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  وه ستی ئه به  مهفوآۆ.  یه باوی هه تی و تازه کی تایبه جندایه  ئه و کتبه ئه
مان  زانیاری زیاتر  نییه وه ستی ئه به ، مه وه ی بنووستهی مژووی شت نییه

 ڕابردوودا چ   له تۆمار کراوتر پمان بوکی ڕوونتر یه  شوه بدات  و به
ی ئستا و  رباره  ڕوونترمان دهکی یه وێ ونه یه  ده، وه وانه  پچه  به.ڕوویدا
 فوآۆ.  وه  ئستا بخونته وه  زمانی ڕابردووه وێ به یه ده. بردوو، بدات رانه

.  هی هیچی دی نی والوه  به concept  کۆزانك  له)ییشت (  که وه کاته ڕوونی ده
پی قۆناغ و   ت به سه تی ده یه  میکانیزمی کۆمه ش به و کۆزانه ئه
یی نوی ند  و دووربه رگرتووه ی وه ، مانای تازه کان گۆڕاوه مه رده سه
 . ییه کی کۆمه یه وست و پراوه ی ههی شتر رامبه وست به  هه .گرتووهخۆ به
 خاکی  وێ بگاته یه  دهفوآۆی یژووی شتکانی م نامه گه ی به وه  خوندنه به

 چ   له. وه ته  جیاکراوه-ق عه- ) ندیی هۆشمه (  له) ییشت(  تیدا  سفر که
م  دابدرا؟ و به) ق عه/ هۆش (  کراو له زیندانیی ،النرا ی وهیخاکدا شت

مانی  نه! قیی؟  ناعه،ییند  ناهۆشمه  به،ق ی عه وانه  پچه  شتی بوو به جۆره
  قنی؟ یشتنی عه ی و تگهیژیر

ندگای   به ندکردنیان له  مرۆڤك و به ه ی کۆمه وه  جیاکردنه شتتی به
) گولیی(ی تووشی  وانه ندا ئه کانی نوه ده  سه له. ستی پکرد  ده-دا تیی تایبه

Leprosyنیا  ك ته کران نه ند ده تیدا به ایبهندگای ت  به  و له وه  بوون جیاکرانه
  ش که وه ر ئه به کو له  به وه گرته ك لیان ده خۆش بوون خه ی نه وه ر ئه به له

و  م ئه به. ما دا، گولی نه ی چوارده ده  سه له. ز بوو نیان دزو و ناحه دیمه
ندکردنی  و به  وه  و خ کردنه وه  بۆ دورخستنه ی که الحانه به زل و زه) ندگا به(

  .رگرت ی وه ورکی دیکه گووالن دروستکرابوون، ده
  خرانه س ده  الت و پووت و بکه سانی ناسراو به دا، که ی پازده ده  سه له
  و وه نه  تا دووریان خه درایه یان ده کان پاره  بگانه  و که وه وره شتی گه که

ند  ککی زۆر به دا خه دهڤ ی حه ده  سه له. نکا یهیبردران بۆ کۆلۆن زیاتر ده
یر و  کی سه یه  شوه  بوون به س ر که تاوانباران و شتان و هه  مانه ئه: کران



و  بوو، ئه هه) فیان(ی  وانه  ئه بۆ نموونه{:  فتاریان بکردایه نامۆ ڕه
هنرا،  کران و دوایی وازیان ل ده  ئاگاداری ده وه  ماه ی پشتر له خۆشانه نه
   .ی بکار بوون وانه موو ئه قیر و هه ر و فه سواکهها  روه هه

ئزموون مزنآانی رنایسانز دا   ل هموو''بر لوەی شتیی رام بكرێ،
سیمبلآانی ئم بشداریكردن یبكك ل بهزترین '' .بشدار بوو

ە سرخۆشی ئو بلم سیر ''، Ship of Fools.  بوو''آشتی حپۆالن'
 ب منی ربارووآراینالنالندی ه  Rhineland  نامیش دا ل  و آآانی فل

دەهات خوارێ و بووە سروشی داهنانی آاری ئدەبیی و هونریی زۆر و 
   .زەبند

، دەنران، راودەنران ەدەردەگیران، بكو ل شار وآاتدا شتان ن لم
ران دەست ڕنوە، یان دەدریان پدەدرا ب ئازادیی ل الدكاندا بسوو

  . نكی دوور ل وت فیان بدەنحاجی و بازرگانان تا بیانبن و ل شو
ریچوای نیزام و ئاسایشی گشتی دەوری لمدا هبوو، گرچی خمی 

فوآۆ ئم وەسف جوان .  ل گۆڕێ بوو  exclusionجیاآردنوەو وەدەرنانیش 
دەنووس:  

ی دەآران، و ل شوەی ل برچاوی خك قامچییكاریهبوون   شت" 
..  راوەدوو دەنرانۆ دەری شارب جۆرە گمیآی پشبآ،الساییكردنوەی 

ئاو رادەما، . ئستوورایی تاریك زیاد آردبم ئاو بهای خۆی بۆ ئم 
بۆ باوەی ست دات دەدەدەریاوانیی مرۆڤ . لمش پتر، پاك دەآاتوە

