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 دا چەمکً فەوخازیا لە دەروووشیکاري" و "بەهەشج   

 

 ەلیذ عىمەرو

 رێحٕێژەر نە بەغی حٕێژیُۀەی َأەَسی رۆغُگەریی چأز

 

 چکاوە

ٔەک ْأحاٖ چەيکٗ  "ـٗ زُٚٗبەْەغج"حٕێژیُۀەئاضایە چەيکٗ  ئەو ٔحارە

فەَخازیا ٔەرزەگرێج ٔ نۀێػۀە بەرأرززەکرێج بە چەيکٗ فەَخازیا نە 

يەبەضج نە  ،زیارە بەْەغج .الکاٌ(بەحایبەحٗ )الٖ فرۆیس ٔ زەرَٔٔػٛکارىسا

بەْەغخە نە ئٛطاليسا ٔ بەريەبُاٖ کۆيەڵێک ٔێُا ٔ ئایەحٗ زیار نە حێکطخێکٗ ٔەک 

زیُٛٛە ٔ ئایەحەکاٌ حەَٛا ٔەک فاکخێکٗ ڕاگٕزەر ٔ -گۆغەَٛگاکە نێرەزا زەرەقٕرئاَسا. 

ْۀڵسرأە بەْەغج نە ضٛاقە  ،ضەرەَجايٛع نە باضەکەزايەبەضخسار ٔەرگٛرأٌ. 

يرۆیٗ ٔەرگٛرێج. -زیُٛٛەکەٖ زەرکرێج ٔ ٔەک جۆرێک نە فەَخازیاٖ ئایسۆنۆژی

یٛە ٔ ربەرأرزکا-ْێريۆَۆحٛکٗ-كٗبەڵکٕ پخر زٚانەكخٛ ،ر زیاریکرأ َٛەيٛخۆزەکە زۆ

گەر  حۆيارکرزَٗ کۆيەڵێک حێبُٛٛٗ بەرایٛە نەضەر باضٗ بەْەغج ٔ فەَخازیا.

حێسۀە  ْەر نەْەَأٖ ئەَخٗحێسە ٔ  فەَخازیا ئەَخٗ ،بەْەغج حێسەکە بێج

ٔ بەْەغج ٔەک بەْەغج زەيێُێخۀە بەاڵو  ضەَخێس)حێٓەڵکێع(یع زرٔٔضخسەبێج

ئاياَجٗ باضەکە ئۀەیە  .ٔەک فەَخازیایەکٗ زەيُٛٗ ٔ ضٕبێکخٛڤ ٔ ئارەزٔٔضاز

بەْەغج بکاحۀە بە فەَخازیایەکٗ زەيُٛٗ ٔ ٔەک پێسأیطخٛٛەکٗ زەرَٔٔٗ بٛبُٛێج حا 

 ڕاگرێج.زٔٔبکاث ٔ ئابٕریٗ زەرَٔٔٛٗ ذۆٖ ەرخٗ يطٕڵًاٌ بخٕاَێج پخر ٔ پخر ئاضٕبێک

فەَخازیاظ ْەرٔا بەضازەیٗ بەياَاٖ ذەیاڵٗ َایەث ٔ پێگەیەکٗ گرَگخر بە باضەکە 

بۆیە باضەکە پەیٕەَسیٛەکٗ ڕاضخۀذۆٖ بە باضٗ ئەحایٛسيٗ بأۀە َٛە  زەبەذػێج.

کە زەیاَۀێج غخگەنٗ ذەیاڵٗ ٔ فەَخازٖ ٔەک غخاَٗ َازرٔٔضج ٔ ٔەًْٗ 

 بەغێکە نە ٔاقٛع.  بُاضێٍُ. نە زەرَٔٔػٛکاریٛسا ٔەْى ذۆٖ

 زەرَٔٔػٛکارٖ ،فەَخازیا ،بەْەغج: وشە سەرەکییەکان
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 بەهەشج؟

. ضًٛبٕڵٗ ذۆغٗ ٔ پازاغخە ە کە-ْأحا ٔ ْأنفٗ زارأەٖ زۆزەخ ،بەْەغج

بەر نە ئٛطاليٛع ْەبٕٔە ٔ جێٛەک بٕٔە بۆ پازاغخٗ  ،بەْەغج ٔەک بٛرۆکەیەک

باضٗ ڕۆژٖ زٔایٗ کرزٔٔە زیُٗ زەرزەغج  ،ضاڵ بەر نە يەضٛح ٠٠١١»چاکەکاراٌ. 

 ،نە زياَٗ کٕرزیٛسا (1)«ٔ باضٗ ئاحەغگا)زۆزەخ( ٔ پریسێص)بەْەغج(ـٗ کرزٔٔە

نەڕٖٔٔ  ،"بەْەغج"»زۀحرێج.  ٛػٗ پێبەْەغج ٔ فٛرزۀش ٔ جەَەح

 ،باغخر ،ئاڤێطخایٗ کە بە ياَاٖ ذۆغخر ڕیػەٖ زەچێخۀە ضەرزياَۀاَٛٛۀە 

بە ياَاٖ جێٛەکٗ جەَەث ٔ باغاث(.  ،ذٕنس ٔ َەيرٖ ،زێج)فٛرزۀشجٛٓاَێکٗ باغخر 

حێٛسا بۆ ْەحاْەحایە  يرزٌپاظ نەکە چاکەکاراٌ ٔ ڕازأە زێج  زۆرٔزەبەَس ،ئأْٔۀا ذۆظ

کە يٛسیۆيٗ گەیاَسَٗ زیُٗ ئٛطالو بٕٔە بە  ،نە زياَٗ عەرەبٛٛسا (.2)«زەيێُُۀە

بۆ بەْەغج زۆر ٔەضفٗ بەغەکٗ ٔ گػخەکی ٔ َأٖ جۆرأجۆرٖ ْەیە ٔەک:  ،کٕرز

عازەحەٌ  ،نە زياَٗ ئُٛگڵٛسیٛػسا اند. ،انغرفت ،زارانقرار ،زارانًخقٍٛ ،زاراضالو

نەڕٖٔٔ غٕێٍ ٔ ـٗ بۆ بەکارزەْێُرێج کە heavensیاٌ  Heavenٔغەگەنٗ ٔەک 

 .(3)بە جێگەیەکٗ بڵُسٖ ئاضًاَٗ ،حۆپۆنۆژیٛۀە بە غٕێُٗ بەرز ٔ بەریٍ زۀحرێج

-کە ْەر جەَەث ،Jannahْأکاث ٔغە حایبەحە ئٛطاليٛٛەکاَٛػٗ بۆ بەکارزێج ٔەک 

 ،غٕێُێکٗ ذۆغە ،ٔ بەپێٗ نۆژیکٗ زیُٗۆکۀە ڕنەڕٖٔٔ پێکٓاحە ٔ َأەبەْەغج ـە. 

بەْەغج ژیاَێکٗ ْەرياٌ ٔ ْەحاْەحایٗ بۆ بأەڕزاراٌ حٛایە.  ،ضسا ٔ عەزابٗ حٛا َٛە

ٔاَەٖ غایطخەٖ ئۀ جێٛەٌ ٔ نە ٔرزەکارٖ ٔ ئەنە کۆزا پازاغخێکٗ ئهْٕٛٛە بۆ 

بەغٛػسا نە کۆيەڵێک ٔێُا ٔ ضٛفەث پێکٓاحٕٔە کە ٔەک ًََٕەیەکٗ پەضخێُرأ ئاياژە 

 بە کٕيەڵێکٛاٌ زەکەیٍ.

