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پۆرترێیەک لەسەر
جاک الکان
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ژاک ماغی ئێمیل الکان، کە بە ژاک الکان بەناوبانگە ١٣ی نیسانی 

ساڵی ١٩٠١ لە پاریس لەدایکبووە و ٩ی سێپتێمبەری ١٩٨١ لە ئیبندا کۆچی 

دوایی کردووە. دەرووناس و دەروونشیکارێکی فەڕەنسی بووە، کە لەڕێی 

جیهانی  ناوبانگی  فرۆیدەوە  سیگومند  کارەکانی  نوێی  تەفسیرکردنەوەیەکی 

بەدەستهێناوە. تەفسیرەکەی لەژێر ناونیشانی »گەڕانەوە بۆ فرۆید« باڵوکردەوە 

لەپشت  فرۆید  واب��ووە  پێی  کە  شوێنانەدا  لەو  ئەوەبووە  ئامانجەکەی  و 

مەعریفەکانی خودی خۆیەوە بەجێماوە، درێژەی بە تەشەنەی تیۆرییەکەی 

»پێکهاتەگەرایی«  ستراکتورالیزم  میتۆدەکانی  بۆ  گەڕاوەتەوە  لێرەدا  بدات. 

و  تۆپۆلۆژیا  گرافیکی  مۆدێلی  بۆ  دواتریش  »زمانەوانی«،  لینگویستیک  و 

مێگەلناسی. ئەم تیۆرسازە کە لە مەودای دەرونشیکاریدا مشتوومڕێکی زۆری 

لەسەر بووە و هەیە، کاریگەرییەکی گەورەی بەسەر پۆست-ستراکتۆرالیزمەوە 

هەیە.  

ژاک–ماغی ئێمیل الکان یەکێک بوو لەو کەسایەتیانەی کە زۆرترین 

بۆ هەندێکی  و  بلیمەت  بۆ هەندێک  لەسەر هەبوو.  ناکۆکی  و  مشتوومڕ 

دیکەش دەجالێک بوو، و لە سەدەی بیستەمدا تەنها کەم بیرمەند هەبوون 

لە  تەنها  نەک  ئەویش  دابێت،  فۆرم  لە  فکرییان  ف��ەزای  ئەو  وێنەی  لە 

زمانەوانییەکانی  پێکهاتە  کاریگەری  ژێر  لە  خۆی.  نیشتیمانی  فەڕەنسای 

ئەلێکساندەر  توێژینەوەکانی  و  جاکۆبسن  ڕۆمان  و  سۆسیور  دێ  فێردیناند 

الکان  دیکەشەوە،  دیسیپلینی  لە  هەروەها  و  هیگڵ،  لەسەر  کۆژێڤ 
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ئامانجەکەی  کە  ڕەسەنەکەی خۆی هەڵدەهێنجێت،  مەدرەسە  بۆ  مادەیەک 

ڕیفۆرمکردنەوەی دەرونشیکارییە لەڕووی پێکهاتەی زمانەوانییەوە. الکان، کە 

داوای خوێندەوەیەکی نوێی فرۆید دەکات، پێی وایە کە دواجار پێکهاتەی 

هەموو شتێك لەسەر بنەمای زمانەوانی یاخود ئانالۆگی زمانەوانی بنیاتنراوە. 

زمان  شیکاری  وەک  دەروونشیکاری  دەبێت  ئەودا  تێزەکەی  ئەنجامی  لە 

زۆر  بەینەدا  و  کەین  لەو  کە  تیۆرییەکەی،  بنەڕەتییەکانی  تێزە  تێبگەین. 

بەناوبانگن، دەڵێن:

وتەی  »ناخودئاگا  و  زمانە«  ڕیشەیی  پێکهاتەی  خاوەنی  »ناخودئاگا 

میتافۆری–میتۆنیمیکی  پێکهاتەیەکی  ناخودئاگا  لەکاتێکدا  ترە«.  کەسەکەی 

ئاڵوگۆڕبوونی ناو( لێ دەردەکەوێت و لە گفتوگۆ لەگەڵ  )میتۆنیمیک واتا 

یەکدا  لەگەڵ  سوبیێکت  و  زمان  الدەچێت،  لەسەر  پەردەی  دیکەدا  ئەوی 

لێ  بیری  دیکەیان  ئەوی  بەبێ  یەکیان  م��ەرج��داردان:  پەیوەندییەکی  لە 

ناکرێتەوە. لەگەڵ ئەوەدا ئارەزوو بۆ ڕەزامەندی خەڵکی، کە بڕیار لەسەر 

جەوهەری مرۆڤ دەدات و دەیخاتە ناو ڕەوتی زمانەوە، کاراکتێری سەرەکی 

بیرکردنەوەی الکانییە. 

مرۆڤ بریتییە لە ئارەزوو

بە وتەی الکان سێ پێوەری جەوهەری، کە دەبێت مرۆڤ وەک 

دەروونییەکانی  دیاردە  تێبگات،  لێیان  بەناویەکداچنراو  ستراکتۆری  سێ 

سیمبۆل  و  خەیاڵ  دیاریدەکەن:  دیسکۆرسەکەشی  پێیە  بەو  و  مرۆڤ 

ئاوێنەوە1   قۆناغی  لە  خۆی  بنچینەکەی  خەیاڵی  پێوەری  واقیع.  و 

وەرگرتووە. تۆماربوونی جەستەی خود لە ئاوێنەدا بۆ ئەو منداڵە واتای 

دەکات.  جێگیر  ڕووکەش  شکڵێکی  وەک  »من«  کە  یەکەیەک،  وەهمی 
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بۆ  دەدات��ێ  مۆدێلێکمان  ئاوێنەدا  لە  »من«  ئەزموونی  ئ��ەوەدا  لەگەڵ 

لە  دیکە  کەسەی  ئەو  دیکەدا.  کەسەی  ئەو  لەگەڵ  خۆشووناسکردن 

دەردەکەوێت،  فکری  لەیەکنەترازاوی  وێنەیەکی  وەک  منداڵەکەدا  دیدی 

جێگاکەیەوە.  بچێتە  دەیەوێت  و  دەکات  شووناس  پێ  خۆی  ئەو  کە 

کەسەی  ئەو  دەبێت  »من«  کە  دەگەیەنێت  ئەوە  مانای  ئەوە  بەاڵم 

بەاڵم  ئیماگۆیە2.  ئەو  خاوەنی  بکاتە  خۆی  تاوەکو  لەناوبەرێت،  دیکە 

لەناوبردنی  وات��ای  دیکەوە  لەالیەکی  دیکە  کەسەی  ئەو  لەناوبردنی 

سەر  دەتباتە  بێچارەیە  دۆخە  ئەو  دەگەیەنێت.  نەرجیسی3  سوبیێکتی 

بە  پێویستی  لەبەرئەوە  و  توندوتیژی  و  خودکوژی  بازنەیەکی  ڕێگای 

ئەوەی  بۆ  زمان،  واتا  سیمبۆلی،  ڕێکخستنێکی  بە  سێهەمە،  کەسێکی 

بەڵکو  نییە  زەین  کردەیەکی  سیمبۆلییە  لێرەدا  ئەوەی  بتەقینرێتەوە. 

ئەوەش  پەیوەندیدایە.  تۆڕێکی  لە  سوبیێکت  تیایدا  کە  پێکهاتەیەک، 

کۆتایی بە قۆناغی وێناکراو دەهێنێت و سوبیێکت لەگەڵ جیهاندا دەخاتە 

دیکەوە  کەسەکەی  لەڕێی  »من«  سوبیێکتی  ئەوەدا  لەگەڵ  ملمالنێوە. 

دەکرێت.  بۆ  نەخشەسازی  تیادا  و  سیمبۆلیەکەوە  ڕێکخستنە  فڕێدەدرێتە 

الکان ئەو پرۆسەیە بەم شێوەیە ڕوون دەکاتەوە:

وێنەیەدا  ئەو  لەگەڵ  تایبەتی  پەیوەندییەکی  مرۆڤ  »بوونەوەری 

پەیوەندی  دەالقەیەک،  پەیوەندی   – خۆیەتی  خودی  وێنەی  کە  هەیە، 

ئامادەگی و  لەویادا دەرفەتی ڕێکخستن،  نامۆیی.  لە  گرژییەکی خاڵیکراو 

غائیبی واتا ڕێکخستنی سیمبۆلیی دادەگیرسێت.«

سیمبۆلی  تۆڕی  یەکەم  دیکە  کەسەی  ئەو  ئامادەگی  و  غائیبی 

لە  کە  »من«یش،  وەهمییەکەی  کۆسێپتە  وادەکات  کە  پێکدەهێنێت، 

خەیاڵدا تەشەنەی کردووە، تێپەڕێنێت و ببێتە هۆی سەرهەڵدانی »من« 
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لە چوارچێوە سیمبۆلییەکەدا. زمان کە بریتییە لە چوارچێوە سیمبۆلییەکە، 

هەوڵدەدات خۆی لەگەڵ جیهاندا بگونجێنێت بەاڵم »سیستەمی واقیعی 

لە  ئەوە  بەشێکی جەوهەری  دیارە  بدات،  بە خۆی  تەشەنە  چەندەش 

تۆڕەکانی بنەمای ئارەزوودا بە هەڵواسراوی دەهێڵێتەوە ...«

و  نادۆزنەوە  دەروازەی��ەک  سیمبۆلدا  لە  کە  ئەوانەی  هەموو 

بکرێن،  سەرکوت  ناتوانرێن  بەتەواویش  بەاڵم  دەمێننەوە  بەتووڕدراوی 

الکان بە واقیع ناوزەدیان دەکات:

تا  تەنها  خود  بیۆگرافیی  بیرکردنەوەی  سوبیێکت،  »ئێستی 

سنوورێکی دیاریکراو دەڕوات، کە من بە واقیع ناوزەدی دەکەم«

بەپێی ئەوە واقیع لە فۆرمێکی زمانەوانیدا ناتوانرێت بگونجێنرێت 

و دواجار دەکرێت مرۆڤ وەک غائیبێک تەفسیری بکات. کەواتە بەکورتی 

خەیاڵدا  چوارچێوەی  لە  کە  »من«،  وەهمی  یەکەی  بڵێین،  دەتوانین 

ئەزموون دەکرێت، لەالیەن چوارچێوە سیمبۆلییەکەوە هەڵدەوەشێنرێتەوە. 

سوبیێکتی »من« ژێردەستەی ڕێکخستنی سیمبۆلییە و هەموو ئەو شتانەی 

کە دەکەونە دەرەوەی بەسیمبۆلیبوونەوە و شکستی خۆیان بەیان دەکەن، 

دەڕژێنە چوارچێوەی واقیعەوە، واتا دەڕژێنە ناو جیهانی نەگوتراوەوە. بەو 

پێیە الی الکان سوبیێکت دوو بنچینەی هەیە. یەکەم بنچینەی سوبیێکت، 

وەکو گوتمان، لەسەر ئاستی خەیاڵ سەرهەڵدەدات. »من«ی خەیاڵی لە 

شووناسکردنی وەهمی خۆیدا بەو کەسەی دیکە، کە وێنەی ئاوێنەییەتی، 

خۆی لە بازنەیەکی خودوێرانکاری ئارەزوودا بە بەندکراوی دەبینێتەوە، 

چونکە ئەو دەیەوێت جێگای یەکەی وێنەی ئەو کەسەی دیکە بگرێتەوە 

سیمبۆلیدا  ڕێکخستنی  لە  سەرەتا  »من«  سوبیێکتی  خۆیەتی.  خودی  کە 

و  خۆیەوە  پێکهاتەی  دەخاتە  سوبیێکت  کە  زمانەش  بەو  دروستدەبێت، 
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ناوی لێدەنێت. بەاڵم ئەو ڕێکخستنە سیمبۆلییە سەرەتا لە مەیدانی ئەو 

کەسەی دیکەدا دەردەکەوێت، کە ئارەزووی ئەو سوبیێکتەی، کە ئێستا 

چەقی لێ زەودکراوە، سنووردار دەکات. بۆ ئەوەی دانی پیادا بنرێت، 

سوبیێکت دەبێت زمانی ئەو کەسەی دیکە قسەبکات و لە هەمانکاتیشدا 

بە  دیکەدا دەبێت  لەو کەسەی  دیکەدا،  ئەو کەسەی  زمانی  لە  سەرەتا 

سوبیێکت. کەوابێت زمان هەمیشە زمانی ئەو کەسەی دیکەیە، کە ئێستا 

شێوەیە  بەو  گواستنەوەیە.  پردی  دیکەدا  کەسەی  ئەو  و  »من«  لەنێوان 

ئەرکی زمان »زانیاری دان نییە بەڵکو هۆشیارکردنەوەیە. ئەوەی کە من 

وەک  ئەوەی  دیکەیە.  کەسەی  ئەو  وەاڵمی  دەگەڕێم،  بۆی  وشەدا  لە 

سوبیێکت بنچینەی بۆ داناوە، پرسیاری منە.«

سوبیێکت سەرەتا لەڕێی وەاڵمی ئەو کەسەی دیکەوە ئەوەی بۆ 

پشتڕاست دەبێتەوە کە وەک سوبیێکت )لە قسەی ئەوی دیکدا( بوونی 

پشتڕاست  بۆ  »پەیام«ی خۆی  دیکەوە  ئەو کەسەی  لەڕێی  واتا  هەیە، 

دەبێتەوە. 

ئارەزوو بۆ ڕەزامەندی، کە دواجار ئارەزوویەکە بۆ ئارەزووی ئەو 

کەسەی دیکە، لە زماندا ناتوانرێت بەتەواوی تێربکرێت، چونکە هەموو 

جۆرە تێربوونێک خاوەنی سروشتێکی سیمبۆییە. بەو شێوەیە هەمیشە 

بووەتەوە.  خەست  سووبیێکدا  لە  ئارەزوو  تێرکردنی  کەمووکوڕییەکی 

ئەو کەمووکوڕییە دیسان لەناو چوارچێوەی سیمبۆلدا دەنیشێت، چونکە 

ئەوە تەنها زمانە کە لەنێوان ئۆبجێکتی خوازراو، واتا ئەو کەسەی دیکە 

ئارەزوو و  ئەسڵەن دەبێتە هۆکاری  دێتە سەر سەحن و  و سوبیێکتدا 

خواستەکان. ئەو کەمووکوڕییە کە ئەنجامی بەجاویدیبوونی ئارەزووە لە 

ڕێکخستنی سیمبۆلی بیدا، بە وتەی الکان ئەوە دەردەخات کە دواجار 

ئارەزوو، کە پەیوەندییەکەی بوونە لەگەڵ کەمووکوڕیدا، دەبێت بببێتەوە 
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بە هۆکاری داگیرساندنی ڕێکخستنە سیمبۆلیەکە. چونکە ملکەچ بوون 

بۆ زمان واتا دەستبەرداربوونی تاقە »من«ێک، کە »پڕییەکەی« لە زماندا 

چیدیکە دەست پێی ڕاناگاتەوە. 

  

سەرچاوە: 

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/560278/Der-

Psychoanalytiker-Jaques-Lacan

 )le stade du miroir(

پەراوێزەکان

الکاندا  ژاک  تیۆری  لە   )le stade du miroir( ئاوێنە  قۆناغی   -1

مانگی،   ١٨ بۆ  تەمەنی ٦  لەنیوان  منداڵە  تەشەنەکردنی  دۆخێکی زەمەنیی 

کە تیایدا »من« تەشەنە دەکات. الکان بەو تیۆرە هەوڵدەدات وەاڵمی ئەو 

پرسیارە بداتەوە کە دەڵێت، لە مرۆڤدا خودئاگا چۆن سەرهەڵدەدات و کار 

دەکات. 

2- ئیماگۆ )بە التینی »وێنە«( وشەیەکی سەر بە دەرونشیکارییە و بۆ 

یەکەمین جار لەالیەن کارل گوستاڤ یونگی دامەزرێنەرییەوە بەکارهێنراوە. 

بە وشەی ئیماگۆ وێنەی وێناکراوی ناخەکی ناخودئاگای کەسێکی دیاریکراو 

ئەو  لەگەڵ  ڕاستەقینەش  ڕووبەڕووبوونەوەی  لەپاش  کە  دەکرێت،  ناوزەد 

کەسەدا لە دەرووندا درێژە بە بوونی خۆی دەدات. بەو شێوەیە پەیبردن بە 

پەیوەندی دواتریش کاریگەری ئەو وێنایەی لەسەر دەمێنێتەوە. مرۆڤ دەبێت 

وەک دیاردەیەکی نۆریۆ-سایکۆلۆژی لە ئیماگۆ تێبگات، کە ئەو پەیوەندیە 
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دەروونیانەی لەناو خۆیدا هەڵگرتووە، کە بە »وێنە«ی کەسی پەیوەندیداری 

نێزیکەوە بەستراونەتەوە. 

مرۆڤ  کە  خۆشەویستییەیە  ئەو  خود،  خۆشەویستی  مانای  بە   -3

ڕووبەڕووی وێنای خودی خۆی دەکاتەوە. 
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پێشەكیەك
دەربارەی جاك الكان

نوسینی: ژان میشێل راباتە

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود ئەحمەد
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دژی شیكار

ئەم كتێبە تیشك دەخاتە سەر پشكی الكان لە لێكۆڵینەوەی ئەدەبی، 

یان راستتر بڵێین ئەوەی كە دەتوانرێت بە تیۆری الكان لە بابی ئەدەبیات ناو 

بنرێت. هەرچەندە لەم دواییانەدا چەند هەوڵێك بۆ دابینكردنی خوێندنەوەی 

الكان بۆ بابەتە ئەدەبیەكان بدرێت، بەاڵم زۆرێك لەم هەواڵنە ئەنجامیان 

نەبووە. جگەلەوە هێشتا هیچ كەسێك گرنگی نەداوە بە گرێدراوی الكان بە 

ئەدەبیاتەوە. كتێبی نایاب لەبارەی شیكاری الیەنی ئەدەبی نوسینەكانی الكان 

شێوازی  لە  بوی«  »مالكوم  درەوشاوەی  بەدواداچونی  نمونە  )بۆ  نوسراون 

ئەدەبی پڕتێچونی الكان و پەیوەندیەكانی بە »پروست«ەوە(، بەاڵم بابەتی 

ئەوان زیاتر ئاڵۆزی شێوازی الكانە. هەرچەندە ئەم هەواڵنە بەنرخ و زۆر 

كات بەسودن، بەاڵم ئەم كتێبە رێڕەوێكی جیاواز دەگرێتە بەر: من پێموایە 

خوێنەر  بەڵكو  وەردەگرت،  ئەدەبیەكان  نمونە  لە  سودی  تەنیا  نەك  الكان 

سیستمێكی  دەتوانرێت  هەروەها  بوو،  ئەدەبیەكان  دەقە  شیكەرەوەی  یان 

نوسینەكانی  لە سمینار و  لە رەخنە –  تایبەت  تەواوی رەخنە – جۆرێكی 

ئەودا بدۆزرێتەوە.

