی ئهههههههشههههههێوه مانهههههههه ترۆپكههههههی  هههههه ی. بههههههه گاتهههههههشهههههه دا دهعه

 نگهههههههكههههههراد ڕهده ی جههههههاران ئایههههههدیاڵیزهو ئ بێكتهههههههمان ئههههههههههههههه زۆر جههههههارد كردنهههههههئایدیاڵیزه
چهههههاوی  ههههه ی  كهسههههههكهردووكیانهههههدا هه . لههههههتی سهههههووككردن رهر نههههههبهههههه وێتههههههدواتهههههر بكه

نوولێنێههههههتد كان( دهڕاسههههههتییه لههههههه کنههههههدێم ههكههههههه النههههههی كاندا  یههههههانئاسههههههت ڕاسههههههتییه لههههههه
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 نههههههدهچه كهههههها د گرنهههههه  نییهههههههده ی  هههههه ی ڕا هههههههكهههههههتهنتازیا تایبهی  هههههههگوێرهوالیهههههه  بههههههه
ری سهههههههههر لههههههههههه زۆر جههههههههارد ینییهههههههههزه م دیههههههههدهوێت د ی ئهههههههههكهههههههههب سههههههههتی دهڵگهههههههههبه

وتنی سهههههتكهده ر لههههههكههههها  هههههههب وای لههههه  نتازیاكهههههه ه نگهههههه  ڕهنانههههههبێهههههت  تهوام دهردهبهههههه
ی كهنتازیا سههههههههوبێكتی هی  هههههههههمههههههههرۆ  هێنههههههههده زۆر جههههههههار (.وهمێتهبسههههههههڵه ڵگانهههههههههم بهئههههههههه

 نهههههادا . بهههههه  ن وونههههههه كهههههههكییهرهده والیعههههههه خ بههههههبایههههههه نههههههدهوهد ئهگرنگهههههه الوه  ههههه ی بههههههه
 نێههههههههههههوانلههههههههههههه  وامهههههههههههههردهزێكی بهزودابهههههههههههههڵبهشههههههههههههیعری ك،سههههههههههههیكیی كههههههههههههوردید هه

  عشووق یان یار.كردن و سووككردنی مهیاڵیزهئاید

كاتێكهههههههههدا  لههههههههههڕوو ''  اتههههههههههرنجێكی گرنههههههههه  دهد سهههههههههالێكڵ سههههههههههوهوێهههههههههڕای ئهههههههههه
ی سههههههانهو كهق بهههههههرههههههههده دنكهههههههتی دهیی و دو منایهههههههوڕهو تهههههه سههههههت بهههههههسههههههانێ  ههكه

تههههههر  وین كاتێهههههه  ئهههههههسههههههانێكی تههههههر ههههههههچی كهرام شههههههیان كههههههردووند كههههههه ه پێیههههههان وایههههههه
 هچونكهههههه بههههههن.''وینههههههداری دهتر ئهد شههههههێتانههو یان( الیههههههان لهههههه  ناكاتهههههههكهعشههههههولهمه  واتههههههه

 تنگرڵكو " نادیههههههههدهبهههههههه د( نییهههههههههignoranceیی  بێئاگهههههههاا نهتههههههههه كهلهسههههههههالی سهههههههالێكڵ مه
ن و لههههههههههه  بێئاگهههههههههههابوون" رام شهههههههههههكرد( و " هignoringبێئاگهههههههههههاكردن"  -لههههههههههه -و  ههههههههههه  

 being ignoredرباڵوهیی  شهههههههههتێكی بههههههههههبێئاگهههههههههای م دیهههههههههوه. گهههههههههو می ئهههههههههه(ههههههههههیشه .
شههههههێكی به اڵم لهههههههكهههههها د بهههههههر دهسهههههههی لهسههههههتهڵوهمتر ههدا كهههههههلێههههههره رچی سههههههالێكڵگههههههه

 نگهههههههههشههههههههق ڕهری... كههههههههوێریی عهسههههههههه وهڕێتهههههههههگهی دهدرێههههههههژ دا بهههههههههكهههههههههی كتێبهدیكههههههههه
ی وهگرێهههههههههتد نزیكبوونههههههههههشهههههههههق ڕادهوا عهش كههههههههههیههههههههههودا'و 'مه  بێهههههههههت لههههههههههاللههههههههههده
زیههههههان  ش بهههههههر"ههههههههدهبهڕادهم "لهئههههههه ر. ئاشههههههكرایهدهبهههههههڕادهزانینههههههی له ر واتهههههههدهبهههههههڕادهله

 زوو بههههههههارهئههههههه یهو شهههههههتهودا ئهههههههه. مههههههههوهشهههههههكێتهده كهنتازیای عاشههههههه هر  ههههههههبههههههه  سهههههههه
یاڵی  ههههههههه عشههههههههووق لهههههههههوێنههههههههای مه وت  ناكاتهههههههههئههههههههه ید درزیههههههههوههێڵێتهههههههههی دهیزینههههههههدوو 
 عاش دا. 

م ردهبههههههههه مان اتههههههههه ههههههههودی ڕووداوی عاشهههههههه بوون ده وهتهههههههههڕهبنه   لهههههههههنانهههههههههته
 سهههههههم كهس نازانێههههههت بهههههه  كتومههههههت عاشهههههه ی ئههههههه: كهههههههوهییهههههههبێئاگای پارادۆكسههههههێكی دیكههههههه

شهههههههق" الی  رۆیهههههههد كانی عهرجه"پێشههههههه ه ر باسهههههههیگههههههههی تهههههههر  ئهسهههههههێكك كهبێهههههههت نههههههههده
 كهههههه یههههههیهو زیادهیی ئههههههبێئاگههههها (.یههههههكییان ههسهههههتهكهههههاركردێكی نه ئاشهههههكرایه یند كههههههكههههههنه
د یهههههههمهشههههههق ئهكێ  بڵێههههههت عهشههههههێت یههههههه: دهشههههههق چییهههههههتوانین بڵێههههههین عهكهههههها  نهههههههده وا

وسههههههت بههههههند ش درم پێناسههههههانهێكههههههڕای ئهههههههت یههههههههواند لهكێكی تههههههر بڵێههههههت شههههههتێكی تههههههرهیههههههه
 ك لهههههههییهههههههبێئاگاكد كد كوێرییهههههههیهههههههزیاده پڕاوپههههههڕ و كهههههها ی نههههههیند چونكههههههه اڵم هی یههههههانبههههههه
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شهههههههی چهههههههاودێرن سانهو كهبههههههه  ئهههههههه و نهههههههه كهبههههههه  عاشههههههه ه نهههههههه كهههههههه یههههههههشههههههه دا ههعه
شههههههههتن و نههههههههدین ئی كههههههههانی تێگهچه درییهدهبهپێناسهههههههههم له. ئهههههههههڕوون نییههههههههه دوهریهسهههههههههبه

م كههههههههههوێری و ر ئههههههههههه. ههههههههههههوهتههههههههههشههههههههههق كردووەزموونكردنی جیههههههههههاوازی بهههههههههه  عهئهههههههههه
كد ی سههههههه،  ی  یهههههههژهوتهههههههه ر: بهههههههه ێنههههههههڕووداوێكهههههههی هه كاتههههههههشهههههههق دهعه شههههههههییهبێئاگا

ك ناكاو" وهد  ههههههه ی "دۆ هههههههی لههههههههوهكاتههههههههده یی" لهههههههوو میشههههههههناكاوی هه"دۆ ێكهههههههی لهههههههه
 نێت.  ایهده ندهچه ش دا دیار نییهعه اڵم لهد بهدۆ ێكی كاتییه دیاره

تهههههری  ویی ئههههههكهوا نولسهههههانییهكهههههه نتازیایههههههو  هشهههههق ئههههههدیهههههدی سهههههالێكڵد عه بهههههه
كی ئهههههه بێكتێ بێتهههههههئهههههه بێكتێكی سههههههواو ده تههههههر لههههههه ویا ئهههههههدشهههههه عه پ شههههههین  لهههههههپهههههه  داده

هههههه ی  بهههههه ڵكو ئێ ههههههوێهههههداد بههههههله والیههههه  شهههههتێ  نییهههههه یروونشهههههیكاریپێی دهمومتهههههاز. بهههههه
كان ان كییهسههههههههتهنه مهههههههههگ ڕك  و گهكان اند شههههههههێوهییهههههههههڕۆ انه ونهههههههههنتازیاكان اند  ه ههههههههه
  ێهههههر تههههههیهكرێهههههت نه  دهنانههههههته نتازیایههههههم  هسهههههازێنین. ئهههههه  والیعهههههدا دهگههههههله نهههههدییوهپه

ی كههههههههبونیاد وهتهههههههڕهبنه لههههههه د چونكهههههههوهیهههههههیی والیهههههه " یههههههان والیع ێو وه"تالیكردنههههههه بههههههاری
شههههههێت ڕۆڵێكههههههی ك "درۆ"ش ده  شههههههتێكی وهنانهههههههته . ب یهههههههگرتووهرنهههههههوه وهوالیعههههههه لههههههه

  نتازیا.ك ب  پاراستنی  هیهستهەرك كهوه دبگێڕێت ش داعه ر لهپێكهێنه

ر هههههههه كهلهسههههههه: مهیهههههههوهئه دكهههههها ی پهههههه  دهڵ ئامهههههها هسههههههالێك  ههههههاڵێكی گرنهههههه  كههههههه
ڵكو یی ڕۆنرابێهههههههتد بهههههههههبێئاگهههههههار سههههههههتی  ههههههه ی لهماهییهههههههه شهههههههق بههههههههعه نییهههههههه وهئهههههههه

ی الكهههههههان وتهههههههه یی: بههههههههبێئاگهههههههار بهههههههه نههههههههبهنا دهپهههههههه كان   یهههههههان   ویسهههههههتانهعاشههههههه ه
و ڕووه یهههههههههههرێكیان تیاد پاڵنههههههههههیهههههههههههیی" هبێئاگهههههههههاكان "ج شو رۆشهههههههههیان بههههههههه  مرۆ هههههههههه

نتازیا روونههههههههههی و  هههههههههههده ئابوورییههههههههههه سههههههههههت بهههههههههههدا د تهههههههههها دهزانین هانیههههههههههان دهنههههههههههه
م ی" ئهههههههكهرهی "مایهههههه  و هاوسهههههههڕێههههههی ن وونههههههه  سههههههالێكڵ لههههههه كانیان بگههههههرن سههههههییهشه

 ؟یی چییههههههههبێئاگهههههههااڵم ج شهههههههو رۆش بههههههه  (. بههههههههوهكاتههههههههده جهههههههوانی ڕوون بهههههههه  اڵهههههههه
دەسهههههههتکوا ەیکالک  ال الالهههههههان لک بهههههههودیزمی وەرگرتهههههههووە. یی" بێئاگهههههههاج شهههههههو رۆش بههههههه  
لک ال مکڵێههههههههههک وانکوتههههههههههاری زان هههههههههه ی سهههههههههه رب ن دەربههههههههههارەی  ١٩٥٠الالههههههههههان لک دەیکی 

بهههههههههودیزم و  ێرالارییکالهههههههههانی ئامهههههههههادە بهههههههههووە. بههههههههه یکش ئکم زاراوەیکی هکڵگرتهههههههههووەتکوەد 
میهههههههههانکی جکلسهههههههههکالانی  لکالک هکیک  دالکگک  ئکو شهههههههههتک یچهههههههههون ک پێهههههههههی وایک نزی هههههههههایکتی

