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هەندێــک دەربڕینــامن هــەن لــە مامەڵــەى ڕۆژانــەدا کــە وەک دەربڕینــى دینــى و ئیامندارانــە نــارساون, 

ــێ دەبوێــرن و زۆرجاریــش  ــاىن ل ــان دەردەخــەن بێ دینــن, خۆی ــان وا خۆی ــە ی ــان نی ــەى دینیی ــە ئەوان بۆی

گــەر ئەوانیــر بەکاریبێنــن مــۆرى دینیبوونیــان لــێ دەدرێــت؛ یــان دەگوترێــت ئێــوە هێشــتا لــە دیــن و 

خڵتــەى عەقیــدە پاکنەبوونەتــەوە. ئــەم نوســینە, بــەو پێشــگریامنەیە دەســتپێدەکات کــە ئــەم دەربڕینانــە 

دەتوانــن بێدیــن بــن, یــان تۆزێــک ئایرۆنییــر بیڵێیــن, »کافــر« بــن. منونــەى ئــەو وشــە و دەربڕینانــەش 

ــد. ڕەنگــە کەســێک  ــد(, ڕۆحــى شــاد بێــت, بەخــوا, نەبەخــوا و هت ــوەاڵ و هت ــی, بەرێ وەکــو: وەاڵ)وەاڵی

ــەاڵم ئێمــە مەبەســتامن  ــی« بەکاربێنێــت, ب ــى »وەاڵی ــۆ پاڵپشــتیی قســەیەک, دەربڕین بەمەبەســتەوە و ب

دۆخــى ئاســایی بەکارهێنــاىن ئــەو دەربڕینانەیە)گەرچــى لــە ئاســۆى لێکدانەوەکەمانــدا بەکارهێنانــە 

ــەاڵم گوێگــر و قســەکەر  ــت, ب ــە خــۆى ئاســایی دەگوزەرێ ــک ک مەبەســتدارەکەش تێکدەشــکێت(. دۆخێ

هەڵوەســتە دەکــەن و لــە پێگەیەکــى تایبەتــەوە ســڵ لــەو دەربڕینانــە دەکەنــەوە. باســەکە فرەڕەهەنــدە, 

ــە«  ــەو »ڕەخنان ــى ئ ــر, »ڕەخنە«ـ ــةىك ت ــة ماناي ــەردەکەینەوە. ب ــرا بەس ــدى خێ ــا دوو ڕەهەن ــەاڵم تەنی ب

ــەڕوو. ــەوەردا باســەکە دەخەین ــە دوو ت ــە و ل ــان هەی ــن لەســەر بەکارهێنانی دەکەی

وشە سەرەکییەکاىن باسەکە: دەربڕین, دووبارەبوونەوە, زەینى سڵکەرەوە, دینى, نادینى.
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هێزى دووبارەبوونەوە

ــیاىس  ــان س ــت ی ــى بێ ــا دین ــە- ج ــەىت الیەنگران ــا و دەالل ــە مان ــە ب ــە, بارگاویی ــەن نی ــان بێالی ــتە زم ڕاس

ــە, بەڵکــو پێــچ و ئاڵۆزیــی  ــەم ڕاســتییەش شــتێکى هــەروا سەرڕاســت نی ــد. بــەاڵم ئ ــان کەلتــورى و هت ی

ــاراوەیە و  ــى ش ــەت و مەرام ــا و دەالل ــرى مان ــدە هەڵگ ــان چەن ــە زم ــووە. وات ــدا هەڵگرت ــرى لەخۆی ت

دەچێتــە خزمــەىت الیەنێکــەوە, کەچــى زمــان زۆرجــار کارگــەى بەرهەمهێنــاىن کۆمەڵێــک دەربڕینیشــە کــە 

ــە  ــک ل ــان, جۆرێ ــە فرەبەکارهێن ــە ل ــەوە بریتیی ــەوەى دەمێنێت ــتدەدەن و ئ ــان لەدەس ــا ڕواڵەتییەکانی مان

گۆکــردىن ڕۆتینــى, جۆرێــک لــە ونکــردىن ئــەو مانایــەى کــە لەســەرەتاوە هەڵیگرتبــوو. دەربڕینــەکاىن نــاو 

ــان لەدەســتدەدەن و ناتوانیــن  ــا جەوهــەرى و پاکیزەکــەى خۆی زمانێــک هێنــد دووبارەدەبنــەوە, کــە مان

بوەســتین و بــە »زەڕەبینــى حــەرىف« ماناکەیــان لێکدەینــەوە. دەربڕینــەکان بەهــۆى دووبارەبوونــەوەوە, 