بۆ كردنەوەی  ئەمریكاییەكان كە  بەریتانی و  لە دەرونناسە  زۆرێك 

بەرامبەر  خۆیان  داخی  هەوڵیانداوە،  الكان  شاراوەی  شێوازی  ئاڵۆزیەكانی 

ئەگەر گومان  دەربڕیوە. هەڵەیە  ئەودا  لە دەقەكانی  لێكۆڵینەوەكان  كەمی 

بكەین كە توێژینەوە الكانیەكان بزر بوون و لە سمینارە چاپ نەكراوەكانی 
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ئەودا دەدۆزرێنەوە: ئەم سمینارانە كە بەپێی رەخنەی زۆرێك پڕ لە پارچەی 

بەنرخن، پێدەچێت زۆرتر خوێندنەوەی سیستماتیك لە دەقە بنچینەییەكانی 

تیۆری  تا شیكاری  تێگەیشتنەكانی الكان خۆیان هەبێت،  فرۆید و شیكاری 

وردی پشتبەستو بە چەند بابەتی راستی هەڵبژێردراو.

لەگەڵ ئەوەشدا وەك ئەوەی الكان لە بینینی نەخۆشێكیدا باس لەوە 

دەكات، كە نیشانەكان )symptoms(ی ئێستا زیاتر لەوەی فرۆیدی كالسیك 

بن، الكانین:«لە ئەمڕۆدا ئێمە بینەری دەرونناسیەكی الكانین، كە بەروونی 

نیشانەی ئەم وتە دانراوانە واتە خەیاڵ، روكار، راستەقینە لەخۆ دەگرن.« 

بێنمەوە،  وەبیرتان  دەمەوێت  تێگەیشتنانە  ئەم  تیشكخستنەسەر  پێش  من 

كە پێدەچێت رێژەی كەمی شایەتەكانی كلینیك و وتنە سەرسوڕهێنەرەكان 

رووبەرووبوونەوە،  خۆیەوە  لەالیەن  دەكۆڵرایەوە  لێیان  بابەتانەی  ئەو  ،كە 

وەك »ئامی« ناسراوی تێزی ئەو لە رێگەی زیاد كردنی نزیكەیی هاوسەنگی 

لە  سەرگوزەشتەكانی  كەمی  گوایە  هەمواركراون،  ئەدەبیەكانی  شیكارە 

رێگەی دەوڵەمەندی ئەدەبی و لێكدانەوەی فەرهەنگیەوە پڕ كراونەوە. ئایا 

دەتوانرێت بوترێت كە ئەدەبیات – لە بەرهەمە چاپكراوەكانیدا – جێگەی 

لێكۆڵینەوە كلینیكییە وردتر و زانستیترەكانی گرتۆتەوە؟

لەراستیدا سەرجەم هەوڵەكانی الكان بۆ لەناوبردنی سادەیی شاراوە 

لە پرسیارەكەی سەرەوەدا بووە. ئەو نەك نیشانی دەدات تا چ رێژەیەك 

بوارەكەدا  لێكۆڵینەوەكانی  لە  زۆرێك  لە  هاوكارانی،  سەرجەم  و  فرۆید 

دەرونناسیەكانی  بابەتە  سەرجەم  لەگەڵ  ئەدەبیەكان،  روخسارە  بە  پشتیان 

دواتر لەگەڵ ئەواندا بوون بەستووە، بەڵكو لەهەمان كاتیشدا لەراگەیاندنی 

ئەوەی كە بواری ئەدەبیات و بوارە راستەقینەكان دژی یەكتر نین، بەڵكو 

یەكتر تەواو دەكەن، پەیڕەوی لە فرۆید كردووە. هاوشێوەی فرۆید كە لە 
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نمایشنامەی ناسراوی )سوفوكل( پاڵەوانی مەحكوم بە لەناوچونی دۆزیەوە، 

كە چارەنوسی ئەو دەیتوانی كۆمەڵێكی زۆر لە دەركەوتەكان روون بكاتەوە، 

پەنا بۆ  نیشانەكان  پێكردنی  الكان بۆ دۆزینەوەی رێگەیەكی نوێ بۆ درك 

بەرهەمەكانی )جویس( دەبات.

ئەدەبیات  لە  الكان  ئەوەی  هەوڵدەدرێت  كتێبەدا  لەم  بەمشێوەیە 

پێكردنی  درك  بواری  ناو  هێناویەتییە   – رۆمان  نمایشنامە،  –هۆنراوە، 

ئێمەوە، بەشێوەیەكی سیستماتیك روونبكرێتەوە و بێجگە لەوەش تیشكێك 

بخرێتە سەر تێگەیشتنی زۆر گرنگ، كە لەگەڵ بابەتە بنچینەییەكان لە دەقە 

ئەدەبیەكاندا لەگەڵ ئەدەبیاتی ئەواندا گرێدراون. وەك »نامە«، »نیشانەكان« 

بەكاردێنم،  پێكردن«  »درك  واژەی  زۆرتر  Jouissance«.من  »ژوئیسانس  و 

تایبەت  كەسێكی  تایبەتیەكانی  دەقە  بۆ  تایبەتی  ئیمتیازی  الكان  چونكە 

لەبەرچاو نەگرتووە، لە سیمینارەكانیدا بە ئاسانی لە »دانتێ«وە تا » گۆتلۆب 

ئەم  ئەو  باس دەكات.  تا »ژید«  ئەفالتۆنەوە  لە   ،»Gottlob Frege فریگە

دەقانە دەخوێنێتەوە بۆ ئەوەی درك بە سروشتی مرۆڤەكان بكات، كارێك 

تێڕوانینی ئەو  بیرمان بچێت كە  نابێت  بێتە بەرچاو، بەاڵم  ئاڵۆز  لەوانەیە 

پشتی بە شتێك بەستووە كە خۆی بەردەوام بە ئەزمونی دەرونناسی ناوی 

بردووە. ئەم »ئەزمونە« لە چی پێكهاتووە؟

لە بنەڕەتەوە لە دوو كەس، كە تەنیا لە رێگەی زمانەوە لەگەڵ یەكتر 

)یەكێك  تایبەتیدان  مامەڵەیەكی  لە  لەسەرەتاوە  كە  دەكەن،  هەڵسوكەوت 

دەكات(  قسە  كەم  و  دەگرێت  گوێ  ئەویتر  دەكات،  قسە  و  دەدات  پارە 

مامەڵەیەك بە ئامانجی چارەسەری ژمارەیەك گرفتی تایبەتی كەسەكە یان 

ئەزمونی زمان وەك وتە  ئەزمونە،  ئەم  گۆڕینی ژمارەیەك دۆخی رێگرە. 

زیندووە، هۆكاری بنچینەیی كە الكان بەردەوام جەختی لەسەر كردۆتەوە، 
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بەاڵم لەهەمان كاتدا ئەزمونی جۆرێك )نوسین( یان )خوێندنەوە(یە – نەك 

تەنیا لەبەرئەوەی شێوازی الكان دوبارە خوێندنەوەی دەقەكانی فرۆید بێت، 

دەقێكی  وەك  دەرونیەكە  نەخۆشە  نیشانەكانی  ئەوەی  لەبەر  تەنیا  نەك 

نوسراو بێت، كۆمەڵێك بابەت كە دواتر دەگەڕێمەوە سەریان، بەڵكو بەو 

هۆیەی كە »ئەزمون«ی دەرونناسی ئەم دوو هۆكارە }دەرونناس و نەخۆش{ 

دەخاتە تۆڕێكی ئاڵۆزی وتە و نوسینەوە. بنەمای سەرەكی الكان ئەوەیە كە 

ئەدەبیات كۆمەڵێك نمونە دەردەخات، كە بەشێوەیەكی تایبەتی واتادارن و 

رێگە بە دەرونناس و نەخۆش، بە هەردویان دەدات كە رێكخستنی نوێ لە 

خەون و نیشانەكاندا درك پێبكەن.

لەبەر ئەوەیە كە روبەرووبونەوەی الكان لە تەمەنیدا لەگەڵ ئەدەبیات 

بە پرسیاری بنچینەیی و زۆرتر سادەوە گڕێدراوە: بۆچی دەنوسین؟ بۆچی 

دەخوێنینەوە؟ لەم پرۆسە لە روكار سادەیەدا چ شتێك كاریگەری لەسەر ئێمە 

دروست دەكات؟ بۆچی چێژ لە خوێندنەوەی هەندێك دەق دەبینین و لە 

هەندێكیان بێزارین؟ ئەو ئابورییە دەرونیەی باڵی كێشاوە بەسەریدا چییە؟ 

»پیتە« ئەدەبیەكان لە كوێ و چۆن بەر جەستەی ئێمە دەكەون؟

كە  ئەوەیە،  بنچینەییانە  پرسیارە  ئەم  دەرەنجامەكانی  لە  یەكێك 

هەڵگری رەخنەیەكی بنەڕەتین لە هەر شتێك، كە لەژێر ناوی دەرونناسی 

كرداری یان رەخنەی دەرونناسانە بەرهەمهاتووە. وەك ئەوەی ئەو لە كۆتاییدا 

یان »جویس« دەڵێت، الكان لە  تایبەتی بە نوسەرێكی وەك »دوراس«  بە 

دەرونناسی نوسەر یان بەرهەم خۆی دەپارێزێت. ئەمە كارێكی زۆر سادە 

بوو لە قۆناغی پەرت بوندا. لە پێشەكی دەقێكدا كە تایبەت بوو بە ئەو، 

لە كاردانەوەیدا بەرامبەر ئەوەی رەخنەی ئەدەبی چی بەسەر دەرونناسیدا 

دێنێت، ئەم وتە كورتكراوەیەی ئەو دەخوێنینەوە:
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بەهۆی ئەوەی دەرونی بێئاگا پێویستی بە نوسراوە، كە رەخنەگران 

دەكەونە  بێئاگایی  بە  كە  دەڕوان��ن  نوسراوێك  لە  شێوە  بەهەمان  كاتێك 

هەڵەوە. هەموو بەرهەمێكی نوسراو لەهەر ساتێكدا چارەیەكی بێجگە لە 

خۆبەدەستەوەدان بۆ شیكار لە واتایەكی دەرونناسیدا نییە، بەاڵم چەسپاندنی 

هەرچەندێك نەرم و نیانیش بێت، بە واتای ئەوەیە كە بەرهەمەكە بە ساختە 

یان دەستكاری كراو هەژمار بكەین، چونكە هەر ئەوەندەی كە دەنوسرێت، 

لەگەڵیدا،  هاوسەنگە  بێئاگایی  بەرهەم،  ناكاتەوە.  بێئاگایی  نمایشی  السایی 

هاوسەنگیەك بەالیەنی كەمەوە وەك ئەو راستەقینەیە، چونكە بێئاگایی لە 

نوسەرێك  نمونە  بۆ  بەرهەم،  بۆ  دەكات،  ساختەكاری  ئەودا  چەمانەوەی 

كە بەرهەمی دێنێت بەالیەنی كەمەوە لە ساختەكارێك كەمتر نیە، ئەگەر 

هەوڵبدات لەكاتی بەرهەمهێنانیدا دركی پێبكات، كارێك كە )ڤالیری( كردی، 

كاتێك لەبارەی رۆشنبیرە نوێیەكانی نێوان هەر دوو شەڕەكە دەینوسی.

مەبەستی الكان هەوڵەكانی )پۆل ڤالیری( بۆ شیكاری كرداری هزری 

خۆی كردی كاتێك سەرقاڵی خوێندنەوەی ژمارەیەك هۆنراوەی بەناوبانگ 

بوو، هەوڵێكی هاوشێوەسازی ئەفسانەی ناسراوی »ئالن پۆ« لەبارەی پەیدا 

بوونی )قەلەڕەش( لە فەلسەفەی نوسیندا. ئەو دژ یەكیەی الكان پەنجەی 

بزانێت چی دەكات، چونكە  ناتوانێت  خستەسەر )نوسەر لە كاتی نوسیندا 

واتە  نوسینن(  بەرهەمی  هەردویان  و  بێئاگاییدایە  كاریگەری  لەژێر  نوسین 

ناتوانرێت نوسین لە شێوەی كورتكراوە وەك بەیانی نەخۆشیەكی دەرونی 

دركی پێبكرێت. لەمڕوەوە ئەو كارەی ئەو لەگەڵ دەقەكان كردی، هاوشێوەی 

ئەو كارەیە كەلەگەڵ نەخۆشەكان دەیكات: ئەو »نیشانەكان وەك چیرۆكێك 

لەناو چیرۆكێكدا لێكدەداتەوە، هەوڵ دەدات لەو كونە تێبگات كە بە هۆی 

بزر  و  ناویەوە  دەڕژێنە  هۆكارەكان  كە  كونێك  بووە،  دروست  هۆكارەوە 
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شیكار  ناكات  »پێویست  بوارەكەدا  دوو  هەر  لە  بێت  هەرچۆنێك  دەبن. 

راستەقینە یان درۆینە بێت، بەڵكو پێویستە راست بێت«. الكان درێژە بە 

هێرشی خۆی بۆ سەر السایی كردنەوە دەدات:

بەرهەمی ئەدەبی یان سەركەوتو دەبێت یان شكست دەخوات، بەاڵم 

تەنیا  بەرهەم  نییە.  لە السایی كردنەوەی روكارە دروستكراوەكان  شكست 

لەو چەمانەوەیەدا بوونی هەیە، ئەویش چەمانەوەی پێكهاتەی خودە. لەبەر 

ئەوە ئێمە لە رووبەرووبونەوەی لێكچودا نین. ئەو چەمانەوەیەی كە لێرەدا 

ئاماژەی پێكرا بە هەمانشێوەی كە ئاماژەیە بۆ پێكهاتە، پێكهاتەش ئاماژەیە 

بۆ راستی بێئاگایی. }چەمانەوە{ راستەقینەیە، بەو واتایەی بەرهەم السایی 

هیچ شتێك ناكاتەوە. }بەرهەم{ لە پلەی چیرۆكدا، پێكهاتەیەكی راستگۆیە.

ئێمە پێویستە دوبارە پێداچونەوە بە }نامەی بزربوو{ی »پۆ« و سودی 

ئەو  ناوەڕۆكی  بگەینە  بتوانین  ئەوەی  بۆ  بكەین،  لێی  الكان  سیستماتیكی 

و  بێئاگایی  پێكهاتەی  ناو  چونە  نهێنی  دەتوانێت  كە  زمان  لە  تێگەیشتنە 

بخاتە  شیدەكاتەوە  كۆمەڵگە  نهێنیەكانی  بنچینەی  كە  پێكهاتوو،  پێكهاتەی 

بەردەستی ئێمە. الكان لەم پێشەكیەدا ناوی سێ نوسەر دەبات كەلە قۆناغە 

سودی  تێگەیشتنەكان  پااڵوتنی  و  دروستكردن  بۆ  كارەكەیدا  جیاكانی  جیا 

لێوەرگرتوون: }پۆ{ بەو نامە بەناوبانگەی كە هەرگیز واتاكەی ئاشكرا نەكرا، 

}راسین{ كە الكان }ئاتالی{ ئەوی خوێندەوە بۆ ئەوەی بگاتە تێگەیشتن لە 

سیاسیەكانی  نمایشنامە  هەروەها  سێیەمدا،  سیمیناری  لە  پاشەكەوت  خاڵی 

سارتەر. الكان بەو ئەنجامە دەگات كە ئەو وەك ئەو نوسەرانە ناتوانێت لە 

كاتی نوسیندا خاوەنی مەبەستەكانی خۆی بێت.

بە مەبەستی چاكسازی لە تیۆری الكان لە بابی ئەدەبیات - وەك 

ئەوەی بینیمان هیچ تیۆرێك بێ ئەزمون، بێ تێگەیشتنێكی پتەو ناتوانێت 
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بونی هەبێت – پێویستە سەرەتا بعنێك لە زەمینەی هاوچەرخ لە دركی الكان 

لە واڵتانی ئینگلیزی زمان دەدەین بەدەستەوە. بە بڕوای من ئەم زەمینەیە بە 

توندی لە )سالڤۆی ژیژەك وێنا دەبێت، كە رێڕەوەكانی رۆشنبیرانە و سیاسی 

ئەدەبیات  پێگەی  نیگەرانی  راستەقینە  بەشێوەی  هەرگیز  ئەو  داهێنەرانەی 

سەر  دەخەینە  تیشك  رێخۆشكردنە  ئەم  دوای  نەبووە.  الكاندا  تیۆری  لە 

ژمارەیەك )وشەی كلیی(، )كۆمەڵێك پێشنیار( كە پێویستە لە تۆڕی فەلسەفی 

)خوێندنەوە( چەند  لە  بەشێك  چەند  ئەنجامدا  لە  بخرێنەڕوو.  خۆیاندا 

دوپن  چیرۆكەكانی  دەكۆڵینەوە:  الكان  ئەدەبیەكانی  دەقە  لە  نمونەیی  ی 

ئانتیگونە و تریلۆژی  بەرهەمی پۆ، چەندین نمایشنامە، لەوانە هاملێت و 

كوفونتین بەرهەمی كلودل، بەرهەمەكانی هید و هنە، رۆمانەكانی مارگرێت 

دوراس، رۆمان و نامە سیاسیەكانی ماركی دوساد و سەرجەم بەرهەمەكانی 

جویس.

