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پوختە
هەندێــک دەربڕینــان هــەن لــە مامەڵــەى ڕۆژانــەدا کــە وەک دەربڕینــى دینــى و ئیامندارانــە نــارساون,
بۆیــە ئەوانــەى دینییــان نیــە یــان وا خۆیــان دەردەخــەن بێدینــن ,خۆیــاىن لــێ دەبوێــرن و زۆرجاریــش
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
وەکــو :وەاڵ(وەاڵیــی ,بەرێــوەاڵ و هتــد) ,ڕۆحــى شــاد بێــت ,بەخــوا ,نەبەخــوا و هتــد .ڕەنگــە کەســێک
بەمەبەســتەوە و بــۆ پاڵپشــتیی قســەیەک ,دەربڕینــى «وەاڵیــی» بەکاربێنێــت ,بــەاڵم ئێمــە مەبەســتامن
دۆخــى ئاســایی بەکارهێنــاىن ئــەو دەربڕینانەیە(گەرچــى لــە ئاســۆى لێکدانەوەکەمانــدا بەکارهێنانــە
مەبەســتدارەکەش تێکدەشــکێت) .دۆخێــک کــە خــۆى ئاســایی دەگوزەرێــت ,بــەاڵم گوێگــر و قســەکەر
هەڵوەســتە دەکــەن و لــە پێگەیەکــى تایبەتــەوە ســڵ لــەو دەربڕینانــە دەکەنــەوە .باســەکە فرەڕەهەنــدە,
بــەاڵم تەنیــا دوو ڕەهەنــدى خێــرا بەســەردەکەینەوە .بــة مانايــةىك تــر« ,ڕەخنە»ـــى ئــەو «ڕەخنانــە»
دەکەیــن لەســەر بەکارهێنانیــان هەیــە و لــە دوو تــەوەردا باســەکە دەخەینــەڕوو.
وشە سەرەکییەکاىن باسەکە :دەربڕین ,دووبارەبوونەوە ,زەینى سڵکەرەوە ,دینى ,نادینى.
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هێزى دووبارەبوونەوە

ڕاســتە زمــان بێالیــەن نیــە ,بارگاوییــە بــە مانــا و دەاللــەىت الیەنگرانــە -جــا دینــى بێــت یــان ســیاىس
یــان کەلتــورى و هتــد .بــەاڵم ئــەم ڕاســتییەش شــتێکى هــەروا سەرڕاســت نیــە ,بەڵکــو پێــچ و ئاڵۆزیــی
تــرى لەخۆیــدا هەڵگرتــووە .واتــە زمــان چەنــدە هەڵگــرى مانــا و دەاللــەت و مەرامــى شــاراوەیە و
دەچێتــە خزمــەىت الیەنێکــەوە ,کەچــى زمــان زۆرجــار کارگــەى بەرهەمهێنــاىن کۆمەڵێــک دەربڕینیشــە کــە
مانــا ڕواڵەتییەکانیــان لەدەســتدەدەن و ئــەوەى دەمێنێتــەوە بریتییــە لــە فرەبەکارهێنــان ,جۆرێــک لــە
گۆکــردىن ڕۆتینــى ,جۆرێــک لــە ونکــردىن ئــەو مانایــەى کــە لەســەرەتاوە هەڵیگرتبــوو .دەربڕینــەکاىن نــاو
زمانێــک هێنــد دووبارەدەبنــەوە ,کــە مانــا جەوهــەرى و پاکیزەکــەى خۆیــان لەدەســتدەدەن و ناتوانیــن
بوەســتین و بــە «زەڕەبینــى حــەرىف» ماناکەیــان لێکدەینــەوە .دەربڕینــەکان بەهــۆى دووبارەبوونــەوەوە,