دەدا  و  هههههههههه ی شههههههههههایکت اڵی بههههههههههووە: نک  شههههههههههکالان  نکوەی دەروونیههههههههههدا ڕوو شهههههههههی رد
دەنوانهههههههد دەیانکوێهههههههت بهههههههزانند بکاڵم  سهههههههکرەتادا وایهههههههان ب الراوەالهههههههان( لک- یهههههههان شهههههههی اری

یههههههههههانک. الالههههههههههان تکنههههههههههانک  یوردەوردە دەردەالکو  الک لکڕاسههههههههههتیدا نایانکوێههههههههههت بههههههههههزانن چ

file:///C:/Users/nimab/Desktop/New%20folder%20(2)/www.azadbun.com


 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

 .زانهههههین هکیکا پهههههاڵنکری نکههههههکنبکڵ هههههو تنیهههههیکد  ئهههههارادا لهههههه پێهههههی وایک ههههههی  پهههههاڵنکرێ ی زانهههههین
الههههههههاتی  بهههههههه الراو لک-لسههههههههکالردنی نکبههههههههڕاوەی دەروونشههههههههی اری زۆر جههههههههاروترێت گدەشهههههههه

وترێهههههههههت  و بزانرێهههههههههت(. گدانیشهههههههههتنکالاندا ڕێهههههههههگکیکالک بههههههههه   ههههههههه الدان لکوەی پێویسهههههههههتک ب
ڕێناتهههههههها سههههههههالێ ڵی  ئکم دەسههههههههتکوا ەیکی الالههههههههانی الههههههههردووەتک ناونیشههههههههانی سههههههههکرەالیی 

". ؟"دەمانکوێههههههت   شههههههتێک نکزانههههههین و بهههههه چی الوەالیههههههدای پهههههها  ناونیشههههههانێ  التێههههههبکالکی لک
بکاڵم مکسهههههههکلکالک الی ڕێناتههههههها لک دەروونشهههههههی اری و نک  شهههههههدا لکتهههههههی  نابێهههههههتد بکڵ هههههههو 

ی ههههههههههاوچکرخ دەپشههههههههه نێت. کاراوەیکوە چکنهههههههههدین ڕەهکنهههههههههدی الههههههههه مکڵگڕێهههههههههگکی ئکم ز لک
ا الی نک  شهههههههکالان نیهههههههیکد بکڵ هههههههو لک  یهههههههانی ههههههههبێئاگهههههههایی هکر تکنج شهههههههو رۆش بههههههه  

بکحسههههههههههێ  ن رمهههههههههها  و ئاساییشههههههههههدا هکیک. دەبێههههههههههت ئکم الههههههههههارەی ڕێناتهههههههههها  کڵ ههههههههههانی 
یی  لکو شههههههههتکی بێئاگههههههههاب کیههههههههنک نههههههههاو ئکو ڕەوتکی پێیههههههههان وایک لێ هههههههه ڵینکوە لک  سههههههههالێ ڵ

نهههههههایزانین یهههههههان نامانکوێهههههههت بیهههههههزانین( بک ڕادەی مکعهههههههریفک  ئکو شهههههههتکی دەیهههههههزانین یهههههههان 
ی سهههههههکرمایکداریی ککڵگپێهههههههی وایک ئهههههههێ ک لک الههههههه م دەمانکوێهههههههت بیهههههههزانین( گهههههههرنگک. سهههههههالێ ڵ

بههههههههه یک  دبێئاگاییهههههههههدا دە یهههههههههن  نکل مکعهههههههههریفک(ی الههههههههه مکڵگک یعسهههههههههی لک  هاوچکر هههههههههدا بک
دەشههههههههههههڵێت ئکگکر لک نیههههههههههههوەی دوومههههههههههههی سههههههههههههکدەی بیسههههههههههههتکم میشههههههههههههێ    الهههههههههههه  لک 

ئێسههههههتادا ئههههههێ ک دەبێههههههت  کوەد ئکوا لکیپکیوەنههههههدییکالانی نێههههههوان دەسههههههکاڵ  و زانینههههههی الهههههه ڵی
چهههههههون ک لێهههههههرەدا  هههههههاڵێ ی  دن ب ههههههه ڵینکوەیلک پکیوەنهههههههدییکالانی نێهههههههوان دەسهههههههکاڵ  و نکزانههههههه

دیهههههههههههالکالتی ی هکیک: هکڵ شهههههههههههانی مکعهههههههههههریفک هاوشهههههههههههانک بک هکڵشههههههههههه انی ئهههههههههههارەزووی 
ڕوود  یی وەل دیههههههههاردەیکالی سههههههههکرلکبکر نکرێنههههههههی نا ههههههههاتکبێئاگههههههههانکزانینههههههههی . سههههههههالێ   

و الهههههههارالردەالکی لکسهههههههکر دەروونهههههههی مرۆ کالهههههههان وەل تهههههههال و پانتهههههههاییک  بکڵ هههههههو دێهههههههت
ییکوە مههههههامکڵک بێئاگههههههاڕێههههههی   ههههههوونک مرۆ کالههههههان چهههههه ن لکگشههههههتییکالکش دەپشهههههه نێتد بهههههه  ن

داتهههههههها و هتههههههههد دەالکن. -لکگک  تراوماالههههههههانی جکنهههههههه د نک  شهههههههه کوتند عاشهههههههه بووند بیهههههههه 
دواجهههههههههههههار زاراوەالک بک  کرام شههههههههههههه ردنی  دەبکسهههههههههههههتێتکوە. سهههههههههههههالێ   جک هههههههههههههت لکو 

ا هاومانههههههایکالی دیهههههه کی چکم کالههههههانی وەل نک ههههههی و هههههههبێئاگههههههایی تکن ههههههاڵکش دەالههههههاتکوەد 
ێ ههههههردن نیههههههیکد بکڵ ههههههو الههههههارالردی جیاوازتریشههههههی هکیک. گکرچههههههی بکتههههههایبک  ن هههههه ڵی و نکر

 ی  دەوەستێت.یلکسکر زاراوەی ن  ڵ
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 (كهله ده

 

   شق كوێره عه 
 

یهههههههههان  دزوومهههههههههان (ههههههههههی ئارهئ بێكهههههههههت  بابه ینههههههههههكهسهههههههههێ  دهكهكاتێههههههههه   زۆر جهههههههههار
 ب یههههههه رههههههههد وه(ههههههههignoranceیی  بێئاگهههههها سههههههتوورین بهههههههپشتئهیند كهههههههی دهئایههههههدیاڵیزه

ڕۆمانسههههههیداد  ی ئههههههاوێزانبوونێكیرمهههههههگه لههههههه .1شههههههق كههههههوێرهر بڵێههههههین عهگهههههههئه ییهههههههن ڵههههههههه
عاشهههه ان  د ب یهههههبسههههازێنێت نتازیاترسههههی بهههه   هههههمه ڕوونههههی تههههر بههههه ویبینینههههی ئههههه نگهههههڕه
 اڵم لهههههههبههههههه دوهمركێتهههههههیان دانهكه شو رۆشهههههههن تهههههها ج هههههههچاویههههههان دادهدا م ئانوسههههههاتههلهههههه

  گههههههههههله ڵههههههههههمامه شهههههههههێوازێكی دیكهههههههههه ڵ  بهههههههههه هههههههههه دیهههههههههاره ڕۆ گهههههههههاری ئێسهههههههههتادا وا
و ئهههههههههتی. شههههههههق پێویسههههههههتی پێیهههههههههعه ی كههههههههه   ریودانههههههههه و ن  ئهههههههههكههههههههه   ریودانههههههههدا ده

ڕاپرسههههههیی نههههههدین چه بێههههههتڕێند دهگهههههههده عشههههههولێكدامه دوایرنێتههههههدا بهههههههئینته ی لهههههههسههههههانهكه
یاند كههههههههه وازهڵد عشههههههههوولهمه كانیندییهههههههههت هی تایبهبارهوه لهههههههههنهههههههههبكه دوورودرێههههههههژ پههههههههڕ

  ئهههههها   بكرێههههههت  وهسههههههفی ئههههههلاڵنی وهكی عههههههیهشههههههێوه بهههههههشهههههێت ده گوایههههههه تبڵێیههههه كوه
 ڵێ ك مههههههه لههههههه انهسههههههم كهئهههههههكان نهێنییههههههه لگ ریت هههههههدا . ئهده گههههههڕ مههههههانزوو ئارهشههههههتێ  

و ئهههههههههتههههههههدا حاڵه کنههههههههدێهه   لهههههههههنانهههههههههد تهوهنهههههههههكهده نزیهههههههه  ڕێتێ ههههههههوو ی عشههههههههوولهمه
ی ڕادهی گوێرهبههههههههه كانیانرهكارهێنهههههههههبه  انه ووانههههههههی عاشهههههههه بههههههههه نتتایبههههههههه یرنامانهههههههههبه

ری تههههههر كارهێنههههههر الی كهههههام بهكارهێنههههههئههههها   كهههههام به واتهههههه]ن كههههههده پههههه ڵێن هههههوازراوی 
 ئامهههههههار تبڵێیههههههه كوه[ وروو ێنێهههههههتس دهزووی زۆرتهههههههرین كهههههههههد كامیهههههههان ئهههههههار هههههههوازراوه
كانی ڵ ێ هههههههپێ ه ڕێگههههههه ریكن لهههههههچههههههن كاتێهههههه   هههههههده وهڵكههههههههانههههههای  ه بههههههه كانو پێوانههههههه

 گرنهههههه  یهههههان ده   بههههههكی تایبههههههیههههههتهههههردا ڕچه وانیزووی ئههههههزووی   یهههههان و ئهههههارهئهههههاره
 سهههههێكی تهههههركه  هگهههههله ویندارانههههههكی ئهندییههههههیوهپهسهههههێ  كهكاتێههههه   وهبێتهههههه وا رر. هههههههبهههههه
 تههههههه ڕه بێهههههههتد چونكههههههههد وارتهههههههر دهپاراسهههههههتنی نهێنهههههههی وا تههههههها دێهههههههت د ئههههههههزرێنێتمههههههههداده
 كههههههههههانیزگاهكههههههههههانی دج راوج ره موو شههههههههههێوهههههههههههههو  كاند م بایسهههههههههههكانتییهههههههههههاڵیهك مه

و  ڵهههههههههجوو موو هههههههههه شههههههههوێن ێیتههههههههاكو  كی زۆریههههههههان كههههههههردووهكارئاسههههههههانییه چههههههههاودێری

 
1

Love is blind   
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  ڵڕاسهههههههههت  ههههههههههبه رس ئههههههههها   ههههههههههه. بههههههههههوهگریتههههههههههبڵ  ههكهعشهههههههههوولهمه هزرێكهههههههههی
 وهییهههههههبێئاگا شههههههق بهههههههعه ینههههههدییوهی پهبێت؟ ئهههههههشههههههق چیتههههههر كههههههوێر نهههههههوێت عهیانهههههههده

 ؟ چ نه

  

 یی بێئاگا و    ڕق شقد  عه 

و شهههههه دا ئهههههههعه لههههههه ڵێههههههت ئێ هههههههشههههههق دهعه یهربههههههاریدا دهكهباسههههههه  اك الكههههههان لههههههه
سهههههانی تریشهههههدا كه و لهههههه نی انهههههه یهههههن( كههههههده شهههههینی دهڵێنی به شهههههین  یهههههان بههههههبهشهههههته ده

ربڕینێكهههههی تهههههرد ده بهههههه .2ڕاسهههههتیدا نیانههههههله یبیهههههنن كههههههده ڕێین و گههههههدا دهو شهههههتهدوای ئههههههبهههههه
تهههههههری پههههههه   ویئهههههههه (Lack  یكهنێهههههههین تههههههها "نولسانی"ههههههههیهده وهك پێكههههههههنتازییهههههههه ه ئێ هههههههه