ل ئم ل دەست چارەنووسیی  ؛ ل ئاو دا هر یكی نادیار) قدەر(
 ئوە بۆ دنیای دیی آ .هر سرئاوآوتنك دەش دوایین ب. خۆمان داین

ئوە ل دنیای ترەوە هاتووە آات ل  . شتان ل بلمی حۆالن دا دەچن
گشتی شت ل یك آاتدا لتبوونكی تواوو . بلمآی دادەبزێ
كی رەهایڕبوونپو. تآرووی آی نیوەە، لرینایی جیۆگرافییب ب -

سدەی تنیا شونی شت ل ئاسۆی خمیی وابوو، نیوە خیایی 
 ل ناو آشتییآدا، شت دەدرت ندآردنیب ب ...برەو پدەداا  نوەندیید

 وە، دەست رووبار بآانیزار قۆزار هه ناو دەریا ب تێ دەدرف
. ی ل دەرەوەی هموو شتكو نادنییایرگاآانیانوە،  دەدرت دەست ئ

 كو دیلدی ئئناوق ل یرەڕس گاآاندا، بازادترین و آراوەترینی ر
خاآی بۆی دێ، هروەك ، دوای  ئو ..  .بكۆتاییآانوە بستراوەتوە

 و راستیی نیشتمان ئو .ن هاتووە، نزانراوەئو خاآی لیویشتنی، گ
 نرینای تو بلبب رەیی ت دایوان دوو ون و نین آئایا ...هی ئ

بهایانن آ دەآرێ ل هموو آولتووری رۆژاواییدا ئو ریچوال و ئو 



سردەمكی درژە : هر نب شتك ساغبۆتوە.  هبگرین؟ انشونپی
 [MC, 10-12].""  پكوە بستراونئاوو شتی خونی مرۆڤیی رۆژاواییدا 

 
نیا   ته وانه ئه. قیر سانی بکار و فه سفکی دی بۆ که  وه بوو به) شت(دوایی  

  ی بهی شت و گرفتکی مۆرایش  کو به ندران به ده  گرفتکی ئابووریی دانه به
وست  م هه ڵ ئه گه له.  وه ته  بشاردرایه بوایه نرا و ده یی داده رم و شووره شه

 و  ڤده ی حه ده  سه و ئایدیای شتیش له، مانا )شتی ( ت به باره  سه گۆڕانه
  .ردا هات سه  گۆڕانیان به ژده هه
وان  ئه. ڕان گه دا ده  ناو کۆمه ی لهی ئازاد ندا شتان به کانی نوه ده  سه له
زدا می رینایسان رده  سه له. نران  سانی پیرۆزو نوورانی داده  که ت به نانه ته
دا  وسته م هه انك له، گۆ انستی نووه و زی مرۆڤیاریی وه  هۆی بزووتنه به

 ، )wisdomدانایی ( کۆزانی هیومانیستی  ت گۆڕا بهش) ییپیرۆز ( .ڕوویدا
. ڵ بوو ی کۆمه مژه گه Ironicکی ئایرۆنی  یه وه نگدانه شتی ژیر، ڕه! ییژیر

ی یشت. درکانددە ڕاستییان  کی شاراوه یه  شوه کانی شکسپیر به شته
می  رده دوای رینایسانزدا سه به. دا تی نیشان ده  مرۆڤایه یەیمژ دۆنکیشۆت گه

می  رده وترێ سه  ترادیشنی ئینگلیزدا پی ده  له هات کهکالسیکی 
  دیسکارت  به مه رده م سه کرێ بین ئه ده .–ق   عه–ی یند هۆشمه

Descartes نه دامهست ی رۆژاوایی نوێ ده فه لسه ری فه زر کات ده پ .
قی   عهو ئه. ی نوێ فه لسه  فهکتیکی ی دایله  بناغه ی کرده) گومان(رت دسکا
یزانم  ی ده وه چۆن بزانم ئه. موو شتك  هه کردن له ئامرازك بۆ گومان کرده

ین و  که زموون ده کان ئه  شته وه سته ی هه  ڕگه  له ؟ ئمه زانینکی درووسته
ر بوون؟ بی  واوو شونه ناتهکان خۆیان  سته ر هه گه  ئه ناسین، باشه ده

ی  ت زانیاری وردو باوه نانه ب؟ ته ك نهونك و بۆشا نیا خه جیھان ته
کات؟ دیسکارت  مان فرنه وه یتانی ئه کی شه تییه ماتماتیك، بی بلیمه

 بوونی خۆی  ت به باره  شتکی راست سه  تاکه ی که و ئامانجه  ئه گاته ده
م  ئه. ی وه و ئاکامی بیرکردنه  پرۆسه  له  ئاگاداره  که وه اتهک  بیرده  که یه وه ئه
  :بێ رده یدا ده که  مژووییه  وته ش له نجامه ئه
 Cogito ergo Sum  ) م  من هه وایه  که وه مه که من بیرده.(  

ق  دیسکارت عه. بێ رده ی دسکارت ده رباره رنجکی زۆر گرنگ ده  سهفوآۆ
ی راستی و  رباره موو شت، پرسیارکردن ده  هه کردن لهکاردن بۆ گومان  به