لــەوە دەکــەون بەتــەواوەىت خۆیــان بــن ,شوناســێکى پــەىت و بێگەردیــان هەبێــت ,و مەدلــوىل بەوەفــاى
«ڕەچەڵەک»ـــەکەى خۆیــان بــن .ڕاســتە دووبارەبوونــەوە شــتێک لــە ئامــاژەى نەســتەکى لــە وشــە و
تەعبیــردا جێدەهێڵــت ,بــەاڵم هــەر لەڕێــى دووبارەبوونــەوەوە ئامــاژە نەســتەکییەکەش هەرســدەکرێت و
هیــچ قســەکەر و گوێگرێــک نیــە ئــەو ئاماژانــە نەناســێتەوە .دووبارەبوونــەوە و فرەبەکارهێنــان ,وادەکــەن
وشــەیەک لەنێــوان ئایدۆلۆژیــا هاوبەشــەکاىن واقیعێکــدا بەکاربهێرنێــت و کەســیش هەڵوەســتەنەکات
بۆچــى ئەویــر بەکاریدێنێت(بۆمنونــە بێدینێــک دەربڕینێکــى بەنــاو دینــى بەکاربێنێــت و نوســەرێکیش
دەربڕینێکــى کەلتــورى و هتــد) .بۆیــە دووبارەبوونــەوە دەبێتەهــۆى ئــەوەى جــۆرە پەیامنێکــى شــاراوە
لەســەر دەربڕینێــک درووســت ببێــت و هــەر جــۆرە ســڵکردنەوەیەکى تایبــەت تێپەڕێنێــت .دیــارە ئــەم
دووبارەبوونەوەیــەش ,لەنێــو کات(زەمــەن)دا دەڕەخســێت و کات خــۆى هەمیشــە بەشــێک لــە وشــە
دینییــەکان زەمینیدەکاتــەوە .بەشــێک لــە دیــن و ڕووبــەرى ئیالهــى ,هــەردەم لەڕێــى دووبارەبوونــەوەى
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نــاو کاتــەوە دونیاییدەبنــەوە .واتــە لــە قەســتێکى دینییــەوە وەردەگەرێــن بــۆ قەســتێکى کۆمەاڵیــەىت
و کەلتــورى و هتــد .بــە مانایەکــى تــر ,دووبارەبوونــەوە وادەکات جۆرێــک لــە پێکداچــوون لەنێــوان
گوتــارە جیاجیــاکاىن کۆمەڵــگادا درووســت ببێــت و وشــە وەک ســامانێکى هاوبــەىش «ڕۆحــى کۆمەڵــگا»
وەرگیرێــت .بۆیــە وشــە بــەر کات دەکەوێــت ,کاىت زەمینــى ,کاىت زەمینییــش بەڕەهایــی کاتێکــى دینــى
و پیــرۆز نیــە .وشــە گــۆڕاىن بەســەردا دێــت ,خاوەندارێتییــە دەاللییەکــەى کاڵدەبێتــەوە و ڕەهەنــدى تــر
لەگــەڵ خــۆى ســەردەخا و ســواردەکات .بۆمنونــە ,وشــەى وەاڵ(وە ئــەاڵ ,بــە ئــەاڵ) ,گــەر پێکهاتەیەکــى
دینــى و تیۆلۆژیــی هەبێــت ,ئــەوا وردەوردە لەڕێگــەى دووبارەبوونــەوەوە بــارە دینییەکــەى ســوکبووە و
بۆتــە دەربڕینێکــى کۆمەاڵیــەىت کــە دیندارێــک و بێدینێکیــش 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
ئیســام ناگەیەنێــت ,بەڵکــو لــە زیمنــدا هێامیــە بــۆ پێداگرییەکــى ڕۆژانەیــی و کۆمەاڵیــەىت و کەلتــورى.