)لەگەڵ  نییە  بەرفراوان  زۆر  الكان  ئەدەبیەكانی  خوێندنەوە  دامێنی 

بەرفراوانن،  زۆر  پێداون  گرنگی  بابەتانەی  ئەو  خستنەڕووی  ئەوەشدا 

مرۆڤناسی، فەلسەفە و زانست لەخۆدەگرێت(، بەاڵم دەقە بنەڕەتیەكان لە 

كۆبەرهەمە بااڵكانی رۆژئاوا لە ئەفالتۆن و ئەرستۆوە تا جویس و دوراس، 

هەروەها بوارە پەرت و دورەكانی وەك نهێنیە ژنانەكان، گەڕیدەكان، دانتە، 

ژید، ژنە، هۆنراوەی سوریا كیستی لەخۆ دەگرێت و سەرجەمی ئەمانە بە 

گەڕانەوەی بەردەوام بۆ خوێندنەوەكانی فرۆید پشتیوانی دەكرێن. ئاماژەی 

)وتەی كۆتایی( لە ناوی ئەم كتێبەدا ئاماژەیەكە بۆ شێوازی خیتاب )پەیامبەرانە(

ی الكان، هەروەها لێكۆڵینەوەكانی كۆتایی لەبارەی ئەوەی گێڕانەوەی )بە 

بۆ  لێكدەدرێتەوە. هەوڵدان  فرۆیدەوە  تیۆرەكانی  لە  ئەو  بووی(  مەسیحی 

گەیشتن بە هاوڕایی لەگەڵ ئەوەی الكان بە ماددی بونی نوسین و ماددی 
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بونی پیت ناوی بردووە، رێكخستنی پیتەكانی ئەلف با بەشێوەی سیستماتیك 

لەبەرچاو دەگیرێت. لە ئەنجامدا )وتەی كۆتایی( ئاماژەیە هاودەردی الكان 

بە دەنگی زیندوو، كە بەرهەمی چنگ هاویشتنی بۆ خەستەی راستەقینە 

نەبوو )چنگ هاویشتنێك كە وەك یاری وایە، بەاڵم بڵێسەی خەیاڵی شكۆ و 

گەورەیی هەیە(. الكان زیاتر نیوە جدی و نیوە یاری، وتویەتی كە )راستی 

وتەی منە( ئێمە دەتوانین لەم شێوازی وتە دووالیەنیە بكۆڵینەوە، كە چۆن 

لەڕیگەی  )وتەیە(  ئەم  خودی  ماددی  دەقدۆزی  چۆن  بزانین  و  بۆچیە  و 

نوسینەوە، بگەینە دانانی پەیوەندیەكی تیۆری یان تیۆریك لە نێوان تێڕوانین 

نوسەرێك بە وتەی فۆكۆ )دامەزرێنەری گفتوگۆگەرا( لەگەڵ خەیاڵی پێویست 

ئەوەی  بۆ  نوسەر  لێكبدرێت.  بیروڕایەك  دامەزراندنی  بابی  لە  ئەو  لەگەڵ 

رێگە بدات )گیان( – یان شەبەح – رزگاری بێت، پێویستی بە بەكارهێنانی 

)پیتی مردوو(ە.

ئەم كتێبە هەوڵدەدات بۆ شیكاری توێژینەوە جۆراوجۆرەكان لەبارەی 

تیۆری »ریتۆریقا«ی الكان، سودی تاكی ئەو لە )ئیستیعارە( و )خەیاڵی نێرەر( 

جێگۆڕكێ(  و  )پەستاوتن  رەسەنەكان  فرۆیدییە  پرۆسە  بۆ  هاوشێوە  وەك 

دوبارە ناكاتەوە، ئەم كارە چەندین جار ئەنجام دراوە و بەرهەمی ئەویش 

و  بیروڕا  كە  بووە،  نایاب  )پێكهاتەگەرا(ی  الكانی  كراوەی  سادە  كۆپیەكی 

تێزەكانی تێبینییە فرۆیدیەكانی بۆ »بوگیقا«ی فۆرمالیستی رومن یاكوبسنیان 

كارایی  چوارچێوەی  پێدەدەم  گرنگی  من  باسەی  ئەو  بەاڵم  كردووە،  زیاد 

ئەدەبیات یان وردتر بڵێم پێگەی ئەدەبیات لە تۆڕی الكاندایە، بابەتێك كە 

الكان دەخاتە بەرامبەر دریدا و شوێنكەوتوانی. من هەوڵدەدەم نیشانی بدەم 

چۆنە كە الكان و دریدا كە هەردویان دژی تێگەیشتنی )دەرونناسی كرداری(

ن، لەبارەی رۆڵی ئەدەبیات جیاوازی بیروڕای بنچینەییان هەیە. ژمارەیەك 
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ئەدەبیات  دەتوانرێت  ئایا  بەرفراوانن.  زۆر  ئەوان  پرسیاری جێ مشتومڕی 

نمونەكانی  وەك  راستیانە  ئەم  دەتوانرێت  بكرێتەوە؟  كورت  راستەقینە  بۆ 

تیۆرێكی گشتی بەكاربهێنرێت؟ ئایا ئەدەبیات بە واتای تەواوی وشە خۆی بۆ 

لە قاڵب دانی تیۆری بەدەستەوە دەدات؟ بێجگە لە ئەوەی هیچ نیشانەیەك 

لە بەرگری سوننەتی لە )خود ئاینی( ئەدەبیات لە بیروڕای دریدادا نابینرێت 

بپارێزرێت،  ئیمپریالیستی  تیۆری دەرونناسی  لە  پێویستە  – ئەدەبیاتێك كە 

بەڵكو دریدا بەرامبەر ئەو ئایدیایەش كە دەتوانرێت وەك نمونە سود لە دەقە 

لەبارەی  ئەو  تێڕوانینی  ئەمەیە  دەكات.  بەرگری  وەربگیرێت،  ئەدەبیەكان 

خوێندنەوەی الكان كە لە سیمیناری خۆیدا لەبارەی پۆ پێشكەشی كردووە:

دوبارە  كرداری  دەرونناسی  و  كالسیك  تێڕوانینی  لەسەرەتاوە  ئێمە 

دەناسین. لێرەدا دەرونناسی لە بواری ئەدەبیاتدا بەكارهاتووە. دەقی پۆ كە 

هەرگیز پێگەی ئەو لێكۆڵینەوەی لەبارەوە ناكرێت – الكان تەنیا ئەو بە چیرۆك 

ناودەبات – لەناكاو وەك نمونە دەردەكەوێت. نمونەیەك كە وەك شێوازێكی 

فێركردن، یاسایی و راستەقینە كە بابەتی تەواوی سیمینارێك پێكدێنن )روون 

دەكاتەوە(. لێرەدا نوسینی ئەدەبی چۆتە پێگەی رونكردنەوەوە. رونكردنەوە، 

لێرەدا واتە خوێندنەوەی ئەو یاسا گشتیەی لەم نمونەیەدایە، ئاشكرا كردنی 

واتایەك یان راستیەك، تیشك خستنەسەریان بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر یان 

نمونەیی. دەق لە چوارچێوەی راستەقینەدایە، لە چوارچێوەی راستەقینەیەك 

كە دەخوێندرێت.

ئەدەبیات  سنورداری  نەبونی  و  قازانج  نەبونی  دریدا  بەمشێوەیە 

لەبەرامبەر هەر ئارمانێك دەزانێت، كە مەبەستی نمونەسازی لە ئەوە لەژێر 

فەرمانی راستەقینەیەكی لەپێشدا چەسپێندراو، كە تەنیا شوێن گریمانەی خۆی 

دەكەوێت. لەگەڵ ئەوەشدا بەهەمانشێوەی كە دوو قوتابخانەی دریدایی كە 
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لە تیۆری »الكان«یان لە بابی زمان و نامەدا لە دیدی رەخنەگرانەوە لێیان 

كۆڵیەوە بەو ئەنجامە دەگەن كەبەهۆی ئەوەی تیۆرەكانی الكان سیستمێكی 

گشتساز پێكناهێنن، بەڕیژەیەك لەم رەخنانە پارێزراون. تێزەكانی الكان نمونە 

بە خراپ  فرۆیدیەكان  بینییە  بۆ سەلماندنی  نمونە  تەنیا وەك  ئەدەبیەكان 

نمونەكان  كە  الیەنەوە  لەو  كاتیشدا  لەهەمان  بەڵكو  لێوەرناگرن،  سودیان 

لەو  كە  ئەدەبیات،  ئەستۆی  دەخەنە  شاراوەتر  رۆڵی  ئەدەبین  بنەڕەتدا  لە 

نمونانەدا و بۆ ئەو نمونانە یاری بكەن: ئەدەبیات بە تەنیا ناتوانێت شتێك 

بێت كە باسوخواسێك كە عەوداڵی پاساوێكی سادە لە رێگەی دروستكردنی 

نمایشی  یان  تێدەپەڕێت،  یان  دەگا  لەو  بگونجێت،  لەگەڵیدا  نمونەوەیە، 

خۆی  بۆ  جێگەیەك  تیۆرەكەدا  لە  سەرەتایەوە  لەو  ]ئەدەبیات[  دەكات، 

دەگرێت، ئەو دێنێتە لەرزین، لەناویدا لەبارەی خۆیەوە دەكەوێتە گومانەوە، 

بەباشی  نمونەیەكی  چەند  بەرامبەر  جوانی  كەبە  نایاب  تیۆرێكی  سەرابی 

لە  نانسی  و  البارت   – الكو  دەكات.  وێران  دەردەكەوێت،  هەڵبژێردراو 

كتێبی ناونیشانی نامەی شیكاری خود لە شیكاری الكاندا لەبارەی ئیستیعارە 

بەمشێوەیەی خوارەوە كۆبەندی دەكات:

ناسراوی  واتای  لەپاڵ  الكان  كە  نییە،  لەخۆوە  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە 

وشەی ]ئیستیعارە[ ئەو ژانرە ئەدەبیەش، كە زیاتر لە جێگەیەكیتر پڕە لە 

ئیستیعارە لەبەرچاو دەگرێت – وتاە هعنراوە و بەتایبەتی هۆنراوەیەك كە 

كە  هۆنراوەیەك  واتە  سوریالیزم...،  و  هۆگۆ  سەرچاوە:  دوو  بە  تایبەتە 

دەتوانین بە هۆنراوەی كەالم – هۆنراوەی گوتاری خودایی یان هۆنراوەی 

گوتار – و هۆنراوەی ]هێز[ یان ]جادو[ی وشەكان ناوی بنێین. سەرجەمی 

شاعیرانەی  شێوازی  و سەرجەم  ئەم سیستمە  ناسی  یان هۆنراوە  »بوگیقا« 

ئەم شێوازە لە راستیدا دەقی الكانی لێرە و لەهەر شوێنێكیتر لە سەرچاوە 
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ئەدەبیەكانیدا، شیوازەكانی شێوازناسی دوور لە هزری ئەو و لە ئەنجامدا 

زنجیر و پەناگەی تیۆری ئەو دەگرێتەوە.

رەخنەگرانەتر  هەڵسەنگاندنێكی  بە  كۆتاییدا  لە  ئەوان  هەرچەندە 

دەگەن، پەنجە دەخەنە سەر گشت وتنەكانی الكان لەبارەی رۆڵی هایدیگەر 

لە باسوخواستی خود و ئەو ئاماژە شاراوەیە بۆ راستیەك كە شاراوەیە، بەاڵم 

پێیان  ئامانەدا  لەگەڵ هەمو  دەریبخات،  یان  بیناسێت  دەتوانێت  دەرونناس 

دروست  خۆی  باسەكانی  بۆ  پتەو  بنەمای  ناتوانێت  الكان  هەرچەندە  وایە 

پەند  و  چارەسەر  گەرایی  ئاكار  نێوان  لە  ناتوانێت  پێویست  بەپێی  بكات، 

هیتر  و  مرۆڤناسی  زمانناسی،  فەلسەفەدا،  لە  تیۆریتر  زۆر  لە  وەرگرتن 

تیۆر  بەالیەنی كەمەوە دەتوانرێت وەك  بەاڵم  بكات،  هاوسەنگی دروست 

دانەرێكی ]ئەدەبی[ ناوی ببرێت.

الكو – البارت و نانسی لە كاریگەرییە نهێنیەكان كە لەالیەن الكانەوە 

لەكاتی پێشڕەویدا تا سنوری نهێنی ئەو دەگاتە ئەنجام غافڵ نین و »دژە 

پەروەردەی« ئەو روخسارێكی جوانتر و بەهێزتر لە دەسەاڵت دەناسێنێت:

كاریگەری  بە   ... خۆی  ئەوەی  بۆ  الكان  گەڕانی  هۆكاری  ئەمەیە 

بنیاتنەر ناوی دەبات، گەڕانێك كە پەنایەكی تایبەتی بۆ گوتار، سودوەرگرتنی 

لە  دەوێت.  قایلكردنی  هێزی  دەوترێت  وەك  و  گوتار  كارایی  لە  تایبەت 

راستیدا هەمان ئەو شتەیە كە سەرجەم ستراتیژی الكان دەهێنێتە جوڵە و 

بەڕێوەی دەبات و بەڕێژەیەك رونكردنەوەیەكە بۆ ئەو هەوڵدانە، بۆ ئەو 

ئەو  بەپێچەوانەوە  دەگۆڕێت...  گوتار  دەرەكی  رەگی  ئاڵۆزیانەی  و  تەكان 

نەخۆشی  لە جۆرێك  دەرونناسی  رزگاركردنی  عەوداڵی  الكان  كە  راستیەی 

ئێسكە، رێگر نابێت لەوەی سەرجەم پرۆژەی ئەو چاك نەكرێتەوە.

رونە ئەگەر الكان لە ژیاندا بمایە هیچ یەكێك لەمانەی رەتنەدەكردەوە، 
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پێیوابوو هێڵێك سوقرات بە فرۆید و دوای ئەویش بە خۆی دەبەستێتەوە. 

ئەم دوو رەخنەگرەدا ]الكو، البارت و  لەگەڵ  ئەو  لەوانەیە  لەالیەكیترەوە 

نانسی[ لەوالیەنەوە، كە ئەو لەگەڵ پرۆژەی رۆشنگەری بە تەریب دەزانن، 

شتێك  گوایە  الكان،  »فۆرماسیۆنی  بەمشێویە  بكات:  پەسەندی  نەیدەتوانی 

نەبوو بێجگە لە نوێكردنەوەی ژیانی لەو بیلدۆنگی رۆشنگەریەدا )كەالكان 

ئەڵمانی،  ئایدیالیزمی  بیلدۆنگی  و  ئ��ەوەوە(  چەتری  ژێر  دەخاتە  خۆی 

دەكەن،  باسی  خۆیاندا  سەرچاوەكانی  لە  ئەوان  ئەوەی  وەك  هەرچەندە 

سەرەتای كتێبی نوسینەكان بە زمانی فەڕەنسی بە ئاماژەیەك بۆ )رۆشنگەری( 

دەستپێدەكات و وتنێكی شاراوەی خۆویستانە كە بەناوی من بەردەوام بووە 

لە بەرامبەر )سپێدە(ی كەسێكی نوێ  دادەنێت كە میراتی فرۆیدە، چونكە 

وەك ئەوەی لە خوێندنەوەی خۆی بۆ وتاری الكان بە ناوی )كانت و ساد( 

دەبینین، لە چۆن و بۆچی لەبارەی سەرجەمی تێگەیشتنەكانی هیومانیستی 

و دژە هیومانیستی رۆشنگەری دوا ناكەوێت.

و  ریتۆریقایی  دەرەنجامە  بخاتەسەر  تیشك  پێویستە  تیۆری  باسی 

)هیچ  كە  ئەوەی  دا،  الكان-  تیۆری  لە  ناوەندی  تێزێكی  ستراتیژیەكانی 

فەلسەفی  باسوخواسێكی  لە  راستی  واتە هەرگیز  نییە،  بوونی  فرەزمانێك( 

شێوازی  و  بنچینەیی  تێگەیشتنی  و  پێشەكی  باسی  لە  كە  زانستی،  یان 

ئامانجە  وەك  ئێمە  بوترێت.  بەتەواوی  ناتوانرێت  پێكهاتووە،  بونیادی 

وتەبێژەكان كە لە زماندا ماڵمان كردووە، هەمووی، پێش لەدایكبونیشمان، 

دیاری  هەمویان  كە  وێنایەك  زمانناسیەكان،  وێنا  لە  جیهانێك  هەڵدراوینە 

كاتیشدا  لەهەمان  و  دەكەن  دیاری  ئێمە  چارەنوسی  لەبەرئەوەی  كەرن، 

شیكار ناكرێن، چونكە تایبەتن بە سنوری بێئاگاییەوە، یان بە وتەی الكان بە 

باسێكیترەوە گرێ دراون. لە ئەنجامدا نابێت وەك نمونە ئایدیا بنیاتنەرەكانی 
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فرۆید لە كۆمەڵێك دەستەی رێكخراوی تۆپۆلیژیكدا كورت بكرێتەوە، وەك 

ئەو پرۆژە سیانیەی كە ئامانج لە نێوان ]من، منی بەرزتر،  ئۆرگان[دا دابەش 

دەكات، تێڕوانینێكی سادە كە لە واڵتانی ئەنگلۆساكسۆنی كە فرۆیدیان تێدا 

كورت كردۆتەوە. تەنیا رێگەی خۆپاراستن لەم كورت كردنەوە ئایدۆلۆژیە بۆ 

ئێستا بریتیە لە گەڕانەوەی دوبارە بۆ دەقەكانی فرۆید و خوێندنەوەی ورد 

و وشە بە وشەیان.