   بۆچوونه  لهتم دیسکار به. موو شت قنتی هه درووستی و عه
ندی   هۆشمه ق و له  عه گومان له:   ناڕوا که و ئاسته ی تا ئه که گوماندارییه

ی  ده  سه،ی کالسیکیدا ده  سه  له دا که  نیشان ده وه ش ئه مه خۆی بکات؟ ئه
کراو و پرسیار  تی گومان لنه سه ترین ده وره  گه ی بوو بهیند  هۆشمه،ق عه



. ست ق بوه ر هزی عه رامبه بوو بش و بتوان به هیچ هزك نه. کراو لنه
، و  ندانه هۆشمهموو بیرکی  ری هه یکهیر کی ڕبه یه تاگه ره  سه ق بوو به عه
ق بۆ  رمی عه هه: ستنیشان کرد  خۆی دهتی بۆ کی تایبهمر  هه م کاره به
جیا ) ق ناعه ( و سنووری خۆی له رز بوو مه ش توانبووب، ده مه ی ئه وه ئه

  . وه بکاته
  

  . وه نگی دایه شدا ره  پراوه  لهزوویی  به  تیئۆرییه وه  بیرکردنه م جۆره  ئه
 Hospital Generalی گشتی  خانه سته ش ساڵ دوای مردنی دسکارت خه شه
کانی دی  شینکردنی شتان و الت و لووتهالن وهو  وه  پاریس بۆ جیاکردنه له
کان  دی پاریسییه  سه ك له وترا یه  ده ،وه رو تاوانکاران کرایه ك سواکه وه
   .رانكنشینال وه
ی و ی دنیای ژیر ی فیزیکیش له  شوه و به) ق ناعه (  شتی بوو به م جۆره به

وشت   ڕه نرا، کۆمه ال نه نیا وه  ته ی بهیم شت به.  وه ندیی جیا کرایه هۆشمه
  ی و لهی پاڵ شت ند خرانه سه  و ناپه عقوڵ و ناژیرانه فتاری نامه و ڕه

وسا  ئهر و بکاران،  م جار سواکه که یه.  وه جیا کرانه) قنی گای عه کۆمه(
 ڵ و حاڵۆکانی ب ماڕ ، گه Homosexualزان  هحك خۆ گرۆیانی دی وه

Vagrantsرخۆشان  و سه.  
  . گۆڕامانای شتیی

  قسه. [ کردن ی ده ی عاقنه  قسه ما که یر نهپی شکس یه مژه  گه و پیاوه شت ئه
یب و   عه  بوو بهتیینا، ئستا ش]. نی  کورد گوته-ڵ منا  یان له بیسه شت  له
  .تی یه شینی کۆمه ی و داوهیم  که  به,عار

نگ کرا،  دهeا، بیرکو زمانی بد ما، به قی نه ر زمانی عه ك هه  نهشتیی
  . وه تی دوور خرایه یه ی و کۆمهیتشینی گ ژ کرا و له) فی نه(ت  دوور ڕه

  .کرد) شت(و ) شتتی(ر  سه ش زیاتر کاری له مه ق له ئاخاوتنی عه
قنی  اعهی ن  نموونه پکردن و کردنی به تك بۆ گاته  بابه-)ت بابه ( کردی به

  .یر کراو  سه-خواستراو و سووك فتاری نه و ڕه
نشینکراو و لدانی ال کان بۆ بینینی شتانی وه انهردانی شتخ سه

  تی پکردنیان بوو به  قامچی یان بینینی داڕزان و سووکایه کان به زیندانییه
  .چوون ك بۆ پخۆشبوون بۆی ده  خه تی که یه زمکی کۆمه به

یان )بثلھام(ی شتانی  خانه سته ردانی خه س سه  که 96،000  لهسای زیاتر 
  .کرد ن ده نده  له له
می  رده می ڕینایسانز و سه رده  نوان سه له)  پچانه(یان ) ییوام رده نابه(م  ئه

   به، )شان داوه (  شتتی بوو به  که وه وته  لکهی نجامه و ئه کی ئهیکالس
  ).نتاوا ( و به) تی سووکایه(



 و  فتاری ژیرانه ڕه ( وه ر ئه رامبه ناسنرا، به) النراو وه(ی ئاوا ی شت که
ی  وه  و بیرکردنه وه وی لکدانه هه.   خۆی درایهیش، شوناس) عقوونه مه
 Workوشتی کار  ك ڕه یدا بوونی هزری وه  هۆی په ڵ بووه  کۆمه  لهقنی عه

ethicی   و ئهناو یاسا  ش خرانه نهما ئه) خالقی ئه(رکی مۆرا 
  . وه کانه هیشارستانی
  . ق  ناعه وو به ب Deviancyییوشت الدانی ڕه

  .  هزکی تازه  بوو به یه  تازه م زانینه  ئه م جۆره به
  . نوانیاندا دروست بوو کی توندوتۆڵ له ندیه پوه
  . وه هنایه م ده رهه کتریان به یه