دووبارەبوونــەوە و دووبارەکردنــەوە کارێکیــان بــە دەربڕینەکــە کــردووە کــە «ئــەاڵ بنچینەییەکــە»
یەکەمێتیــی خــۆى بدۆڕێنێــت و ببێتــە دەربڕینێکــى کۆمەاڵیــەىت .ڕەنگــە بگوترێــت زۆرجــار کەســێک
بەمەبەســتەوە دەربڕینــى «وەاڵ» بەکاربێنێــت ,بــەاڵم گــەر ســاویلکایەتییە ناتیۆرییەکــە پشــتگوێخەین,
ئــەوا دەتوانیــن بێژیــن :بکــەرى قســەکەر لێــرەدا بکەرێکــى کۆمەاڵیەتییــە ,دەیەوێــت شــتێک بــۆ
«ئەویــرى گــەورە» بســەملێنێت و بــڕواى وى بەدەســتبێنێت .بــە گوزارشــتێکى تــر ,ســوێند و پێداگریــی
«وەاڵ» ,خــۆى پێشــوەخت لــە پانتاییــە کۆمەاڵیەتییەکــە هەڵژەن ـراوە و کۆمەاڵیەتیبووەتــەوە .واتــە گــەر
دیندارێکــى عەیــارە بیســتوچواریش بەکاریبێنێــت ,ئــەوا بەرامبــەر هاوزمانێکــى تــر و هاوجڤاتێکــى تــر
بەکاریدێنێــت کــە هــەردووک لــە پانتاییەکــى ڕەمــزى و کۆمەاڵیەتییــدان .ڕەنگــە زیادەڕۆیــی نەبێــت
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
تــر بخەیتەجێــى .بۆیــە دەربڕینەکــە ,دەبرێتــەوە نــاو ســیاقە بەرایــی و لەمێژینەکــەى خــۆى و ئــەوکات
هیــچ بیرکردنــەوە و لێکدانەوەیەکــى ناوێــت .بۆیــە باســەکەمان ,وەرگرتنــى دەربڕینەکانــە پــاش ئــەوەى
کارکــردە تایبــەت و ســەرەتاییەکەى خۆیــان وندەکــەن .کاتێــک مرۆڤێکــى ئاینــى و نائاینــى دەربڕینێکــى
وەک «وایــە وەاڵ» بەکاردەهێنــن ,ئیــدى خەریکــن ڕاســتییەکى کۆمەاڵیــەىت و نادینــى دووپاتدەکەنــەوە.
لەویــادا ,پێگــەى کۆمەاڵیەتیــی قســەکەرەکان بــۆ ســاتێک هەڵدەوارسێــت و دەتوانرێــت بــە هــەر
شوناســێکى تریــش پڕکرێتــەوە.
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زەینى سڵکەرەوە
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 ,وەکبڵێــى ئەوانیرت 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.
واتــە خــۆى لــە چێژێکــى دەربڕیــن بێبەشــدەکات کــە ئارەزوویەکــە .کاتێــک وەک قســەکەرێک شــتێک
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
خــۆى کۆدەکاتــەوە بــۆ گەیانــدىن شــتێک و گەیشــن بــە شــتێک .ئەمــە یەکێکــە لــە وانــە بنەڕەتییــەکاىن
دەروونشــیکارییش کــە زمان(گوفتــار) و ئــارەزوو بەیەکداچــوون ,بۆیــە «هەمــوو ئامانجــى چارەســەرى
دەروونشــیکارى ,ڕێکخســتنى حەقیقــەىت ئــارەزووى تاکەکەســە لــە ئاخاوتنــدا نــەک هیــچ میدیــۆم و
گەیەنەرێکــى تــر»( ,١ص .)٢٧٢بۆیــە ئــەو شــتەى مــرۆڤ مەبەســتێتى بیگەیەنێــت ,هــەر ئــەو شــتەیە وا
لــە میانــەى وتنەکــە گەیشــتووە .واتــە ,دەربڕینەکــە جــۆرە ئارەزوویەکــە لەگــەڵ وتنیــدا ئەزموونک ـراوە.
ئەمــە بــۆ تەعبیرگــەىل چەشــنى «وەاڵ» ,بــەو واتایــە دێــت کــە دەربڕینەکــە ئارەزوویەکــە و جــۆرە
جەختکردنەوەیــەک دێنێتــەدى .ئــەو قســەکەرەى وا ناچــارە بەهــۆى ســڵکردنەوەوە حــۆى لــەم دەربڕینــە
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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
هەمیشــە ئــارەزووى ئەویــرى گەورەیــە .لەوشــە ڕیشــەییرت ,ئــارەزوو «هەوڵێکــە بــۆ درووســتکردنەوەى
ســەرلەنوێى یەکــەم ئەزمــووىن تێربــوون لــە مناڵییــدا»( ,٢ص .)٢٦واتــە وشــەکە بەنــاو فلتەرێکــى