ك عاشههههههههق وهوا چیتههههههههر ڕوو ێههههههههتد ئهههههههههش دادهنتازیایهههههههههم  ه  شههههههههیند كاتێهههههههه  ئهههههههههبدا
ویسهههههت ئێسهههههتا ڕلهههههی لههههه  ی جهههههاران   شههههه ان دهسههههههو كهئهههههه  نانههههههیهههههان ته دوهنامێنینهههههه

چهههههههاوی   مهههههههان  پێویسهههههههته شهههههههقك عهلیشهههههههدا ڕێههههههه  وهڕتی حاڵهههههههه . لههههههههگرینڵهههههههدههه
  دابوارمههههههان پهههههه  ده م چاودا سههههههتنهین  جاروبههههههار ئههههههه هههههههبدا شههههههتدا کنههههههدێهه ئاسههههههتله

ی سهههههههو كهئههههههه و  هههههه ] كهههههههنێههههههوان   مههههههان و ئهههههه بێكتی ڕله ییهاوشههههههێوهتهههههها لێك ههههههوون و 
 بیرلههههههه و ڕاسههههههتییهدا  ئهههههههتی ان ده  یارمهههههههجههههههاریک نههههههدێبینیند ههی[ نهههههههتل ههههههان لێیهههههههڕ

 . ویستووه مان   شسهو كهڕۆ ان ئه ڕۆ ێ  له ئێ ه هین كبكه

 لههههههر ڕل هههههان كسههههههیه نگ هههههههد وا بههههههد ئههههههچهههههینردهشهههههق دهی عهبازنهههههه لههههههكاتێههههه  
 د بهههههههیهههههههپسهبه   و پسهكاوهكی بهههههههیهپرۆسههههههه مهههههههڵكو ئه. بهههههههوهبێتهههههههمان دهكهعشههههههوولهمه

 سهههههههو كهرنجی بهههههه  الی ئهههههههسهههههههدا تارهسههههههه لهههههههی و شههههههتهج رێهههههه  تێیههههههدا ڕێهههههه  ئههههههه
ی رگههههههههد تهههههها دواجهههههههار چیتهههههههر نهههههههاتوانین بهرراسهههههههانكهشهههههههتێكی هه بێتههههههههڕاكێشههههههابوویند ده

هاوپ لێك هههههههدا   گههههههههكم لهیههههههههلاوهنجێتی هههههههدا كهههههههاتی گه لهههههههه بگهههههههرین. بیرمهههههههه جارێكیهههههههان
د عاشههههههه ی  نێههههههه  بهههههههووه چ ن ههههههه نی كاتێههههههه  وهد كتهههههههوپڕ بههههههه ی گێڕامههههههههوه هههههههواردهده

گرێت ڵهههههدههه كههههههی لاوهپیاڵهههههه   شهههههێوازێ  بهههههه كههههههبهههههوو  نه وهئههههههالی  لههههههبهههههااڵترین شهههههت 
 ی  ههههڕكهههههچهههه ن لاوه م  نهههههی ئهههههوهه. گههههوێگرتن لههههبهههها ده كههههانیبهههه  لێوههێواشههههی   بههههه و 
نهههههها ی  لههههههه هێزیكی بهههههههزوویهههههههسههههههت ئارهمودهد دهكانیهجووڵهههههه رنجدان لهههههههسهههههههو كهههههها  ده

 
2Alain-, ed. JacquesTransference, bk. 8, The Seminar of Jacques LacanJacques Lacan,   

Miller, trans. Bruce Fink (Cambridge: Polity Press, 2015). 
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هههههههی   بهههههههچیتههههههر د وهی بڕایهههههههكهشهههههه هعهاڵم كاتێهههههه  بههههههه دگیرسههههههاندڵدهههدا هنجههههههم گهئههههههه
 كههههههانیدا چاوهبگرێههههههت. شههههههتێ  هههههههانی ده نهههههههجوواڵم ئهههههههی رگهههههههتوانی بهیههههههدهج رێهههههه  نه
 تایرهسههههههه ی لهههههههو شههههههتهئههههههه د چونكهههههههگرێههههههتبكانی یهههههههستیشههههههی گوێده بهههههههو بنولێنێههههههت 

لێزوبێههههههههزی تووشههههههههی  اهنك تاییههههههههدا تههههههههه د لهههههههههوروو انههههههههددهزووی دا ئههههههههارهكهههههههههدڵدارییه
 . كردده

 مین تههههههههو م لهههههههههك سههههههههێیهیی وهبێئاگههههههههاكانیههههههههداد راییهبه كههههههههاره  اك الكههههههههان لههههههههه
 یهم سێگ شهههههه  ئههههههنێهههههتداده دتێدایههههههشهههههی یشهههههق و ڕلعه لهههههه كههههههریههه كدا كههههههیهسێگ شهههههه

  . 3دا ده نیشان ی یاڵی و ڕیاڵمزی و  ههڕ كانیپانتاییه ندیی نێوانیوهپه

اڵم بههههههههكههههههها د ده تهههههههر ئایهههههههدیاڵیزه ویئههههههههوێنهههههههای  زۆر جهههههههارشهههههههق عهرچی گهههههههه
گرێههههههت. ده    لههههههه(هههههههی  symbolic recognition مههههههزی ددان یانههههههانی ڕهناسههههههاندن و 

بناسهههههێنێت:  یانههههههم ڕێگهكێ  لههههههیهههههه بههههههی كهشههههه هعهوێت سهههههێ  بیههههههكه نگههههههڕه ن وونههههههبههههه  
پردێكهههههههی  ویسهههههههتی بههههههههڵواسهههههههینی لهههههههو ڵی   شهكاند ههگرنگهههههههه ۆ هڕسهههههههاڵی هو یادكردنهههههههه

ی وهگ ڕینههههههههه (د واتهههههههههرانههههههههه اداوهوینی ئهههههههههنههههههههدبوون  و گشههههههههتیداد یههههههههان شههههههههاهێ ای پابه
  یههههههان سههههههڵهو  هد ئهههههههوهبێتهههههههسههههههێ  دهكه ڕل ههههههان لههههههه كاتێهههههه رگیری. ی هاوسههههههه هههههههڵئه
د وهی ه گری ههههههان پێیهههههههمایههههههه بههههههووهوو ب جههههههاران تههههههر كههههههه ویتی ئهههههههواڵهههههههڕی هنههههههدهههڕ
 كهسههههههههكهمرۆ  سهههههههتنی كردن و لهینهری ههههههههئهبههههههه  بهك یهسهههههههتهەركه كئێسهههههههتا وه نگههههههههڕه
  نانههههههتهدزێهههههو و   تههههه ی  واتههههههد هم وێنانهههههكان پهههههڕن لههههههتییههههههاڵیهك مه بێهههههت. تههههه ڕه كاربهههههه

 كهههههههه  سهههههههێسێبریتی( كانناوبانگههههههههبه سههههههههكان و كهسیاسهههههههییه عبهههههههایده-جاروبهههههههار شهههههههێوه
 . داوه ستدهلهیان كهرییهماوهجه بنكه و ه كارم یان ئهر ئهبهله

 
3,Freud’s Papers on Technique, bk. 1, The Seminar of Jacques LacanJacques Lacan,   

ed. Jacques-Alain  Miller, trans. John Forrester (New York: W. W. Norton, 1991), 271. 
 

یند پانتایی كهی پ  ده ی لسه و زمانه  بهتایبه یند به ی تێیدا دهورییه و لتوكه  ستێنهو به ست بێت به یوهپه مزی  ر پانتایی ڕه گهئه
  كا د له ك دهنولسانییه    لهاللهوا ڕیا  دهیند ئهدهده تر    وانی  مان و ئه  رنج له ی تێیاندا سهوێنانه    گرێدراو بێت به ییاڵی ه
. الكان نراوهڵژهڵكی هه كانی  هنائاگایانه  زووه ر و ئاره پاڵنه  ی لهو شته ها لهروه رنابڕدرێتد هه ده  وشه   ی به و شته حاڵێتید لهمه
كتربڕی  ی یه گ شه   شق له كێشێت تێیدا عهك دهیه شقد ڕق و بێئاگاییدا سێگ شه ندیی نێوان عه یوه ی په وهكاتی ڕوونكردنه   له

مزی و ڕیا   كتربڕی نێوان ڕهی یهگ شه   یاڵی و ڕیا   بێئاگایی  لهكتربڕی نێوان  ه ی یه شه گ   یاڵی  ڕق له مزی و  ه نێوان ڕه
  نێت.داده
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ر و دهبهههههههه-یشهههههههتنتێگهله نهههههههدهههو ڕهر ئههههههههسهههههههه نههههههههكهده ركیزشهههههههق و ڕق تههههههههعه
 ك بههههه  یهههههان وێنایهههههه   وشهههههه گرنههههه  نییهههههه د ب یههههههیههههههسهههههێكدا ههر كهههههههه ی لههههههكراوهدركنهههههه

هههههههی   زۆر جههههههارێنێههههههت. ەهد ر شكسههههههتمان ههههههههكهههههههوڵهێنههههههیند ههەهد كارباسههههههكردنی بههههههه
بوێهههههت یهههههان  سههههه ان  ههههه شبێهههههت  هههههاڵن كهبههههه چی ده ئهههههارادا نییهههههه ه كهههههارێكی مهههههالوو  لهههههه

یی بێئاگهههههههار سههههههههله سهههههههتهم دوو ههئهههههههه هد چونكهههههههوهس بێتهههههههه یسهههههههار كهههههههه لهههههههه ڕل هههههههان
بههههههههههدا د    سههههههههههتهم دوو ههبههههههههههه وێت درێههههههههههژهسههههههههههێ  بیهههههههههههر كهگهههههههههههسههههههههههتاون. ئهڕاوه

ر تههههههها شهههههههتی زۆر بهههههههه بێهههههههت ڕیزێههههههه  سهههههههتراتیژ بگرێتههههههههوا ده  شویسهههههههتن و   ڕقد ئهههههههه
یی بێئاگهههههههههاد وهزانێت. وێهههههههههڕای ئههههههههههكانی نههههههههههسههههههههه زه و  سهههههههههتی ئههههههههه بێكتی ههربهههههههههارهده
 Ignoranceگرتن  مانههههههههههههههای نادیههههههههههههههده ه( بههههههههههههههignoring) رام شههههههههههههههكران  و  هbeing 

ignoredی سههههههانهو كهق بهههههههرههههههههسههههههانێ  دهكاتێكههههههدا كه . لهههههههیههههههههه (یهههههه  ڕۆڵههههههی  هههههه ی
د نكهههههههتی دهیی و دو منایهههههههووڕهتهههههه سههههههت بههههههههه درام شههههههیان كههههههردوون ه پێیههههههان وایههههههه

یان( الیههههههان لهههههه  كهعشههههههولهمه تههههههر  واتههههههه وین كاتێهههههه  ئهههههههسههههههانێكی تههههههر ههههههههچی كهكههههههه
ی میشهههههههههێ  كههههههههههورده رنجهسهههههههههه پێیبهههههههههه بهههههههههن.وینهههههههههداری دهتر ئهد شهههههههههێتانهوهناكاتهههههههههه

وێت عاشههههههه ان بیانهههههههه رج نییههههههههمهههههههه زۆر جهههههههارنسهههههههید ڕهروونشهههههههیكاری  هسیس ێسهههههههتراد ده
  گهههههههههههان لهیههههههههههكی دوول ڵیندییهههههههههههیوهندكێشههههههههههی كههههههههههردوون پهمهی كهو ئ بێكتهههههههههههئههههههههههه