: ەآی تری شتیی بووشو: راو بوو، ، بدەنگ آی لم ناوەدا ون بووەائو
عقالنییتی دیسكارتی  تیر تۆتالیتا شتیی سپاندنی.شتیی عق خۆی

تی دەآرد هڕەشی ل قمەوی دەس دوورخستنوەی هر شتك  و 
قم عدایكبوونی ئرجی لگرتن وەك مخستنی گوتیی  و پشتگوش ل
  .ن بسردا داباوەخۆمان یان لو آسانی ناوی شتیا

  
کو  به.. بوو وام نه رده ی شتتی به رباره  ده یشتنه  تگه م جۆره م ئه به
  .ش هات کی دیکه هیوامی رده ی دابان و پچان و نا بهشتوو
کی  یه وه بزوتنه ق دا، ی عه ده ی کالسیکی، یان سه ده  کۆتایی سه له

 و  هیالنشینی م وه ئه Reformistsچاکسازان . وت رکه ی دهیچاکساز
  وه وانه الی ئه به.  دانا رییانه ربه  کارکی به ی شتانیان به زیندانیکردنه

  .)خۆشیی نه ( کو جۆرك بوو له بوو، به نه) تاوان(شتی 
ك  ر بکرن، نه سه  چاره خانه سته  خه ب له  شتان ده  بۆیه! هیخۆشی شتی نه

  .تییان پ بکرێ درن و سووکایهکاندا سزا ب  زیندان و شتخانه له
 ژر چاودری  النیشی ڕزگار بوون و خرانه  وه کان له ، شته وه لره

  . وه پزیشکییه
ی، ی زیندان ش له کردنی له ئازادی  بوو له وه نیا گوازتنه  ته نگاوه م هه م ئه به
  . زیندانیکردنی هۆشۆب

  میشه بوو هه  ده بۆیه.  هواو خۆش و ناته قیان نه  عه شتان وا دانران که
ست و پ،   جیاتی زنجیری ده له.  ژر ئاگاداریدا بن چاودری بکرن، له

  .رمان رمانی داو و ده  فه ژر بوو ببنه ده
ی شتی هانگاوکی  کردنه ه م مامه مدا فرۆید ئه هه ی نۆزده ده  کۆتایی سه له

  . برد وه دی بۆ پشه
  . وه همای نگ نه ی هیچی تر بدهیشت

  .ندران کان داده زمانھنانی سایکیاتریسته ختی وه ر ته سه شتان له



ربن، چیرۆکی خۆیان  خۆیان ده. ن ن، باسی خۆیان بکه  بکه دران قسه دههان
  ! وه بگرنه

  .بوو ی خۆی ههیرمان فهیی و ژرشینالن ش وه م ئازادییه م ئه به
کتووری زانست و داخوازی و راپی ست کانیان به کان بوون شته سایکیترسیته

  . دنا  قسه خواستی خۆیان به
  .ك بۆخۆیان کرد نه یان ده کان قسه کان بۆ سایکتیریسته شته
  .درووست بوو) ئاخاوتنكی سایکیاتری ( وه مه له

  .بوو  ستراکتوور و ڕێ و شونی دانراوی خۆی هه ئاخاوتنك که
زانی موو تی فراوان و هه سه ژر ده  خسته ی ده که خۆشه  نه ئاخاوتنك که
  . وه سایکیاتریست

  .ئاشکرا بوو) ت سه ده(و ) زانین(ندی توندوتۆی نوان  شدا پوه لره
ی  )Authoritarian(ار یت سه گای بۆرژوازیی ده ی کۆمه  نموونهفوآۆشدا  لره

  .رخستەد
  .بوو) رونناس هد(دا، سایکیاتری  مارۆی ده ناساند و گه ی ئستا شتی ده وه ئه
  .روونی ی دهغی سا ق بوو به عه
ی   تازهمانای. ردا هات سه گۆڕانی به) ق عه( کۆزانی  وه شدا دیسانه لره
روونساغی  ق و ده  ئستا عه چونکه. کانی بازی دا  مانا کۆنه رگرت و له وه
  .ساندنا کرد و ده  ده وانه  و پچه وه کرده ی خۆیان ساغ دهی شت ر به رامبه به

 جیاوازدا دانران بئوەی آۆگیاندن شتیی ل دوو خانی اعق و 
communicationبوانیاندا هن ل .فۆآۆ دەنووس:  

. شتدا نادوێگڵ  مرۆڤی نودەم لییدا قی نخۆشی عیل دنیای نھن" 
بم جۆرە تاق پیاوی عق شتیی دەدات دەست دآتۆر، ل الیآوە 
 ئبستراآتی universalityآۆبووونی هب ل رگای پوەندییك آ

وە نآی دیكالی ؛ لوەیگای خۆشییر ڵ لآۆم ت دەنگی بپیاوی ش
  ل نیزام، آ بریتیی: رادەگاتعقكی ئبستراآتی هر ئاواوە 

فشاری نادیاری گرۆ، فیزیكی و رەوشتیی،  constraints بربستی  
شت نیی یان راستتر نماوە آ زمانی . اندنخۆگونجپداویستییآانی 