رِي َجنَات ْ يُْدِخْلُْ َوَرُسوَلُْ اّلَلَْ يُِطعِْ َوَمنْْ» نە قٕرئاَسا ْاحٕٔە:  ِِتَا ِمنْْ ََتْ َْوَمنْْ اْْلَْْنَارُْ ََتْ بْهُْ يََتَولَْ ۖ  : ٔاحە. (٠١: انفخح)َأِلميًا عََذابًْ يَُعّذِ

 یکاَ باذّ  راحّی زِ ۀرەگ ی، ذٕا...بکاث ی کّ رِ يبّ غّێٔ پ ذٕا یرزار رياَبّ فّ  ی ِٔ ئّ

ظ  ضّ ٔ کّ ، ئّٔاثڕ زِ اَساٛکاَ غکّۆذج ٔ ک زرِ رێژ بّ ٔٔبارڕْا  َسِ چّ  کّ  ِٔ غخّ ّْ بّ

ە َٕٛەٖ ئەي .(4)«زاث زِ یٔ ئازار عێئ بّ یضسا  ٔرِ گّ یذٕا کاثڵ پػج ّْ  کّ

"باخ نە ٔەضفٗ بەْەغخسا زەْێُرێخۀە. زۆر بٛطخرأاَەیە کە  ئایەحەنۀ  ئایەحەکەیە ٔ

بەرزۀايبٌٕٔ.  ْێًاٌ بۆ ژیاَۀە ٔ پػٕٔ ٔغأەضفٗ ضەرەحایٗ بەْەغخٍ ٔ  ،"ٔ ئأ

بەڵکٕ زۆر ضٛفەحٗ پػٕٔزەراَەٖ حریػٗ  ،ْەر ئأ ٔ باخ َٛە بەپێٗ قٕرئاٌ بەْەغج

ا يَْشتَُهونَ َوأَْمدَْدنَاهُْم بِفَاِكَهٍة )»نەذۆگرحٕٔە.  يَتَنَاَزعُوَن ِفيَها َكأًْسا ََل لَْغٌو فِيَها َوََل  ؛َولَْحٍم ِممَّ

ٔ گۆغخێك بێج   ر يِٕٛ ّْ  زٚاٌ نّ ٔاو حّ رزِ : بّۀاح (٢٢-٢٢:انطٕر( )تَأْثِيمٌ 

جار بۆ َۆغٍ، جار راب زِ حٛسا غّ حاٚبّ كاضٗ  نّ  ِّٔ ٛرۆغٛزڵ ٍٚ؛ بّ كّ غٛاَسِ پێػكّ

                                                           
1
 ايپد یکيبهشت, و.  

2
 ەفق کىيبهشت در قرآن, و  

3
 Heaven,wiki 

4
 شت هە بە یكانەييشۆخ.  
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ٔ حأاَباركرزَٗ  فخارٖ َاغٛرٍٚ ٔ گَٕاِِ ڕ  ضێٍُ، زٔٔر نّ كخرٖ زِ ّٚ ذۆغٗ نّ

يرۆڤ ْەر زٔٔ بە ذۆغخریٍ ذۆراک ٔ نێرەزا بەْەغج ئۀ جێگەیەغە کە  .(5)«كخر ّٚ

ْەر بەو ذسيەحکرزَاَۀە  ،کەغٗ بەْەغج پێٕیطخٛٛەکاَٗ پڕزەکرێُۀە. ،ذٕارزَۀە

اٌ)نە گۆغەَٛگایەکٗ َێراَۀە( زەضخٛاٌ بە ژَاَٗ گَٕجأ ٔ ەکَأەضخێج ٔ بەْەغخٛ

:  ٔاحّ) . ٨٤-٨٤الصافات :).(َكأَنَُّهنَّ بَْيٌض َمْكنُون ٨٤َوِعْندَهُْم قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعيٌن ) پڕنەزەث زەگاث:

ضٗ حر  اَٛاٌ چأ بۆ كّر ْأضّ  نّ  ظ زاَٛػخٌٕٔ، جگّ ٗ چأگّیحۆر  ِٔ َٛػخٛاَّ حّ  نّ

ضخٗ نێ  ش زِ ٌ )كّ كرأ ٔ غارأِٖ كٕاڵٖٔ پاك ڵێٗ ْێهكّ ر زِ ّْ ؛ڵُابڕٌ ّْ

بەحایبەث بۆ ئۀاَەٖ نەَأ  ،ٔەضفەکاَٗ بەْەغج بۆ ْەيٕاٌ ڕٍَٔٔ (.6)زأٌ َّ

 ،بەْەغج َەک ْەر نەزەحٗ يرۆیٗ ٔ َايرۆیٗ ،کەنخٕرٖ ئٛطاليٛٛسا ژیأٌ. بۆًََٕە

 ،بەڵکٕ فریػخەکاَٛع پێٗ حێسەذەٌ ٔ ضاڵٔ بۆ َٛػخەجێبٕٔاَٗ ئۀێ زەَێرٌ. یاٌ

 ،َە ذۆرٖ ضٕحێُەر زەبٍُٛ ٔ َە ضەرياٖ ڕەقکەرۀەظ ،جهکەکاَٛاٌ نە ئأریػًە

ئەياَە ٔەضفە بەغەکٗ  ئأەکاَٗ َاگەَێج ٔ يٕٛەکاَٛػٗ ْەرزەو بەرزەضخە.یاذٕز 

ٔ کۆَکرێخٛٛەکاَٗ بەْەغخٍ ٔ نە ئاضخٗ زیکەزا ئەرگۆيێُخٗ کەاليٗ ٔ حٛۆنۆژٖ 

ٔەک غٕێُێکٗ حەرفٗ ٔ زەقأزەق ٔەرَەگٛرێج. زەرْەق بە بەْەغج ْێُرأەحۀە حا 

. َاياَۀێج زۆر زٔاٖ ئەو (7)«بەْەغج نە زەرۀەٖ غٕێٍ ٔ کاحۀەیە» ،بۆًََٕە

حەَٛا نە حۀەرٖ فەَخازیاکەزا بۆ يەبەضخٗ باضەکەياٌ زێُٛۀە  ،ُخە بکۀیٍئەرگۆيێ

بەْەغج گەرچٗ حەفطٛرٖ جٛاجٛاٖ نەالیەٌ زاَایاٌ ٔ ضەرٖ ٔ جێٗ زەْێڵٍٛ. 

بەاڵو ئۀ  ،ڕەْەَسٖ غٕێُەکٗ زازەياڵرێجحەئٕیهکاراَۀە بۆ کرأە ٔ زۆرجار نە 

ٔەضفاَەٖ بۆ بەْەغج کرأٌ ٔ الٖ بأەڕزارٖ ئاضایٗ ْەیە ْەئٕ ٔەضفٗ 

 «يعراج» ،«كرضٙ» ،«عرظ» ،«انًأٔ٘ تجُ»، «ضسرة انًُخٓٙ»غٕێًُەَسٌ ٔەک: 

پهەکاَٗ »بۆیە  ،پهە ٔ يەقايٗ جٛاجٛاٌ ،زۆرجار ئەو غٕێُاَە (.8)«انًهكٕث»ٔ 

 ،زارانطالو ،فرزٔش ،ٔەک طٕبٗجٛاٖ ابەْەغج نە قٕرئاَسا نەڕێٗ َأٖ جٛ

جُتانًأٖٔ ٔ ...ـۀە ٔەضفکرأە. َٛعًەحە جەضخەیٗ ٔ ڕۆحٛٛەکاَٗ بەْەغج زۆرٌ 

ئۀیع ٔەکٕ باذەکاٌ ٔ کۆغکەکاٌ ٔ ئۀ ڕٔٔباراَەٖ غٛر ٔ  ،بۆ بەْەغخٛٛەکاٌ

(. 9)«ْأڕێٗ باظ ٔ ... ،ضٕڵح ٔ ضەفا ،ْأضەرٖ پاک ،ْەَگٕیُٛاٌ نێ زەڕژێج

ٔاحە ْێُسە غخٗ زۆرجار گرێسرأە بە کۆيەڵێک ضٛفەحٗ چەَسایەحٛٛۀە.   ،بەْەغج

بەاڵو ئەياَەظ زەچُە ذاَەٖ ٔەضفە  خس.ْنێٛە ٔ فاڵَە جۆر َٛعًەحٗ نێٛە ٔ 

بەغەکٛٛەکاَۀە ٔ بەْەغج ذۆٖ نە کۆزا ئایسیایەکٗ چۆَایەحٗ ٔ گػخەکٛٛە. 