م د ئهههههههشههههههق نووسههههههیویانهی عهربههههههارهی پیههههههاوان دهڕۆ گههههههاره و ر لههههههه"ههههههههزرێنێت:  هههههههبدا
 د یههههههرنهنهههههوت ی لههههه  ده یهههههاری جوانكیسهههههه زیهههههاتر نهههههدهین: چهكههههههده دیبهههههه لوزۆپههههههزه  اڵهههههه
یان باشهههههههتر كهشههههههه هوا عهد ئههههههههوهداتههههههههاڵمێكیشهههههههان نهر وه  هههههههههنانههههههههنهههههههده زیهههههههاتر تهچه
  4."وهمێنێتهده

شههههههههكرێت ڕق ده شههههههههێوه مانهههههههههه بههههههههه ڕقد شههههههههق ببێتهههههههههكرێههههههههت عهك هههههههه ن دهوه
م یی ڕۆڵێكههههههههی گرنهههههههه  لهههههههههبێئاگههههههههاشههههههههق. عه و ببێتههههههههه وهڕێتهههههههههڵبگهر   یههههههههدا ههسهههههههههبه
 دا  تههههههههها شهههههههههتهكان دهعاشههههههههه ه   بههههههههههر ههههههههههده گێڕێهههههههههتد چونكههههههههههدا دهیههههههههههوهڵگێڕانههه

 چههههاوێكی نههههو  لههههه پڕێكههههدا بهههههبگههههرند له ن یههههان نادیههههدهبكههههه بیرتا لهههههرهی سهههههكهههههڕلبزوێنه
بیهههههههنن   "ێكی نههههههو  دهلی هههههههئێسهههههههتادا "حه وان لهههههههبڵێهههههههی ئههههههه كتههههههر بههههههڕوانن. وه ویئههههههه
 شق. ب  عه وهڕنهب ه وهڕله له  كاوایان ل  ده تێ  كهلیهحه

 
4(Paris: Navarin Editeur, 1987), 300;Demain la psychanalyse Michel Silvestre,   

my translation 
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می دا نههههههی رهههههههه"هههههههی بهڕاچێڵههههههی ئههههههام زامڕۆمههههههانی " یكیره   تێ ا(هههههههی سهههههههبابههههههه
 بێتهههههههڕق ده وهوانهههههههپێ ه ڕق یههههههان بههههههه بێتهههههههشههههههق دهچ ن هههههه نی عه یهههههههوهئهر دو م ریههههههه

ن ئهههههههام زا الیههههههه لههههههه تیوێكهههههههد ههیههههههههكهكیی ڕۆمانهرهری سهههههههكتههههههه یسیهههههه  كاره .5شههههههقعه
كاتێههههههه   .كهههههههراوه  ێو ( بههههههههAmbroseمبرۆز  نهههههههاوی ئههههههههی بهههههههه كهسههههههه زهدڵنشهههههههین و به
كانی  وێتد پزیشههههههههكهكهههههههههده   شمبرۆز نهههههههههد ئهههههههههتینیهههههههههمهكانی تهبیسههههههههته  یسیهههههههه  لههههههههه

شههههههههی سههههههههاردی كه بكهههههههها  و لههههههههه وهرهری ده هك سهههههههههیهههههههههن ماوهكهههههههههئام  گههههههههاریی ده
شههههههها    لههههههه  د]ئیتاڵیههههههها چههههههههێتهده  مبرۆزیئهههههههه [ وهوێههههههههتهبكه ریتانیا دوورزسهههههههتانی بهههههههه

مههههههههزوڕ ز   ێ هههههههه ه ڕ چێلههههههههت شههههههههۆ  و  ڕڕه تویسههههههههتید و  خۆش  وێتهههههههه ك نسهههههههه   ده لۆ ه
د   ا هسهههههه  مبهۆز بههههههۆ  یلیهههههه  لهههههه كانت ئهههههه ن. نامهههههه كهههههه ش دهی فیهینێ   اوسهههههه ناخایهههههه 

یان  یهههههها وه  ئهههههه ڕی ت كههههههاا  ئامهههههها ه ێپهههههه  اڵم بهههههه بهههههه  ڕ چێهههههه   ڵهههههه  ن بهههههه  یا    ههههههڕن لهههههه 
لیههههههه  . كا ێههههههه   یڕ  نییههههههه موكو  فیهییان بههههههه  كههههههه  یهههههههانت  اوسههههههه  وێ  كههههههه كههههههه  دهده

 ێكت سهههههههههت  ده د ا بههههههههه ده  نجسههههههههه  فهههههههههاا مبهۆز   ههههههههه  ده  ئههههههههه مین نامههههههههه دو  ههههههههه 
 وه ت ئهههههه دوێهههههه    ۆمهههههه ده  ك خۆشههههههیی   ن با هلهههههه  مبهۆز. ئهههههه خههههههو  وخێر نووسههههههه وه

د   ههههها  هخهههههو  د  بكهههههاا   هههههانت  یلیپهههههیش ده ه وڵت د وهو   ههههه  هههههاێ ڕ چێههههه  كههههه  د  ههههه ده
  یكههههه ا و  خ ڵێههههه  بئا یبههههه ئیتاڵیههههها   ێهههههت ده ال  لههههه  نێتههههه ی زوو ههههههین كهههههاا خهههههۆ  ب   بههههه 
   ئامۆز كهههههه  ال  فا هههههه كا ێهههههه   یلیهههههه  ده 6ز بمب.  عهههههه بههههههاا  ڕ چێهههههههت مایهههههه ناوم دهلهههههه 

 وشههههههوێن س بكههههههاا. ڕ چێهههههههیش بێ و نا و نێهههههه  ڕزفهههههها   كهههههها   ههههههه ز وه چیتههههههه كهههههها  لهههههه 
 بێ . ده

مههههههههاڵی موڵكو  ندهری پهههههههه  دهبهههههههههنیشههههههههتی اند  ه وهڕێتهههههههههگه تێهههههههه   یسیهههههههه  دهوه
 وانێت كههههههههیههههههههگهدا ڕاچێڵهههههههی  ڕایدهینههههههههم بهد لههههههههوهتههههههههماوه میرا  بههههههه  ی بههههههههئام زاكهههههههه

لی ی حههههههههوهكردنههههههههنتازیای ت ڵه یسیههههههه   هههههههه و  بكههههههها د ب یههههههههئهههههههه ردانیسهههههههه مایههههههههتهبه
رگی وی. مهههههه لهههههه رپرسهههههیارهڕاچێهههههڵ به پێهههههی وایهههههه د چونكههههههوهینییههههههزه  اتههههههده مبرۆزئهههههه
ش داوانهرهسهههههههه و موو ئههههههههبێهههههههتد هههههههههیدای ڕاچێههههههه  ده  یشهههههههی شهههههههه وردهورده اڵمبهههههههه

و  .  یسیههههه  پهههههارهمبرۆزی كوشهههههتووهئهههههه م ك ههههههی ئههههههوهن بههههههئامههههها ه گرێهههههت كههههههده نادیهههههده
 ن واكههههههههمووانی  ئام  گهههههههاری دهرچی هههههههههبارێنێهههههههتد گههههههههر ڕاچێڵهههههههدا دهسههههههههدیهههههههاری به

 
5-Little,Brown, 2013),https://www.ebooks.com/en(New York: My Cousin Rachel Daphne du Maurier,  

us/book/1564564/my-cousin-rachel/daphne-du-maurier 
6.My Cousin RachelDu Maurier,   
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م  وازێههههههت بهههههههده و بكهههههها دنههههههاوی ئههههههه بههههههه كهههههههدا  موڵكوماڵهده اڵم بڕیههههههاربههههههه دكا نههههههه
ی و میراتههههههچێهههههژ لهههههه وهڵهههههدا بكههههها  و پێكههههههگهله یرگیریبكههههها  تههههها هاوسههههههی ڕازیههههه جههههه ره

 ربگرن. وه دوهتهب یان ماوه

ڕوو.   اتههههههههشهههههههق دهی كهههههههوێریی عهبهههههههاره سهههههههفێكی كامهههههههڵ لههههههههوه م چیرۆكههههههههئهههههههه
 ئههههه بێكتی و ناتوانێهههههت ههههههی  شهههههتێ  ببینێهههههت لهههههه پیهههههاوێكی جهههههادوولێكراوه تڵێیههههه یسیههههه  ده

ی بههههههههه  كههههههههههزووهڕاچێههههههههه  و ئاره ی لههههههههههكههههههههههییهوڕهو ی بترازێهههههههههت. تكهج شو رۆشهههههههههه
ڕینی كهههههها  تێ ههههههه یدا بهههههههكهویسههههههتهرگی ئههههههام زا   شهلی مهههههههحههههههه لههههههه لێههههههی وهكردنهههههههت ڵه
رد پاسههههههاوێكی    ریههههههوده نههههههاوی بێههههههت. بهههههههیدای دهموو گیههههههانی شههههههههههههههه گهههههه ڕێن و بهههههههده
ی نهههههاو وهوریاكردنهههههه گرێهههههتدمبرۆز بههههه  ڕاچێههههه  دهوینی ئههههههئهههههه ڕێهههههز لهههههه ی گوایههههههوهئهههههه

مین دا  دواههههههههده   بڕیههههههارنانهههههههپنتێكههههههدا ته كهههههها . لهههههههده رام شمبرۆز  هههههههكانی ئهههههههنامههههههه
ر شهههههتێ  ههههههه تبڵێیههههه كد وهوهبشهههههارێته دارسهههههتاندا ردێ  لههههههبهههههن بهههههه مبرۆز لههههههی ئههههههنامهههههه

 یهههههانی  لهههههه پێویسهههههته ی تێهههههدا بێهههههتدكهعشهههههولهمه نتازیایكردنهههههی ب نهههههاو  ههههههری دزهگههههههئه
ی ڕاچێهههههههڵد  هههههههووی كهڵكشهههههههاوههه د ساردوسهههههههڕییهشهههههههێوه مانههههههههه . بههههههههوهب رێتهههههههه دوور
 كی ئیتاڵیشهههههههدا نادیهههههههده  هاوڕێیههههههههگههههههههكانی لهنهێنییهههههههه ندییههههههههیوهی و پهكههههههههرجییه هزێده
 گرێت. ده

وڵی ترسهههههههێت ڕاچێههههههه  هههههههههتێیهههههههدا  یسیههههههه  ده رز كههههههههزودابههههههههڵبهنهههههههدین ههدوای چه
بێههههههههت و گیههههههههان هر ههههههههواردكردنی بههههههههدا د دواجههههههههار ڕاچێهههههههه  تووشههههههههی ڕووداوێهههههههه  ده ه
بهههههههالیی  د لههههههههرگسهههههههووتاوهسهههههههێكی جهكه تڵێیههههههه یسیههههههه  ده م جههههههه رهدا . بههههههههده سهههههههتدهله

وه و بهههههووهڕلهههههی لههههه  ده مان ڕادهههههههه ی بهههههه نهههههه و لهههههه وهبێتهههههه  یانیشهههههیدا ناتوانێهههههت دڵنیههههها
و حهههههوك كێكی ڕاسهههههت ڕاچێههههه  بكهههههو  بهههههوو یهههههان ئههههههبه ر: ئههههها   هههههههویسهههههت  شیشهههههی ده

 ؟ دا دارسهی بهڵههه

یی بێئاگههههههههاویسههههههههتی و ین چهههههههه ن ڕق و   شهوهت اڵی ئهههههههههدا شههههههههایهم ڕۆمانهههههههههلههههههههه
 تادا لهههههههرهسههههههه . لهههههههڕدانگههههههه لههههههه كهیهیكرهسههههههه رهكتهههههههنههههههدیی نێههههههوان دوو كارهیوهپه لههههههه
مبرۆز بهههههههههه  ڕاچێههههههههههڵ ی ئهههههههههههكهویسههههههههههتییهبینههههههههههین چ ن هههههههههه نی   شهده وهكهههههههههههودایهمه