ش بزراندنی . هاوبیی دامقخۆشی عتیی وەك ندەی شآۆتایی س ل
الگۆ و دایلۆگكی بدراومان دەدات، هموو ئو وش هژدەدا، بگی 

 واوە بناتسپاوانزمانی چآ،ر  تیی لو ش قوان عئاخاوتنی ن 
  .  بیرچوونوەوە دنیایناو دەخاتەدرێ،  ئنجام دەرگایانو

   ل بن زمانی عقوە روو دەدا چیی؟آوای ئم بربرەآانییی
دەتوان ربریمان بكات آ بدوای  interrogationل آودا پرسوجۆیك

ی ئو ستوونیی شونپیعق ل ررۆی ئاسۆییآیدا نآوێ، بكو 



وە دەخات بردەم آلتووری ئورووپی آ  هگرێ آ ئدا آاتلنگۆڕە 
و نییآانی، هگای الدانر وداآانی لم وە دادک؟ە خۆینزرم  

  دەتوانین بچین چ هرمكوە آ ن مژووی زانین ب، ن مژوو خۆی ب؟
زنجیرەی هۆشمندانی  راستیی، ن بteleology آ ن ب ئامانجداریی

دیوی  مادام هۆآان خۆیان نرخ و مانایان تنیا لوآۆنترۆڵ آراب،هۆآانوە 
  دابشبوونآ هی؟

 پرسآی سنوورەآانی آلتوورك نك شوناسآی؟هرمك آ بگومان 
(MC, xii-xiii)   

    
  ژوو بری مگستراوەالی فوآۆ ئوە بتیی یداویستی بوونی شوە .پل 

فوآۆ ب یری  :دەچچاآی س بك ب قوە عتیی دەدۆزیتش ،. '''
)(Sheridan, 1981, p15  
  
وشت و   ڕه و جۆره  ئه خا که ریده دا فوآۆ ده یی پشکنینی مژووی شت له
  ن، له داده) شتیی (  قۆناغکی مژوویدا به ڵ له  کۆمه ی که فتاره ڕه

ی  پناسه.. گرێ ن و ڕزی ل ده  ئاسایی داده قۆناغکی مژوویی تردا به
 کاتی  نائاسایی، له) فتاری وشت و ڕه و ڕه-خوو( و ) فتاری ئاسایی ڕه(

  تی به یه فتاری کۆمه ستکردنی ڕه رده جیاوازدا، بۆ ڕکخستن و به
و ) ئاسایی(ی بۆ  ڵ بۆ خۆی، پناسه ی کۆمه ش پتر، پناسه مه له.  هنراوه کار

  : بووه  نه وه  پشه وشتی، له و چاکه) قبووکراو(
،  النراوه ، وه ستنیشان کراوه ، ده وه ته دۆزراوه) ناساز(و ) نائاسایی(م جار  که یه

قنی  ك ئاسایی و عه ی وه که وانه ری پچه رامبه وسا به ، ئه وه ته دوورخراوه
لتووری شتی و  ک ستی عاقن به ق و که  سیستمی عه بۆیه.  ناسندراوه

 کردنی کۆزانی نائاسایی و ناساز و دیاری!  نده  به وه سانی نائاساییه که
.  کار یخاته زرن و ده مه ندی هز داده ، کۆبه وه کی دیکه الیه  له ، که شته
سانی  ر که سه تیان به سه  ده سانی ئاسایین و ژیرن و که  که میشه هه

  . یه دا، هه فام و شت نائاسایی، تکچوو، نه
ن  و زانیارییانه ، ئه مانه  هه              النراوان  وه هست و ده  له  ئمه ش که و زانیارییه ئه
سایکۆلۆجیست باسی شت و . می دنن رهه ین و به کان ده تداره سه  ده که
 و  کات، پۆلیس و دادگا پناسه خۆش  ده دکتۆر باسی نه. کا ق تکچوو ده عه

چی و مناڵ و پاڵ  اوهکان باسی ئاژ سیاسییه.  وه خوننه ی تاوانبار ده ژیاننامه
نگی شت، مناڵ،   ده ئمه. ن که وشت بدان و زمانپیسی ده و پیالنکاران و ڕه

نگی  زگا و ده  ڕیگای ده خۆش، تاوانبارکراو، زیندانیی خۆیان نابیسین له نه
زگای هز  موو ده ری هه سه  بن و له ور و له  ده  پشت و له له. ب  نه وه ته سه ده



   به  که  هن وه  ستراکتووری زانین و بیرکردنه كیش جۆرهت سه و ده
ی  وه نیا بیرکردنه ک ته ا، نهگ ئاگا، یان ب ئا کی سیستیماتیکی به یه شوه
 )ل مگه (ك  وه وڵ  ناو کۆمه ی)تاك(ك  کو وه ن و به که دیاری دهکان  سه که

  .ن که  دهدروستیان
کانی   و ئاخاوتنه ان و زاراوهکارهنانی زم مھنان و به رهه ی به شوه

  : وه ینه کانی شتی بکه یری زاراوه با سه.  یه و دروست کردنه کی ئه ڕگایه
  .دا وری خۆی ده وا و بۆشایی ده  هه  مست له  خرا خرا بهقیژن و ژنك ده