ــان هەبێــت, و مەدلــوىل بەوەفــاى  ــان بــن, شوناســێکى پــەىت و بێگەردی ــەوە دەکــەون بەتــەواوەىت خۆی ل

ــە و  ــە وش ــتەکى ل ــاژەى نەس ــە ئام ــتێک ل ــەوە ش ــتە دووبارەبوون ــن. ڕاس ــان ب ــەکەى خۆی »ڕەچەڵەک«ـ

تەعبیــردا جێدەهێڵــت, بــەاڵم هــەر لەڕێــى دووبارەبوونــەوەوە ئامــاژە نەســتەکییەکەش هەرســدەکرێت و 

هیــچ قســەکەر و گوێگرێــک نیــە ئــەو ئاماژانــە نەناســێتەوە. دووبارەبوونــەوە و فرەبەکارهێنــان, وادەکــەن 

ــتەنەکات  ــیش هەڵوەس ــت و کەس ــدا بەکاربهێرنێ ــەکاىن واقیعێک ــا هاوبەش ــوان ئایدۆلۆژی ــەیەک لەنێ وش

ــاو دینــى بەکاربێنێــت و نوســەرێکیش  بۆچــى ئەویــر بەکاریدێنێت)بۆمنونــە بێ دینێــک دەربڕینێکــى بەن

ــەوە دەبێتەهــۆى ئــەوەى جــۆرە پەیامنێکــى شــاراوە  ــە دووبارەبوون ــد(. بۆی دەربڕینێکــى کەلتــورى و هت

ــارە ئــەم  لەســەر دەربڕینێــک درووســت ببێــت و هــەر جــۆرە ســڵکردنەوەیەکى تایبــەت تێپەڕێنێــت. دی

ــە  ــە وش ــێک ل ــە بەش ــۆى هەمیش ــێت و کات خ ــەن(دا دەڕەخس ــو کات)زەم ــەش, لەنێ دووبارەبوونەوەی

دینییــەکان زەمینیدەکاتــەوە. بەشــێک لــە دیــن و ڕووبــەرى ئیالهــى, هــەردەم لەڕێــى دووبارەبوونــەوەى 
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ــەىت  ــتێکى کۆمەاڵی ــۆ قەس ــن ب ــەوە وەردەگەرێ ــتێکى دینیی ــە قەس ــە ل ــەوە. وات ــەوە دونیاییدەبن ــاو کات ن

ــوان  ــوون لەنێ ــە پێکداچ ــک ل ــەوە وادەکات جۆرێ ــر, دووبارەبوون ــى ت ــە مانایەک ــد. ب ــورى و هت و کەلت

ــگادا درووســت ببێــت و وشــە وەک ســامانێکى هاوبــەىش »ڕۆحــى کۆمەڵــگا«  ــاکاىن کۆمەڵ ــارە جیاجی گوت

ــى  ــی کاتێکــى دین ــش بەڕەهای ــى, کاىت زەمینیی ــت, کاىت زەمین ــەر کات دەکەوێ ــە وشــە ب ــت. بۆی وەرگیرێ

و پیــرۆز نیــە. وشــە گــۆڕاىن بەســەردا دێــت, خاوەندارێتییــە دەاللییەکــەى کاڵدەبێتــەوە و ڕەهەنــدى تــر 

ــى  ــەر پێکهاتەیەک ــەاڵ(, گ ــە ئ ــەاڵ, ب ــە, وشــەى وەاڵ)وە ئ ــەڵ خــۆى ســەردەخا و ســواردەکات. بۆمنون لەگ

دینــى و تیۆلۆژیــی هەبێــت, ئــەوا وردەوردە لەڕێگــەى دووبارەبوونــەوەوە بــارە دینییەکــەى ســوکبووە و 

بۆتــە دەربڕینێکــى کۆمەاڵیــەىت کــە دیندارێــک و بێ دینێکیــش دەتوانــن بەکاریبێنــن. هەرکــەس وىت »وەاڵ«, 

مانــاى ئــەوە نیــە بــڕواى بــە دیــن یــان »ئەاڵ«ـــى نــاو دەربڕینەکەیــە. »وەاڵ« جــۆرە تەوکیدێکــى مادییــە, 

جەختێکــى ماتریاڵییــە, فۆرمالیتەیەکــى ڕووتــە. وەاڵ لێــرەدا خــۆى خــواى نیــە, خــۆى وشــەیەکى بێخوایــە, 

ئەاڵکــەى نــاوى هیــچ نیــە جگــە لــە وشــەیەکى مەنســوخ و بێمەبەســت. »ئــەاڵ« لەوێــدا, حــزوورى خــواى 

ئیســالم ناگەیەنێــت, بەڵکــو لــە زیمنــدا هێامیــە بــۆ پێداگرییەکــى ڕۆژانەیــی و کۆمەاڵیــەىت و کەلتــورى. 