ی پههههههه  كههههههها  و درێهههههههژهده بوو لهههههههه م ڕلههههههههڕقد ئینجههههههها  یسی هههههههی  ئهههههههه بێتههههههههده وردهورده
ئههههههههههام زا  د چونكهههههههههههكانی  نییهههههههههههڕاسههههههههههتییه   ئاگههههههههههای لهههههههههههنانهههههههههههرچی تهدا د گهههههههههههده

حهههههاڵی  بهههههه ش. كاتێههههه   یسی هههههی  بههههههچهههههووه ناو لهههههه م  نههههههسهههههتی ئههههههدهی بهكهسهههههتهوی  شه
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م ری ئههههههههوهههههههههرێكی جهیی  اكتههههههههبێئاگههههههها وهدیسهههههههانه بێهههههههتد ههههههه ی عاشههههههه ی ڕاچێههههههه  ده
بینێهههههههههت. ده ورویسهههههههههتیدا دهعبێن ڕق و   شهمههههههههههله ك نێوانگرێههههههههه وه د واتههههههههههیههههههههههگ ڕانه
زۆریهههههه  بێههههههتد  نههههههدهكد چههههههههی  زانیارییههههههه گههههههرهدا د بده ڕو تههههههو  یكهههههههری ڕلهبهرلهسههههههه

وێت. مێنێت یههههان چیتههههر   شههههی نهههههنههههه ڕاچێهههه  بههههه ی یسیهههه  بكهههها  مت انههههه ناتوانێههههت وا لههههه
كی   گرنگییههههههلی ههههههوا زانهههههین و حهشههههه دایند ئهههههه  یهههههان عههوهی شههههههرمههههههگه كاتێههههه  لهههههه

 .كرێتگیرێن یان نك ڵییان ل  دهده وت یان نامێنێتد نادیدهئه

 

 

 شق و درۆ عه 
 

 . لهههههههشههههههق و كههههههوێریی نووسههههههیوهی عهبههههههاره شههههههیعری لهههههههنههههههدین دێڕهشكسهههههه یر چه
 پرسێت:س نێتێكدا ده

 چاوانم كردووه د چیت لهكهكوێره وجهی گهشقد ئهی عهت  ئه

  7؟شیان داهاتووهیچی كوێرایڕوانن و كهق دهوا زه

 

 دا :ده رنجس نێتێكی ترداد سه له

 

 تم لی هێژی حهوستنم دهسهڵ  له ت  یارم دهوه

 8زئه ڕیشم پێیهر باوهزانمد ههكا    دهده درۆ

 

 
7The Complete Works of WilliamWilliam Shakespeare, “Sonnet CXXXVII,” in   

Shakespeare, ed. William James Craig (Oxford: Oxford University Press, 1952), 1125. 
8The Complete Works ofWilliam Shakespeare, “Sonnet CXXXVIII,” in Craig,   

William Shakespeare, 1125. 
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. وه(ههههههههههknowingپههههههههێ  زانههههههههین   وێتهههههههههكه( دهBelievingڕكردن  دا بههههههههاوهلێههههههههره
 الوه زانههههههههینزۆر جههههههههار اڵم بند بههههههههههههههههههه وهڕ و زانههههههههین پێكههههههههشههههههههێت بههههههههاوهرچی دهگهههههههه
 ی بهههههههكهشهههههه هوا عهب ارێزێههههههت كههههههه نتازیایهههههههو  هبتوانێههههههت ئههههههه كهنرێههههههتد تهههههها عاشهههههه هده

 . وههێڵێتهزیندوویی ده

 بهههههاو و  تبڵێیههههه   شهههههتێكی تهههههالی ههههههحه درۆ یهههههان  ههههه گێسكردن لهههههه ڕكردن بههههههبهههههاوه
ی سهههههههو كهئههههههه زۆر جههههههارج رێهههههه   كانداد بهههههههعاشهههههه انه ندییهههههههیوهپه لههههههه كههههههراوه بوو لههههههه

وترێههههههت: تهههههها پێههههههت گی پهههههه  دهم ئام  گارییهههههههكهههههها د ئهههههههده یكهعشههههههولهمه ی لهههههههناپههههههاك
كان عشهههههولهر عاشهههههق و مهگههههههئه جهههههارک نهههههدێ. هه  بكههههههكههههههناپاكییه كرێهههههت نكههههه ڵی لههههههده

تهههههههههوانن وا دهبێتد ئهههههههههه( هههههههههههdenialیی و نك ڵیكردنیهههههههههان  بێئاگهههههههههاهێزی كی بههههههههههتوانایهههههههههه
 تهههههههم حاڵهلێكی  بێههههههت. ئهههههههلهههههههر  هد جهههههها تووشههههههی ههههههههوهنهههههههبكه یان چههههههاككهههههههندییهیوهپه

ك دوو نههههههاوی وه]ڵههههههێم ئاننهههههها و مایهههههه  پێیههههههان ده كههههههه وهبینینهههههههده پڵهههههههو كهڕێهههههه  الی ئههههههه
. وهوتههههههههكهده مههههههها  دوور لهههههههه زۆر جهههههههار وان بهههههههوود ب یهههههههه. مایههههههه   ڕۆكهههههههه] هههههههوازراو 

نێههههههوان مایهههههه  و ی ی عاشهههههه انهكههههههی نامهههههههر ئی ێڵێسهههههههبه سههههههوتفه جارێكیههههههان ئاننهههههها بههههههه
و د گهههههههی بهههههههه مایههههههه  یهلهسههههههههم مهو . كاتێههههههه  ئههههههههوانی كههههههههۆكههههههههنهههههههدێكی الوی  ڕكارمه
اڵم بهههههنازانێههههتد  م نامانهههههی ئهههههرهبهههها و  هههههی  شههههتێ  لهههههگههههیر دهتادا ههههههرهسههههه و لهههههئههههه

ر چیرۆكێكهههههههی كسههههههههی داد مایههههههه  یهكههههههههكانی نیشهههههههانی مێردههئاننههههههها ئی ێڵههههههه كهههههههه رههههههههه
نههههههاو  تهههههههن كردووهیههههههاكههههههانی دزههاوكاره تبێو نههههههه تبێهههههههه سههههههت: گوایهههههههبهڵهه   وهلههههههه
رچی . گهههههههیان پهههههه  نووسههههههیوهی عاشهههههه انهك نامهههههههیهههههههك گاڵتهی و وهكههههههههكاونتی ئی ێڵئههههههه

 ایانههههد ی نههێنههههده چیبوود كههههههههههه م چیرۆكهههههق گومههههانی لهههههحههههه تادا بهههههرهسههههه ئاننهههها لههههه
ی كهههههههكانی مێردهرپرسهههههههنابه ی هاوكههههههارهی ئاراسههههههتهكهههههههییهوڕهو ڕی پهههههه  كههههههرد و تبههههههاوه

 م  نهههههداد ئهههههیهههههم ن وونهن. لهههههبههههده ی لهههه  تێهههه كهرگیرییهری  بههههوو هاوسههههه ههههه كههههرد كههههه
الی  هههههه ی  رێكی دیههههههاریكراویبههههههاوه شههههههنهید چهكهههههههناپههههههاكیی مێرده نكهههههه ڵیككردن لههههههه بههههههه

 ی بههههههدا دكهرگیرییههاوسههههههه بههههههه ژهرێههههههش بههههههواری پهههههه  دا تهههههها بتوانێههههههت دمهههههههپاراسههههههتد ئه
یی بێئاگههههههههای ج شههههههههو رۆش بهههههههه  ربههههههههارهده ی الكههههههههانكی تههههههههری ئایدیاكهههههههههیهوسهههههههه هو ن
 passion for ignoranceتی لی ههههههحه م  نههههههئهههههه نییهههههه وهئهههههه هێنهههههده كهلهسهههههه(. مه

 وهو چیرۆكههههههه هههههه ی بههههههه وه رۆشههههههه و  جهههههه ش بههههههه یهههههههوهڵكو ئهد بهههههههگرتههههههووه نادیههههههده
دا تی پههههه  دهر ههههههده مههههههئه سهههههتد چونكههههههڵیبههه وههی هههههه ی لههههههكههههههدهمێره نووسهههههاند كهههههه

 یان ب ارێزێت. كهشههاوبه و  یانه وه  ویدا ب ێنێتهگهله
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ی وهبهههههههه  ئههههههههه كهههههههههیه " ڕێگهلی ههههههههه"حه رحا د جاروبههههههههار ددان یانههههههههان بهههههههههههههههههههبه
 لههههههههه تهههههههههم حاڵه. ئهههههههههوهبشههههههههارێته یكهشههههههههههاوبه وتی  هههههههه ی لهههههههههڵسههههههههوكهسههههههههێ  ههكه

ن نهههههههدیی نێهههههههوایوهكهههههههرد پهسهههههههتی دههه كههههههههتێیهههههههدا  نه دا كهههههههه كدا ڕوویرگیرییههاوسهههههههه
 زۆر جهههههههاری كهههههههه. مێردهل هههههههاتووهلههههههههوڕی و  هموكی تووشههههههی كههههههههكهههههههه هههههه ی و مێرده

و ناردن بهههههو ریكی نامهههههه هههههه كههههههی كاتهد زۆربههههههوههاتههههههمههههها  دوور بهههههوود كهههههاتێكی  ده لهههههه
بههههه ی  كهههههه. جارێكیهههههان  نهوهشهههههاردهی دهكههههههچهههههاوی  نه ی لههههههمههههههئه وهوریاییشهههههه و بهههههه
ی وی بهههههههه  ك نامهههههههههیهههههههههسههههههههتد زنجیرهردهبه وێتهههههههههبكه یكهههههههههو  م بههههههههایسی مێردهڕێكههههههههه

و  ركههههههههده ی واكههههههههو د مێردهگهههههههپههههههه   یمههههههههكاتێههههههه  ئه تێهههههههدا بینهههههههی. ناس نێكهههههههی نهههههههه
دا  نی پههههه ڵێڵكو بههههههدا نكههههه ڵیی لههههه  بكههههها د بههههههوڵی نهههههههههههههاڵم د بههههههتووشهههههی شههههه ك بهههههووه
كی ی   شهههههههییهكهرههاوسهههههههه . ب یههههههههوهوێتههههههههكهنه ی دیكههههههههكهههههههه نه چیتهههههههر چهههههههاوی بهههههههه

كاروبهههههههههاری  ید ئیهههههههههدیوههێوربوونهههههههههه شهههههههههی   شههههههههه ا  بهههههههههوو بههههههههههكهڕاد مێردهتێگهههههههههه
. دواجههههههههار ر بههههههههاری ئاسههههههههایی  هههههههه یسههههههههه دوهڕایهههههههههگه وردهیان وردهكهرگیرییههاوسههههههههه

نههههههارد ی بهههههه  دهنامههههههه كهههههههحسههههههێ  پیاوه ی بهههههههو  نهههههههی ئهههههههلهسهههههههمه كههههههه وهبههههههووه ڕوون
و ئههههههه بكهههههها  كههههههه پ شردهپههههههه و ڕاسههههههتییهسههههههتی  هههههه ی بههههههوو تهههههها ئهههههههسههههههتراوی دهڵبههه
 "ههههههههی لی هكی "حههێ ایهههههههه كههههههههدا پیاوه. لێهههههههرهیهههههههه  پیهههههههاوێكی تهههههههردا ههگههههههههله نهههههههدییوهپه
سههههههتێ  ك چاوبهیویسههههههت وهده كههههههه. پیاوهوهیی بهێڵێتهههههههبێئاگهههههها بههههههه یهكهههههه رانههههههد تهههههها  نهئه
تی لی ههههههههههههی ب ارێزێهههههههههههتد تههههههههههها حهكهرگیرییههاوسهههههههههههه د واتههههههههههههكههههههههههههمزییهڕه ی انههههههههههههپه
 بكا .  پ شردهدا پ  پهشێكی نێرینه  هاوبهگهی لهكهندییهیوهپه