ئۀەٖ ٔێُاَاکرێج نۀێ  ،بەْەغج زەبەضخێج بە يەحاڵۀەبۆیەغە ئٛطالو ذۆٖ 

يْ نها مهزِيد  زا ْاحٕٔە: ”ق“ـٗ ضٕرەحٗ ٢٣ْەیە. نە ئایەحٗ  ُم مَّا يهشهاُءونه ِفيهها وهلهده نێرەزا ْەو . َله

ْێػخاظ ْەر زٚاحرياٌ  ،ْەرچٛٛاٌ بٕێج ْەیە"چەَسایەحٗ ْەیە ٔ ْەو چۆَایەحٛٛع: 

ٔ  ،ْەئٕ چۆَایەحٛٛەک ج بٕێج ْەیە نە ذەیاڵگەٖ بأەڕزارێکسا گەیػخُە بە. چٛ”ەالٚ

                                                           
5
 هەمان سەرچاوە 

6
 ەمان سەرچاوەه 

7
 پێشوو, ويکى فقە.  

8
 هەمان.  

9
 …و دوزخ در بررسى تصوير بهشت.  
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بۆیە ْەرزٔٔ زیٕە نە بڕ ٔ چەَسایەحٗ. بەئاغکرا گٕزارغخە  ""زیاحریػًاٌ ْەیە

نێرەزا کۆزەبُۀە ٔ پێٕیطخًاٌ بۀ ْەئٕە ٔرزەکاریٛەٖ حر  ،ٔەضفٛٛەکەٖ بەْەغج

 ئایەحٗ بۆ حەرذاَکرأە. ٢١١َابێج کە زیاز نە 

ْەَسێ  ،فەرئٕزە)حەزیص( َاضرأە َەغسا کە کۆکرأەحۀە ٔ بەاخە زارەکٛٛطنۀ حێک

ٛەكاٌ نەگەڵ ئۀ ْەئٕ یحۆر» ڕەْەَسٖ ٔەضفکاریٗ زیکەٖ بەْەغج زەبُُٛٛۀە.

 ەٖ كە ْەیاَە زەَگٛػٛاٌ ذۆغە ٔ گۆراَٗ بۆ ْأضەرەكاَٛاٌ زەڵێٍٛجٕاَٛ

إن أزواج أهل الجىت لیغىیه أزواجهه بأحسه  ج:زەفەريٕێ ...ذٕاپێغەيبەرٖ .

وحه الخیراث حسان ، أزواج قىم  : قط ، إن مما يغىیهأصىاث ما سمعها أحذ 

كرام ، يىظرن بقرة أعیان ، و إن مما يغىیه : وحه الخالذاث فال يمخىه ، وحه 

: ٔاحە .84/  2صحٛح انجايع : ((  ]اآلمىاث فال يخفىه ، وحه المقیماث فال يظعىه

زەَگێك كە  ەكاٌ گۆراَٗ زەڵێٍ بۆ ْأضەرەكاَٛاٌ بە ذۆغخریٍٛذێساَٗ بەْەغخٛ

َەبٛطخرابێج، زەڵێٍ: ئێًە ئافرەحٗ جٕاَٗ باغٍٛ، ذێساَٗ قۀيێكٗ بەڕێسیٍ،  ْەرگٛس

بە بٛهبٛهەٖ چأاٌ ضەیر زەكەٌ، ٔ نۀەٖ كە زەیڵێٍ: ئێًە َەيریٍ ٔ َايریٍ، ئێًە 

ٛەكەیاٌ ٛبەاڵو گۆراَ .ُاكەیٍ، ئێًە ئێرە جێگاياَە ٔ كۆچضەاليەحٍٛ ٔ َاحرضٍٛ

. حەَٓا حەضبٛحكرزٌ ٔ ضٕپاضكرزَٗ ذٕایە بەڵكٕ يۆضٛقاٖ نەگەڵسا َٛە

و عىذ ما مه عبذ يذخل الجىت إال و يجلس عىذ رأسه  حٗ:فەرئٕیە ر...پێغەيبە

، يغىیاوه بأحسه صىث سمعه االوس و الجه و هرجلیه ثىخان مه الحىر العی

َٙ فٙ انكبٛر ) أذرجّ انطبرا (( لیس بمسمار شیطان ولكه بخحمیذ هللا و حسبیحه

 ،َأاذُٗ بەْەغجٔێُا ٔ زیارە فەرئٕزە زۆرە نەضەر  (.10)»طٍ( بإضُاز ح 4844

ئٛسٖ نە  ،ئەيەٖ ضەرۀە کۆکەرۀەٖ زۆر ڕەْەَسٖ غارأەٖ ئۀ َأاذُەیەبەاڵو 

نە ْەئٕ ڕٔٔۀەکاَۀە ْۀڵێکە بۆ  ،بەْەغج .چٛەحٛٛۀە بٛگرە حا زەگاحە چۆَٛەحٗ

کێػاَٗ ٔێُەیەکٗ پڕ ٔ پێرفێکج حا کەضٗ بأەڕزار بەرۀ يهکەچٛٗ ذٕزا ببسٔێُێج. 

چێژەکاٌ بە پهەٖ یەک فٛسیکٗ ٔ  غخێکە ْأغێٕەٖ چێژ بەرايبەر بە يهکەچٗ.

چێژیکٗ ڕاضخۀذۆ ٔ  ،بە ياَایەکٗ حرجەضخەیٍٛ ٔ ئۀە ئاکايەکاَٛاَە کە يەعُۀیٛە. 

 گٗ ذۆٖ. َپخر بأەڕزارٖ ضازە ٔ ئاضایٗ زەکاحە بەرزۀ  َێٕاَگرە بێ

 

 فەوخازیا لە دەروووشیکارییذا

نقێکە نە زەرَُٔٔاضٗ کە بەجۆرێک نە جۆرەکاٌ زەرَُٔٔاضٛٛە  ،زەرَٔٔػٛکارٖ

گەر زەرَُٔٔاضٗ گػج)کم( بێج ئۀا زەرَٔٔػٛکارٖ  حەقهٛسیٛەکە ْەڵسۀەغێُێخۀە.