دووبارەبوونــەوە و دووبارەکردنــەوە کارێکیــان بــە دەربڕینەکــە کــردووە کــە »ئــەاڵ بنچینەییەکــە« 

ــێک  ــار کەس ــت زۆرج ــە بگوترێ ــەىت. ڕەنگ ــى کۆمەاڵی ــە دەربڕینێک ــت و ببێت ــۆى بدۆڕێنێ ــی خ یەکەمێتی

ــتگوێخەین,  ــە پش ــاویلکایەتییە ناتیۆرییەک ــەر س ــەاڵم گ ــت, ب ــى »وەاڵ« بەکاربێنێ ــتەوە دەربڕین بەمەبەس

ئــەوا دەتوانیــن بێژیــن: بکــەرى قســەکەر لێــرەدا بکەرێکــى کۆمەاڵیەتییــە, دەیەوێــت شــتێک بــۆ 

ــی  ــر, ســوێند و پێداگری ــە گوزارشــتێکى ت ــڕواى وى بەدەســتبێنێت. ب ــەورە« بســەملێنێت و ب ــرى گ »ئەوی

ــە گــەر  ــەوە. وات ــراوە و کۆمەاڵیەتیبووەت ــە کۆمەاڵیەتییەکــە هەڵژەن ــە پانتایی »وەاڵ«, خــۆى پێشــوەخت ل

ــر  ــر و هاوجڤاتێکــى ت ــەر هاوزمانێکــى ت ــەوا بەرامب ــت, ئ ــارە بیســتوچواریش بەکاریبێنێ دیندارێکــى عەی

ــت  ــی نەبێ ــە زیادەڕۆی ــدان. ڕەنگ ــزى و کۆمەاڵیەتیی ــى ڕەم ــە پانتاییەک ــەردووک ل ــە ه ــت ک بەکاریدێنێ

بڵێیــن, لــەم ســاتەدا قســەکەرەکە وشــەکە بەتــەواوى لــە ڕەهەنــدى خودایــی بەتاڵدەکاتــەوە, چونکــە گــەر 

خــودا لــە ســیاقەکەدا هێنــد ئامادەبووایــە ئــەوا پێویســتى بــەو جەختــە کۆمەاڵیەتییــە نەدەکــردەوە لەڕێــى 

دەربڕینێکــى کۆمەاڵیەتیــی وەک »وەاڵ«وە. کاتێــک پیاوێکــى دینــى بەجەختــەوە لەســەر مینبــەر دەڵێــت 

»وەاڵهــى...«, ئــەوا دەربڕینەکــە لــەو ســیاقەدا هێنــد تایبــەت دەبێتــەوە کــە بەئاســاىن دەکرێــت شــتێکى 

ــاو ســیاقە بەرایــی و لەمێژینەکــەى خــۆى و ئــەوکات  ــە دەربڕینەکــە, دەبرێتــەوە ن ــر بخەیتەجێــى. بۆی ت

هیــچ بیرکردنــەوە و لێکدانەوەیەکــى ناوێــت. بۆیــە باســەکەمان, وەرگرتنــى دەربڕینەکانــە پــاش ئــەوەى 

کارکــردە تایبــەت و ســەرەتاییەکەى خۆیــان وندەکــەن. کاتێــک مرۆڤێکــى ئاینــى و نائاینــى دەربڕینێکــى 

ــەوە.  ــى دووپاتدەکەن ــەىت و نادین ــدى خەریکــن ڕاســتییەکى کۆمەاڵی ــن, ئی ــە وەاڵ« بەکاردەهێن وەک »وای

لەویــادا, پێگــەى کۆمەاڵیەتیــی قســەکەرەکان بــۆ ســاتێک هەڵدەوارسێــت و دەتوانرێــت بــە هــەر 

ــەوە.  ــش پڕکرێت شوناســێکى تری
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ئێســتا کاىت ئــەوە هاتــووە شــوێنگەى ئــەو کەســە بپشــکنین کــە لــە بەکارهێنــاىن ئــەم دەربڕینانە دەترســێت 

و ســڵدەکاتەوە. ئــەوە چ ســاتەوەختێکە و چییشــە وادەکات زۆرجــار لــە کۆمەڵــگادا ڕاوەســن و بڵێــن: »تــۆ 

لــە دیــن پاکەوەنەبوویــت, چــۆن دەبێــت شــتى وا بەکاربێنیــت«. یــان قســەکەرێک تــووىش جۆرێــک لــە 

پارادۆکــى ویــژداىن دەبێــت و دەربڕینێکــى لــەو جــۆرە دەگەڕێنێتــەوە, وەک بڵێــى ئەوانیر لێــى قبوڵناکەن. 