نجامی ئهههههههه ێژێهههههههت  لههههههههڕداده والیههههههه  لهههههههه یشهههههههتنی ئێ ههههههههنتازیا شهههههههێوازی تێگه هههههههه
   یهههههان ڕاسهههههتیی نهههههوێ لی ههههههر زانهههههیند حهبهههههه سههههههم كه  كاتێههههه  ئههههههنانههههههشهههههداد تهمهئه
نتازیا  هههههههههه چونكههههههههه گ ڕێههههههههتدن دهگ هههههههههده بهههههههههه نتازیایهههههههههم  هوا ئهههههههههوێهههههههههتد ئهههههههههكهده
"دا لینه"دونیهههههای ڕاسهههههته كان   یهههههان لههههههئههههها   شهههههته نییهههههه وهوت ی بههههههكی ئههههههندییههههههیوهپه

ر بهههههههههههههنرابه ك لهههههههههههههرگرییهههههههههههههك بهنتازیای سههههههههههههوبێكت وه ههههههههههههه زۆر جههههههههههههار نن. چههههههههههه
و ر ئههههههههههبههههههههههنرابه لهههههههههه وهبێتهههههههههه وا رههههههههههه دوهجووڵێتههههههههههده 9ی والیههههههههه "داوه"تالیكردنهههههههههه

كی یهههههههئاكامههههههداد هههههههی  ڕێژه لههههههه 10ن.بكههههههه بنكهههههه   نتازیایهههههههم  هئههههههه نگهههههههیشههههههی ڕهڕا انه

 
9Reality   testing 

10Russell Grieg and Justin Clemens, “A Note on Psychoanalysis and the Crime   Australian of Torture,” 
Feminist Law Journal 24, no. 1 (2006): 161–77. 
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یشههههههتنی ناتوانێههههههت تێگه كهویسههههههتییهئهههههه بێكتی   شهی بههههههاره   یههههههان زانیههههههاری لهههههههلی هههههههحه
 بگ ڕێت.  كهعاش ه

 

 تر؟   وی ب  ئه   من كێم 

  Who Am I for the Other?)  
 

رچی ك بههههههدا  و ههههههههندییهههههههیوهپه بههههههه وێت درێههههههژهسههههههێ  بیهههههههكاتێهههههه  كهزۆر جههههههار 
ك یهههههههههگهك ڵهك وه ب ارێزێههههههههت كههههههههه نتازیایهههههههههو  هسههههههههتی بێههههههههت بیكهههههههها  تهههههههها ئهههههههههدهله
 ههههههرێند ده ڕگهههههههیی بهبێئاگههههههانكهههههه ڵی و  كههههههام لههههههه روا ههههههههد ئهههههههی ڕاگرتههههههووهكهههههههندییهیوهپه

سهههههێ  كه نییهههههه وهئهههههه كهلهسههههههداد مهسهههههتن هستئهدهیی بێئاگهههههاتی حاڵهههههه کنهههههدێهه لهههههه اڵمبهههههه
 ڕوویهههههان شهههههتانێ  بكههههها  كهههههه كان داب ههههها  یهههههان وێنهههههایئاسهههههت ڕاسهههههتییه كهههههانی لههههههچاوه
 زانێههههههت شههههههتێ  ڕاسههههههت نییهههههههده یهههههههسههههههێك ان ههیههههههدا كهكهجیاتییه ڵكو لهههههههداوه  بهههههههنههههههه
 . ڕاسته تبڵێی كنوێنێت وهوا   ی ده چیكه

نی مهههههته م ك هههههێههههنم. ئهههههەهد مایهههها نههههاوی مههههن بههههه ر ك ێكههههدا ههههها  كهههههسهههههبه مهههههئه
بهههههاوكی مایههههها  دا. سهههههتدهگیهههههانی له نجهشهههههێرپه سهههههاڵێ  بهههههوو كاتێههههه  دایكهههههی بهههههه ر دهههههههه
رگی نهههههههدین سههههههها  دوای مههههههههی چهیهههههههداد بههههههه  مهههههههاوهكهدایكبوونی ك هسهههههههاڵڕۆ ی لهههههههه لهههههههه

 نووسهههههراوه وه بههههه ین دایكیههههههالیهههههه لهههههه گوایهههههه دداكی پههههه  دهیههههههو نامه ر جهههههارهدایكهههههید ههههههه
ی   وهلهههههه كهههههانی مایهههههادكاره ڵهههههدان بههههههپیاهه پهههههڕ بهههههوو لهههههه كههههههی ب رێهههههت. نامهوهپهههههێ  ئهههههه

تی ر هههههههههر دهگهههههههههبههههههههڕا ئهكی پهههههههه  دهو دایكیشههههههههی   شههههههههانازییه كی دڵنشههههههههینهیهههههههههك  ڵه
كی یهههههههههموو نامههههههههههه ڵههههههههدا گێڕابهههههههها. مایههههههههاگهدایكبوونی لهنگی ڕۆ ی لهههههههههئاهههههههههه بووایههههههههههه

شههههههی كرابێههههههت. پێشكه یهههههههی ههتهههههههوهله یزانههههههی كهههههههنر ترین دیههههههاری دهبههههههه ئههههههاوای بههههههه
  یشههههههم   انههههههدمید لههههههههه وهمهههههههنا ه لههههههه دام ی نیشههههههاننجینانهههههههم گهكاتێهههههه  مایهههههها ئههههههه

 . ب یهههههههڵگرتووهی ئههههههاوای بهههههه  ههههههههی دیكهههههههنامههههههه نههههههدپرسههههههی ئهههههها   هێشههههههتا بههههههاوكی چهده
ی م نامانهههههها بهههههاوكی ئههههههنهك تههههههڕاسهههههتیدا نههههههلهوتم گهههههتووشهههههی شههههه ك بهههههووم كاتێههههه  پێهههههی 

. یههههههههوهواوی ئاگهههههههای لهتههههههههوی  بهڵكو ئههههههههبهههههههه دسهههههههتی  ههههههه ی بههههههه  نووسهههههههیوهده بهههههههه
 ببێتهههههه وهیههههههكهگ ڕه لهههههه م نامانهههههههههههه ی ئهههههه ویسهههههت بههههههیدهی دایكهههههی مایههههها نهكهاسهههههتییهڕ
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 یههههههانی  بههههههه ی درێههههههژهكهههههههیویسههههههت ك هڵكو دهد بهههههههیكهههههههر شههههههانی ك هسهههههههبههههههارگرانی به
 ڕاوی ووهیههههههههكهك چكردووه دایكهههههههه ك لههههههههیههههههههی ههههههههی  نامهوهب  ئهههههههه ههههههه ی بهههههههدا  بهههههههه

 ڕێوهب  دایكهههههی بههههههدایكبوونی مایههههها بههههههم سهههههاڵڕۆ ی لههههههكهههههههرحا د كاتێههههه  یهههههههبنێهههههت. به
ڕۆ ی  كی لهههههههههپرسههههههههی ئهههههههها   دایكههههههههی   هیوایهههههههههبههههههههاوكی ده ر لهههههههههو ههههههههههچههههههههوود ئههههههههه

 ج كی بههههههه  بههههههههیههههههههرگی ههههههههی  نامهئههههههها   پهههههههێ  مهههههههه ؟ واسهههههههتدایكبوونیهههههههدا بههههههه  دهله
 بوو تههههها لهههههههنههههه ئارادالهههههه لینهكی ڕاسهههههتهیههههههههههههی  نامه اڵم چونكههههههبهههههه یهههههان نهههههاد هێشهههههتووه
و ی بهههههه  كههههههرد: ئهههههههم پێشههههههنیازهبههههههاوكی ئههههههه د ب یهههههههوهنهههههههدایكبوونی مایهههههها بیكهڕۆ ی لههههههه

 كوه ن ههههههههههردهردووكیشهههههههههیان وا   یهههههههههان دههه دنووسهههههههههێتكی بههههههههه  دهیهههههههههه ههههههههه ی نامه
 رد دواتهههههری  هههههههكهههههاره مبهههههوو بهههههه شهههههكهمایههههها شاگه هاتبێهههههت. وهدایكیهههههه لهههههه كههههههنامه تبڵێیههههه

  شههههههیدا جێههههههی  یشههههههت لهههههههگهده كی نههههههوێی پهههههه یهههههههدایكبوونیههههههدا نامهڕۆ ی له جارێهههههه  لههههههه
ی بهههه  م نامانهههههبههههاوكی ئههههه یزانههههی كهههههباشههههی ده كاتێكههههدا مایهههها بههههه گر . لهههههده هههه ی نهههههبههههه 

 م نامانهههههههبێئاگهههههها كههههههرد. ئههههههه م ڕاسههههههتییه هههههه ی لههههههه سههههههتن هستئهدهچی د كهههههههنووسههههههیوه
  دایكیهههههدا بكههههها د گههههههوانی وێنهههههای باسهههههو واس لهیتهههههتێیهههههدا ده وهكیان بههههه ی كهههههردهزایهههههه ه

م ی ئههههههوهمی بهههههاوكی نووسهههههرابوون. وێهههههڕای ئههههههڵههههههله بهههههه م نامانهههههه  ئههههههنانههههههرچی تهگهههههه
 بههههههوو بههههههه ۆ رزاڵم تامهههههههبههههههوود بههههههه یادویسههههههتیی دایكههههههی بهههههه   هههههه ی لههههههه  شه یهههههههك  ڵه

مزییهههههههان كی ڕهیهكان ڕۆڵهههههههی نیشهههههههانهسههههههها ته ل ێنێت. نامههههههههبیسهههههههه وهمزییههههههههی ڕهڵگههههههههبه
 symbolic signدایكههههههه ی كهههههههڕاسههههههتییه و ڕ ئهههههههمهههههههك لهیهك نیشههههههانهگێههههههڕا  وه( ده 

ی كهویسههههههههتییهو "ئ بێكت"هههههههههی   شه ئههههههههه ویسههههههههتووه وی  هههههههه شی ئهههههههههكهههههههههك چكردووه
گێهههههههڕاد ك نێوانگیرێههههههه  ڕۆڵهههههههی دهی نووسهههههههیبوو وهم نامانههههههههئهههههههه .( بهههههههاوك كههههههههو  بهههههههووه

ك ن وهلریبهههههههههههههكانی  تهد نامهههههههههههههویسههههههههههههتییهم   شهئهههههههههههههر سهههههههههههههتێ  بهك شههههههههههههایهوه
ویسههههههتیی بههههههواری بهههههه    شه سههههههتێ  كهههههههبههههههوون  گرێبه م نههههههو  واردهسههههههتێكی ههههههههگرێبه

ی كههههههههنامه  یسیههههههه  ناچهههههههاره دادڕاچێڵهههههههی ئهههههههام زامڕۆمهههههههانی   سهههههههاند. لههههههههڕهده دایكانهههههههه
بێت    نهههههههنی بهههههه  ڕاچێههههههڵ تووشههههههی ئاسههههههتهكهویسههههههتییهتهههههها   شه وهمبرۆز بشههههههارێتهئههههههه
ویسهههههههتیی   شه گوزارشهههههههت لهههههههه كی سههههههها تهیههههههههی مایهههههههاداد نامهكههههههههتهحاڵه اڵم لههههههههبهههههههه
 كا . (ش ده و باوكانه دایكانه