 زیگًۆَس فرۆیس بُٛاحُەرٖ زەرَٔٔػٛکاریٛە کە . گػخەیە ێکٗ زیارٖ ئۀبەظ)جٕزء(

یانٛطخٛٛە ٔ گرَگٗ بە زەرَٔٔٗ حاک ٔ کۆيەڵ زەزاث ٔ رحزاَطخێکٗ يۆزێرَٗ يا

ٖ نێکساَۀە"ەث ْەڵسەزاحۀە. کخێبٗ نۀێػۀە گرێ ٔ َەذۆغٛٛەکاَٗ َأ غارضخاَٛ

                                                           
10

 … ,شتەهەب یکانەييرۆح فاتىيس.  
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چاپ  ٠١١١-٠٠١١ڵٗ ضاکە  نە کخێبە زیارە بُٛاحُەرەکاَٗ زەرَٔٔػٛکاریٛە ،"ذۀَەکاٌ

بایەذٗ بە  ،"زانەژێر زرٔٔغًٗ "گەڕاَۀە بۆ فرۆیس ،ٔ باڵٔبٕٔەحۀە. زٔاحریع ژاک الکاٌ

ْەو ەکۆيەڵێک پرەَطٛپٗ حٛۆریٗ فرۆیسٖ قبٕڵکرز ٔ زەرَٔٔػٛکاریٗ فرۆیس زایۀە ٔ 

ْەو نە زۆڕ ڕٔٔغۀە گۆڕاَٗ بەضەر چەيک ٔ زارأە فرۆیسیٛەکاَسا ْێُا ٔ نەبرٖ 

گەڕایۀە بۆ زياَُاضٗ ٔ  ،بە بایۆنۆژیا ٔ زەرَُٔٔاضٛٛۀە ببەضخێخۀە ئۀەٖ ذۆٖ

ٔ زەرَٔٔػٛکاریٗ نەڕێگەٖ زياَُاضٛٗ فێرزیُاَس زێ ضۆضێرۀە  ياحًاحٛک

 .بەرْەيٓێُایۀە

نە زەرَٔٔػٛکاریٛسا ْەرٔا بەضازەیٗ بە ياَاٖ  ،(phantasyفەَخازیا) چەيکٗ

 ئاڵۆزحرە. ،ازیا بەپێٗ زەرَٔٔػٛکارٖئەرکٗ فەَخذەیاڵکرزٌ ٔ غخٗ ذەیاڵٗ َایەث. 

یاٌ ٔاقٛع  ،ذەیاڵ-زەرَٔٔػٛکارٖ ْەرٔا بەغێٕەیەکٗ ڕەپٕڕاضج زٔانٛسيٗ ٔاقٛع

)ٔ زٔاحر زێُٛە پەیٕەَسیٛەکە نۀ زٔانٛسيە ئاڵۆزحر زەکاحۀەفەَخازیا زرٔٔضخُاکاث. بەڵکٕ 

  .ضەرٖ(

بە . (11)«ئارەزٔٔەکاَٗ َأ َەضخۀەَٕاَسَٗ »پەیٕەَسیٗ ْەیە بە  فەَخازیا ،الٖ فرۆیس

بٛرۀەریٛەکاَٗ ضەر بە زیاریکرأیٛع فرۆیس نەضەرەحأە فەَخازیا زەبەضخێج بە 

کەضاَێک ْەٌ بەر نۀەٖ بۀاقٛعٗ حٕٔغٗ فریٕ ٔ نەذػخەبرزَٗ نەذػخەبرزَۀە. 

کەچٗ ئەو ٔێُەیە نەضەر َەضخٛاٌ َٛػخٕٔە  ،ضێکطٗ ٔ حەَاَەث زەضخسرێژٖ ْاحبٍ

بەاڵو  ،ًْێکٗ فەَخازٖ نۀاَسا ڕٔٔیسأە. ڕاضخە ڕٔٔزأەکە ڕٔٔیُەزأۀ ٔەک ٔە

فەَخازیا زیارزەیەکٗ  بەو پێٛەکاریگەریٛەکەٖ نەضەر کۆئەَسايٗ زەرٌٔٔ ٔاقٛعٛٛە. 

بەڵکٕ ڕیػەٖ نە َەضج ٔ َائاگایٛسایە. کۆئەَسايٗ زەرٌٔٔ ذۆٖ  ،حۀأ ئاگایاَە َٛە

ئەو بەرگریٛە بڕێک ٔێُە بەرْەيسێُێج کە جار ْەیە بۆ بەرگریٛە ٔ جاریع ْەیە 

يرۆڤٛع ڕۆژاَە جۆرێک نە ذۀَٗ ڕۆژاَە زەبُٛێج ٔ َەضخٗ ئايازەزەکاث زەغێٕێُێج. 

غرۆی فەَخازیایە ٔ فەَخازیاظ َٔ بۆ بەرگرحُٗ ڕٔٔزأەکاَٗ ڕۆژ. ٔاحە يرۆڤ زایى َٕقى

بەضخرأەحۀە بە حێربَٕٔٗ  ،فەَخازیا ڕەْەَسێکٗ چەغُٗ قەڵغاَٗ زەرَٔٔٛٗ ْەیە.

 ئارەزٔٔەکاَۀە ٔ نێکجٛاَابُۀە.

 فرۆیسیٛە پارێسرأە بەاڵو باضەکە فرأاَخر ٔ ئاڵۆزحر زەکاحۀە. زیسگائەو  ،الٖ ژاک الکاٌ

ٔاحە الٖ ْەرزٔٔکٛاٌ فەَخازیا بە جۆرێک نە ڕاگر ٔ پارێسەر زازەَێج.  ،الکاَٛع ٔەک فرۆیس

ٌ عەقڵٗ بأزا ٔەک ئۀەٖ نە زیٍ یاٌ ئەزەبٛاث یاَأٖ ڕٔٔبەرێکٗ زٔٔر َٛە  فەَخازیا

ٔاحە ٔحاڵەکاٌ.  جۆرێکە نە پارێسەٖ زەرَٔٔٗ بەرايبەر بە ٔاقٛعە حفجزەیبٍُٛٛ بەڵکٕ 

رأرززەکاث بە فەَخازیا بە زیًەَٗ ،الکاٌ»خٛٗ ٔاقٛع. فەَخازیا بۆ بەرەَگاریٛە زژٖ ڕەقێ

نە ڕەَگە فٛهًەکە ڕێک بۀ جۆرەٖ کە  ،ضەر پەرزەٖ ضُٛەيأێُەٖ جێگٛرٖ ضەر 

زیًەَێکٗ حرأيایٗ ًَایػکرزَٗ  بەر بەبٕەضخێج حاکٕ ضاحۀەذخێکٗ حایبەحسا 

 .(12)«زازەپۆغێجکە ذەضاٌ فەَخازیٛەکەظ بەرگریٛەکە  ە. زیًەَەکە بەڕێٕەی زەگرێج

                                                           
11

 Encyclopedia of Psychoanalysis: From No Subject, Fantasy  
12

 ibid 
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فەَخازیا ذەضاَێک زەغارێخۀە.  ،حرأيایەک ،َٕقطاَٛٛەک ،فەَخازیاٖ الٖ الکاٌ

 نە ْەَأٖ ذۆیسا ْەڵٛگرحٕٔە. ٔازەکاث بەرگەٖ ئۀ زیٕە حَٕسٔحٛژەٖ ٔاقٛع بگریٍ کە 

بەڵکٕ ٔاقٛع َأکێکٗ حرأيایٗ ٔ غۆکٓێُەرٖ  ،الٖ الکاٌ ٔاقٛع بەپٕذخٗ ٔاقٛع َٛە

ئۀا بەغێٕەیەکٗ َەضخەکٗ ٔ  ،بۆ ئۀەٖ بەرگەٖ بگرێج ڤنەذۆیسا ْەڵگرحٕٔە ٔ يرۆ

 ،(The real)ئەو َأکەٖ ٔاقٛع پێٗ زۀحرێج ڕیاڵ زاحٗ فەَخایایەکٗ بۆ زرٔٔضخسەکاث.