لە  ئەدەبیات  رزگ��اری  پێویستی  واتای  بۆ  ئاماژەن  وتانە  ئەم  ئایا 

واتە  جیاواز،  تەواو  تێڕوانینێكی  بۆ  نیگایەك  الكانی؟  دەرونناسی  یاری 

ستراتیژی سالڤۆی ژیژەك دەتوانێت بەسود بێت. ئەو نەك تەنیا ئەو ئایدیایە 

پەسەند دەكات كە ئەدەبیات دەتوانێت نمونە بۆ شیكاری تیۆرەكانی الكان 

لەم  سود  زۆر  كاتدا  لەهەمان  بەڵكو  بكات،  پێشكەش  ئەو  تیۆرەكانی  و 

شتێك  هەر  بڵێت  كەسەكە  لەوانەیە  ئەو  بەبڕوای  وەردەگرێت.  نمونانە 

دەتوانێت بۆ نمونەیەك بگۆڕێت. هیچ جیاوازیەك پێش ئەزمون لە بابەتی 

پلە، نێوانی دەقە ئەدەبیەكان، فیلمەكان، بەرنامە تەلەفزیۆنیەكان، كارتۆن، 

خەونەكان،  بیستومانە،  بەخێرایی  چیرۆكانەی  ئەو  رۆژنامەوانی،  وتاری 

كە  الیەنەوە  لەو  نییە.  بونی  لێبنێین،  ناوێكیان  هەر  بمانەوێت  و  نوكتە 

بەپێی  دەتوانێت  هەرشتێك  گرێدراوە،  كلتورەوە  بەرهەمی  بە  هەرشتێك 

ئەو هەلومەرجانەی كەلە شێوازەكانی الكاندا فەراهەم كراون، بەتێگەیشتن 

بگات. بۆ نمونە لە كتێبەكانی awry looking و لە نیشانەكانی نمایشی خود 

چێژ وەرگرە!

سوقرات،  پێش  فەلسەفەی  و  هیچكاك  فیلمەكانی  ناو  بە  ئێمە 

تراژیدیاكانی شكسپیر و فەیلەسوفی هیگڵ، چیرۆكە زانستی – خەیاڵیەكان 

دژە  نوكتە  كافكا،  چیرۆكەكانی  و  كاسێت  فیلمی  ترسناكەكان،  فیلمە  و 
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پۆرنۆگرافی و  نەتەوەگەرایی و  بە  پەیوەندیدار  ئەندێشەكانی  روسیەكان و 

.... هتددا، دەگەڕێین. الكان كۆمەڵێك شیكار یان خوێندنەوەی بنچینەیی 

پێشكەش كردووە، ئەمانە بە سودوەرگرتن لە كلتوری گشتی »وەدیهاتوو« 

یان كارپێكراون.

ئایا دەتوانرێت ئەمە بە گەڕانەوە بۆ دەرونناسی كارپێكراو لێكبدرێتەوە؟ 

بەڵێ، بە پاڵپشتی ئەوەی كە فرۆید هەرگیز خۆی لە نوكتە و گێڕانەوەی وتەی 

بۆ دروستكردنی خاڵە  كلتوریەكان  ئاماژە  ئاڵووااڵترین  یان  گوتە،  شكسپیر، 

تیۆریەكان النەدەدا، نەخێر، بەو واتایەی لێرەدا بەرنامەیەكی سیستماتیك بۆ 

پەرەپێدانی هەنگاو بە هەنگاوی یەك »سەرو دەرونناسی« یان بەكار هێنانی 

تەواوی پائیدیایەكی )paideia( كالسیك ناتوانرێت بدۆزرێتەوە. خوێندنەوەی 

كلتوری لەم شێوازی دوای الكانیەدا پردێك دروست دەكات لە نێوان بینینی 

نیە«  بوونی  دەقێك  ل��ەدەرەوەی  »هیچ  كە  ئەوەی  بنەمای  لەسەر  دریدا 

كە  بدرێت  بڕیار  هەمیشە  بۆ  و  جارێك  ناتوانرێت  واتایەكیتر  بە  یان   –

بێت،  )ئەگەر »ژیان«  ئەو  لە كوێ »كۆتایی دێت« و »ئەوەیتر«ی  دەقێك 

یان »راستەقینە«، یان »جیهان«( دەستپێدەكات – و بینینی ژیژەك لە بابی 

نمونەدا بووە بە گشتی و گرێدراو.

ژیژەك لەگەڵ تێگەیشتنەكانی الكان نەك یەك، بەڵكو چەند نمونەیەكی 

دۆزیوەتەوە كە زیاتر لەوەی لەناو سیستمێكی رێكخرابن لەناو تۆڕێكی بەهێز 

لە پێشنیار و كۆمەڵێكی زۆر نهێنی و دژیەكەكاندا رێكخراون، پێشكەوتنێك 

لە رێگەی چینە جیاوازەكانی نیشانە و روبەر »نمونەسازی« نیشان دەدەن.

لەبەرئەوەیە شێوازی الكان كە لە ئاوازی كەالمی فرە دەنگ و روبەری 

نایەكسان لە خەیاڵ دروستبووە، نابێت بەردەوام یان هەڵبوەشێنرێتەوە –ئەم 

شێوازە رۆڵی سەرەكی لە باسوخواسێكدا دەگێڕێت كە هەوڵدەدات لەكاتێكدا 
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كە رێگەمان پێدەدات لە دەریای ئەو وشانەدا مەلە بكەین كە ئەوانی وەك 

راگەیاندنێك پێویستە، السایی نادیاری كاری بێئاگا بكاتەوە. زیاتر لەهەرشتێك 

كە  لێوەربگیرێت  سودی  بەشێوەیەك  پێویستە  هاوسەنگە  نا  ئاڵۆزیە  ئەم 

بتوانرێت چێژی لێوەربگیرێت. ئەمەش بەو واتایەیە كە چڕی یان پەستێوراوی 

بەڵكو  بكات،  دروست  خوێنەر  و  دەق  نێوان  رێگری  نابێگ  شێوازناسی 

پێویستە خوێنەر والێبكات بگەڕێت.

بەكورتی پێویستە خوێنەر بانگهێشت بكرێت بۆ ئەوەی زمان نەك 

تەنیا وەك ئامڕازێكی بەسود بۆ پەیوەندی، بەڵكو وەك راگەیاندنێكی چاالكی 

پێگەی كلتوری ئەزمون بكات و توانای بیركردنەوەی رەخنەگرانە و هەستێكی 

نوێ لە كارایی سیاسی یان رەوشتی فەراهەم دەكات، بێجگە لەوەی هەندێك 

جار رێگە بە دەرونناس دەدات وەك »گوتارێكی چارەسەر« كار بكات.

سەرچاوە:

http://library.tebyan.net/newindex.aspx
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جاك الكان
بیرمەند و دەروونناس

جۆن لضت

لە فارسیيەوە: ئەكرەم میهرداد
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ئاڕاستەكانی  هەرچەندە جاك الكان ئەو بیرمەندە بوو، كە هەموو 

دەروونناسی لە فەڕەنسا و واڵتانی دیكەدا گۆڕی، بەاڵم پەروەردە و خوێندنی 

سەرەتایی بەتەواوی نەریتی و ئایینی بوو. الكان لە ساڵی 1901 لە خێزانێكی 

بۆرژوای كاسۆلیك لە پاریس هاتۆتە ژیانەوە، پێش ئەوەی لە دەیەی 1920 

لە ژێر سەرپەرشتی پزیشكی ناودار، گیتان دوكولورامبۆ، درێژە بە خوێندن 

بدات، لە سۆربۆن بڕوانامەی پزیشكی وەرگرت، كە لەو سەردەمەدا كارێكی 

نەریتی بوو بۆ خوێندن و پسپۆڕی دەروونناسی. الكان لەو پزیشكە ناوبراوە 

هونەری كلینیكی دەروونی و لە سۆریالیستەكان هونەری هێمایی )رەمزی( 

پڕ نەخش و نیگاری )بارۆك( فێربوو. ئەمەش ئەو زانیاری و شارەزاییە بوو 

كە یەكێك لە مێژووناسانی دەروونناسی فەڕەنسا، كە )ئەلیزابێس رۆدینسكۆ( 

باسی  كاتێك  مێژوونووسە  ئەم  دەبات.  ناوی  دەروونی  جوانناسی  بە  بوو 

كاركردنی الكان دەكات بەم شێوەیە لە سیمینارەكانیدا دەدوێت:

))الكان وەكو شێوازی پڕ نەخش و نیگاری خۆی، جلەكانی دەپۆشی. 

پاش ماوەیەكی كورت لە دوای یەكەمین جیابوونەوە بەرەو شانۆی )ئامفی 

دەنگی  بە  سەرەتا  ساڵ،  دە  ماوەی  بۆ  لەوێ  چوو....  ئان(  سانت  تیاتر 

لەرزۆك و زمانی ناپاراو و سەرئەنجام بەدەنگی بروسكە ئاسا بەشداربوو. 

بینەران  دیداری  لە  بەاڵم  دەینووسییەوە،  بیڵێ  دەیویست  ئەوەی  لەپێشدا 

ئەو  بوو.  كارامە  كۆمپانی(  شكسپیر  )رۆیال  ئەكتەری  وەكو  بیسەراندا،  و 

هونەری بەیانكردنی لەالی )گرتا گاربۆ( خوێند و رێبەری رۆحانیشی )ئارتۆرۆ 
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تۆسكانینی( بوو. الكان هەمیشە نەخشی ئەو كارەكتەرەی دەبینی، كە خۆی 

بۆسەی  لە  هەمیشە  كە  بەهێزەكەشی،  دەنگە  هاوكاری  بە  پێبوو،  بڕوای 

بنەمایەش  بەو  بڕوای  ئەو  هەرچەندە  دەدا.  ئەنجام  نواندنی  شكستابوو، 

هەبوو، كە ئەگەر كەسێك دەنگی لە جێگایەكی دیكەوە بێت، دەبێتە هۆی 

ئەو  نیشانەی  ئەمەش  كە  خۆی،  )نەست(ی  شاراوەی  ئاوێنەی  دەركەوتنی 

هێزەیە كە بۆ هەمیشە لە ئاستانەی پاشەكشەدایە. ئەو وەكو سیحربازێكی 

بێ جادوو، گۆرۆیەكی1 بەبێ هیپنۆتیزم و پەیامبەرێكی بێ خودا، بەزمانێكی 

سەدەی  یەك  ژیانەوەی  هۆی  دەب��ووە  و  دەكرد  سەرسام  بینەرانی  پاراو 

رۆشنگەری لە كەنارەكانی ئارەزوو.((

الكان لە سیمینارەكانی خۆیدا بە هونەری گوتاربێژی ئەو بنەمایەی 

پیادە دەكرد، كە زمان جگە لە ئاخاوتن و وتنی ئەوەی كە هەیە، توانای 

دیكەشی هەیە. ئەم بنەمایەی سەرەتا لە دەیەی 1950 فۆرمۆلە كرد. چونكە 

بە  مرۆڤەكانیش  پێیەی  بەو  هەر  و  دەدوێت  مرۆڤەكانەوە  بەهۆی  زمان 

هاوكاری زمان دەدوێن.

یان  فرۆید-  تیۆری  شیكردنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  الكان  هەوڵەكانی 

ئەوەی كە خودی الكان بە )گەڕانەوە بۆ فرۆید( ناوی دەبرد- لە دەیەی 

هیگڵ  دەربارەی  كۆژۆ(  )ئەلكساندەر  بیروباوەڕەكانی  لە  بەئیلهام  و   1930

دەستی پێكرد. بێگومان لە نووسینەكانی دەیەی 1950دا كاریگەری زاراوەكانی 

هیگڵ و هەستیاریی هیگڵی سەبارەت بە جیاوازییە وردەكانی نێوان سوژەیی 

ئەوەی  دەبینرێت.  بەچاو  بەندە،  هیگڵی  و  خودایان  دیالەكتیكی  )بكەری( 

دیكە(یە،  )ئەوی  یان   other نەخشی  بدات،  نیشانی  دەیویست  الكان  كە 

مەبەستیشی لەم زاراوەیە other تەنها كەس یان كەسانی دیكە نیە، بەڵكو 

لە  بنەڕەتییە  هۆكاری  ئەو  مەبەستی  دیكەشە،  باسەكانی  و  پرس  هەموو 
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بەیانكردنی مەیلی مرۆڤ، ئەو مەیلەیە كە لەسەر نەبوونی بەركار بونیادنراوە 

و لە قۆناغی سەرەتایشدا ئەو بەركارە دایكە لەالی مناڵ. ناسنامە پشتیوانی 

لە بكەر ناكات، بەڵكو دەیباتە ژێر پرسیارەوە: لە راستیدا مەیل یان ئارەزوو 

كەلێنی ناو خودی بكەر ) subject( نیشان دەدات.

الكان بۆ ئەنجامدانی باشتری كارەكانی، دووبارە گەڕایەوە بۆ تیۆری 

بەرهەمانەی  ئەو  دیسان  فرۆید،  لەبەرهەمەكانی  )سێكس(  رەگەز  و  بكەر 

خوێندەوە، بۆئەوەی كۆمەڵێك لە چەمكەكان و بەتایبەتی چەمكی )نەست( 

رۆشن بكاتەوە و سەرلەنوێ بیان ژێنێتەوە. ئەو لەدەیەی 1950 بانگەوازی 

دەكرد كە ئەوەی لە هەموو شت رێگری دەكات لە سروشتی گۆڕانساز و 

شۆرشگێڕی بەرهەمەكانی فرۆید، ئەو دیدەیە كە )خود( Ego لە تێگەیشتنی 

رەفتاری مرۆڤدا نەخش و كاریگەری بنەڕەتی هەیە. ئەم تیۆرە كە )خود( 

نایابی  و سەرچاوەی  یەكسان  و  مرۆڤدا  لەگەڵ هەمان  هاوتایە  هۆكارێكی 

هەموو ناسنامەیەكی تاكە، كە نەك تەنها بەهۆی كاریگەریی )هاینتس هارتمان( 

كرابووە تیۆری دەسەاڵتدار لە دەروونناسی )خود( لە ئەمریكا، بەڵكو بەناو 

تەواوی رشتەكانی زانستی كۆمەاڵیەتی و مرۆیشدا باڵودەبێتەوە. لە راستیدا، 

سەرەتاكانی دوای جەنگی جیهانی دووەم )بەتایبەتی لە ئەمەریكا و واڵتانی 

بنەڕەتی  بە  باوەڕكردن  ئینگلیزی زماندا( دەبێتە سەردەمی مرۆڤباوەڕی و 

بوونی نیەت )خواست(، تێگەیشتن و هۆشیاری مرۆڤ. لەم سەردەمەدا ئەو 

باوەڕە فەرماندار بوو كە خود- چاك یان خراپ- لە چەقی ژیانی دەروونیی 

مرۆڤدا بڕیاردەدات. الكان بە پەیڕەو و دڵنیابوونی بونیادگەری، زمانی وەكو 

ناهاوكارەكان  و  پۆزەتیف  بەشە  نەبوونی  و  جیاوازییەكان  لە  سیستەمێك 

دەبینی، واتە دیدی ئەو بۆ زمان لە جیاوازییە نیگەتیفەكاندایە و هەر لەم 

روانگەیەشەوە گرنگی و نەخشی زمان لە بەرهەمەكانی فرۆیدا بەرجەستە 
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دەكات. پێش ئەوەی كە ئاڕاستەی بونیادگەری ناوبانگ پەیدابكات، الكان لە 

ساڵی 1936 تیۆری ))قۆناغی ئاوێنەیی(( Mirror Stageی خستەڕوو. قۆناغی 

 18-6( زمان  بێ  كۆرپەی  تواناكانی  كە  پێدەكات  دەست  كاتێك  ئاوێنەیی 

مانگ( دەرئەكەون، تەنانەت پێش ئەوەی كە بتوانێ قسەبكات و كۆنتڕۆڵی 

جوڵە و تواناكانی خۆی بكات. ئەمەش ئەو قۆناغەیە كە منداڵ دەیەوێت 

ئەم  تاقیبكاتەوە.  لە هەڵسوكەوتەكانیدا خۆی  یان  ببینێ  ئاوێنەدا خۆی  لە 

ناسینە بێگومان پرسێكی بەڵگە نەویست نییە، چونكە منداڵ دەبێت وێنەی 

خۆی هەم لە خۆیدا )رەنگدانەوەی خۆی( و هەم لە كەسێكی دیكەدا )تەنها 

یەك رەنگدانەوە( ببینێت. وێنەكانی منداڵ لەگەڵ خۆیدا تەواو وەكو یەك 

نییە، بوون بە بكەرێكی كۆمەاڵیەتی )یان بونەوەری كۆمەاڵیەتی( دروست 

پەسەندكردنی هەمان ئەو شتەیە. گەشەكردنی منداڵ بۆ قۆناغی قسەكردن 

كە  )خود(  پێگەیشتنی  یان  بوون  پەیدا  ناسینەو  بەم  پەیوەستە  تەواوی  بە 

ناوەندی هۆشیارییە، هەمان ئەو ناسینەیە. سەرئەنجام لەم قۆناغەدا زمان و 

توخمەكانی هێمایی )واتە توخمە فەرهەنگیەكان( بە بنەڕەتی دەژمێردرێن، 

بەاڵم پێش ئەم باوەڕە گشتییە، لە بنەڕەتی بنەمای بكەرێتی مرۆڤدا توخمە 

بایۆلۆجیەكان یان سروشتیەكان زاڵ بوون بۆ پشتیوانی ئەم وتەیە، ئەوەبوو 

الكان لە ساڵی 1953 و لە گوتاری سیمنیاری رۆمادا دەیگوت: )مرۆڤ قسە 

بەرەو  یان  مرۆڤ،  دەبێتە  ئەو  هێمای  كە  هۆكارەی  بەو  بەاڵم  دەكات، 

مرۆڤبوون دەچێت.((

تیۆری سۆسۆر دەربارەی پەیوەندی دڵخوازی نێوان )دال( و )مەدلول( 

هاوكاتە لەگەڵ دیدگای ئەو بۆ زمان وەكو سیستەمی جیاوازییەكان، و ئەمەش 

وای لە الكان كرد لە سەرەتای دەیەی 1960 بڵێت:
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))بكەر Subject، بكەری )دال(ە((. لەبەرئەوەی كە )دال( هەمیشە 

و  سۆسۆر(2  فۆرمۆلی-  ئەلگوریتمی-  هێڵی  )وەكو  جودایە  )مەدلول(  لە 

بۆ  )دال(ێك  هیچ  ئاكامدا  لە  راستەقینە،  سەربەخۆیی  لە  بەهرەمەندیشە 

هەمیشە دالی )مەدلول(ێك نییە. قەڵەمڕەوی )دال( بریتی یە لە قەڵەمڕەوی 

رەمزەكان،  نیشانەكان،  ج��ۆراوج��ۆری  سیستەمی  هێماو  لە  سیستەمێك 

ببێتە بكەر  تاك دەتوانێ  لەم سیستەمەدا  نواندن و وێناكان.  دەاللەتەكان، 

.)Subject(

پەرێشان  دەروون  تاكی  كە  دەروونی،  كلینیكی  و  چارەسەر  وەكو 

هان دەدرێت هەرچی بە مێشكیدا بێت بیخاتە سەرزمان، زمان دەبێتە ئەو 

لەبەرئەوەیە كە  كاردەكات. هەر  بیرەوەری  بڕیاردەرەی كە وەكو  هۆكارە 

سیستەمی هێماكان و واژەكان )لە زماندا( لەسەر رێگای مرۆڤ پەیدا دەبن 

یان بڕیار دەدەن.