 ویكم الی ئهههههههه: مهههههههن   مانایههههههههوهبینههههههههده م پرسهههههههیارهڕووی ئههههههههكاتێههههههه  ڕووبهههههههه
 رهمێكهههههی لایسكههههههاڵتهههههدا وهحاڵه کنهههههدێهه لهههههه سهههههتن كههههههبهڵدهاڵمێههههه  ههوا وه؟ ئههههههیههههههتهههههر هه
رگههههها بهههههه ده نگههههههدا ڕهتی دیكههههههحاڵهههههه کنهههههدێهه اڵم لههههههكههههها د بههههههده  یهههههان ئیسههههه ا  و بگهههههره
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 ێكی یهههههههازدهتی كهههههههوڕه. گیسیهههههههاد ناچ هههههههانی باسهههههههی حاڵهههههههوهڕووی   وێرانكردنهههههههدا بكاتهههههههه
 چێتههههههههپێشهههههههتر ده سههههههه  مانههههههه  م كهههههههوڕهی بهههههههاوكی ئههههههههوهكههههههها . پهههههههاش ئههههههههسهههههههااڵن ده
 نهههههههبهنا دهپههههههه بێههههههتد ب یهههههههد تووشههههههی تراومهههههها دهوهڕێتهههههههرگیز ناگهی و ههههههههكهنووسههههههینگه

رگیز د ههههههههههههتراوماییههههههههههه م ڕووداوهدوای ئههههههههههه لهههههههههه 11روونههههههههههی.ی دهوهر شههههههههههیكردنهبهههههههههه
سههههههیاندا ی كهر زمههههههانسهههههههمههههههاڵی وانههههههدا به ( لهههههههdaddy"  ی "بابهههههههوشههههههه  کجههههههارێكی دیهههههه

 بههههه  پیهههههاوه ( ئامههههها هfatherك "بهههههاوك"  رمی وهانێكی  ههههههزمههههه ا بههههههنهڵكو تههههههها د بههههههنهههههه
 یو وشهههههههه ڕیهههههههوهی گ  كههههههههمزییهڕه ی پێگههههههههكههههههههونبوونه تبڵێیههههههه ككهههههههرا. وهده كههههههههونبووه
بوونیههههههدا نائاماده تیحاڵههههههه ی  لهههههههاوك'بههههههی 'و وشههههههه سههههههێكی ئامههههههادهنها بهههههه  كه' تههههههه'بابههههههه

 بێت.  كاربه

بوو: ههههههههه كههههههههر كوڕهسههههههههكی لهههههههووڵی لهییههههههههرروشهههههههوێنبوونی بهههههههاوكی كاریگهبێسه
كهههههردد السهههههاریی ده وهماڵهههههه بهههههوود لههههههغایههههه  ده لوتاب انهههههه رگهههههرتن لهههههه  وهب  م ڵههههههبهههههه

ر گشهههههههتی هههههههههبه و بگهههههههره وهجوواڵیههههههههدهڵی نهگههههههههله وهسههههههه زه دایكیشهههههههی چیتهههههههر بهههههههه
توانی ئازاركێشههههههانی یههههههدهنه می   یههههههدادتاو  هههههههدایكههههههی لههههههه تبڵێیهههههه كوه كههههههرد. رام شههههههی ه

 كرد. تی دهحهناڕه كه انووه ی لهكهییهر ئاماده  ههنانهیشی ببینێتد تهكهكوڕه

 ی پێویسهههههههتی بهههههههههكهههههههههڕوا كو ی كههههههههو ڕایههههههههر ئههههههههسهههههههه دا هاتههههههههینههههههههم بهلهههههههه
 وهرهی شههههههههههههههههیكهوهك ئهههههههههههههههههاڵم وهد بههههههههههههههههه(therapyروونییههههههههههههههههه  ری دهسهههههههههههههههههچاره
 ر  ههههه ی تههههها لههههههبهههههه دایههههههشهههههی نهوهتی ئهزیهههههه  ئهنانههههههداد ته رنجیش سههههههكههههههروونییهده
 .رلاڵهزۆر سههههههه ی گوایهههههههو بیههههههانووهی بكهههههها د بهههههههكهههههههڵی كوڕهم دانیشههههههتندا هههههههاوهكهههههههیه

ری نهههههههیند بک بهههههههه ڵهههههههبن و پهههههههڕ بههههههههده كههههههههكانی كوڕهدا جسهههههههه رنجیسهههههههه كهوهرهشهههههههیكه
وتهههههههههی و ڕه . جووڵههههههههههكهههههههههردووه ربههههههههههرگی بهههههههههاوكی لهو  جسوبههههههههههگهههههههههتده شووكههههههههههڕ

ڕۆیشهههههههتد داهێهههههههزراو ك م دهك مهههههههه چهههههههوو: بههههههههپیاوێههههههه  دهپیره یهیههههههه لهههههههه شكههههههههكوڕه
 كا .ده زۆر ڕ و  بهگتد دهینواندده

 اڵم لههههههدواد بههههههی ونبهههههوونی بهههههاوكی دهبهههههاره سههههه ز لهههههه و  سهههههتهه ب بهههههه كههههههكوڕه
 ی لهههههههوهبههههههوو.   دزینهههههههوو لههههههووڵی هاوشوناسههههههی بههههههاوكی ب داد بهههههههنهههههههئاسههههههتێكی نائاگایا

هههههههه ی  رچاود بههههههههبهههههههه هاتههههههههی بهههههههاوكی دهكههههههههونبوونه یوهك دووپاتكردنههههههههوه لوتاب انهههههههه

 
11ContemporaryGilead Nachmani, “Trauma and Ignorance,”    –31,no. 3 ( July 1, 1995): 423Psychoanalysis 
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 دا باوكههههههههههده وڵیپیاوێهههههههه د هههههههههههك پیرهرگی بههههههههاوكی و ڕێكردنهههههههههی وهپ شههههههههینی جسوبهههههههههه
اڵم بینهههههراد بههههههده پێهههههوه یم كیی  ههههههتاد نیشهههههانهرهسهههههه بكههههها . لهههههه سهههههتهرجهی بهكههههههغایبه
  ح هههههههەز و . بهههههههركهههههههگوناحیشههههههی تیهههههها ده سههههههتكردن بهههههههڕاوك  و ههزوویههههههی دڵههههههه بههههههه
عا  کنههههههدین سههههههچه زۆر جههههههاروه. بههههههاوكی بكاتههههههه جیهههههها نتازیا و والیهههههه  لێهههههه ه ههههههیتههههههوانی ده
ن ڕێهههههی گ ههههههده بهههههه ی بهههههاوكیوهسهههههت بهههههوو لههههههش پهكههههههكهههههردد كوڕهك كهههههاری دهریهسههههههله
   شبهههههههاوكی نهههههههه نگههههههههكهههههههرد ڕهی دهوهنتازیای ئهههههههه هههههههه زۆر جهههههههارمههههههها د  وێتهههههههههكهده

. كاتێههههه  بهههههاوكی وهمههههها  ب ێنێتهههههه كی زیهههههاتر لههههههیههههههبێهههههت ماوه ش ناچهههههاروێت و ب یههههههبكهههههه
هاتبێههههههت و  دیی بهههههههكهی  واسههههههتهوهرانی بههههههوو لهههههههتووشههههههی نیگههههههه كهههههههبههههههوود كوڕه ون

 وونی باوكی. ونب ه ی بووبێته

تای رهسههههههههههههه لههههههههههههه كههههههههههههه"كوڕه كهروونشههههههههههههیكارهنجامگیریی دهرهپێی بهههههههههههههبههههههههههههه
رچی كهههههههههرد. گههههههههههتبار دهتنكارێ   ههههههههه ی ت مههههههههههك كههههههههههدا وهكههههههههههروونییهده رهسههههههههههچاره
هههههههه ی  زۆری بهههههههه اڵم بهههههههه  بهههههههوود بههههههههگونهههههههاك دیهههههههاریكراو و تایبهههههههه سهههههههتكردنی بهههههههههه

ی "ههههههههی  وهر ئههههههههسههههههههی لهكهههههههههههههههه ی پێداگرییه ها بههههههههروهل اندد هههههههههیسههههههههده وهنك ڵییهههههههه
د سهههههێ  نییههههههههههههی  كه و  پێویسهههههتی بههههههگهههههیده وهڵكێشهههههانه  هه . بههههههكی" نییههههههپێویسهههههتییه

 12."س نییهستی كه. موحتاجی ده  یهربهواو سههێز و ته  ی به

داد كههههههههههههههههروونییههد وهرنجڕاكێشهههههههههههههههی شهههههههههههههههیكردنه تێكی سهوهسهههههههههههههههاته لهههههههههههههههه
 كهالجهسههههههههه نهێنههههههههی  ههههههههواردن لههههههههه بههههههههه م كههههههههوڕهدا ئههههههههه رنجیسههههههههه كهروونشههههههههكارهده
ی بههههههدا . كهههههههكوڕه نههههههان بههههههه دایكههههههی بیههههههری چههههههووه یزانیهههههه كهروونشههههههیكارهدزێههههههت. دهده

نهههههههها  پیهههههههها د ددانههههههههیوهبكاتههههههههه ڕوون كهلهسهههههههههدایكههههههههی كههههههههرد مه كههههههههاتێكی  داوای لههههههههه
لی ونبههههههههوونی حههههههههه ك لهههههههههك سههههههههزایهوه دی بههههههههدا كهههههههههڕهكو  نههههههههان بههههههههه یویسههههههههتووهنه

كههههههردد ی دهكهههههههی كوڕهل مههههههه كهرهاتهسهههههههپههههههای به نهێنههههههی لههههههه وی  بهههههههی. ئهههههههكهههههههمێرده
وێههههههت ده ی  هههههه شكهههههههی كوڕهی هێنههههههدهكهههههههكههههههرد مێردهده سههههههتیهه زۆر جههههههار چونكههههههه

 ناوێت.  وی   شئه

ئهههههههها   شههههههههیكاریی  كردووهنههههههههه وهباسههههههههی لههههههههه روونشههههههههیكارهم دهرچی ئهههههههههگههههههههه
اڵم یهههههان نهههههاد بهههههه وهپهههههێ  یهههههان ئههههها   دواجهههههار بهههههاوكی دۆزرایهههههه چههههه ن چهههههووه كهههههههڕكو 

 ین كههههههكههههههده دیی ج راوجههههه ری نكههههه ڵی بههههههنهههههدین شهههههێوهدا چهم چیرۆكهههههههێشهههههتاش لهههههه
 

12Nachmani, “Trauma and Ignorance,” 435.  
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كرێهههههههت ده میانكههههههههگێهههههههڕن. یهكاندا دهسهههههههییهنێوكه ندییههههههههیوهپه ری لههههههههوهههههههههڕۆڵێكهههههههی جه
 وای كردبێههههههت یههههههان لههههههه وهسههههههتهبهمه ڕاسههههههتی  هههههه ی بهههههههر بهگههههههه ئه كهههههههباوكهونبههههههوونی 

كی تونههههههدی یهك شههههههێوهكرابێههههههت( وه سههههههتدار وێنههههههابهشههههههتێكی مه بههههههه داكهههههههیاڵی كوڕه ههههههه
موو هههههههههههه دا و  ر چاویههههههههههان البهههههههههههبكرێههههههههههت:  هههههههههه ی له ی درككهههههههههههالنههههههههههانی  ێزانهوه
. وهكردنهههههههه تهههههههیش ڕهم جههههههه رهو بهههههههه ی گهههههههرتن  بهههههههڕین. نادیهههههههدهگههههههههكی لهندییههههههههیوهپه