ٔاحە بێ  .کە ئێًە ڕاضخۀذۆ ٔ بەبێ پەیٕەَسیٛەکٗ فەَخازٖ زەضخًاٌ پێٗ َاگاث

فەَخازیایەکٗ َاڕاضخۀذۆ بۆ بەرگرحُٗ ٔاقٛع  ،ئۀەٖ زاَٛػێج ٔ پالَٗ بۆ زابُێج

جۆرێک نە زريًاٌ ٔ زٔٔریُۀەٖ زڕأٖ ٔ َٕقطاَٛٛەکاَٗ ٔاقٛعە. فەَخازیا  زازەڕێژێج.

کە ڕێکرطخُێکٗ غارأەیە بەڵکٕ  ،نێساَٗ ذەیاڵ َٛە بە غٕێُٗ زٔٔرۀە ،ٔاحە فەَخازیا

 ،زەرَٔٔٛٛەکەٖ يرۆڤ بە زَٔٛأە ڕێکسەذاث. یاٌ بە زياَێکٗ زەرَٔٔػٛکاراَەحرئابٕریٛە 

ٔ ]ٔا نە ضٕبێکج زەکاث بخٕاَێج ئارەزٖٔٔ ذۆٖ بپارێسێج  فەَخازیا ئۀ غخەیە کە»

ٔاحە  ،ئارەزٔٔکرزَە ،ڕەْەَسێکٗ حرٖ فەَخازیاکرزٌ (.13)«[بخٕاَێج زیاحر ئارەزٔٔبکاث

پرۆضەٖ ئارەزٔٔکرزٌ بُٕێٍُٛ.  فەَخازیا زۆذێکٗ غەذطًٛٛاٌ بۆ زەڕەذطێُێج حا

ٔاقٛع بە ْەئٕ حرأيا ٔ غۆکە  ،جۆرێکە نە ڕٔٔبەڕبَٕٔۀەٖ ٔاقٛع ،ئارەزٔٔکرزَٛع

کەنێٍ ٔ زرزەکاَٗ  ،بەغێٕەیەکٗ گػخٗ ،فەَخازیا. زەرَٔٔٗ ٔ کەنێُە بَٕٛازیٛەکاَٛۀە

َأ ژیاَٗ ضٕبێکج)يرۆڤ( زەغارێخۀە. يرۆڤ ذۆٖ بەزەضج َٕقطاَٛٛەکٗ 

بۆیە فەَخازیا پێػٕەذخە ٔ بەغێٕەیەکٗ  ،بُەڕەحٛٛۀە زەَاڵێُێج نەگەڵ ْەئٕ غخسا

نەضەرٔٔ ْەئٕغٛۀە فەَخازیا ٔەاڵيٗ  ژێرۀاَکێ ئەو کەنێُاَە ضاڕێژزەکاث.

ەاڵیەحٗ کە بەپێٗ زارأەکاَٗ الکاٌ زەکاحە ئۀیخرٖ ضٕبێکخە زەرْەق بە پاَخایٗ کۆي

بۆیە ضٕبێکج ْەيٛػە نە  ،ئۀیخرٖ گۀرە ذۆٖ کەنێُسارە ،(the big other)گۀرە

فەَخازیا بڕٖ چێژٔەرگرحُٗ ضٕبێکج حێرَابێج. پرۆضەٖ ئارەزٔٔکرزٌ بەرزۀايسەبێج ٔ 

ئٛسٖ ئۀ چێژە ْەو چاالکٛٛەکٗ غەذطٛٛە ٔ ْەو ْأکاث  ،ڕێکسەذاث

 کۆيەاڵیەحٛٛع. 

 ،زیارزەیەکٗ حۀأ غەذطٗ)ضٕبێکخٛڤ( َٛە ،نە زەرَٔٔػٛکاریٗ الکاَسا ،فەَخازیا

ژیژەک پێٗ ٔایە ٔەک چۆٌ پاَخایٛەکٗ حۀأ َاغەذطٗ ٔ زەرەکٗ)ئۆبێکخٛڤ(یع َٛە. 

غەذطٛخریٍ غخەکاٌ نە زیسٖ حۆٔە  ٔاحە ،(٠١14ضٕبێکخٛڤە)-ذۆٖ ئۆبێکخٛڤفەَخازیا 

بەاڵو نەڕاضخٛسا نکأٌ بە زاحٛٛخریٍ َٛگاٖ حۆٔە. فەَخازیا  ،ْەر زەرەکٗ زەرزەکۀٌ

نەضەر چأە غەذطٛٛەکەٖ حۆیە بۆ ئۀەٖ کۆٖ ٔاقٛعٗ  ،َأزەرەکٛٛەچأیهکەیەکٗ 

 ێُٛج.ٔاقٛعێکٗ پاڵفخەکرأ ٔ ڕەيسێُرأ بۆذۆث بەرْەيبٓزەرۀەث بۆ ڕابگرێج ٔ بخٕاَٛج 

ٔاحە کرزٖ بە  ،فەَخازیاٖ َەضخەکٗ کرزۀەزاْێُاَێکٗ زەرَٔٔػٛکارٖ ئۀە بٕٔ کە 

بەڵکٕ  ،َەضخٛع ْەئٕ کاث غەذطٗ َٛە ،پێسرأێکٗ کەيخازۆر َاذٕزئاگایاَە

َەضج الٖ الکاٌ نە کۆيەڵگأە  (.15ۆبێکخٛڤە)ئ-یاٌ ضٕبێکخٛڤ ،زەرەکٛٛە-غەذطٗ

فەَخازیا  بەاڵو ئێًە ضەرەَجاو يۆرکێکٗ غەذطٛٗ نێسەزەیٍ. ،زەزرێخۀە بە ئێًە

                                                           
13

 Ibid  
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 The Interpassive Subject … 
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 Ibid  
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ذۆیػًاٌ ٔ ٔاقٛعٛع  ،کە بە البرزَٗ پەڵەکە ،ٔەک پەڵەیەک نکأە بە ئێًۀە

بۆیە فەَخازیا پێگەیەکٗ نۀە ْەضخٛارحرٖ ْەیە کە حۀأ ضٕبێکخٛڤ ْەرەضسێُێج. 

ٔێُە ٔ زەرکۀحە ٔ زۆر ژيارەیەکٗ نە  ،فەَخازیایاٌ حۀأ ئۆبێکخٛڤ بکرێخۀە. 

بەاڵو  ،نە ٔرزەيٛکاَٛسو ٔ ژێطخٗ جۆرأجۆر پێکسێج ،ضاحۀەذخٗ جٛاجٛا پێکسێج

بە ياَایەکٗ . (16)«ْەیە کە بریخٛٛە نە َەضج" "فەَخازیایەکٗ بُەڕەحٗ»ضەرەَجاو 

زٔاذاڵٗ َەضج ذۆٖ  ،ْەر يرۆڤێک ْەڵگرٖ فەَخازیایەکٗ بُەڕەحٛٛە کە َەضخە ،حر

يەبەضج نە ٔێُەظ حەَٛا یەکگرحُٗ ئۀ ْەئٕ ٔێُاَەیە کە فەَخازیا بەرْەيٛسێُێج. 