ك ب شت  یه قیقه ر ده  و هه شاندووه ستی لوه  ده  جنۆکه ڕی وایه پیاوك باوه
  .ب ده
   قسه ، نه وه جووته  ده ، نه ق ق مات دانیشتووه کدا ڕهقوژبن   له سک که که
  . و بوا و بدوێست  هه یه شی هه وه رچی توانستی ئه کا، گه ده
  ی؟ که سف ده  چۆن وه وانه ئه

  ؟ یه هه) عاتیفیان(یان یند  گرفتی سۆزبه وانه ئایا ئه
  ؟ واو نییه ئایا مشکیان ته

  ؟ ردیان تووش بووه  ده ك جۆره ان یهمووی ئایا هه
ر زمان  ؟ گه وه ی پناسینه ك خانه  یه یته رسکیان بخه کا هه چ وات لده

سفی   ناتوانین وه ب، ئمه تی نه یه ر کۆزانی کۆمه ب، گه  نه ر وشه ب، گه نه
  .ین  بکه سه م س که ئه
 شتن، یا  مانه ئه: ینب، تا بتوانین ب هه) ییشت(ك  کی وه ب ئایدیایه ده
  .ب شت بن ده

دا  ك خانه یه رسکیان له دات هه مان ده و توانسته  ئه  که یه)شتی(ئایدیای 
) ییشت(ب ئایدیای  ین؟ به ی بکهیراوز ین، په ند بکه ین، به ن بکهپۆل

  .دابنین) ژیری(و ) ق عه(ر  رامبه  به سه و س که ناتوانین ئه
توانین   ده ، ئمه فتاری جیایه ن ڕه  خاوه سه و س که ی ئهسف کردن  وه به
فتاری  ڕه(قنی  ی عه  پناسه  له وه مه و له) فتاری ئاسایی ڕه ( وان له ئه

،  وه ینه ن کهان، جیاییالیان ن توانین وه ده.  وه ینه دوور خه) ئاسایی
  .ین تی باسیان بکه کی تایبه یه شوه به

ندنی  سه ره  بۆ جینۆلۆجی په، بۆ ئرشیف، بۆ مژوو وه ڕته گه فوآۆ ده
کان،   بیره  که وه  بدۆزته و ڕاستییه کان، تا ئه زراوه ئایدیاکان و دامه

  نده وه ین، تا ئهیتی و مژوو یه مكی کۆمه رهه کان، به کان، زانینه کۆزانه
ت  سه نی دهکا  و پویستیه که یهی مژوو کی قۆناغه  که  که ڕاستییان تدایه

  .گرن ده
  ك له  گرۆهانیکی خهی  وه تدا بۆ جیا کردنه ڕه  بنه  له  و کۆزان و بیرانه ئه

  .فتاری ئاسایی درووست بوون ی ڕه وانه  پچه دا به ناو کۆمه



 
  یشتنی ئستا تگه

  
   ی؟یی مژووی شت وه ووسینهی ن یه وره  گه م کاره  چی بوو لهفوآۆستی  به مه
 فوآۆستی  به مه. بوو ژوو، نهك م ی ڕابردوو، وه وه  خوندنهفوآۆ ستی به مه
ی  له گه  و زاراوه و بیر و کۆزان و وشه  ئه کی ئستا ب که خه  بوو به وه ئه

تن و  سه  زمان و دهکی نوان ییه مووی دروستکراوی تکه ئستا باون هه
  .گۆڕ نین  نه ودی به هیچیان ئه

و  ستن به کانمان سنووردارن، پوه  بوو ب ڕوانگه وه  ئهفوآۆستی  به مه
   و له وه ته سه ندی ده  کۆبه ستراون به ان کردوون و بهیی دروست رجانه لومه هه

ش و ڕۆحی مرۆڤدا ئاقار و  ر له سه ت گرتن به سه نجامدا ده ئامانج و ئه
  .. ته سه ی ده ندانه و بیر و کۆبه کی ئه ره ئاکاری سه

  ند و زنجیره کاندنی زنجیر و به  ڕاکشان و ڕاته  بوو به وه  ئهفوآۆستی  هب مه
 و ئاگاداری بکات چۆن خۆی  وه کاتهر به یی، مرۆڤ خهمانای مژوویی شت

ندی نوان زانین و   پوه ی به و بیر و زانینانه ستراوی ئه  دیل و بیر به بته ده
  .بن ت دروست ده سه ده
  ر له کانی دی هه موو بیر و کۆزانه  مانای گۆڕیب، ئیدی ههئاوا) ق عه(ر  گه

) چین(و )  وه ته نه(و ) یاسا(و )  رده روه په(و ) زانین(و ) ت وه ده( تا  وه )خودا(
کانی  پی پداویستییه ی مژوویی داباو، به وه ش موویان به ر هه و هتد، هه

  .ت، دروست بوون سه ده
  لهو ربێ،  ی خۆی دهیی شت وه  ڕبازك بۆ ئه اقهمی نودا ت رده  سه له
 ێ بوو خۆی داب وه  ئهموو داگر و ب سنووری هۆش ڕزگاری ب،  ههتی سه ده