خاڵــى ســەیر لەوێدایــە ئەوکاتــەىش ناچاریــن وشــە و گوزارشــتى لــەو جــۆرە بگەڕێنینــەوە و ســڵکەینەوە, 

ئــەوا هەســتدەکەین شــتێکى بەچێژمــان گەڕاندووەتــەوە. ســەرەتا لەســەر ئــەم چێــژە دەوەســتم و دواتــر 

کــۆى زەینەکــە دەپشــکنم.

النیکــەم پێموایــە هیــچ دەربڕینێــک تامــى دەربڕینــى »وەاڵهــى« نــادات. ئەرگۆمێنتــى ســەرەتایی ئەوەیــە 

قســەکەرەکە نیــوەى دەربڕینەکــەى گۆکــردووە, بــەاڵم بەناچــارى نیوەمــى دووەمــى دەچەپێنێــت. 

ــن بێبەشــدەکات کــە ئارەزوویەکــە. کاتێــک وەک قســەکەرێک شــتێک  ــە چێژێکــى دەربڕی ــە خــۆى ل وات

دەردەبڕیــن, ئــەوا ئــارەزووى شــتێکامن کــردووە. ئــارەزووش هەمیشــە لیــوارەکاىن خــۆى بەهــۆى زمانــەوە 

ڕاگرتــووە. مــرۆڤ ســوبێکتێکى هێنــد ئارەزووکــەرەو کــە هەر شــتێک دەیڵێیــن جۆرێکە لــە ئارەزووکردنێک. 

بۆیــە لــە ســاىت گۆکــردىن ئــەو دەربڕینــە بەنــاو دینییانــەدا, ئارەزووەکــە چڕتردەبێتــەوە چونکــە زمــان پــر 

ــە وانــە بنەڕەتییــەکاىن  خــۆى کۆدەکاتــەوە بــۆ گەیانــدىن شــتێک و گەیشــن بــە شــتێک. ئەمــە یەکێکــە ل

ــەرى  ــى چارەس ــوو ئامانج ــە »هەم ــوون, بۆی ــارەزوو بەیەکداچ ــار( و ئ ــە زمان)گوفت ــیکارییش ک دەروونش

ــۆم و  ــچ میدی ــەک هی ــدا ن ــە ئاخاوتن ــە ل ــارەزووى تاکەکەس ــەىت ئ ــتنى حەقیق ــیکارى, ڕێکخس دەروونش

گەیەنەرێکــى تــر«)١, ص٢٧٢(. بۆیــە ئــەو شــتەى مــرۆڤ مەبەســتێتى بیگەیەنێــت, هــەر ئــەو شــتەیە وا 

ــدا ئەزموونکــراوە.  ــە, دەربڕینەکــە جــۆرە ئارەزوویەکــە لەگــەڵ وتنی ــەى وتنەکــە گەیشــتووە. وات ــە میان ل

ئەمــە بــۆ تەعبیرگــەىل چەشــنى »وەاڵ«, بــەو واتایــە دێــت کــە دەربڕینەکــە ئارەزوویەکــە و جــۆرە 

جەختکردنەوەیــەک دێنێتــەدى. ئــەو قســەکەرەى وا ناچــارە بەهــۆى ســڵکردنەوەوە حــۆى لــەم دەربڕینــە 

زەینى سڵکەرەوە
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البــدات, ئــەوا دەبێــت جێگرەوەیەکــى تــر بەکاربێنێــت کــە زۆر بــاو نەبێــت و لــە زۆرباریشــدا زۆر لە خۆى 

بــکات. دەربڕینــە باوەکــە بۆیــە چێژێکــى تایبەتیــی هەیــە و ئاماژەیــە بــۆ ئارەزوویــەک, چونکــە ئــارەزوو 

ــۆ درووســتکردنەوەى  ــارەزوو »هەوڵێکــە ب ــە. لەوشــە ڕیشــەییر, ئ ــارەزووى ئەویــرى گەورەی هەمیشــە ئ

ســەرلەنوێى یەکــەم ئەزمــووىن تێربــوون لــە مناڵییــدا«)٢, ص٢٦(. واتــە وشــەکە بەنــاو فلتەرێکــى 