يازاو ٔێُە ذۆٖ ڕەيسیٛە ٔ نە زياٌ ٔ پاَخایٗ ڕەيسٖ ئااڵٔە. بەڵکٕ  ،زیًەَێکٗ بُٛرأ َٛە

ئٛسٖ ئۀ ٔێُاَەغٗ َەضج پێکسێٍُ ذۆیاٌ  ،َەضج ذۆٖ ٔەکٕ زياٌ ْەڵکۀحٕٔە

  اَا بأەکەٖ.ٔ ڕەيسیٛاٌ ْەیە ٔ ٔێُە ٍَٛ بە ي ڕیػەیەکٗ زياَٗ

 

 ي دەروووشیکاري”فەوخازیا“بەهەشج و  

ْەر نۀەزا کٕرحُابێخۀە  ،ضەبارەث بۀەٖ کێ بۆٖ ْەیە بچێخە َأ ئەو بەْەغخۀە

بەڵکٕ زۆرجار نەَأ زیٍ ٔ زەرۀەٖ زیُٛػۀە ڕەذُەٖ ئۀە  ،کە کەضەکە بأەڕزار بێج

گٛرأە کە بەْەغج بۀ ٔێُاکرزَە بأۀە نەگەڵ ضرٔٔغخٗ بەغێک نە يرۆڤەکاَسا 

کە ْەڵبەث ئەو ڕەذُەیە ضەر بە زٔایٍٛ ئاگایٗ يرۆڤٗ ضێکۆالرٖ ئەيڕۆیە  ،َایەحۀە

اضٗ نێ زەکەٌ ٔ نە ئۀ بەْەغخەٖ ئێٕە ب»کە پێٗ گەیػخٕٔە. بۆًََٕە زۀحرێج 

بەْەغخێک َٛە ژَێکٗ بأەڕزار جێٛەکٗ بۆ ذۆٖ  ،ئایەحەکاَٗ قٕرئاَسا باضٗ نێٕە کرأە

بەڵکٕ َْٕەريەَسێکٛع جێٗ ذۆٖ حٛا  ،حٛا ببُٛێخۀە. َەک ْەر ژَێکٗ بأەڕزار

َابُٛێخۀە. فەیهەضٕفێکٛع ْەر جێٗ ذۆٖ حٛا َابُٛێخۀە. ئۀ بەْەغخە حەَٛا جێٛەکە 

ضخەیٗ غەریسیٗ ئۀ پٛأەٖ کە زەیۀێج نەپێُأٖ جەَگسا گٛاَٗ ذۆٖ بۆ چێژٖ جە

ضەرَج َاذەیُە ضەر جێُسەر ٔ بەگػخٗ  (. ئێًە نەو باضە کٕرحەزا17)«بەذخبکاث

 باضٗ ضٕبێکخٛڤٛخەٖ بأەڕزار زەکەیٍ نە پەیٕەَسیٛسا بە فەَخازیاکرزَٗ بەْەغخۀە.

یاٌ کەيُٛەیەکٗ کۆيەاڵیەحٗ بریخٗ  ،چٗ زەکرێج بەْەغج بۆ ژَێک ٔ پٛأێکرەگ

بەاڵو ْەئٕ ئەياَە نە کارەکخەرٖ کەضٗ بأەڕزارزا  ،بێج نە فەَخازیایەکٗ حایبەث

کٕرحسەکەیُۀە ٔ باضەکە ٔەک یەک پاکێجٗ حٛۆرٖ ٔەرزەگریٍ. نێرەزا ْٛچ نە 

باضەکەٖ ئێًە َاگۆڕێج گەر بەْەغج نە زیسٖ ْەر ڕەگەزێکۀە بێج ٔ ْأکاث 

ْەر جۆرە ٔەضفێکٛع بێج. ٔاحە گرَگ َٛە زەقأزەق ٔ ٔاقٛعٛٛە یاٌ بەريەبُاٖ 

ڕۆڵٗ فەَخازیەک بۆ  ،يەجازٖ ٔ فەَخازیٛە. نە ْەرزٔٔ حاڵەحەکەزا بەْەغج ٔەک ئایسیا

جار ْەبٕٔە ٔ نەزَٛاٖ َٕێسا بۆًََٕە ضٕبێکخٗ بأەڕزارٖ َێٕ ئٛطالو زەگێڕێج. 

بەْەغخٛاٌ ٔەک  ،ٕفخٛسازەظکەضاَٗ ٔەک يحەيەز ئٛقبال ٔ حەَاَەث ئەحًەزٖ ي

زۆخ ٔ حاڵەث ٔێُاکرزٔٔە َەک غٕێُێکٗ کۆَکرێخٗ. بەاڵو زیطاٌ ئەيە ْٛچ نۀ 
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 Ibid  
17

 …بهشِت مردان .  
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 -ئایسیایە َاگۆڕێج کە بەْەغج بەغسارە نە ضاززاَٗ فەَخازیاٖ کەضٗ يطٕڵًاَسا

 يطٕڵًاَٛع غَٕاضێکە بۆ کۆٖ ْەریەکە نە ڕاڤەکارە جٛاجٛاکاٌ.

جێٛەکە کەضٗ بأەڕزارٖ  ،ٌ ٔ فەرئٕزەبەْەغج نە ئٛطاليسا ٔ بەپێٗ قٕرئا

ئۀیع ٔەک پازاغخٗ کارە باغەکاَٗ. بەْەغج غٕێًُەَسە ٔ زۆرێک نە  ،حێسەچێج

ٔەضفٗ َأ  ،ٔەضفەکاَٗٔێُەکاَٗ بەريەبُاٖ ئەو زَٔٛایەٖ ئێرە زرٔٔضخکرأە. 

نە زَٛایەکۀە بەرۀ زَٛایەکٗ حر  ،کەضٗ بأەڕزارغٕێٍ ٔ زَٔٛایەکٗ زەرەکٍٛٛ. 

ٔاحە . نە غٕێُێکۀە بەرۀ غٕێُێکٗ زەرۀەٖ ئەو جٛٓاَەٖ ئێطخا زەچێج. زەچێج

بەاڵو نە نە بااڵیٗ ٔ ئاضایػسا.  ،جێٛەکٗ فەَخازیٛە نە ذۆغٗ ٔ پػٕٔزا

بەڵکٕ ڕێکرطخُێکٗ َەضخەکٛٛاَەٖ  ،فەَخازیا غٕێُێک َٛە نۀێ بێج ،زەرَٔٔػٛکاریٛسا

گەر زەرَٔٔٛٛە کە نە یەک کاحسا فەزاٖ َأۀە ٔ زەرۀە نە پُخێکسا بۆ يرۆڤ ڕێکسەذاث. 

ئۀا نە زەرَٔٔػٛکاریٛسا فەَخازیا  ،ضەَخەرٖ ْەبێج غٕێٍ ،نە بەْەغخٗ ئٛطاليسا

َأٖ جۆرێک نە ڕێکرطخُٗ ئابٕریٗ زەرَٔٔٛٛە کە نکأە بە کارەکخەر ٔ 

ێًە ئۀە يەبەضخٗ ئٛڤٛخەياَۀە ٔ ْأکاث زَٔٛاٖ زەرۀەغٗ پێٕە َٕضأە. ضٕبێکخ

بٕٔ کە بەْەغج ٔەرگێڕیُە ضەر فەَخازیاٖ زەرَٔٔػٛکارٖ ٔ نێرەغۀە َاچاریٍ باضٗ 

ٔاحە ْەئٕ ٔرزۀێُە ٔ ٔەضف ٔ  ( بکەیٍ.Fundamental Fantasyفەَخازیاٖ بُەڕەحٗ)

ازیایەکٗ بُەڕەحٗ کە ْٗ حاکٗ َٛگارەکاَٗ بەْەغج بگەڕێُُٛۀە ضەر فەَخ

گەر بەْەغج نەالیەٌ زیُٗ يطٕڵًاَە ٔ بۆ بەرگەگرحُٗ بٌٕٔ ٔ ژیاٌ زایڕغخٕٔە. 