کۆمەاڵیەتییــدا هاتــووە و جــۆرە ڕێکەوتنێکــى ڕەمزیــی لەســەرە و لــەکاىت وتنیــدا ئارەزووکردنەکــە ئاســاییرت
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
زۆرجــار بەکارهێنــاىن دەربڕینــى دژەبــاو چێــژى زیاتــرە ,بــەاڵم لــەم ڕووەوە ئەوەشــیان هــەر هەوڵێکــە
بــۆ بەدەســتهێناىن نیــگا کۆمەاڵیەتییەکــە و ئەزمــووىن ســەرەتایی مناڵــى کــە لەدەســتامنچووە .چێــژى
دەربڕینێکــى وەک «وەاڵ» ,ئــەوە نیــە ڕاســتەوخۆ و بەئەنقەســت چێژێکــى ئاگایانــەى لــێ وەرگریــن ,بەڵکو
ئــەو شــوێنگە دەالىل و کۆمەاڵیەتییەیــە وا وەریگرتــووە .لێــرەدا کۆمەاڵیەتیبــوون و ژویســانىس کۆمەاڵیــەىت
دەکەوێتەپێــش ڕەهەنــدە دینییــەکاىن وشــەکەوە .وشــەکە چیــر «خاڵــى داکوتــان» نیــە لەنێــوان دیــن و
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
نیــە ,بەڵکــو چێــژە تــا ئاســتە دوورەکاىن ,ئــەو ئاســتانەى کــە بەهــا و مانــا و زۆر کاتیگۆریــی تریــش
دەگرنــەوە ,یــان بڵێیــن چێژەکــە مەبەســت لــە متامنــە و ئــاکار و ڕێزمــاىن کۆمەاڵیــەىت و زۆر شــتى تریشــە
کــە تێکـڕا 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
دەربڕینەکــە دەدزێتــەوە؟ ئاخــۆ ســڵکردنەکە هــەر لەوێــوە دێــت کــە ئەوانیــر تۆمــەىت پێــوە دەنێــن و
لەکــەى لــێ باردەکــەن ,یانخــود هــۆى ناســکرت و شــاراوەتریىش هەیــە؟
پێموایە هەردوو پرسیارەکە لەسەر یەک هێڵى لۆژیکى دەژین و درێژکراوەى یەکرتن .چۆن؟
قســەکەرەکە لەوانیــر دەترســێت ,لــە ئەویــرى گــەورە ,لــە چــاوە کۆمەاڵیەتییــە هەمەشــوێنەکە ,بــەاڵم
خــۆ زۆرجــار ئەوێکــى تــرى کۆنکرێتییــان نیــە ڕامانگرێــت و تەریقامنکاتــەوە .واتــە ڕەنگــە بایــی ئــەوە
ڕێــزى کۆمەاڵیــەىت هەبێــت کــە لەئاســت بەکارهێنانەکــەدا بێدەنگییــان 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 ئەویرتیــش 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 چەپێـراو 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 »...نایرتســێنن .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
وى ناگــۆڕن و بگــرە وشــەکە لەخۆیــدا دەتوێنێتــەوە .دیــارە باســەکەمان لــەوە ئاڵۆزتــرە پەیوەندیــی بــە
«ئازادیــی دەربڕین»ـــەوە هەبێــت ,بەڵکــو بــاس لــە جۆرێــک ئازادیــی پێشئــازادى دەکەیــن .جۆرێــک
لــە ئــازادى کــە پێویســتناکات دانیشــین و ئاگامەندانــە بیــرى لــێ بکەینــەوە و لێــى برتســین ,بەڵکــو بــەر
لــەوە لەخۆمانــدا هەرســانکردووە و پێشزەمینەیەکــى ئازادانەمــان بــۆ گۆکــردىن شــەخىس خوڵقانــدووە.
واتــە بــەر لــەوەى دانیشــین و یەکیــەک وشــەکان و دەربڕینــەکان جیاکەینــەوە و ئازادیــی قســەکردن
بپێویــن ,ئــەوا زەینــان بەهــۆى گــۆڕاىن کــۆى سیســتەمى بیرکردنــەوەوە ئازادکــردووە .گــەر زەینێــک لــە
کــۆدا خــۆى نوێکردبێتــەوە و فەزایەکــى فیکریــی ئاڵۆزتــرى بــۆ خــۆى داڕشــتبێت ,ئیــدى لــە ئاســتى بــەش
و تاکەدەربڕینــدا ســڵناکاتەوە .زەینــى ســڵکەرەوە و میکانیکــى بۆیــە دەترســێت و هەڵوەســتەدەکات,
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 .ئاســانرت 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.