بەاڵم زمان، تەنها هەڵگری ئەندێشە و زانیاریەكان نییە وە نە تەنها 

هۆكاری پەیوەندیشە. الكان دەڵێت: ئەوەی كە دەبێتە هۆی نەهێشتن یان 

كەمكردنەوەی پەیوەندیش، هەر دیسان مانادارە. خراپ تێگەیشتن، تێكەڵ 

و پێكەڵی ئاخاوتن، رەنگدانەوەی شاعیرانە، بەشێوەی گشتی كۆمەڵێك لەو 

فكری،  ئاشوبی  یان  زمان،  ناو  نەزانینەكانی  و  مەتەڵ  وەك  )كە  شتانەی 

فەرامۆشی و لەبیرچوونەوەی ناو و شتەكان، خوێندنەوەی هەڵە و هەموو 

ئەو شتانەی كە لەكتێبەكەی فرۆید )ئاستەنگ ناسی دەروونی ژیانی رۆژانە( 

باس و شیكردنەوە كراون( لە زماندا و بەهۆی زمانەوە روودەدەن. ئەمانەش 

ئەو شتانەن كە گاریگەری )نەست( بەهۆیانەوە دەبینرێ یان دەردەكەوێت، 

هەمان ئەو پرسانەشن كە وایان لە الكان كرد كە هەڵبژاردە ناودارەكانی زمان 

و )نەست( بەیەكەوە ببەستێ: ))پێكهاتەی ویژدانی ناهۆشیار )یان خۆنەناس( 



35 ئاشنابوون بە جاک الکان

وەكو پێكهاتەی زمان وایە((. بۆیە نەست كە ئاخاوتنی پەیوەندار دەپچڕێنێ 

ئەمەش بەهۆی رێكەوتەوە نییە، بەڵكو لەسەر بنەمای سیستەمێكی بونیادی 

دیاریكراو دامەزراوە.

الكان لە رۆشنكردنەوەی بەرهەمەكانی )رۆمان یاكۆبسن( لە زەمینەی 

)جێگۆڕكێ( دانان((،  جیاتی  ))لە  ))چڕبوونەوە((،  چەمكەكانی  زمانناسیدا، 

ی فرۆید لەگەڵ چەمكەكانی ))وەرگرتن-استعارە(( و ))مەجازی نێردراو((ی 

یاكۆبسن، پێكەوە گرێدەدا. ئەو لەسەر بنەمای ئەم پەیوەندییە، )وەرگرتن( 

بە )جێگۆڕكێی واژەیەك بەواژەیەكی دیكە( پێناسە دەكات، لە كاتێكدا كە 

)مەجازی نێردراو( بە )پەیوەندی واژە بەواژەیەكی دیكە( یان جووت بوون 

))ئامادەبوون(( كە  داوە  الكان  بە  ئەوەی  توانای  ئاڕاستەیە  ئەم  دەزانێت. 

و  )وەرگرتن-استعارە(  كە  كاریگەریانەی  ئەو  لەگەڵ  زماندا  لە  نەست  ی 

دروست  ئەمەش  بزانێت.  هاوتا  بە  دەكەن،  دروستی  نێردراو(  )مەجازی 

هەمان شێوەی فرۆیدە لە شیكردنەوەی خەوندا، كە بینینەكانی نەست لە 

خەوندا یەكسان بكات لەگەڵ چاالكی چڕبوونەوە و جێگۆڕكێ.

هەرچەندە زمان، وەكو بەشی نایابی سیستەمی )هێما و بەهایی( لە 

تیۆری الكاندا نەخشی سەرەكی هەیە، بەاڵم تەنها یەكێكە لە سێ سیستەمە 

پێكهێنەرەكانی بكەر Subject لە دەروونناسیدا. سیستەمەكانی دیكەش بریتین 

لە )پرسی خەیاڵی((3 و ))پرسی واقعی(( یان رووداو.

ئەم  لەبكەردا  كەلێن  پەیدابوونی  لەگەڵ  نەست  كە  كاتێكدا  لە    

لە  واتە  خەیاڵیدا،  پرسی  ئاستی  لە  بەاڵم  دەك��ات،  ناوەند  بێ  سیستەمە 

پرسی  لە  ناناسرێت.  بەڕەسمی  نەست  كاریگەری  ژیاندا،  رۆژانەی  گوتاری 

خەیاڵیدا بكەر بڕوای بە تیواریی )شەفافیەت( پرسی هێمایی هەیە و نەبوونی 

تەنها  خەیاڵی  پرسی  سەرئەنجام،  ناناسێت.  هێماییشدا  پرسی  لە  واقعیەت 
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ئەو جێگایە نییە كە تیایدا وێنە یان وێنا پەیداببێت، یان بكەر لە چێژەكانی 

خەیاڵدا نقوم ببێت. لە راستیدا، پرسی خەیاڵی ئەو جێگایەیە كە تیایدا بكەر 

خەیاڵی  پرسی  هەربۆیەش  وەردەگرێت،  بەهەڵە  هێمایی  پرسی  سروشتی 

لەوەی  یە  بریتی  پێویست، كە  بەاڵم وەهمێكی  تەوەهم،  دەبێتە مەیدانی 

دۆركهایم باسی ئایینی پێدەكات.

یەكێك لە فۆرمۆلەكانی الكان دەربارەی )پرسی واقعی( ئەوەیە كە 

ئەم پرسە هەمیشە لە )جێگای خۆیدایە(، بۆیەش لە جێگای خۆیدایە، چونكە 

تەنها ئەوەی لەخۆیدا نەبێت نادیارە یان نائامادەیە، دەشتوانێ خۆی بكاتە 

وێنایی.  پرسی  دەبێتە  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  و  )رەمزی(  هێمایی  پرسی 

پرسی هێمایی جێنیشینی ئەو شتەیە كە لە جێگای خۆیدا نییە. رەمز، واژە 

و زاراوە و هاوتاكانی هەمیشە لە نەبوونی بكەردا پەیدا دەبن یان ئاماژەیان 

بۆ دەكرێت. الكان ئەم ئاڕاستەیە بە )پرس واقعی( شارەزا بۆ شیكردنەوەی 

چیرۆكی )نامەی دزراو(ی )ئەدگار ئاالن پۆ( بەكاردەهێنێت.

رەگەزی- بكەرێكی  )وەكو  تاكدا  بكەری  پێكهاتەی  ئاستی  لە  بەاڵم 

چیرۆكەكە  دایكە.  نێرەی  نیە  خۆیدا  جێگای  لە  كە  شتەی  ئەو  جنسی( 

لە  هاوكاتە  زمان  قۆناغی  بەرەو  كۆرپە  پێگەیشتنی  كە  دەبێت  بەوشێوەیە 

جودایی ئەو لەگەڵ دایكی. پێش ئەم جیابوونەوەیە، ئاوێتەبوون و پڕبوون 

هەیە، كە بریتیە لە یەكێتی دایك و منداڵ. دوای جودایی، دایك دەبێتە 

بەركاری منداڵ، واتە دەبێتە یەكەمین ئەزموونی لە غیاب. لەالیەكی دیكەوە، 

تروسكایی  لە  دایك  چووە.  دەست  لە  نێرەی  جێنیشینی  دایك  بۆ  منداڵ 

پەیوەندی نزیكی خۆی لەگەڵ منداڵ، هەست بە پڕبوون و كەمال دەكات. 

ئەو  خۆی  بەنۆبەی  باوكیش  نابێت.  پەیدا  زمان  جیابوونەوە  بەبێ  بەاڵم، 

دەكات،  دەخالەت  مناڵدا  و  دایك  پەیوەندی  لە  هەمیشە  كە  هۆكارەیە 
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ناسنامەی خۆی  باوك دەزانێت، دەتوانێ  بە  بەوشێوەیەی كە منداڵ خۆی 

فەرامۆش  استعاری  رەوشی  نابێت  كە  سێناریۆیەدا  لەم  بكات.  دروست 

بكەین- جێگای دایك )كە جێگایەكی ژنانەیە( لە جێگای )پرسی واقعی(یە، 

لە كاتێكدا باوك نوێنەری پرسی )هێمایی یان بەهاییە( و جێگای منداڵیش 

دەبێتە )پرسی خەیاڵی( یان ئەو خەیاڵدانەی كە )لە نێوان هێما-دەسەاڵت( 

لەمانای  بەتایبەتی  بەمانایەكی وردتر و  پەیدا دەبێت.  واقعی(دا  )پرسی  و 

تاكێتی دا، ناسنامەی منداڵ بەرهەمی پەسەندكردنی جیاوازی رەگەزی یان 

سێكسیە لەالیەن خۆی. ئەوەی كە لەم جیابوونەوە رەگەزییەدا لە هەموو 

شتێك گرنگترە، دووبارە ناسینەوەی ئەو خەیاڵە لەالیەن منداڵەوە، كە دایكی 

ئەندامی زاوزێی پیاوانەی نیە: منداڵ لەم كاتەدا دەبێتە هەڵگری نیشانەی 

نەشاردنەوەی جیاوازی. لێرەدا الكان ئەوە نیشان دەدا كە ئەندامی زاوزێی 

پیاوانە جێگای هێمایی دەبێت و هەرگیز لەوەش كەمتر نابێت، جێگایەكە 

كە  بۆنیشاندانی نێرەبوون باسی دەكات. ئەندامی سێكسی پیاوانە واقعییەو 

بەهۆی  نێرە  لەراستیدا  )دال(،  دەبێتە  كە  )هێمایی(ە  نێرەی  بەاڵم  دیارە، 

نەخش و كاریگەریەكەی لە دەاللەتدا دەبێتە دالی دەاللەت.

ئەم ئەزموونە تەنها لە ناسینی نەبوونی ئەندامی زاوزێی پیاوانە لە 

دایكدا )لەالیەن منداڵەوە( پەیدا دەبێت، بەڵكو سەرچاوە لەوە دەگرێت كە 

)بوونی( دایك چیرۆكی ئەگەری نەبوون بوونە لە خودی مناڵدا لە رێگای 

خەساندنەوە )واتە لەبەرئەوەی ئەندامی زاوزێی دایك وەكو هی باوك نیە، 

بۆیە منداڵ پێی وایە ئەندامی زاوزێی نیە(. لە ئەنجامدا )پرسی هێمایی( 

لە رێگای نەخشی نێرەوە وەكو نمادێك كە خاوەنی هەوو مانایەكە، بكەر 

لەگەڵ ئاستەنگ یان مردنی خۆی رووبەڕوو دەكاتەوە.



ئاشنابوون بە جاک الکان 38

))پرسی هێمایی(( یان رەمزی )نمادین( لە گشتی ترین مانادا، ئەو 

الكان  دەبەخشێ.  دەسەاڵتیش-  و  سیستەم  یاسا-تەنانەت  ماناو  شتەیەكە 

لەدەیەی 1950دا كە باسی یاسا دەكات، باسی ئەو شتە دەكات كە )بەناوی 

باوكدا  لەناوی  بەم شێوەیە سیستەمی هێمایی  بەرجەستە دەبێت.  باوك4( 

بەرجەستە دەبێت و كۆمەڵگاش دروست دەكات، وەكو ئاماژەیەك كە باوك 

و دەسەاڵت لەیەك جێگادان. یان دەتوانین بڵێین بە پەیڕەوی لە داستانی 

فرۆید لە كتێبی )تەوتەم و تابۆ(دا لە رێزی باوكی مردوودا مناڵەكان هەقی 

خۆیان لە خاوەندارێتی ژناندا بەدەست دەهێنن. بەبڕوای )لوی ستراوس( كە 

بەرهەمەكانی لەسەردەمی خۆیدا شایانی باس و گرنگی بوون لەالی الكان، لە 

هەمان جێگادایە كە یاسا لە دژی زینا لەگەڵ مەحارمدا )واتە سێكس لەگەڵ 

كەسانی نەشیاو( بەدی دێت.

 بەبڕوای هەندێك لە نووسەرانی فیمینیست پەیامی زاڵی مرۆڤناسی 

فرۆیدی الكان، سیستەمێكی باوك ساالرە، كە تەنها نرخ دەدات بە رەگەزی 

پیاو، یان زیاتر بەها بۆ پیاو دادەنێت. بێگومان لە دیدی زۆرێك لە ژنان، 

ناكەتە  ژن  یان  نابینێ  ژن  وەكو  شتەكان  بەرهەمەكانیدا  زۆربەی  لە  الكان 

نیشاندانی ئەو خەڵەیە كەلەالی الكان  گشت. مەبەست لە گوتەی یەكەم، 

هیچ چوارچێوەیەك پەیدا نابێت كە )خود(ی ژنانەی تیابێت، یان ژنێتی هیچ 

خودێكی نیە. هەربۆیەش رەگەزێتی )Sexuality( هەمیشە یاری سەرپۆش و 

پۆشاكە گۆڕاوەكانە. سەرەنجام وتنی ئەوەی كە )ژن( بوونی نیە بەومانایە 

دەبێت كە جیاوازی رەگەزی ناتوانێ لە هیچ شێوەیەكی هێما یان بەهادا خۆی 

بگونجێنێ، یان ناتوانێت سەرلەنوێ خۆی بنوێنێ. گوتەی دووەم دەربارەی 

ئەو هەڵوێستەیە كە ژن ئەندامی سێكسی پیاوانەی نیە، و هەربۆیەش نابێتە 

بەشێك لە پرسی )هێما-بەها( یان دەبێتە بەشێكی الوەكی لەپیاو. ئەندامی 
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ئەوەی  پێش  دەسەاڵتدارە  )دال(ی  خودی  كە  نێرەیە  ئەو  پیاوانە  زاوزێی 

یەكسەر بڵێین كە ئەم وێنایە لە ژن وێنەیەكی نێگەتیفە )وێنایەك كە لە هەموو 

شێوەكانیدا لەبەرژەوەندیی پیاودایە(، دەبێت بڵێین )پیاو(یش زیاتر لە ژنان 

نایەوێت، ژن وەكو  بونەوەرێكی خەساو بناسێ. لەراستیدا دەبێت بەرەنگاری 

هەمیشە  كە  لەبەرنامەدابێت،  خەساندن  ئەفسانەی  )واقعیەت(  لەبەرامبەر 

لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا دەرئەكەوێت. ئەم بەرەنگاریە نەك تەنها لەزاراوە و 

وێنەكاندایە، بەڵكو دەبێت لەو هەواڵنەدا بێت كە دەسەاڵتداركردنی ئەم مانای 

نەهێشتنە كە لەئەنجامی خەساندندا دێتە دی. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، ئایا 

ئەم خاڵە راست بێت یان هەڵە، دیان ئەو پرسیارە دەمێنێتەوە- هەرچەند 

ناتوانین لێرەدا وەاڵمی بدەینەوە- كە ئایا ئەم ))داستان((ەی كە دەروونناسان 

هەمیشە باسی دەكەن، سەرئەنجام پاساو بۆ ئەو ستەمە پەیدا ناكات كە ژنان 

لەوانەیە  دیكەش  تەواوكاری  پرسیارێكی  دەیبینن؟  كۆمەاڵیەتیەوە  باری  لە 

ئەوەبێت: ئایا پرسەكە تەنها ئەوەیە كە لە نێوان پەسەندكردنی روخساری 

هێمایی )رەمزی( درۆیین بۆ ژن )وەكو دایكی نێرە( و لەبەرچاوگرتنی ژنی 

بەیانكراو بەناونیشانی حەقیقەت، دەبێت چۆن مامەڵە بكرێت؟

سیمینارەكانی  لە  بەتایبەتی  كە  الكان،  تیۆری  دیكەی  رەهەندێكی 

كۆتایی ژیانیدا ، هەوڵی ئەوە بۆ پایەداركردنی دەروونناسی  لەسەر بنەمای 

ماتماتیك. بەوشێوەیەی كە ئەگەر )دال(ێك تەنها لەپەیوەندی لەگەڵ )دال(

ەكانی دیكەدا مانای هەبێ، كە بتوانین بە )x( ئاماژەی بۆ بكەین. واتە لەالی 

زمانی  لە  دەتوانرێت  بێت،  وێنەیی  تەنها  كە  لەبەرئەوەی  )دال(ێك  الكان 

ماتماتیكدابێت. الكان، تەنها لەدوای خوێندنەوەی بەرهەمەكانی )جاك-ئاالن 

هەر  دەتوانێ  بۆیەش  لەمجۆرەیە،  )دال(ێكی  تەنها  نەستیش  وتی:  میلەر( 

مانایەكی هەبێت. واتە مانای ئەو یەكسەر پەیوەستە بەو زەمینەوە كە تیایدا 
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پەیدا دەبێت لە دەیەی 1960 و سەرەتاكانی دەیەی 1970،  بڕواكانی الكان 

لەژێر كاریگەری زانای ماتماتیكی وەكو )فرگە، گودل و كانتور( دابوو. ئەو 

دەرسەكانی خۆی  بێژی  گوتار  رەوشی  لە  لە جاران  زیاتر  لەم سەردەمەدا 

رۆدینسكۆ  بەبڕوای  دووركەوتەوە.  بوو،  سەرگەرمی  1950دا  لەدەیەی  كە 

))پەنابردنی الكان بۆ ماتماتیك و روخساركردنی دەروونناسی دوایین هەوڵی 

ئەوبوو بۆ رزگاركردنی دەروونناسی هەم لە دەستی ریشەكانی هپنۆتیزم و 

هەم لە دەستی ئەو نەریتانەی كە لە قوتابخانە و كلێسەكاندا دەوترانەوە.