 ،ئۀا بەپێٗ ڕاڤەٖ زەرَٔٔػٛکاریٛاَە ،ٔەک جێٛەکٗ زەرەکٗ ٔەضفکرابێجئٛطاليۀە 

بەْەغج فەَخازیایەکٗ َەضخەکٛٛە حاکٕ يطٕڵًاٌ بەرگەٖ ٔاقٛع بگرێج ٔ ياَا بە 

کرۆکٗ بەْەغج  ،بەو پێٛەژیاَٗ بساث ٔ پرۆضەٖ ئارەزٔٔکرزَٗ بۆ بڕەذطێُێج. 

ذۆٖ غٕێُێکٗ ْێًٍ ٔ پۆزەحٛڤ  ،ٔاحە زەضپٛاگەیػخُٗ ڕاضخۀذۆٖ يەحاڵە  ،ەڕیاڵ

 ،گەراَەٖ زەيُٛٛٛۀە. ضازەحر بٛڵێٍْٛەڵبەث نە زیسگایەکٗ ئەزئَٕ -َٛە حێٗ بچٍٛ

بەاڵو ذۆٖ  ،بەْەغج گەرچٗ ٔەک ٔێُەیەکٗ زەرەکٗ ٔ ئۆبێکخٛڤ پێػکەزەکرێج

پەیٕەَسیٗ ذۆٖ بە ضُٛاریۆیەکە بۆ ئۀەٖ ضٕبێکخٗ بأەڕزار بخٕاَێج ئارەزٔٔبکاث ٔ 

نە پرضٗ فەَخازیازا ٔەضفە ٔرزەکاَٗ بەْەغج ٔ َأەڕۆکەکەٖ زَٔٛأە ڕابگرێج. 

بەڵکٕ بەْەغج ذۆٖ فەَخازیایەکٗ بُەڕەحٛٛە ٔ پێکٓێُەرێکٗ گۀرەٖ  ،َٛەگرَگ 

 ،ْەر کاریگەریٗ ئەو فەَخازیا بُەڕەحٛٛەغە ٔازەکاث بأەڕزار قبٕڵٛکاثَەضخٗ زیُٛٛە. 

کاحێکٛع ٔحًاٌ فەَخازیا َەک ئۀەٖ ٔرزیکاحۀە ٔ َاکۆکٗ ٔ ذاڵە الٔازەکاَٗ بپػکُێج. 

فەَخازیا ئۀەیە کە ٌ ئۀا يەبەضخًا ،ەاڵیەحٛٛسایەضەرٖ نەَأ پاَخایٗ ڕەيسٖ ٔ کۆي

بەاڵو  ،نە َێٕاٌ يٍ ٔ ئۀاَٛخرزا ،ذۆٖ نە پەیٕەَسیٛە کۆيەاڵیەحٛٛەکاَسا َٛػخەجێسەبێج

نێرەزا زیسێکٗ زەرَٔٔػٛکارٖ بۆ ئۀ بۀ غێٕەیەظ َٛە کە غٕێُێک بێج نۀیازا. 

نە ْەَأٖ ٔاقٛعە  ،ًََٕەیە زێُُٛۀە کە چۆٌ فەَخازیاٖ بأەڕزارێکٗ پەڕگٛر

نەپێُأٖ ٔاٖ زاَێ بأەڕزارێکٗ پەڕگٛر . (18کۆيەاڵیەحٛٛەکەزا ْەڵکۆڵرأە)

ئەو کەضە ذۆٖ بۆ بەْەغج  ،ذۆٖ زەحەقێُێخۀەبەزەضخٓێُاَٗ بەْەغخسا 
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 . ژيژەک, بيابانى ڕياڵ 
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بەْەغج بۆ ئەو  ،ذەیاڵٗ الٖ حۆریٛەکاَٛػە. بەپێٗ زەرَٔٔػٛکارٖحازرکرزٔٔە ٔ 

کەضە نۀ َٛگا کۆيەاڵیەحٛٛەزا َٕضخٕٔە کە بۆ جڤاحەکەٖ ٔ ئایسۆنۆژیاکەٖ ْەیەحٗ. 

 (ئایسۆنۆژیاکەٖ ذۆٖئۀ نە ضاحٗ ذۆحەقاَسَۀەزا زەیۀێج بۀاَٛخر)ـٗ َأ کۆيەڵگا ٔ 

: يٍ بأەڕو ْەیە ٔ ئۀەحا بۆحاٌ زەضەنًێُى. نێرەزا بەغێٕەیەکٗ پێچەڵپێچ ٔ بڵێج

چەَسە ئۆبێکخٛڤ ٔ زٔٔر زەرزەکۀێج ٔ ەگەیٍ کە فەَخازیاٖ بأەڕزارەکە ئاڵۆز حێس

نێرەغسا نکأە بەذۆیۀە ٔ ئانێرەیە ٔ کەچٗ فەَخازیاکەٖ  ،چأەڕێٛە بڕٔاث بۆ بەْەغج

زەکاحە  ،ئۀزیٕ نە زەرَٔٔػٛکاریٛسا ،کۆحایٛسێج. ٔاحە ئۀزیٕێک بَٕٔٗ َٛە بۆٖ بچێج

ئۀزیٕٖ فەَخازیا کە حرأيا ٔ غۆک ٔ ْٛچٛٛە. فەَخازیا ذۆٖ ڕۆڵٗ زاپۆغُٛٗ ئەو 

بەڵکٕ ئۀ  ،چێژٖ بەْەغج چێژێکٗ زەرەکٗ ٔ زٔٔر َٛەْٛچە زەگێڕێج. 

چێژ)ژٔیطاَص(ـە کۆيەاڵیەحٛٛەیە کە بٌٕٔ ٔ یەکاَگٛریٗ يرۆڤٗ پێٕە بەَسە. چێژ ْەر 

بەرزۀايبَٕٔٗ پرۆضەٖ بەڵکٕ  ،حايٗ ذٕارزٌ ٔ ذٕارزَۀەٖ ٔ ضێکص َٛە

 ئارەزٔٔکرزَە حاکٕ بەر ژاٌ َەکۀیٍ.

جٛٓاٌ ڕێکسەذاث. کاحێک فەَخازیا ڕەحکەرۀەٖ يەحرضٛٛەکاَە ٔ پەیٕەَسیٗ يرۆڤ ٔ 

ە بۆ يٛکاَٛسيێکٗ بەرگریٛ ،ٛع ٔەک فەَخازیەکٗ يطٕڵًاَاٌبەْەغخئٛسٖ 

. ڕەَگە ذۆٖ ئۀە ٔ عەزەو يەرگزبریٛەکاَٗ ٔاقٛعٗ ژیاٌ ٔ زٔاحریع ڕەحکرزَۀەٖ 

ژیاٌ بەرزۀايە ٔ زَٔٛا نە  غخێک ْەیە. يەرگۀەيٛکاَٛسيە بەرگریٛەکە بێج کە نۀزیٕ 

گەرچٗ ڕٔٔۀ جێٛەکٗ َێٕ فەزاٖ حرأيا ٔ ئازارەکاَسا کۆحایُٛایەث. ٔاحە ئەرکٗ فەَخازیا 

ەیە. ٔاحە ٔەک بۆ ئارەزٔٔکرزٌ ٔ ياَۀەٖ َێٕ ئەو جٛٓاَ ،بەاڵو ذۆٖ بۆ ئێرەیە ،زٔٔرحرە