   خۆیدا بژی؟ و له
یانتوانی  سوف ده یله ند و فه رمه ندێ هونه نیا هه  ته مه م چۆن؟ ئه به
 سنوور و  وان له ی ئهیڕۆ  ئکستریم و زده ن که نجامی بده ئه

 و de sade ڤان کۆخ و دی سادفوآۆ. ڕاند په قییان تده کانی عه ندییه رۆخبه
ی  که یهیی شت وانه ک بوو له ش یه نیچه.  وه  دنته  نموونه بهArtaud ئارتۆد
ب، ناتوان   نه  ناویا ئاژاوه  له هیچ مرۆڤ که[    ده نیچه. نگی کرد بده
  ]. بوون ر بھنته ماکه کی سه یه ستره ئه
کان   شته م کاره بن و به رده ی خۆی دهیشت  سووفانه یله  فه نده رمه م هونه ئه
  . وه نه که  دهژوو راوه به
  . وه  خۆیدا بچته  به ق ناچاره ، دنیای عه واوانه  ته و کاره ئه ئاست  له
شون  ق ده  عه  له یشتنی ئمه ی شتتی، تگه یاه ر و خه  هونه م جۆره ئه

  .کا رفراوانتری ده و به



دا بوو  مه رده م سه له!  ستره وی پ ئه شه:  ی ڤان کۆخه تابلۆکه:  مه ی ئه نموونه
ی یزۆفرینی شتۆسروشتی سیکR.D. Lang  النگ : یت سایکیاتریستی سکۆ که

  . وه دۆزیه
 ربینکیەینی درك ناکۆکی سیکیزۆف یه پی النگ، زمانی ئاۆز و به به

  .ری بێ خۆش ناتوان ده  نه  که کی شوندراوه هیی ڕاستی یانهیزانیار
خۆش   نه  که یه ناکۆکه پك رجه لومه ت و هه و حاه  ئهمی رهه ینیا بهرسیکیزۆف

دا نك ناو خزا بوونی مناك له رده روه په:   بۆ نموونه- وه تهدۆز خۆی تدا ده
  مه ئه. نوان باوك و دایكدا تدا ب  قا له مه را و ده  هه میشه  هه که

ڵ اکا و من ت بوو دروست ده رکی، له به وورە، د)کی هیریالیتی(وابوویآی 
 زمان   به شواوه  هیو ریالیتی  ناتوان ئه  چونکه،ب ت ده روونی له دوایی ده

  .ربێ ده
) ییشت(ی  رباره  ده  ئایدییای ئمه خا که ری ده  دهوە مانه موو ئه  هه  لهفوآۆ
وتنکی پویست   پشکه  که ڕ بووه دابانکدا تپهك و  هیوامی رده ند نابه  چه به

  یست بوون بهەویکو پ  به،بوون مژوو نه) تی تمییه حه(و لۆژیکی و 
. بوون نه) عقول مه(ار ی خۆیان هۆش و گۆڕانانه ئه.  وه رج و پشھاته لومه هه
ی شتان، ی ئازاد-تدا سه ی ده اوه پر  هۆی گۆڕان له م بوونه به

 ژر چاودری  رکردنیان، خستیانه سه ندکردنیان، چاره زنجیربه
  . وه هیسایکیاتری

کردن  ه ی مامه سایکۆلۆژی و شوه. بوو  شتکی داباو نه یه و نموونه م ئه به
ندی نوان زانین و   گۆڕانی پوه  لهک یه نیا نموونه خۆشدا ته ڵ نه گه له
ت زانستدا  نانه کانی ئابووری، سۆسیۆلۆجی و ته موو بواره  هه  له  که-ت سه ده

  .دات روو ده
  ندی زانیندا، بازدانك له  گۆڕانكی کۆبه ر جۆره ڵ هه گه  له میشه هه

  .دات دا ڕوو دهت سه ندیی ده کۆبه
ك  ی وهفوآۆ و  وه  دا بوکرایه1961 سای  شتی و شارستانتی له

  .زراند  پاریس دامه ندکی له هبیرم
ی تدا  وره کی گه ، پشبکیه سه ، مونافهنسا ره ی فهیووناکبیرروسا بازاڕی  ئه
یاریی، ستراکتورالیزم، و نر و بووسارت. مابوو ی کۆن باویان نه سته ده.. بوو

یدا و رد. ق بوو بوو موو جیان پ له ر هه کانی مارکیسزم هه  جیاوازه مۆدله
ی  مینه ی زهنرزاند  و لهفوآۆیك، و ئستا تو و سیمیۆت ، بار وه شاندنه وه هه
   بانك لهلفت. ناسی  دریدا و بارتی ده فوآۆ. یدا کرد ، باویان پهق عه

نسی  ره  ڕووناکبیرانی فه  که خانه  قاوه  له  په  که پاریس شونکی بچووکه
 و فوآۆنوان میتۆدی   لکچوون لهت واه  ڕ رچی به م گه به. ن که  تدهڕووی