سەرچاوە:

جان لچت، پنجاە متفكر بزرگ معاصر )از ساختاگرایی تا پسامدرنیتە(، 

ترجمەی محسن حكیمی، انتشارات خجستە، چاپ اول 1377، ل ل 111-

.116

پەراوێز:

1- گۆرۆ: رێبەرو مامۆستای رۆحانی لە ئایینی هیندۆسیدا.

كە  سۆسۆرە،  فۆرمۆلی  یان  ئەلگۆرسیتم  ئەمە  دال-مەدلول:   -2

لەیەك  )دال( و )مەدلول(  پەیداكردوە. ئەو هێلەی كە  بۆ  ناوبانگی  الكان 

جیادەكاتەوە، هەمان هێڵی دابەشكردنە لە زانستی جەبردا.

بەمانای  پێشتر  كە   image چاوگی  لە  وەرگیراو   .  Imaginary-3

وێنە باسمانكرد، نەك خەیاڵ. لەالتینیدا ئەم دوانە هەمان چاوگیان هەیە. 

مەبەست لەو ساتەیە كە منداڵ وێنەی خۆی لە ئاوێنەدا دەبینێت.

ئایینی   لە  رستەیە  ئەم  باوك  بەناوی   name of the father:-4

مەسیحیدا لە جیاتی ناوی )خودا( بەكاردێت كە سەرچاوەی هەموو هێماو 

بەهاكانە.
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تێرمە بەكارهاتووەكانی
الكان

لە عەرەبییەوە: ئومێد عوسمان
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جاك الكان-جیاوازتر لەدەروونشیكارەكانی تر باوەڕی بەوە نییە، كە 

ئەركی شیكاریی دەروونی چارەسەر بێت، بەڵكو بەپێچەوانەوە ئەو پێیوایە 

تەنیا رێگەیەكە بۆ ناسینی هەقیقەتی مرۆڤ، هەرچی چارەسەریشە كارێكی 

الوەكییە.

بیردۆزی زمانەوانی بەیەكێك لەگرنگترین تیۆرەكانی الكان دادەنرێت 

زمان  و  دەروون  نێوان  پەیوەندی  پێیەی   بەو  ئەویش  لەسایكۆلۆژیادا 

بەدەردەخات، ئەوەش وادەكات بەقواڵیی ناخ و دەروونی مرۆڤدا رۆبچین، 

نەستدا  قواڵیی  لە  زمان  ش��اراوەی  نهێنی  وشەو  ریشەی  لەوێشدا  بەتەنیا 

خودی  و  دەبینێتەوە  خۆی  لەنەستیدا  زمان  كرۆكی  وابوو  كە  دەبینینەوە، 

زمانیش لۆژیكی نەست پێكدەهێنێت.

بونیات  دەروونی  لەسەرشیكاریی  پێویستە  ئەوەی  لەوسۆنگەیەشەوە 

بدات  بەوشە  گرنگی  الكان  وایكردوە  هەرئەوەشە  زمانە،  ستراكچەری  و 

لەگۆڕەپانی شیكاریی دەروونی.

نەستیش بریتیە لەقەوارەی زمانەوانی و كار لەسەر واتاكان دەكات 

نەك مەدلولەكان.

Mirror stage

لەشیكارییەكاندا  الكان  كە  زیادكاریانەی  لەو  یەكێكە  ئاوێنە  تیۆرەی 

كە  نەستە،  ئاوێنەی  بەوپێیەی  بەستوە  بەزمان  پشتی  تیایدا  بەكاریهێناوە، 



43 ئاشنابوون بە جاک الکان

بەوەش كاریگەری لەسەر لێكۆڵینەوەی زمانەوانی و ئەدەبی بەجێهێشتووە.

هەرچەندە جاك الكان- لەقۆناغە بەراییەكانی ژیانی زانستی خۆیدا 

بەاڵم  بەكارهێناوە،  ریالیستیك(ی  ئەندێشەگەرایی،  )سیمبولیك،  تێرمی   3

لەسەردەكات،  قسەیان  ئاست  سێ  یاخود  سیستم  سێ  1953وەك  لەساڵی 

دواتریش ئەو زاراوانە بۆ سیستمێكی سەرەكی دەستنیشانكردن دەگۆڕدرێن، 

لەوە  تەئكیدیش  كارەكانی فرۆید،  لەو رێگەیەشەوە رووناكی دەخاتە سەر 

مەحاڵە  ئەوا  نەبەسترێت  سیانەیە  بەو سیستمە  پشت  ئەگەر  كە  دەكاتەوە 

لەتەكنیك و ئەزموونی فرۆید بگەین.  

برۆمۆ كۆمپلێكس

ریالیستیك(  ئەندێشەگەرایی،  زاراوەكانی)سیمبولیك،  لە  هەریەك 

جیاوازییەكی گەورە لەنێوانیاندا هەیە و دیدێكی هاوبەش كۆیان ناكاتەوە، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا الكان وەك سێ سیستم مامەڵەیان لەگەڵدا دەكات، كە 

خاڵی هاوبەشیان هەیە و وەاڵمی ئەو پرسیارەش )خاڵی هاوبەشیان كامەیە؟( 

سازیكردبوو   1975-1974 لەساڵی  كە  دەدات��ەوە  سیمینارە   ئەو  لەمیانەی 

ئەویش لەرێگەی تۆپۆلۆژیای گرێكوێرەی بۆرومۆ.

دەستەكەی  هەرسێ  عەقڵگەرایی  هێزی  لەئاستی  سیستمە  ئەوسێ 

بەاڵم  بەرجەستەبوون،  بەبونیاتگەرایی  ناسراو  لەمۆدێلی  ،كە  نین  فرۆیددا 

لەگەڵ ئەوەشدا بەر هەرسێكیان پێكەوە رووماڵی سەرلەبەری كایەی شیكاری 

دوو  لەگەڵ  پەیوەندی  لەچوارچێوەی  هەریەكەشیان  دەك��ەن،  دەروون��ی 

سیتسمەكەی تردا پێناسە دەكرێت.

هاوكات سەربەخۆیبوونی بونیادگەرایی ئەوسێ سیستمە لەگرێكوێرەی 

لەبازنەكانی  هەریەكێك  رزگاركردنی  بەجۆرێك  بەدەردەكەن،  بۆرومۆیدا 

گرێكوێرەی بۆرۆمۆ دەبێتە هۆی سەربەخۆبوونی دوو بازنەكەی تر. 
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Symbolic  

بەكارهێنراوە،  الكاندا  بەراییەكانی  لەنووسینە  سیمبولیك  زاراوەی 

دواتر فۆرمێكی ئەنسرۆپۆلۆژی وەرگرتووە.  سیستمی سیمبولیك  رۆڵێكی 

بۆخۆی   سیمبولیك  لەكاتێكدا  دەروونیدا،  لەشیكاری  هەیە  یەكالییكەرەوەی 

یاخود  سیمبولیك  رەهەندی  واب��وو  كە  زمانەوانی،  لەرەهەندی  بریتییە 

بێگومان  زیهندا.  لە  رەمزی  وێنەی   )signifier( دال  لە  بریتیە  ئاماژەسازی 

جیاوازی هەیە لەنێوان چەمكی ئاماژەسازی الكان لەگەڵ چەمكی سیمبولیكی 

فرۆیددا، بەجۆرێك الی فرۆیدا پەیوەندیەكی دوالیزمی، تاكێتی نیمچە نەگۆڕ 

لەنێوان واتا و فۆرمدا هەیە، لەكاتێكدا ئەو پەیوەندییە لەسیمبولیكی الكاندا 

نائامادەیە.

imaginary    ئەندێشەگەرایی

زاراوەی خەیاڵگەرایی  الی الكان بریتییە لە پەیوەندی فرە جەمسەری 

نێوان منی بااڵ )ego( و وێنەی هەڵگەڕاوە، هەروەها تەماهی )گۆڕینەوەی 

ئاڵوگۆڕی  ئەو  و  هەیە  هەڵگەڕاوەدا  وێنەی  و  من  لەنێوان  ناسنامە( 

سیستمی  گرنگی  الیەنێكی  لە  بریتیە   )IDENTIFICATION(ناسنامەیە

پەیوەندییەكی  هاوشێوەكەی  بااڵو  منی  نێوان  پەیوەندی  خەیاڵگەرایی.  

نێرجسییە و بەردەوامیش جۆرێك لە شەڕانگێزی هاورێی نێرجسیەتە.

خۆی  وێنەی  منداڵ  یەكەم  جاری  بۆ  كاتێك  دەڵێت  الكان  وەك 

لەئاوێنەدا دەبینێت برەو بەتوانای خۆی دەدات بۆ ناسینەوەی وێنەكەی خۆی 

تەواوەتی  وێنەی  وێنە هەڵگەڕاوەیە  ئەو  تێدەگات  دواتر  بەاڵم  لەئاوێنەدا، 

دەیەوێت  منداڵ  كە  ئایدیالی جەستەیە  وێنەیەكی  تەنیا  بەڵكو  نییە،  خۆی 

ناسنامەی لەگەڵدا بگۆڕێتەوە.
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ئ��ەوە روون  ب���ۆی���ەدا)‘imaginary matrix (  الك��ان  و  ت��ان  ل��ەم 

دەكاتەوە كەچۆن بواری بینین بەیاسای رەمزی بونیاتدەنرێت. خەیاڵگەرایی 

و  سیمبولیك  سیستمی  بنەمای  )دال(ی��ش  و  هەیە  زمانەوانیی  رەهەندی 

كەوابوو  پاشكۆی سیستمی خەیاڵگەرایین.  واتاش  و   )SIGNIFIED(مەدلول

زمان لەیەك كاتدا سیمایەكی رەمزی و سیمایەكی خەیاڵی هەیە و لەسیمای 

خەیاڵیدا )دیواری زمان( گوتاری ئەویتر دەشێوێنێت. 

imaginary matrix‘(

ریالیستیك

الكان ئەم چەمكە وەك لێكدژی خەیاڵگەرایی دادەنێت، بەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا جیاوازی كردووە لەنێوان واقعی و راستەقینەیدا، دەڵێت ریالیستی 

لە  بریتییە  واقیعیبوونێك  هەموو  گوتەنەی  هیگل   و  تەمومژێكە  قوربانی 

لۆژیكی بوون و بەپێچەوانەشەوە.

و  خەیاڵگەرایی  ل���ەدەرەوەی  نییەو  زانین  شیاوی  ب��وون  واقعی 

سیمبولیكە.

سەرچاوە:

لەئینتەرنێتەوە وەرگیراوە.
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جاك الكان
تیۆریی دەروونشیكاریی

نووسینی: ویلیام دێل و تیمۆتی بێل

لە ئینگلیزییەوە: پێشڕەو محەمەد
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خێزانەكەی  لەدایكبووە،  پاریس  لە   )1981  –  1901( الكان  جاك 

سۆربۆن  لە  پزیشكی  بڕوانامەی  بوون.  رۆمانی  كاتۆلیكی  رێبازی  هەڵگری 

وەرگرت و پاشان وەكو دەروونشیكارێك خۆی پەروەردەكرد. پەیوەندییەكی 

لە   1953 ساڵی  لە  هەبوو،  ئەوروپاوە  زاڵی  دەروونشیكاری  بە  ناخۆشی 

ئەنجوومەنی دەروونشیكاری پاریس دووركەوتەوە – هەر لەو ساڵەدا بوو وانە 

بەناوبانگەكەی خۆی بەناوی »ئەرك و پانتایی گوتار و زمان«ی لە ئەنجومەنی 

نێونەتەوەیی دەروونشیكاری لە رۆم پێشكەشكرد )الكان وەكو »گوتاری رۆم« 

بە  دەستیكرد  الكان  بوو  ساڵەدا  لەو  هەر  دەهێنێت(.  وانەیە  ئەم  ناوی 

كاتی مردنی  ئەم سیمینارانە هەتا  پێشكەشكردنی سیمینارە هەفتەییەكانی، 

لە ساڵی 1981 بەردەوام بوون. سیمینارەكانی الكان لە راستیدا بنچینەییترین 

باڵوكراوەكانی  وتارە  زۆرترین  كارەكانی.  باڵوكردنەوەی  بۆ  بوون  رێگە 

وەكو  رۆشنبیرانێكی  هاتوون.  سیمینارانەدا  ئەم  الپەڕەكانی  لە  لەبنەڕەتدا 

ژولیا كریستێڤا و لیوس ئیریگاری بەشداریان لەم سیمینارانەدا كردووە. الكان 

لە ساڵی 1963دا، قوتابخانەی فرۆیدیی پاریسی دامەزراند. 

فۆرمۆلەبوونی  بۆ  تەرخانكراون  گشتی  بە  الك��ان،  بەرهەمەكانی 

سوبێتكت )سوژە( و رۆڵی ناخودئاگا و لەژێر تیشكی بونیادگەراییدا )بەتایبەت 

زمانناسی بونیادگەرای سوسێر و ئەنترۆپۆلۆژیی بونیادگەرای لێڤی – شتراوس( 

تەفسیرێكی دووبارە و رادیكالی فرۆید و دەروونشیكاری دەهێنێتە پێشەوە. 

بەو جۆرەی لەنێو هاوسەردەمەكانیدا )وەكو هاینتس هارتمەن( باوبوو، الكان 
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ئۆتۆنۆم  نەدەكرد، كە  یان »خودئاگایی«  »ئیگۆ«  سەیری چەمكەكانی وەك 

و دەسەاڵتدار و لە روانگەی بیۆلۆژییەوە پێناسەكرابوون. بەپێی تیۆرییەكەی 

لەپێشدا  رەم��زی  دەستووری  نێو  دەكەوێتە  خودئاگایی  یان  ئیگۆ  الك��ان، 

كراوە،  جێكەوت  ماناییدا  سیستەمێكی  لەنێو  و   )preexisting( هەبووەوە 

كە هیچ بەشدارییەكی لە خەڵقكردنی ئەو سیستەمەدا نییە. »ئیگۆ«، كە نە 

ئۆتۆنۆمە و نە دەسەاڵتداریش، ئەو كاتە دەبێت بە سوبێكت یان ئیگۆ، یان 

 .)preexisting(كە بكەوێتە نێو دەستووری رەمزی لەپێشدا هەبوو ،)I( »من«

سەرباری ئەمە، ناخودئاگایی مەیدانی لەپێشدا ناسراوی بایۆلۆژیی نییە، كە 

پاڵنەرە لیبدوییەكانی لەخۆیدا هەڵگرتبێت، بەڵكو دوای فۆرماندنی ئیگۆ، خۆی 

بەتازەیی فۆرم وەردەگرێت. ناخودئاگا هەمان كاریگەرییەكانی ئاراستەگرتنی 

ئیگۆیە لەنێو دەستووری رەمزیدا. ناخودئاگا ئەو كاتە دێتەبوون، كە ئیگۆ 

ناكرێت  بەشێكیشی  وەربگرێت،  فۆرم  رەمزیدا  لەنێو دەستووری  دەیەوێت 

لەگەڵ سوبێكتدا یەكبگرێتەوە. كەواتە ناخودئاگا ئەم فاكتە ئاشكرا دەكات، كە 

ئێمە وەكو سوبێكت هەمیشە زیاتر لەوەین، كە ئیگۆی كۆمەاڵیەتیمان پێمانی 

ئاشكرا  ئێمە  »زیاتر-بوون«)too-muchness(ی  ناخودئاگا  دەبینێت.  رەوا 

دەكات، ئەم فاكتە ئاشكرا دەكات، كە ئێمە بریتین لە خود)Self(ی دابەشبوو. 

ئیگۆ، كە نە ئۆتۆنۆمە و نە كارایەكی دەسەاڵتدار لەنێو جیهاندا، تەنها بریتییە 

لە وەهمێك، خۆ دروستكراوێكی رەمزییە، كاتێك ناخودئاگا هەڵدەچێت و 

دزە دەكاتە نێو ژیانی خودئاگاییەوە، ئەوا درز و دابەشبوونەكانیش ئاشكرا 

دەبن.