واتــە وەرگەڕێــت بــۆ تەعبیرێکــى تــەواو دنیایــی کــە لەنــاو مەنزوومەیەکــى تەعبیریــی تــردا ڕۆڵێکــى
گۆڕانخوازانــەش بگێڕێــت .واتــە نــەک هــەر لێــى نەترســین ,بەڵکــو بێکێشــە بــڕوات و ڕۆڵــى خۆیــى
بگێڕێــت و گرنجــى دەاللــەت درووســتنەکات و خاوەنەکــەىش ســڵى لــێ نەکاتــەوە .ڕەنگــە زۆرێکــان لــە
دەربڕینگــەىل وەک «ڕۆحــى شــاد بێــت» ,ســڵکەینەوە و سڵیشــانکردووەتەوە .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
مانــا دینییەکانیــدا زاڵ بووبێــت .کەســێک مەدلولــە دینییــەکاىن ڕۆحــى لەخۆیــدا پووچەڵنەکردبێتــەوە,
ئــەوا ناچــارە بەوریاییــەوە بەکاریبێنێــت .مەدلــوىل دەربڕینــەکان لەنــاو پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــدا
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هێنــد بەکاردێنــەوە کــە بــەرەو الى دۆخــى «دالبــوون( »)being signifierدەگەڕێنــەوە .دالبــوون
دەرکــردىن زمانــە لەژێــر بــارى مەدلــول و مانــا هەســتیارەکاندا و بــە دیوێکــى رتیشــدا تازەکردنــەوەى
زمانــە .بۆیــە «ســەرەتا وشــە بــوو ,وشــە خۆیــى دال بــوو»( .)parallaxisview ,٣لــەم ڕووەشــەوە بــە
منونــە ,لــە گۆکــردىن نــاوى شــەقامى «پیرەمێــرد»دا کــەس جەخــت لەســەر پیرەمێــرد ناکاتــەوە وەک شــاعیر,
بەڵکــو ئامــاژە بــۆ جادەیــەک دەکات .یــان لــە دەربڕینــى «گیانــم دەرچــوو»دا مەبەســت لــە مەدلولــە
ســەرەتاییەکەى نیــە ,بەڵکــو هێــا بــۆ جۆرێــک لــە ماندوێتــى دەکات .دەبێــت زەینــە نادینییەکــە ئــەو
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
کەمتــازۆر بێالیــەن ئەرکێــک بەجێدەگەیەنێــت .کاتێــک بیریارێکــى خۆرئاوایــی دەڵێــت «ئــۆه خــوداى
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 ئیــان 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.
ســەرەڕاى هەمــوو ئەمانــە ,پێویســتدەکات بڵێیــن مەبەســتامن تەنیــا ئــەم وشــە و دەربڕینانــە نیــە و
لەقوواڵییــدا بــاىس ســراتیژى ئیشــکردىن زمــان دەکەیــن لــە کۆمەڵگــەدا کــە شــتاىن دەرەوەى دینیــش
دەگرێتــەوە .زمــان لــە دواییــن گــورشاوەى خۆیــدا ,رسوشــتێکى تایبــەىت هەیــە و ڕێکــردىن ئاســایی خــۆى
دەبڕێــت :ئــەو کەســەى لــە بەکارهێنــاىن دەربڕینێکــى تایبــەت دەترســێت ,هاوتــاى ئــەو کەسەشــە وا
بەئەنقەســت هەنــدێ دەربڕیــن زەقدەکاتــەوە .بــۆ ئــەوەى مرۆیەکــى عەقــاىن بیــن ,ناچاریــن عەقاڵنیــەىت
نــاو زمــان لەبیرنەکەیــن :عەقاڵنیەتێــک کــە ســەرتاپا عەقــاىن نیــە بــە واتــا باوەکــەى.
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دەرەنجام:
دەربڕینــە دینییــەکان بەتێپەڕینــى کات دنیایــی دەبنــەوە .مــەرج نیــە هەموویــان وەهــا بــن ,بــەاڵم
ئەوانەیــان کــە بــەر مامەڵــە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەون دەبنــە دەربڕینــى هەمەکــى و فرەبەکارهێـراو 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:
 .١فرهنــگ مقدمــاىت اصطالحــات روانــکاوى لــکاىن ,دیلــن اونــز ,ترجمــە مهــدى رفیــع و مهــدى پارســا١ ,اپ
دوم.١٣٨٧ ,
 .٢فرهنگ واژگان فریود ,پل -لوران آسون ,ترجمە دکرت کرامت مولىل ,نرش ىن ,چاپ سوم.١٣٩١ ,
Lacan on Religion: Barbara Moller :https :parallaxisview.wordpress.com .3
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