کۆمەاڵیەتییــدا هاتــووە و جــۆرە ڕێکەوتنێکــى ڕەمزیــی لەســەرە و لــەکاىت وتنیــدا ئارەزووکردنەکــە ئاســاییر 

دەڕوات. هەمیســان مەبەســت لەوەشــە کــە ئێمــەى مــرۆف بوونــەوەرێ:ى ئارەزوومەندیــن و دەمانەوێــت 

الســایی جدیــی یەکــەم تێربوونــەکاىن ئــارەزوو بکەینــەوە لــە مناڵییــدا. بۆیــە زنجیــرە زمانەوانییەکــە دینــى 

بێــت یــان نادینــى, هەمــوو فۆرمێکــن بــۆ ئــەو ئەزموونــە بنەڕەتییــە دەگەڕێنــەوە. خــۆ ڕەنگــە بگوترێــت 

ــە  ــەم ڕووەوە ئەوەشــیان هــەر هەوڵێک ــەاڵم ل ــرە, ب ــژى زیات ــاو چێ ــى دژەب ــاىن دەربڕین زۆرجــار بەکارهێن

ــژى  ــتامنچووە. چێ ــە لەدەس ــى ک ــەرەتایی مناڵ ــووىن س ــە و ئەزم ــگا کۆمەاڵیەتییەک ــتهێناىن نی ــۆ بەدەس ب

دەربڕینێکــى وەک »وەاڵ«, ئــەوە نیــە ڕاســتەوخۆ و بەئەنقەســت چێژێکــى ئاگایانــەى لــێ وەرگریــن, بەڵکو 

ئــەو شــوێنگە دەالىل و کۆمەاڵیەتییەیــە وا وەریگرتــووە. لێــرەدا کۆمەاڵیەتیبــوون و ژویســانى کۆمەاڵیــەىت 

ــن و  ــوان دی ــە لەنێ ــان« نی ــى داکوت ــر »خاڵ ــەکاىن وشــەکەوە. وشــەکە چی ــدە دینیی دەکەوێتەپێــش ڕەهەن

دەرەوەى خۆیــدا, بەڵکــو چووەتــە نــاو ســوور و دەستاودەســتى کۆمەاڵیەتییــەوە و بارێکــى چێژمەندانــەى 

وەرگرتــووە کــە پشــکى هەمووکــەىس تیایــە. چێژیــش لێــرەدا هــەر مەبەســتامن چێــژى فیزیکــى و دەرووىن 

ــش  ــی تری ــا و زۆر کاتیگۆری ــا و مان ــە بەه ــتانەى ک ــەو ئاس ــتە دوورەکاىن, ئ ــا ئاس ــژە ت ــو چێ ــە, بەڵک نی

دەگرنــەوە, یــان بڵێیــن چێژەکــە مەبەســت لــە متامنــە و ئــاکار و ڕێزمــاىن کۆمەاڵیــەىت و زۆر شــتى تریشــە 

کــە تێکــڕا لــە زمــان دەئاڵێــن و ناتوانیــن هــەروا بەســادەیی دەربڕینــەکان بەپێــى پێــوەرى »یــەک بــۆ مــن و 

یــەک بــۆ تــۆ« دابەشــیانبکەین. ئــەى کەوایــە تــرىس ئــەو زەینــە لەکوێــوە دێــت کــە خــۆى لــە بەکارهێنــاىن 

ــن و  ــوە دەنێ ــر تۆمــەىت پێ ــت کــە ئەوانی ــوە دێ ــەوە؟ ئاخــۆ ســڵکردنەکە هــەر لەوێ دەربڕینەکــە دەدزێت

لەکــەى لــێ باردەکــەن, یانخــود هــۆى ناســکر و شــاراوەتریىش هەیــە؟    

پێموایە هەردوو پرسیارەکە لەسەر یەک هێڵى لۆژیکى دەژین و درێژکراوەى یەکرن. چۆن؟

ــەاڵم  ــە هەمەشــوێنەکە, ب ــە چــاوە کۆمەاڵیەتیی ــرى گــەورە, ل ــە ئەوی ــر دەترســێت, ل قســەکەرەکە لەوانی

خــۆ زۆرجــار ئەوێکــى تــرى کۆنکرێتییــامن نیــە ڕامانگرێــت و تەریقامنکاتــەوە. واتــە ڕەنگــە بایــی ئــەوە 

ڕێــزى کۆمەاڵیــەىت هەبێــت کــە لەئاســت بەکارهێنانەکــەدا بێدەنگییــامن لــێ بکــەن, بــەاڵم هــۆى چیــە وا 