  .نوت که رده هات زیاتر ده کان تا ده ییهبوو، جیاواز دریدا و بارتا هه



  
  :ی پزیشکی کی ڕوانگه ئارکۆلۆجییه): عیادة(بوونی کلینیك دایك له
  
  . وه ی بوکرده)  دایك بوونی کلینیك له(  کتبی فوآۆدا  1963سای   له
   بهفوآۆوڵ و ماندووبوونی زۆری   هه  له یه ی دیکهک یه ش نموونه م کتبه ئه

یی پاریس  وه ته ی نه  کتبخانه ها رۆژی درژی له نده و چه ئه.  وه باسکارییه
   ژر کاره بخاته) سی ئه( اڵ ی ئۆریجین نامه گه دان به  تا سهنر برد سه به
  ، وه یه که یه) رکۆلۆجی ئه(

 1820 و 1790 نوان  ر پزیشکی کلینیکی له هس له ر کتب  هه یوت که  دهفوآۆ
  رنامه  پی به  بهفوآۆ شدا م کتبه له.  وه رچوو ب خوندوتییه دا ده

ی و یوام رده نابه). ین که  درژی باسی ده  دواتر به که(ی  که ریکۆلۆجییه ئه
دا  م کتبه له.  وه کاته  ڕوون دهکانی زانیندا نده کان و کۆبه  بواره کان له پچانه

 روویدا  مدا پچانکی دیکه هه ی نۆزده ده تای سه ره  سه  له دا که نیشانی ده
پشتر . پزیشکتی کلینیکی خۆش کردی بۆ  پزیشکتی کالسیکی جگه

ی یساغش ه و له خۆشی نه ردو نه  ده  بوو که وه ئامانجی پزیشکی ئه
رنجی  سه) ندی قبه چه(ندی   نوه  خۆی بوو به تهس  خهیش ئستا له. بپارزێ

 و زری نادیاره. کی گرنگ گۆڕا یه  شوه پزیشکی و ئامانجی پزیشکتی به
خۆش بۆ  ی نه وه  ئامانجی گاندنه ی بهیغشسا دیاری له خۆ م گوایه به

)  عیاده( دایك بوونی کلینیك   له به. راگۆڕد) ساغیی(تی ئاسایی  حاه
 زانستکی  ه  کۆمه ش خۆی به وتنه م پشکه به.  زانست و بهی بویپزیشک
 گرتنی  به. لۆجیۆتۆمی، کیمیاو بای نه فیزیۆلۆجی، ئه: ك  گردا وه وه دیکه

)  کان زراوه گای دامه کۆمه( زراودا گای دامه  کۆمه شونی خۆی له
Institutional societyوهی ، پزیشکی و یس سیا ڵ ستراکتووره گه ندی له ی پ

  ر به رامبه  به)نۆرمالیتی( ئاسایی بوون ئایدیای. ست کان به ییه کۆمه
ر  هه.  گرتن وه خۆیه تی به یه ندرووستی مانای سیاسی و کۆمه ئایدیای ته

 ،النرا ا وهasylumدا  شتخانه( ی  زراوه  دامه له) ییشت(ك چۆن  وه
  . وه دا جگای کرایه) کلینیك (  یش لهیغشسا له

ی و یخۆش ی و نهیی و ساغیقل و شت ی مژووی عه وه نگی نووسینهگر
هات  کان نه سوفه یله ریتی فه ك نه  وهفوآۆ   که دایه وه کانیان له زراوه دامه

ی یو ستراکتوور تیئۆری و داڕشتهك پرسکی  نیا وه قی ته تی عه بابه
ش  و، مرۆڤی لهو مرۆڤ خۆی مرۆڤی زیندو ئه.  بکاباس و  وه وانی شیکاته زمانه
کی  ره تی سه  بابه کاته یدا ده که  سنوورداره گییه  زینده  چوارچوه  هۆش، لهو

( کانی  یهی  زانگه نیا ستراکتووره  تهفوآۆ. کانی وه باسی خولیاو شیکردنه
ی و یی و پزیشکیق و شت دروستبوونی ئاخاوتنی عه) کانی هییۆلۆجتیمئیپس



ی و سیستماتیکی قووڵ و فراوان یکی باسکار هی شوه  به ی بۆ ئمهیترسایکیا
. خا رده تیشمان بۆ ده یه وتنی کۆمه کو داینامیکی پشکه  به، وه شی ناکاته

   له  په مژوو دیوارکه.  وام نییه رده وتنکی به خا مژوو پشکه ری ده و ده ئه
 ماناو زۆربی ئو شتانی آمژووی . ییدیوارلن و بۆشایی و ب کون و که
:  هنونووسراو ن، هشتا نه ده ی مرۆڤ ده تی و کۆمه  مرۆڤایه ست به به مه

 ، سزا، وه وساندنه ی، چهیق  دلره،ماع تی، ته ویستی، دایکایه مژووی خۆشه
کان  توانین گۆڕانه  ده  چۆن ئمه.واوی ونن  ته  به  شتانه م جۆره  و ئهخیانت 

نی ز  زۆر الیه ین، که دا تبگه ت و کۆمه سه  ستراکتووری ده له  