ناخودئاگایی  و  ئیگۆ  فۆرمۆلەبوونی  تێگەیشتنەی  بەم  پەرە  الكان 

دەدات لە بەرامبەر زمانناسی بونیادگەرایی سوسێردا. بۆ الكان، پەیدابوونی 

سوبێكتیڤیتە تەنها بریتییە لە دەروازەی چوونە نێو تێگەیشتنی زمانەوانییەوە، 
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كۆدە  و  نیشانەكان   )synchronic system( هاوكاتی  سیستەمێكی  وەكو 

سیمبولی  پانتای  لەنێو  مانایە  بەرهەمهێنەرەوەی  كە  كۆمەاڵیەتییەكان، 

تۆ  پێگەی  كە  رەمزییەیە،  دەستورە  ئەم  هەر  رەم��زی(دا.  سیستەمی  )یان 

دیاریدەكات، فۆرم بەتۆ دەبەخشێت، تۆ دەكات »بە سوبێكت«، بەمجۆرە 

ئامادەت دەكات تاوەكو ببیت بە سوبێكتێكی كردارنوێن. پێش الكان، زۆربەی 

دەروونشیكارەكان باوەڕیان وابوو ئیگۆ ماڵی ناخودئاگایە، پەرەسەندنی ئیگۆش 

پەرەسەندنە  ئەم  دەڵێت  الكان  لەبەرامبەردا  بایۆلۆژیانەیە.  پەرەسەندنێكی 

و  لەدایكبوون  زمانەوە،  ناو  چوونە  هەیە.  رەمزی  و  زمانەوانی  الیەنی 

گوتاربێژییە  لە  الكان  بەوجۆرەی  لێدەكەوێتەوە.  سوبێكتیڤیتەی  پەیدابوونی 

بەناوبانگەكەیدا »ئەرك و مەیدانی زمان«دا دەڵێت »ئینسان قسە دەكات، 

چونكە رەمز ئەوی وەك ئینسان دروستكردووە«. )ل65( و پاشان لە هەمان 

وتاردا روونی دەكاتەوە: 

»لە راستیدا كاتێك ئینسان دێتە دنیاوە رەمزەكان، ژیانی ئەو دەخەنە 

ئەو  دەبەستێتەوە،  ئەوانیدیكەیەوە  بە  كە  گشتگیرەوە،  وەها  تۆڕێكی  نێو 

بكەن،  دروست  خوێن«�ەوە  و  گۆشت  »بە  ئەو  دەبێت  دیكەیەی  كەسانی 

تۆڕێكی هێندە گشتگیر، كە كەسانی دیكە لەگەڵ بەخششی ئاسمانی، ئەگەر 

دەهێنن،  دنیایە  ئەم  بۆ  تاك  چارەنوسی  پەرییانەوە،  بەخششی  بەهۆی  نا 

تۆڕێكی هێندە گشتگیر، كە كەسانی دیكە گەلێك وشە بە تاك دەدەن، كە 

دەیكەن بە ئیماندار یاخود بێ ئیمان، یاسای ئەو كردارانەی تاك پەیڕەویان 

لێدەكات تاوەكو بگات بەو شوێنەی، كە هێشتا پێی نەگەیشتووە و لەودیوی 

مەرگی ئەوەوەیە، تۆڕێكی بەهێزی وەها، كە تاك لە رێگای كەسانی دیكەوە 

مانای ئامانجەكەی خۆی لە رۆژی دواییدا دەدۆزێتەوە، رۆژێك وشەیەك، یان 

بوونی ئەو دەبەخشێت یاخود مەحكومی دەكات...« )68(.
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 nonindividuated( پێشزمانی  ناتاكایەتی و  بارودۆخی  لە  سوبێكت 

بەڵكو  راستەقینەوە،  میانگیرییەكی  بەهۆی  نەك   )and prelinguistic

راستەوخۆ دەچێتە نێو دنیایەك لە رەمزەكانەوە، كە لە روانگەی كولتوورییەوە 

دروستكراوە، ئەو دنیایەی هەر دەستوورە رەمزییەكەیە، ئەو دنیایەی سالڤۆی 

داگیر  و  كۆلۆنیالیزە  زیندوو  جەستەی  خۆرەیەك  »وەك  پێیدەڵێت  ژیژەك 

دەكات« )موتڵەقی ناسك، ل91(.  ئەگەرچی بوونی مرۆڤی وشیار و خودئاگا 

لە رێگای زمان و لە روانگەی كولتوورییەوە دروست دەبێت، بەاڵم سوبێكت 

ناتوانێت ئەمانە بەم ئاوایە بناسێت، كە هەن، بەڵكو وەك خودی واقیعییەت 

ئەزموون )یان تەنانەت خەیاڵ(ی دەكات. 

الكان زاراوەی ریاڵ بەكاردەهێنێت، تاوەكو ئاماژە بەو شتە بكات، كە 

بەڕاستی »لەوێ«یە، »لەوێ«یەك، كە جیا لە دەستوری رەمزی و لەدەرەوەی 

كە  ئینسان،  سوبێكتی  شتەكانە.  رەمزییەی  دەستوری  ئەم  سیستەماتیزەی 

و  نامۆ  ریاڵ  بە  رادیكاڵی  بە  دروستكراوە،  رەمزییەوە  دەستوری  لەالیەن 

بێگانەیە. وەك بڵێی بەجۆرێك ریاڵ شتێكە دەستمان پێی ناگات. 

ئەو  دەك��ات،  گەشە  تێدا  ئیگۆی  گرنگەی  قۆناغە  ئەو  الكان،  الی 

نێو قۆناغی خەیاڵییەوە، ئەم قۆناغە  تێیدا سوبێكت دەچێتە  قۆناغەیە، كە 

پەیوەندییەكی پتەو و بەهێزی بە قۆناغی ئاوێنەییەوە هەیە )بۆ زانینی زیاتر 

دەربارەی ئەم دوو قۆناغە بگەڕێنەوە بۆ »قۆناغی ئاوێنەیی وەك پێكهێنەری 

ئەركی ‘من‘ بەو جۆرەی لە ئەزموونە دەروونشیكارییەكاندا سەلمێنراوە«، بۆ 

یەكەم جار لە ساڵی 1949دا باڵوكراوەتەوە(. خەیاڵی ئەو قۆناغەی منداڵە بەر 

لەوەی بچێتە نێو دەستوری رەمزییەوە، هەروەها تا كۆتایی تەمەنی لەگەڵی 

دایە و لەگەڵ دەستوری رەمزیدا كاردەكات. قۆناغی خەیاڵی ئەو قۆناغەیە، 

كە منداڵ بەهۆیەوە وەك »من«، )سوبێكت، سوبێكتێك لەنێو سوبێكتەكانی 
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 )self( لەخۆی بەئاگا دێتەوە. خەیاڵی ماتریكس و شوێنی گشتی خود )دیكەدا

و ئەوانیدیكەیە. 

الكان وەك ئامرازێكی گرنگ لە قۆناغی ئاوێنەیی دەڕوانێت، كە منداڵ 

بەهۆیەوە رێگە بەرەو خەیاڵی دەكاتەوە. قۆناغی ئاوێنەیی لەنێوان تەمەنی 

شەش تا هەژدە مانگیدا روودەدات، واتا ئەو كاتەی منداڵ بۆ یەكەمینجار 

لەم  دەڕوانێت.  لەخۆی  یەكپارچە  خودێكی  وەك  ئەوانیدیكە(  )لەچەشنی 

ببڕێت،  رێگە  دەتوانێت  نە  و  بكات  قسە  دەتوانێت  نە  منداڵ  قۆناغەدا، 

خۆی وەك »من« دەناسێتەوە. بەاڵم لە راستیدا ئەم ناسینەوەیە بریتییە لە 

ناسینی  چونكە   ،)misrecognition( ناسینەوە(  چەوت  )یان  هەڵەناسینەوە 

وێنەیەدایە،  لەو  منداڵ  خودی  بەئوبێكتبوونی  وایە،  ئەویدیكە  وەك  خۆی 

لەم  وەستاوە.  منداڵەكە  خودی  دەرەوەی  لە  پێگەكەیدا  و  دیمەن  لە  كە 

»یەكێك  لەوانەیە  بەرەو خەیاڵی،  رێگایەكە  كە  ئاوێنەیی،  قۆناغی  پنتەوە، 

بێت لە قەیرانەكانی نامۆبوون، كە سوبێكتی الكانی تێیدا ئۆرگانیزە و دروست 

ئەم  و  دەناسێتەوە  دەرەكییەوە  وێنەی  رێگای  لە  خۆی  چونكە  دەبێت، 

ناسینەوەیەش لەرێگای خۆ-نامۆبوونەوە دەناسێتەوە«. )سیڤەرمەن، ل158(

بەپێی گێڕانەوەی الكان بۆ گەشەكردنی منداڵ، چوونە ناوەوەی منداڵ 

وەك سوبێكت بۆ نێو زمان، هاوكاتە لەگەڵ جیابوونەوەی خودی منداڵەكە 

منداڵە،  )نائامادەیی(  نەبوون  ئەزموونی  یەكەمین  دایكی. كەواتە دایك  لە 

كە هەلومەرجەكانی ئارەزوو دروست دەكات. ئەو ساتەی منداڵ دەچێتە نێو 

لەدەست دەدات،  دایكی  لەگەڵ  پەیوەندی خۆی  و  رەمزییەوە  دەستووری 

ئەوا باوك دێتە نێو پەیوەندی دایك/منداڵەوە. ئەو كاتەی منداڵ دەبێت بە 

سوبێكتێكی نێو دەستووری رەمزی، ئەوە باوكە شوناسی ئەم دەستورە رەمزییە 

وەردەگرێت. ئەو دەستورەی سوبێكتەكان دروست دەكات و هاوكات بەسەر 
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سوبێكتەكانیشدا زاڵ دەبێت. بەم هۆیەوەیە، الكان هەندێكجار بە دەستوری 

رەمزی دەڵێت »ناوی باوك« )le Nom-du-Père(، كە لە زمانی فەرەنسیدا 

هاوواتای  »نەخێر باوك«�ە )the Name of the Father(. ئەم دەستورە 

تەعبیر و دەاللەت لە دەسەاڵت و قەدەغەكردنێكی خودا ئاساییانە دەكات. 

كەواتە منداڵ لە هەردوو ماناكەدا دەبێت بەسوبێكت )subjected(: تەسلیمی 

یاسای پانتای رەمزی دەبێت )ئەو یاسایەی یەكسانە بە یاسای باوكساالریانە/

نەخێری باوك(، هەروەها وەك سوبێكتێكی كردارنوێن لە جیهاندا دروست 

دەكرێت. 

بە  دەك��ات  دەست  و  ن��اوەوە  دێتە   )phallus( فالووس  لێرەوەیە 

قسەكردن. الی الكان و هەروەها الی فرۆیدیش، یەكێك لە سەرەتاییترین 

ئەزموونەكانی سەردەمی منداڵی لەو جیاوازییە سێكسوالییە دایە، كە دایك 

زەكەری نییە، بەاڵم بۆ الكان، ئەوەی گرنگییەكی زۆری هەیە، مانای رەمزی 

)سیمبولی( زەكەرە، ئەو مانایەی الكان بە بەكارهێنانی زاراوەی »فالووس« 

هەمیشە بۆی دەگەڕێتەوە و جەختی لەسەر دەكاتەوە. ئەوەی لەم دەستوورە 

رەمزییەدا گرنگی هەیە، بەشێك لە جەستە نییە، بەڵكو دەاللەتەكانییەتی. 

یەكەم، فالووس دەاللەت لەسەر جیاوازیی سێكسوالی دەكات. دووەم، لەبەر 

ئەوەی باوك )كە یەكسانە بە دەستووری رەمزی( زەكەری هەیە و دایك )كە 

یەكسانە بە بارودۆخی پێشزمانی خۆشییەوە بەر لەوەی بچێتە ناو دەستووری 

رەمزییەوە( زەكەری نییە، كەواتە فالووس لە دەستووری رەمزیدا دەاللەت 

لە نەبوون/غیاب دەكات. بۆ الكان، فالووس هەم دەاللەت لەسەر نەبوونی 

ژن و پیاو، هەم دەاللەت لەسەر وابەستەیی و زیانی سوبێكتیڤیتەی پیاو و 

ژن دەكات لەنێو دەستووری رەمزیدا. لەوانەیە باوك بەهۆی منداڵەوە لەگەڵ 

رەمزیدا شوناس وەربگرێت، بەاڵم خودی باوك رۆژێك منداڵ بووە و كراوە 
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بە سوبێكت و تەسلیمی هەمان یاسا بووە و هەمیشەش وابەستە بەو یاسایە، 

شتێكی ناتەواو بووە و هەرگیز بە تەواوەتی دەستی بەسەردا نەگرتووە. هیچ 

كەسێك ناتوانێت فالووس داگیر بكات و دەستی بەسەردا بگرێت. هەمووان 

»خەسێنراو«ن. دیبۆرا كراوس، ئینجیلناسی فیمینیست، بەم ئاوایە باس لەو 

چەمكە دەكات »خەساندن هەر ئەو ملكەچییەیە، كە پەیڕەوی لە بنەمای 

دەرفەتی یەكسان دەكات«. 

هەندێك لە لێكۆڵەرانی بواری ئایین و جێندەر، ئەم روانگەیەی الكان 

لە  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  ئەو  چونكە  دەبینن،  بەسوودمەند 

دەستووری رەمزیدا هەرگیز باوكساالری و بونیادەكانی جیاوازی سێكسوالی، 

شتگەلێكی جەوهەری نین. بۆ الكان، لە جیاوازی سێكسوالیدا هیچ شتێك 

جەوهەری یان »سروشتی« نییە. ژن، پیاو، ژنانەیی، پیاوانەیی، هەمووان ئەو 

دروستكراوە رەمزییەن، كە سیستەمی سەركوتكەری مانا )كە ماسكی ریاڵی 

بەستووە( ئەوانەی بە شێوەیەكی زۆردارانە دروستكردووە. 

بەوجۆرەی پێشتر باسمان كرد، ناخودئاگا )نەست( لەو ساتەدا دروست 

دەبێت، كە سوبێكت/ئیگۆی تێدا دروست دەبێت. ناخودئاگا هەر ئەو ئاكامی 

هاتووەتە  چەوساندنەوەدا  و  تەسلیمبوون  لەمیانەی  كە  سەركوتكردنەیە، 

ناوەوەی  ناچنە  ئەو شتانەی  ئیگۆدا، هەموو  لەگەڵ فۆرمۆلەبوونی  ئاراوە. 

دەستوری رەمزییەوە  )پاشماوەن( سەركوت دەكرێن. ناخودئاگا بریتییە لە 

»بەشی سانسۆركراو«ی ناو مێژووی ژیانی دەروونی )بڕوانە ئەرك و مەیدانی 

گوتار و زمان لە دەروونشیكاریدا، ل50(. ناخودئاگا ئەویدیكەیەكی ناوەوەیە 

– یان بە مانا فرۆیدییەكە، »غەریبەیەكە« )unheimlich(، كە لە ماڵی خۆیدا 

)selfhood( قەتیس بووە – ناخودئاگا خۆی لە ناوەوە و لە رێگەی زمانەوە 

ئاشكرا دەكات، بە زۆری لە رێگای پچڕانەكانەوە – هەڵەگوتنەكان، لوغزە 
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زمانییەكان و لەبیركردنی ناوەكانەوە – دەردەكەوێت. درزگەلێك لە سوبێكت 

و جیهانەكەیدا دروست دەكات، تاوەكو كردەییانە سروشتی وەهمییانەی خۆی 

ئاشكرا بكات. بە مانایەكی دی، دزەكردنی ناخودئاگا بۆ نێو بوونی خودئاگاوە 

ئەم راستییە ئاشكرا دەكات، كە سوبێكت بونیادێكی ناپتەو و نەرمە و هەرگیز 

جێگیر نییە و لەدەرەوەی هەموو گشتێتییەكەوەیە. بەقەولی الكان »ناخودئاگا 

بەشێكە لە گوتاری كۆنكرێتی... كە لەبەر دەستی سوبێكتدا نییە تاكو بتوانێت 

بەردەوام گوتاری خودئاگایی خۆی دابمەزرێنێت« )سەرچاوەی پێشوو، ل49(. 

تاكی  بەسەر  تواناییە  ئەم  خودئاگاوە  نێو  بۆ  ناخودئاگایە  دزەكردنی  ئەوە 

دەستپێگەیشتنی  لەدەرەوەی  بەاڵم  لێرەیە،  ریاڵ  كە  دەكاتەوە،  خودئاگادا 

تاكەوەیە. 

چۆن دەتوانین الی الكان لە ئایین تێبگەین؟ لەالیەكەوە، بەوجۆرەی 

لە الكانەوە گواستمانەوە و باسمان لە »یاسای باوك« كرد، ئایین هەر ئەو 

كە  رەمزییە،  دەستووری  باوكساالرانەی  گەرەنتیكەرەی  و  رێكخەر  الیەنە 

زاڵە بەسەر بوونی سەرەتایی و پێشزمانییەوە و ریاڵ لە دوورەوە دادەنێت. 

كاتێك دەڵێن دۆركهایم وتوویەتی ئایین »وەهمێكی زەروورییە«، رێك بەم 

ئەزموونی  پێیدەگوترێت  ئەوەی  دیكەوە،  لەالیەكی  دەڕوات.  ئاراستەیەدا 

ئایینی )یان ئەزموونی موقەدەس یاخود عیرفانی یان بەتەواوی ئەویدیكە(، 

نوێنەرایەتی  و  نێوانگری  بە  بێت  ریاڵ  دزەكردنی  دەشێت  راستیدا  لە 

واتا  ئایینی،  ئەزموونی  دیاردەی  لە  لێكۆڵینەوەیە  ئەمجۆرە  ناخودئاگاوە. 

ئایینی، ئەزموونی  روانگەی دەروونشیكاریی الكانی بۆ دیاردەی ئەزموونی 

ئایینی بە رووبەرووبوونەوە لەگەڵ ئەم ئەویدیكەیەدا دەبینێت، كە بەوجۆرەی 

ناوەكی  ئەویدیكەیەكی  نابێت  كەواتە  دەرەكیانەشە.  هاوكات  ناوەكیانەیە، 

غەریبە )بێالنە( بە رووبەرووبوونەوە لەگەڵ بااڵیەتی )ترانسێندێنت( ببینین، 
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لەگەڵ  بەاڵم  بكەین،  سەیری  سەركوتكردن  ئاكامێكی  وەك  پێویستە  بەڵكو 

لەودیوی  بنەڕەتدا  لە  كە  ریاڵە،  نیشانەیەكی  ئایینی  ئەزموونی  ئەمەشدا، 

بوونی عەقاڵنیانەی ئێمەوەیە. 
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شا رێگەی زمانی عەقڵ  و شاگردە 
زیتەڵەكەی سیگمۆند فرۆید

لە ئینگلیزییەوە: ماجد خەلیل
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بوارو  فرە  زانای  دەروونی  و  شیكەرەوەی  پزیشك  و  الكان،  جاك 

فرە رەنگی سەدەی بیستەمی فەڕەنساو خۆرئاوا، قوتابخانەی دیاری دنیای 

رەوانشوناسی  و داهێنەر و دوێنەری زمانی شاراوەی عەقڵی مرۆڤەكان. ئەو 

تەنها  ئەو  نەبوو،  دەرونزانی  فەلسەفەی  كیانی  و  كایە  بیرمەندێكی  تەنیا 

پرۆفیسۆرو وانەبێژێكی نێو زانكۆی پاریس نەبوو، بەڵكو شۆڕشێك بوو لە 

ئاڕاستەی تێگەیشتنەباوەكانی دونیا سەبارەت بە رامانی فەلسەفەو  گۆڕینی 

فەنی دوواندنی عەقڵی مرۆڤ. 