يەبەضج نە  .بۀ جۆرەٖ ْەیە بُٛێج َەک َأەڕۆکێکٗ ضەنًأفۆرو ڕۆڵٗ ذۆٖ زە

بەاڵو بەْەغج ٔ  ،َأەڕۆک کارکرز ٔ ٔرزەکاریٗ زٔاحرٖ بەْەغج یاٌ فەَخازیایە

کەچٗ فرياٌ ٔ کارکرزێکٗ  ،فەَخازیا بەزەر نۀ َأەڕۆک ٔ کارکرزە زٔٔەيُٛە

 ،ٔیع ْەو غێٕەپێساٌ ٔ ڕێکرطخُٗ جٛٓاَە بۆياٌئە ،بُەڕەحٛٛخریاٌ ْەیە نە کۆزا

. ٢٣ الواقعة–فََجعَْلنَاهُنَّ أَْبَكاًرا   کاحێک قٕرئاٌ زەڵێج:بۆ ٔێُە حٕاَاٖ ئارەزٔٔکرزَە. ْەيٛع 

فەَخازیا  یەبۆ ئۀەۀا يەضەنەکە ئ ،": كرزٔٔياٍَ بە حۆریاَٗ ْەيٛػە كچٔاحە"

ٔاحە . بُەڕەحٛٛەکە پارێسرأ بێج َەک ئۀەٖ يەبەضخٗ نە حۆریٛەکٗ بەغەکٗ بێج

 ،نێرەزا ٔەضفٗ حۆرٖ کاریگەرٖ َاذاحە ضەر ئۀەٖ کە کٕاڵێخٛٗ حۆریٛەکە چۆٌ بێج

بەڵکٕ کاریگەریٗ ئایەحەکە نەپێُأٖ ئۀ فەَخازیا بُەڕەحٛٛەزایە کە زڵُٛایٛەکٗ 

نە ژیاَٗ ڕۆژاَەغسا يرۆڤەکاٌ پخر ەڕزا جێبٓێڵێج. َەضخەکٗ نە َەضخٗ کەضٗ بأ

ْۀڵٗ ْأحایەکٗ زَٛایی زەزەٌ حا ئۀەٖ نەئاضخٗ ٔرزەکاریسا بۆ حۆریٛەک زاَٛػٍ 

زٔاپهەٖ ئەو ئەرگۆيێُخە ئۀەیە کە ٔەضف ٔ ٔرزەکاریٛە ٔێُەیٛەکاَٗ ٔ ْۀڵبسەٌ. 

ر. کەش بەْەغج ذۆٖ ئًٛکاَێکٗ ضەر بە فەَخازیا بُەڕەحٛٛەکەیە ٔ ْٛچٗ ح

 ًََٕەیەک ئۀەیە کەيايەڵەٖ حەرفٗ ٔ زەقأزەقٛاٌ پێٕە َاکاث نە َەضخٗ ذۆیسا. 

ڕەَگە نەبەر ئۀە ضۆفٛٛەکاٌ ذۆیاٌ بە ذۆغٗ ٔ َاذۆغٛٛەکاَٗ بەْەغج ٔ 

جەْەًَۀە َابەضخُۀە چَٕکە زەیاَۀێج بەیەکجارٖ فەَخازیا ببڕٌ ٔ بگەَە ئۀزیٕٖ ٔ 

ْٛچ غخێ  ،چَٕکە نۀزیٕٖ فەَخازیأە بخٕێُۀە.ضٕبێکخٛڤٛخەٖ ذۆیاٌ ٔێراَبکەٌ ٔ 
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بَٕٔٗ َٛە. پەرزەٖ فەَخازیا ذۆٖ ڕاگرێک بٕٔ حا بخٕاٍَٛ بەرگەٖ ئارەزٔٔکرزَٗ غخەکاٌ 

يرۆڤ ذۆٖ  ،پارازۆکطێکٗ زۆرگرَگ نێرەزایە کە ْەر بەپێٗ زەرَٔٔػٛکارٖ بگریٍ.

ەپێٗ نۆژیکٗ بەرگەٖ ئۀ ْەئٕە چێژە ڕاضخۀذۆ ٔ پڕەٖ بەْەغج َاگرێج)گەرچٗ ب

بۆیە نێرەغۀە حٕٔغٗ ئۀ غخە  ،ئٛطالو گۆڕاٌ بەضەر قٕزرەحٗ يرۆڤەکاَسا زێج(

ئۀ بڕەٖ چێژ کە  ،زێج کە پێٗ زۀحرێج ژٔیطاَص. ٔاحە ضُٕرە حرأيایٛەکەٖ چێژ

ئۀ فەَخازیایەیە کە َابێج  ،بۆیە بەْەغجيرۆڤ بەرگەٖ َاگرێج ٔ حٕٔغٗ ژاٌ زێج. 

کاحێک بەڵکٕ ذۆٖ فەَخازیایەکٗ بُەڕەحٛٛە.  ،ٔەک غخێکٗ زەرەکٗ پێٗ بگەیٍ

ئٛخر ٔەرگرحُٗ قٕزرەحٗ  ،بەْەغج ْأحازەکەیُۀە بە چەيکٗ فەَخازیا

حٕٔغٗ ضەفطەحە زێٍٛ. بەْەغخٛٛاَەظ غخێکٗ ئۀحۆ نە يەضەنەکە َاگۆڕێج ٔ 

ضٕبێکج نۀە زەرزەکاث  ،ەغخٛٛاَە بە ضٕبێکجبەذػُٛٗ حٕاَاٖ يەحاڵٗ بەْچَٕکە 

 .ٔ کۆحایٛٓاحُٗ ذۆیػٗ ضٕبێکج بێج ٔ ٔەرزەگەڕێج بۆ حرأياٖ ڕەْا

 

 

 دەرەوجام

غٕێُێکٗ زەرەکٛٛە ٔ حا ئاضخٗ فەَخازیا ذۆظ ٔ زڵگٛرە.  ،بەْەغج بەپێٗ نۆژیکٗ بأ

 ،زەرَٔٔػٛکاریٛسائێًە ضەرەحا ْەیٍ ٔ پاغاٌ زەچُٛە ئۀێ. بەاڵو بەپێٗ فەَخازیا نە 

بەْەغج ئًٛکاَێکٗ حۀأ َسیک ٔ حێکەڵە بە زەرَٔٔٗ يرۆڤ. ذەیاڵکرزَٗ بەْەغج 

بەْەغج غٕێُێک َٛە بچٍٛ جۆرێکە نە ڕضکاٌ ٔ ڕەذطاَٗ بەْەغج.  ،ذۆٖ

بأەڕزار فێرٖ  ،بەڵکٕ ذۆٖ ٔەک ئًٛکاَێکٗ زەرَٔٔٗ نەو زَٛایەزا ،ئارەزٖٔٔ حٛا بکەیٍ

 ،گەرچٗ زۆر ٔەضف ٔ ٔرزەکاریٗ ٔێُەیٗ حٛا کرأە بەْەغجئارەزٔٔکرزٌ زەکاث. 

کە " بەاڵو بەپێٗ زەرَٔٔػٛکارٖ ذۆٖ جۆرێکە نە "فەَخازیاٖ بُەڕەحٗ

جۆرە فەَخازیایەکٗ َەضخەکٛی ضٕبێکخٗ  ،پەیٕەضخسەبێخۀە بە َەضخۀە. بەْەغج

   زیُٛٛە.
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