كارهێنانی ر بهههههههسهههههههله یی و پێههههههداگریكههههههه  كوڕهگهههههههبڕین لهلسههههههه دایكههههههی بههههههه میههههههاندووه
 كهههههههتیی ڕووداوهیهههههههیچ رگیربههههههوون بهههههههده د  هههههه ی لههههههه]"جیاتی "بابهههههههلههههههه]ی "بههههههاوك" وشههههههه

"ههههههههی كهههههههرد. و "بابه كههههههههكانی نێهههههههوان كوڕهعاتیفییهههههههه لینكهههههههه داد هاوكههههههها  نكههههههه ڵی لهههههههه ال
كهههههرد  رام شكتریان  هههههه  یانهههههدا یهههههه دۆ هههههی پڕئهههههازاری لهههههه كههههههمیاند دایههههه  و كوڕهسهههههێیه

ی كههههههههكوڕه یههههههههو ڕادهتههههههها ئهههههههه كههههههههدایكه -كهههههههدیان دا  بههههههها بڵێهههههههێن سهههههههزای یهنانههههههههته–
 ش كاتێههههه  لههههههكههههههچهههههوو  ههههواردنی پههههه  بهههههدا . كوڕهر بیهههههری دهههههههه كهههههه دپشههههتگو   سهههههت

 بگرێت".  یویست دایكی "نادیدهوو"د دهبده و ما  "ون لوتای انه

تی پشهههههههت ونبهههههههوونی لی ههههههههحه دا كههههههههیههههههههردهوبهموو بێنهم هههههههههناوی ئههههههههههههههههه لهههههههه
كردد دهكتر نههههههكانی یههههههسهههههتهگیهههههرا و دایههههه  و كهههههوڕی  حسهههههێبیان بههههه  ههده بهههههاوك نادیهههههده

ماڵهههههههدا  لهههههههه كههههههههویسهههههههتی بهههههههوو. كاتێههههههه  كوڕهوداڵی ددان یانهههههههان و   شهعهههههههه كههههههههكوڕه
 ربههههههههكانی بهههههههاوكی لهد جسههههههههوههیهههههههدزیده لوتاب انهههههههه زانهههههههدد  ههههههه ی لههههههههبهیاسهههههههاكانی ده

ی ڕێگههههههه اسههههههتیدا بهههههههڕوا لهدزید ئهههههههی دهكهروونشههههههیكاره   ههههههورادنی دهنانهههههههكههههههردد تهده
 كهروونشههههههههیكارهشههههههههی الی دهمهئه  تانهكههههههههردد   شههههههههبههاناچوونی ده هههههههه ی داوای بههههههههه

 . وهدۆزییه

موو شههههههههههی گرنگههههههههههی ههههههههههههرام شههههههههههكران دوو بهرام شههههههههههكردن و  ه ه رایهئاشههههههههههك
   ههههههودی گهههههههنههههههدی ان لهیوهپه بههههههه ندكی دیكهههههههندییهههههههیوهر پهشهههههه ێ د یههههههان ههههههههعه جهههههه ره

ی ئاننهههههها كهههههههتهحاڵه كههههههدا بههههههاس لهههههههجێیه روونشههههههیكار لهههههههری ده  یشهههههه اندا. ڕوس ئی بههههههه
د ب یهههههههه كهههههههراوه رام شم  ههههههههرههههههههههد و  دایهههههههم كهههههههردده سهههههههتیهه م  ان ههههههههكههههههها د ئههههههههده

الی پزیشهههههههكێ  و  چهههههههووهید دهكههههههههڕا بههههههه  ناكهههههههامی و ك  انهگههههههههدوای ڕێ ارێكهههههههدا دهبهههههههه
سههههههێ  دا كهده وڵیحاڵێكههههههدا هههههههه لههههههه 13الی پزیشههههههكێكی تههههههر. چههههههووهبرد دهدهی نههههههههێنههههههده

ر سهههههه وهیویسهههههت پزیشهههههكێكی پرۆ یشهههههنا  بدۆزێتههههههده وهدڵههههههو لهههههه  وهئهههههاوڕی لههههه  بداتهههههه
 

13emporaryContRuth R. Imber, “Clinical Notes on Masochism,”    Psychoanalysis 31, no. 4 (October 1995): 

581–89. 
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ر ی ههههههههكهاڵم ڕاسههههههتییهد بهههههههوهتسێتهههههههبههههههدا  چیتههههههر نه یتییارمههههههه دربكهههههها ی دهكههههههه انه لههههههه
ی پێویسههههههت الی پزیشههههههكێ  ڕاده   بهههههههلههههههه بههههههوود چونكههههههه م كههههههاره هههههه ی ڕێگههههههری ئههههههه

 یشههههههت. كاتێهههههه  ئاننهههههها دڵههههههی بهههههههڕۆ كێكی تههههههر دهبهههههه  یههههههه وهكێكیانهههههههیه و لههههههه وهمایهههههههدهنه
د كانی دیكههههههههدیسههههههههبه رهسههههههههچاره كهههههههرده ڕووی رهبههههههههرهناد بهكسههههههههبهههههههاو دانه پزیشهههههههكی

تههههههههها  وهرزیئا نینههههههههههو ده' homoeopaths' د لههههههههههوهكاتههههههههههما تالینهتێ  نههههههههههههههههههههی  شههههههههه
د هانههههههای بههههههڕهوزه ڕانهههههههم گهدوای ئههههههه كانی پههههههارێزی  هههههه راكی. لهههههههپسهههههه  ڕه ڕووكردنههههههه

د وهبدۆزێهههههههته یكهههههههبهههههه  ك  انهویادا ڕێ ارێهههههه  یوسههههههت لهههههههروونشههههههیكاری بههههههردد دهبهههههه  ده
ی پرۆسههههههههه ر بهههههههههتهههههههها بههههههههه وههیمیسههههههههڵهدههههههههههی  شههههههههتێ  نه لههههههههه وهاڵم دیسههههههههانهبههههههههه

 ق پێوییستی پ  بوو. هه ی بهو گ ڕانهبگرێت  ئه كهگ ڕانكارییه

كههههههههرد یی دهدا گسهههههههههكهروونشههههههههیكاره  دهگهههههههههكان لهمیههههههههانی دانیشههههههههتنه ئاننهههههههها لههههههههه
كهههههرد كاتێههههه  شهههههووبرا سهههههتی ده: ههكهههههراوه رام شنهههههدین ال  ههههههچه  یانیهههههدا لهههههه ی لههههههوهلهههههه

و  حا د غیههههههرهرهههههههه سههههههت. به ویان پشههههههتگو ی مناڵیههههههان بههههههوود چیتههههههر ئهههههههكهرهو هاوسههههههه
یشههههههی كهوپێگهكو پسهڵبههههههه دكرددهی نهههههههكهههههههورهی  ێزانههههههه گها ئاراسههههههتهنهی تهههههههكهههههههییهئیره
یامی عهههههههه ر لههههههههبهههههههوو ههههههههه رێ  الی واك ك چبههههههههننههههههها وه. ئاوهگرتههههههههدا دهڵگکك مهههههههه لهههههههه
ی كههههههندامییهمئهكه د لههههههش بهههههووهموو شهههههت بێبههههههههههههه و لهههههه كهههههراوه رام ش هههههه وهیههههههیتڵێمنا

بابوباپیرانیانهههههدا  واڵتهههههی وان لههههههر ئههههههگههههههبهههههوو ئه پێهههههی وا سهههههت بهههههوود چونكههههههدایكیشهههههی په
وا دایكههههههههی تووشههههههههی شههههههههتی وا ئههههههههه  یاباندباردا نهههههههههنالههههههههه رجێكی هێنههههههههدهلومههههههههههه لههههههههه
 . و نییهلیی ئهرگی دایكید زانی ك ی حهد ڕێ  پێ  مهوهبوو. وێڕای ئهدهنه

 لهههههه میشههههههو  ئاننههههها ههركههههههڕوونهههههی ده بهههههه دروونیهههههداری دهسههههههوتهههههی چارهڕه لهههههه
 وهڕاوكێهههههههدا ئهههههههه  دڵهگههههههههشهههههههی لهكهڵهد شهههههههێوازی مامهسهههههههتدان و هههههههه گری ترسهههههههاوهدهله

الی . ڕۆیشهههههههههتن لهههههههههه وهكهیهتهبهسهههههههههه  اتههههههههههكانی نهموو هێسكههههههههههرگیز هههههههههههههههههههههه بههههههههووه
بهههههههههههه  الی  وهروون زیشههههههههههههكێكهده بهههههههههههه  الی پزیشههههههههههههكێكی تههههههههههههرد لههههههههههههه وهپزیشهههههههههههكێكه

ی وه  پاراسهههههههتن لهههههههه ی: واتهههههههكهسهههههههتراتیژه شهههههههێ  بههههههوو لههههههههروون زیشههههههكێكی تهههههههر بهده
سهههههههت هێڵێت و وا ههی نههههههههكههههههههیهڕاوكێكهههههههرد دڵهزی دهحهههههههه م  نههههههههبهێڵرێهههههههت. ئهههههههه ج بهههههههه
ری ست ێشهههههه هده  هههههه ی میشههههههههه د ب یهههههههوهتهههههههتیههههههان كردووه ههههههوا ڕه و  ڵ كا   هههههههنههههههه
ی وهشههههههههیكردنه ك تاییههههههههداد وازی لههههههههه چههههههههوو. لهههههههههردهده كهههههههههندییهیوهپه كههههههههرد و لهههههههههده
   هێنا. یروونیده
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ناوی هههههههه لههههههه سههههههوبێكتێ  زۆر جههههههارچ ن هههههه نی  وهكاتهههههههڕوونههههههی ده تهههههههم حاڵهئههههههه
پێی رچی بههههههههههه. گهههههههههههوهدۆزێتههههههههههه( ده ویسههههههههههان شههههههههههتندا چێژێكههههههههههی پههههههههههڕ ان  ئازارچه

 ڕا تههههههها ببێتههههههههگههههههههده دوای زانهههههههین و   ناسهههههههیندای  ههههههه ی بێهههههههتد ئاننههههههها بههههههههئیدیعاكهههههههه
كهههههرد تههههها  ههههه ی موو شهههههتێكی دهڕاسهههههتیدا هههههههاڵم لهگههههه ڕینی  یانیهههههداد بهههههه ری لههههههتیهههههدهیارمه
میههههههههانی  رچی دواجههههههههار لههههههههها . گههههههههه ههههههههبرام شههههههههی و  ه وهب اتههههههههه دوور م زانینهههههههههلههههههههه

 سهههههههههتدانی دایكههههههههههدهی لهبارهڕوو لهههههههههه كی گرنگهههههههههی  سهههههههههتهیههههههههههیدا زانیاركهوهشهههههههههیكردنه
م نهههههدیی نێهههههوان ئههههههیوهوڵی پشهههههكیننی پهزیهههههاتر ههههههه وهدا لهههههه اڵم بڕیهههههاریید بههههههكههههههلییهحه

 د بهههههه کربڕینێكهههههی دیهههههده دا   بههههههنهههههه  اكاریجێهێڵهههههران و جهههههه ی لههههههكهو ترسهههههه ڕاسهههههتییه
كههههههرد ده سههههههتد وای ههوه  یههههههه یبههههههاره لههههههه گرنگههههههه م ڕاسههههههتییهههههههه ی  هههههه گێسكردن لههههههه

شههههههی و ڕهئاكامههههههدا تووشههههههی چاره ش لهههههههمهههههههد ئهرام شههههههیان كههههههردووهمووان  ههههههههه گوایههههههه
 كرد.   شویستن(هی ده-مانی     ودبێزی  نه

  

 

 

 

 

 

 

 

 :  رگێڕان ی وه ه رچاو سه 

 

RENATA SALECL (2020) A Passion for Ignorance, Princeton 

university Press, Pp, 96-107. 
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