قســەکەرەکە تــووىش هەڤدژییەکــى دەرووىن دێــت و زۆرجــار بەناچــارى وشــەیەک لەبــرى وشــەیەکى تــر 

بەکاردێنێــت, یــان دەربڕینێکــى تــر لەبــرى دەربڕینگــەىل وەک »وەاڵ« بەکاردەهێنێت؟ لێرەوەیــە کە دەبێت 

بڵێیــن ئــەم زەینــە خــۆى لەجیاتیــی ئەویریــش دەترســێت. یــان بــە لەونێکــى تــر بیخەینــەڕوو: ئــەو زەینەى 

ســڵ لــە بەکارهێنــاىن ئــەم دەربڕینــە بەڕ,اڵــەت دینییانــە دەکاتــەوە, هێشــتا خــۆى زەینێکــى دینییــە. ئــەم 
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زەینــە, هێشــتا ئــەو بارگــە دەاللییــەى لەخۆیــدا بەتاڵنەکردووەتــەوە, بۆیــە ناچــارە پێشــوەخت میکانیزمــى 

چەپانــدن و ســەرکوت بخاتەگــەڕ. خــۆ ڕەنگــە بەهــۆى پرۆســەیەکى خۆپاککردنــەوەوە, ئــەم چەپاندنانــە 

هێنــد دووبارەببنــەوە کــە دەربڕینەکــە کاڵکەنەوە, بــەاڵم گەڕانەوەى چەپێــرناو وادەکات تێبگەین پرۆســەکە 

ناچارییــە. هــەر زەینێــک بــاوەڕى بــە خــۆى هێنابێــت کــە بــە وشــەیەک نەبێتــەوە بــە زەینێکــى دینــى, 

ئیــدى بەکارهێنــاىن وشــەگەىل وەک »وەاڵ, وەاڵیــی, بەخــوا, ئەرێــوەاڵ, بەرێــوەاڵ...« نایرســێنن. واتــە گــەر 

بەشــێوەیەکى دووجــا و دیالەکتیکــى بەســەر ناوەڕۆکــە دینییەکــەى خۆیــدا زاڵبووبێــت, ئــەوا ئــەم وشــانە 

چیــدى زرینگانەوەیەکــى دینییــان بــۆ ئــەو نابێــت. گــەر هەشــبێت, هیــچ لــەو ناوەڕۆکــە تــازە نادینییــەى 

ــە  ــی ب ــرە پەیوەندی ــەوە ئاڵۆزت ــارە باســەکەمان ل ــەوە. دی ــدا دەتوێنێت وى ناگــۆڕن و بگــرە وشــەکە لەخۆی

ــک  ــن. جۆرێ ــازادى دەکەی ــی پێش ئ ــک ئازادی ــە جۆرێ ــاس ل ــو ب ــت, بەڵک ــەوە هەبێ ــی دەربڕین«ـ »ئازادی

لــە ئــازادى کــە پێویســتناکات دانیشــین و ئاگامەندانــە بیــرى لــێ بکەینــەوە و لێــى برســین, بەڵکــو بــەر 

لــەوە لەخۆمانــدا هەرســامنکردووە و پێش زەمینەیەکــى ئازادانەمــان بــۆ گۆکــردىن شــەخى خوڵقانــدووە. 

ــەکردن  ــی قس ــەوە و ئازادی ــەکان جیاکەین ــەکان و دەربڕین ــەک وش ــین و یەک ی ــەوەى دانیش ــەر ل ــە ب وات

بپێویــن, ئــەوا زەینــامن بەهــۆى گــۆڕاىن کــۆى سیســتەمى بیرکردنــەوەوە ئازادکــردووە. گــەر زەینێــک لــە 

کــۆدا خــۆى نوێکردبێتــەوە و فەزایەکــى فیکریــی ئاڵۆزتــرى بــۆ خــۆى داڕشــتبێت, ئیــدى لــە ئاســتى بــەش 

ــتەدەکات,  ــێت و هەڵوەس ــە دەترس ــى بۆی ــڵکەرەوە و میکانیک ــى س ــڵناکاتەوە. زەین ــدا س و تاکەدەربڕین

چونکــە ئاســۆکەى هێشــتاش ئاســۆى وشــەکەیە لــە مانــا بەراییەکەیــدا. بێگومــان خەڵکــى تائەوپــەڕ دینــى 

و موحافیــزکار ئــەم دەربڕینانــە گۆدەکــەن, بــەاڵم بــە هەمــان ڕادە موڵکــى کەســێکى نادینییشــە چونکــە 

زەینــە نادینییەکــە لــە کۆنتێکســتێکى زەینیــی تازەتــردا دەیخاتەگــەڕ. خســتنەگەڕەکەىش لەپێنــاو ئەوەدایــە 

زنجیــرەى نوێــى دالــەکان, ئاڵنگارییــە کۆمەاڵیەتییەکەیــان لەدەســتنەدەن. ئاســانر بیڵێیــن, کاتێــک 

دەربڕینێکــى وەک »وەاڵ« لەالیــەن قســەکەرێکى ســێکۆالرەوە گۆدەکرێــت, ئــەو ئیمکانــە لەگۆڕێدایــە کــە 

مانــاى دینیــی وشــەکە بــە هەمــان گوژمــە کۆنــە ســەرەتاییەکەى خۆیــەوە وەرگەڕێــت بــۆ پێچەوانەکــەى. 

ــى  ــردا ڕۆڵێک ــی ت ــى تەعبیری ــاو مەنزوومەیەک ــە لەن ــی ک ــەواو دنیای ــى ت ــۆ تەعبیرێک ــت ب ــە وەرگەڕێ وات

ــىش  ــى خۆی ــڕوات و ڕۆڵ ــو بێ کێشــە ب ــى نەترســین, بەڵک ــەک هــەر لێ ــە ن ــت. وات ــەش بگێڕێ گۆڕانخوازان

بگێڕێــت و گرنجــى دەاللــەت درووســتنەکات و خاوەنەکــەىش ســڵى لــێ نەکاتــەوە. ڕەنگــە زۆرێکــامن لــە 

دەربڕینگــەىل وەک »ڕۆحــى شــاد بێــت«, ســڵکەینەوە و سڵیشــامنکردووەتەوە. ترســەکەش پــر لــە وشــەى 

»ڕۆح«ـــە گوایــە وشــەیەکى دینییــە و دەمانخاتــەوە نێــو پێگــەى قســەکەرێکى دینــدارەوە. بــەاڵم بەپێــى 

هــەردوو خاڵــى باســکراو, وشــەکە هــەم لەڕێــى فرەپاتبوونــەوە و چەندبارەبوونــەوەوە لــەوە کەوتــووە مانــا 

دینییــە ســەرەتاییەکەى هەبێــت, هەمیســانیش پێویســتدەکات قســەکەرەکە لــەڕووى زەینییــەوە بەســەر 

ــەوە,  ــدا پووچەڵنەکردبێت ــى لەخۆی ــەکاىن ڕۆح ــە دینیی ــێک مەدلول ــت. کەس ــدا زاڵ بووبێ ــا دینییەکانی مان

ــدا  ــە کۆمەاڵیەتییەکان ــاو پەیوەندیی ــەکان لەن ــوىل دەربڕین ــەوە بەکاریبێنێــت.  مەدل ــەوا ناچــارە بەوریایی ئ
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هێنــد بەکاردێنــەوە کــە بــەرەو الى دۆخــى »دال بــوون)being signifier(« دەگەڕێنــەوە. دالبــوون 

ــەوەى  ــدا تازەکردن ــى رتیش ــە دیوێک ــتیارەکاندا و ب ــا هەس ــول و مان ــارى مەدل ــر ب ــە لەژێ ــردىن زمان دەرک

ــە  ــەم ڕووەشــەوە ب ــوو«)٣, parallaxisview(. ل ــىش دال ب ــوو, وشــە خۆی ــە »ســەرەتا وشــە ب ــە. بۆی زمان

منونــە, لــە گۆکــردىن نــاوى شــەقامى »پیرەمێــرد«دا کــەس جەخــت لەســەر پیرەمێــرد ناکاتــەوە وەک شــاعیر, 

ــە  ــە مەدلول ــم دەرچــوو«دا مەبەســت ل ــى »گیان ــە دەربڕین ــان ل ــەک دەکات. ی ــۆ جادەی ــاژە ب ــو ئام بەڵک

ــەو  ــە نادینییەکــە ئ ــى دەکات. دەبێــت زەین ــە ماندوێت ــک ل ــۆ جۆرێ ــام ب ــە, بەڵکــو هێ ســەرەتاییەکەى نی

ڕاســتییە بزانێــت کــە لــە دەربڕینێکــى وەک »ڕۆحــى شــاد بێت«یشــدا, وشــەى ڕۆح لــە قازانجــى شــتێکى 

تــردا پاشەکشــەدەکات و چیــدى ڕۆحــە دینییەکە نیــە. دەربڕینەکــە, کۆمەاڵیەتیدەبێتەوە و وەک ژێســتێکى 

ــۆه خــوداى  ــت »ئ ــی دەڵێ ــک بیریارێکــى خۆرئاوای ــت. کاتێ ــک بەجێدەگەیەنێ ــەن ئەرکێ ــازۆر بێالی کەمت

مــن, یــا مەســیح, ســویت جیســەس...«, ئیــدى ڕوونــە بانگهێشــتى عیســا نــاکات و لــەڕووى زەینییشــەوە 

بەســەر دەربڕینەکــەدا زاڵبــووە. ڕاســتە لــەوێ لــەڕووى مێژووییــەوە بنکــى زمــان و دەربڕیــن و ئیــامن و 

هتــد گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە, بــەاڵم پێدەچێــت بەئێستاشــەوە هیــچ زاراوەیەکــى تــر نەتوانێــت ئاســان 

شــوێنى ئەوانــە بگرێتــەوە. پرســیارەکە, خــۆى وەاڵمــى خۆیشــیەىت: کاتێــک گــۆڕاىن مێژوویــی و زەینــى و 

کۆمەاڵیــەىت و هتــد ڕوویدابێــت, ئیــدى دەربڕینێکــى بەنــاو دینــى, زیانێکــى نیــە و پێویســتناکات هــەروا 

بــۆ کێڵگەیەکــى ئایدۆلــۆژى جێبهێڵرێــت. ڕۆح ئــەودەم وەک وشــەیەکى مــادى و کۆمەاڵیەتیــی لــێ 

دێــت کــە زەمینەیەکــى زەینــى و مێژوویــی بــۆ ڕۆح ڕەچاوکرابێــت. هــەر زەینێــک ئەمــەى کردبێــت, لــە 

بەکارهێنانەکــەىش ناترســێت.

ــە و  ــە نی ــە و دەربڕینان ــەم وش ــا ئ ــتامن تەنی ــن مەبەس ــتدەکات بڵێی ــە, پێویس ــوو ئەمان ــەرەڕاى هەم س

ــش  ــتاىن دەرەوەى دینی ــە ش ــەدا ک ــە کۆمەڵگ ــن ل ــان دەکەی ــکردىن زم ــراتیژى ئیش ــاىس س ــدا ب لەقوواڵیی

دەگرێتــەوە. زمــان لــە دواییــن گــورشاوەى خۆیــدا, رسوشــتێکى تایبــەىت هەیــە و ڕێکــردىن ئاســایی خــۆى 

ــە وا  ــەو کەسەش ــاى ئ ــێت, هاوت ــەت دەترس ــى تایب ــاىن دەربڕینێک ــە بەکارهێن ــەى ل ــەو کەس ــت: ئ دەبڕێ

بەئەنقەســت هەنــدێ دەربڕیــن زەقدەکاتــەوە. بــۆ ئــەوەى مرۆیەکــى عەقــاڵىن بیــن, ناچاریــن عەقاڵنیــەىت 

ــا باوەکــەى. ــە وات ــە ب ــک کــە ســەرتاپا عەقــاڵىن نی ــن: عەقاڵنیەتێ ــان لەبیرنەکەی ــاو زم ن
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دەرەنجام:
ــەاڵم  ــن, ب ــا ب ــان وەه ــە هەمووی ــەرج نی ــەوە. م ــی دەبن ــى کات دنیای ــەکان بەتێپەڕین ــە دینیی دەربڕین

ئەوانەیــان کــە بــەر مامەڵــە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەون دەبنــە دەربڕینــى هەمەکــى و فرەبەکارهێــرناو و 

تەنانــەت مادییــش. دەربڕینــەکاىن وەک »بەخــوا, وەاڵ, و هتــد«, لــەو دەربڕینانــەن کــە ڕوویەکــى بەهێــزى 

کۆمەاڵیەتییــان هەیــە و هــەروا بەســادەیی گوزارشــت لــە دینیبــووىن قســەکەرەکە نــاکات. ئــەو کەســانەىش 

پێیانوایــە هــەروا میکانیکــى, ئــەم دەربڕینانــە کەســێک دەخەنــە شــوێنگەیەکى دینییــەوە ئــەوا خۆیــان لــە 

پێگــەى دینــى پاکنەبوونەتــەوە.  

سەرچاوەکان:
١. فرهنــگ مقدمــاىت اصطالحــات روانــکاوى لــکاىن, دیلــن اونــز, ترجمــە مهــدى رفیــع و مهــدى پارســا, ١اپ 

دوم, ١٣٨٧.

٢. فرهنگ واژگان فریود, پل- لوران آسون, ترجمە دکر کرامت مولىل, نرش ىن, چاپ سوم, ١٣٩١.

Lacan on Religion: Barbara Moller :https :parallaxisview.wordpress.com .٣