الكان شۆڕشێك بوو لەنێو زانكۆی پاریسدا، شۆڕشێك بوو هێندەی 

زانستە  دای��ە  ت��اوی  تین  و  خ��ۆی،  پێش  ساڵ  دەی��ان  فەڕەنسی  شۆڕشی 

كە  بوو  پزیشكانە  ئەو  نموونەی  دیارترین  ئەو  خۆرئاوا.  مرۆڤایەتییەكانی 

بەسیگمۆند  دایەوە  ژیانی  كالسیكییەوە،  رەوگەیەكی  رەسەن و  بەڕۆحێكی 

فرۆید. چونكە كاتێ  ئەو هەبوو، دروست سیگمۆندیش هەبوو، ئەو رۆحێكی 

نوێی فرۆید بوو، بەاڵم رۆحێك لەپاش جەنگی جیهانی دووەم، لەپاریسەوە 

هەڵتۆقا. الكان بۆ ماوەی 30 ساڵی رەبەق لە زانكۆی پاریسدا بێ  دابڕان، 

بوونە  بوونە سەنەمێك  و شەیدایانی دەرونزانی  سیمینار و موحازەرەكانی 

بەندەی .

بیرمەندان و دەروونناسان  و ئاشنایانی بواری دەرونناسی، جاك الكان 

بەیەكێك لە هەرە زانا مەزنەكانی بواری شیكەرەوەی دەرونی دادەنێن، كە 

بداتە  مەزن  ئێجگار  دەرەتانێكی  دەستكەوت،  توانیویەتی  فرۆیدەوە  لەپاش 
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مرۆڤ  و  دەروونی  لە  رۆچوون  رامان،  بواری  ئەكادیمییەكانی  توێژینەوە 

لەمەیدانی شیكردنەوەی دەروونی فرۆیدزمیشدا هەنگاوی گەورەو بێ  وێنەی 

هاویشتووە.

سیمینارە زارەكییەكانی جاك الكان وەك مامۆستایەكی زانكۆی پاریس 

ئیدی  بەدوواوە   1953 ساڵی  لە  كە  پێشەوە،  بردە  هێند  ئەویان  ناوبانگی 

بەسەر  تیۆرەكانی  سەهەندی  سەربەخۆو  مەدرەسەیەكی  بووە  بۆخۆی  ئەو 

هەتاوەكو  جێهێشت.  دنیاوە  ئەوروپاو  تەواوی  دەروونناسانی  بیركردنەوەی 

ئێستەیش توێژینەوە لەمەڕ بەرهەم و بیروڕاكانی جاك الكان بەرەو بەرینتر 

دەڕوات و دیارترین وەرچەرخانێكیش كە ئەو كردی ئەوە بوو، كە تیۆرەكانی 

فرۆییدو  دەرونشیكاریی  لە  پشتیوانی  بۆ  تەییار  تۆكمەو  قەاڵیەكی  بوونە 

ئیدی رەوتێكی تری دایە نەیارانی فرۆید، ئاراستەی فرۆیدیزمی خستە سەر 

رەوگەیەكی نوێ   و لەتەك ئەكادیمیستانی بواری شیكارە دەرونییەكان ئاشتی 

كردنەوە .

ساڵی  ناوبراو  دوونیاوە،  هاتە  بۆرجوا  لەخانەوادەیەكی  الكان  جاك 

1901 هاتووەتە دونیاوە. ئەو بۆخۆی لەسەرەتادا رشتەی پزیشكیی دەخوێنێت، 

نەرم  دەرونشیكاریدا  زانستی  لەتەك  پەنجەی  دەست  و  وردەوردە  دوواتر 

دەكات. بەجۆرێك لە چلەكانی سەدەی رابردوودا بەفەرمیی تێكەڵ دەبێت 

بەكۆمەڵەی پاریسیی بۆ شیكارە دەروونییەكان. الكان پێشتر لەساڵی 1932 

توانی دكتۆرا بەدەستبێنێت، ئیدی بەتەواوی یەكال بوویەوە بۆ تێكەڵكاری  و 

بەراوردی نێوان پزیشكیی دەروونی  و شیكاری دەروونی، ئیدی جاك الكان 

لەو مەیدانەدا بووە پێشەنگی تیۆرە وروژێنەر و جێبایەخەكان، لەسەر دونیای 

ژن  و مەفهومی سەرنجڕاكێش  و پەی پێنەبردووی لەمەڕ پرۆسەی سێكس، 

جوتبوون، زانیاری نوێی لەسەر خۆشەویستی، ماهییەتی نزیكبوونەوەی كچ 
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سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە  هەوەڵجاربوو  چونكە  ئاراوە،  هێنایە  كوڕی   و 

بیستەمدا راڤەی وتەگەلێك بكرێت كە شەیدایانی بواری سێكس بەپیرییەوە 

بچن. 

جاك الكان وتەكانی هەمیشە ببونە سەردێڕی نوسین  و هەواداریی 

ئەوروپادا  لەتەواوی  زانستی  نوێی  جەدەلێكی  مشتومڕو  بۆی  گەنجان 

خوڵقاندبوو. هۆڵی موحازەرەكانی لەپاریس ببویە شوێن كەیفی هەموو ئەو 

میوانە زانستخوازانەی كە دەهاتن لەوێ  بەدرێژایی دەیان رۆژ لە وانەكانیدا 

ئامادە دەبوون. جاك الكان بەتوانا نوێگەرییەكەی لەنەخۆشییەكانی عەقڵ، 

قوتابخانەی  تیۆرەكانی  هەموو  دەدووان،  ژن  بیری  تایبەتمەندیی  شێتی  و 

سایكۆلۆجی  و سایكۆلۆجی فرۆیدی دایە بەر نەشتەری توێژینەوە، لەبەرامبەر 

كۆمەڵەی نێونەتەوەیدا بیرەكانی خۆی نومایاندەكرد.

شەن و  بە  فەلسەفەو  دونیای  لە  وەرگرتن  بەسود  الك��ان  جاك   

كەوكردنی هیگڵ، هایدگەر و ئاشنایەتی بەتەواوی ئەم بیرمەندانە بول ألیوار 

وأندریه مالرو وجورج باتای وجان لوی بارو. چەندانی تری كایەی زانستە 

پێی  ئەو  چونكە  تێپەڕاند.  هەمویانی  تایبەتمەندییەكانی  مرۆڤایەتییەكان 

وابوو پزیشكی دەرونی  و شیكاری دەرونی لەنەخۆشییەكانی زیهن و خودو 

عەقڵدا كافی نین، بەڵكو ئااڵیە زمان و ئەدەبی سوریالی و لەو پێودانگەشەوە 

قەسیدە شێوە زانستی، ئەدەبییەكانی ئێجگار رەواجیان پێداكرد. ئەو ئەدەبوو 

یەكەمجار  بۆ  دەرونیدا،  شیكاری  زانستی  لە  زمانی  موعەمای  كەشفكردنی 

هێنایە  پێناوەدا  لەو  تێكەڵكارییەكی جدی  زانستی سەلماندو  بە شێوەیەكی 

بەرهەم.  

دیارو  تیۆرێكی  خاوەنی  بوویە  ئیدی  شیكارەكانیدا  لەمیانی  الكان 

بەرچاو كە ناسرابوو بە تیۆری زمانەوانی لەشیكاری دەرونیدا، ئەو پێی وابوو 
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زمان  و وشە دەربڕی ناخن، وابەستەیەكی تەواوی دەالالتەكانی خەونیشی 

لەپەیوەست بە زمانەوانییەوە لێكدابوویەوە، بەم هەنگاوەی نوێترو قوڵتر لە 

فرۆید توانی شۆڕبێتەوە بۆ نێو دونیای خەون. دیارە جاك الكان بێبەش نەبوو 

لەرەخنەو رەخنەگرتن  و هەاڵوسانی دەنگی جیاواز لەبەرامبەر تیۆرەكانیدا. 

هەربۆیە هەندێك بە شێت  و سەرلێشێواو راڤەی بۆچونەكانیان دەكرد، بەاڵم 

تاوەكو ئێستایش تیۆری زمانەوانی لە زانستی دەرونناسیدا بە گرنگترین ئەو 

تیۆرانە دادەنرێت كە پەیوەندی نێوان دەرون  و زمان نومایان دەكات  و كۆدی 

عەقڵی مرۆڤ لە سەرنجەكانی ئەودا دەدۆزرێتەوە. هەرچەند كەنوسینەكانی 

بەاڵم  تێنەدەگیەنران،  لێیان  بەسانایی  بوون  و  ئاڵۆز  دژوارو  الكان  جاك 

لەنێوەندی رۆشنبیریدا لەودەمەدا گرەوی لە زۆرترین بیرمەندانی فەرەنسا، 

پەنجاو  پڕفرۆشترینی  مەقالەكانی  نوسین  و  چەنكە  بردبوویەوە،  ئەوروپا 

شەست  و حەفتاكانی سەدەی رابردووبوون. 

جاك الكان لەبەرئەوەی پێی وابوو زمان بریتییە لە دەربڕی الشعور 

و هەستی شاراوەی مرۆڤ، بۆیە كلیلی دواندنی الئیرادی مرۆڤی لەشێوە 

راما هەمیش  لەوێوە هەم  زمانی مرۆڤدا دۆزییەوە،  كۆدەكانی  و شكڵ  و 

نێوبانگی  لەومیانەدا  ئەو  مرۆڤەكان.  الشعوری  دونیای  بۆنێو  شۆڕبوویەوە 

باڵوكردەوە.  )كتابات(  بەنێوی  كتێبەكەی  كاتێك  بەتایبەتی  لوتكە  گەیشتە 

هاوكات توانی بەم شێوەكارەی سەرلەنوێ  لەسەربنەمای زانستی زمانەوانی 

وابەستەییەك بەشیكاری دەروونی و شیكاری پزیشكی دروستبكات كە هەم 

كارەكانی لدی فردیناند دی سوسیر ورومان یاكبسونی لەم بوارەدا پێشخستن، 

نوێترەوە  بەرگێكی  بە  فرۆیدی  سیگمۆند  تیۆرەكانی  سەرلەنوێ   هەمیش 

نومایان كردنەوە.

زهانی  دەرون  و  بەناوی   1932 لەساڵی  خۆی  تێزەكەی  پێشتریش 
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مرۆڤەكانەوە.  كەسایەتی  بە  كردبوو  وابەستەی  كە  باڵوكردەوە،  بارانوئی 

ئەو پێچەوانەی قوتابخانەی ئەمریكییەكان لە پەنجاكاندا كە لەبواری شیكاری 

لەتەك  تاكەكان  گونجانی  ئاوێتەبوونی  وابوو  پێی  دەكرد،  كاریان  دەرونیدا 

كۆمەڵگەدا لەپێشەوەی كارە نەك بەپێچەوانەوە. هاوكات لەساڵی 1953 دا 

راپۆرتی رۆمای خستەڕوو كە لەوێدا رۆڵ و كایەی زمان و وتەی لەشیكاری 

دەرونیدا خستەڕوو. جاك الكان هەر لەكایەی زانستی خۆیدا ژیا تاوەكو ساڵی 

1981 كۆچی دووایی دەكات.

خاڵی گرنگی جاك الكان و تایبەتمەندی ئەو لەوەدایە كە دەستی بۆ 

بابەتێك برد، لەسەر ئاستی نوسەرو بیرمەندو شیكەرەوە مەزنەكانی وەك 

عار  عەیب و  مەترسی و  رووب��ەڕووی  زانستی  بەڵگەی  بە  فرۆید،  سیگمۆند 

بوارەی نەك هەر زیندوو راگرت،  ببوویەوە، بەاڵم جاك الكان هات ئەو 

بەڵكو بوویە شاگردێكی زیتەڵی سیگمۆند فرۆیدو لەو پێناوەدا ئەسپی خۆی 

تاودا. جاك الكان جیاوازی لەتەك بیرمەندو تیۆری قوتابخانە مەزنەكانی وەك 

ئەمریكا و ئەوروپا ئەوە بوو، كە بەشێوەیەكی ئەكادیمی و بەدرێژایی ژیانی 

لەگەرم و گوڕترین نێوەندی دونیادا بۆ فیكرو فەلسەفەو دەرونناسی لەپاریسەوە 

دەستپێكرد، بۆیە هەم ئەزموونی هەبوو ، هەمیش زانست و شیكار، هاوكات 

لەمەودای كاریدا ئەو داهێنانەی كە جەختی لەسەر دەكردەوە، كە پەیبردن و 

پەلكێشی ماناو مەدلولی زمان بوو بۆنێو كایەی زانست و دەرون و هەستی 

شاراوەی مرۆڤ، ئیدی ئەو توانی چەمكەكان لێك بداتەوە و قسەی خۆی 

لەسەر گوتارو وتارە جیاوازەكان هەبێت كە لە زمانەوە دەهاتنە گۆ. 

دیارە لەئێستادا شیكاری نەفسی  و سایكۆلۆجی نوێ  كە بایەخی ئەوتۆ 

بە تیۆرەكانی سگمۆند فرۆید و شوێنكەوتووانی دەدەن، لەوانە جاك الكان 

نوێدا  زانستی  شیكارەكانی  لەنێو  فرۆیدە  بەهێزی  مەچەكی  دیارترین  كە 
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لێوەدەكرێت،  باسی  دونیادا  گرنگەكانی  لەزانكۆ  كە  دەروونی،  بۆ شیكاری 

تیۆری ئەكادیمی لەبارەیەوە دەخرێتەڕوو. جاك الكان بۆخۆی روونترو نیانتر 

فەلسەفەو بایەخی زمانی هێناوەتە نێو بیۆلۆجی  و دەرونی مرۆڤەوە. ئەویش 

وەك فرۆید گرنگترین وەستانی لەسەر پەیوەندییە سۆزداری و جنسییەكان 

زارۆی شیردەرو  پەیوەندی  بایەخی  توانیوییەتی بەچەمك گەلێك  كردووە، 

خواستە الشعورییەكانی بەدایكییەوە ببەستێتەوە بەو خواستە الشعورییەی كە 

نێرینەییەكی مرۆڤ لەتەك مێیینەیەكدا هەیەتی.

 جگەلەوەش جاك الكان ئەوەی كە لەپەیوەندی سۆزداریدا خستویەتە 

بەتایبەتی  خستووەتەڕوو،  زیاتریان  بایەخی  دەرونناسان  ئێستادا  لە  روو، 

لەئێستەی كۆمەڵگەی ئەوروپیدا دەزانیین كە رەوشی ناهەمواری ئابووری، 

ئەوروپی  تاكی  ژیانی  كەئابەی  ئەو  و  ملمالنێ  جەنگ،  گرفتەكانی  كێشە، 

تەنیوە، هەمووی بە وابەستە بە زمان  و ئەداو دەنگ شیكاركردووە. هاوكات 

بەشێك لە قوتابخانە شیكارییەكانی دەرونناسی، هێزی سێكس، تین، تاوی 

پێكهێنانی  بونیادی  لەنێوان دووكەسدا، كە دەیگەڕێننەوە بۆ  وابەستەبوونی 

مرۆڤ،  ن��ەژادی  پاراستنی  و  كۆمەڵگە  داهاتووی  رێكخستنی  خێزان  و 

بۆ  كردووە  هەڵهێنجانیان  باشترین  الكانەوە  جاك  روانگەی  و  لەفەلسەفە 

پاراستنی  بونیادی خێزان  و پەیوەندی تاكێك بەتاكێكی ترەوە.  .

الشعوری  بەهێزی  دەدات  مانا  لەتیۆرەكانیدا  الكان  جاك  دی��ارە 

روویەكەوە،  لەچەند  بەرامبەری  تاكەكەی  لە  نێزیكبوونەوە  بۆ  نێر  تاكێكی 

جیاوازی ئەم هێزە و تایبەتمەندی ئەم خواستەی مرۆڤ لەنێوان جوتەكانیدا 

جیادەكاتەوە لەوەی كە ئاژەاڵن هەیانە بۆیەكتریی. ئەویش بریتییە لە هێزی 

زمان لەو نێوەندەدا، ئەم تایبەتمەندییە كە مرۆڤ هەیەتی بەشێكی گەورەی 

پەیوەندییەكان نیشاندەدات. كەدەبێتە هۆی تێگەیشتن. وەك دەزانین لەنێو 
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ئاژەاڵندا ئەم تێگەیشتن  و نیاز و مەبەستە تەنها بۆ خاڵی كردنەوەیە، جاك 

تێدا  گرنگی  رۆڵی  زمان  لەمرۆڤدا،  سێكس  مەبەستی  كە  وایە  پێی  الكان 

دەبینێت بۆئەوەی تەنها بۆ خاڵی كردنەوە نەبێت  و روانگەیەكی الشعوری 

لەتەوەرەی  سۆزداری  پەیوەندی  مانایەك  بەهەموو  كە  روو،  دەخاتە  تێدا 

ئاژەڵەوە دوور دەخاتەوە. جاك الكان بەم پێیە تیۆرەكانی بوونەتە بناغەیەك 

لەسەربنەمای  لێكتێگەیشتن،  لەسەربنەمای  كۆمەڵگەیەك  زامنكردنی  بۆ 

ئامانجێكی زیندوو، واتە رۆڵی زمان وەك سێكس بۆ وابەستەبوون  و نەمانی 

پەیوەندییە  بە  وابەستەبكات  كۆمەڵگە  كە  پرسێكەوە،  دەخاتە  گۆشەگیریی 

نێوان  لەپەیوەندی  الشعوریی  تیۆری  كە  دیارە  خۆیەوە.  كۆمەاڵیەتییەكانی 

تاكەكان، كە جاك الكان جەختی لەبارەوە دەكاتەوە بەدەر نەبووە لە رەخنەو 

قسەی دەرونناسانی هاوسەردەم  و سەردەمی دووای جاك الكان. 

ئەڵمانی،  بەنێوبانگی  زانای  فەیلەسوف  و  هارتمان  فون  بۆنموونە 

لەم بارەیەوە و لەكتێبە بەنێو بانگەكەیدا بەنێوی فەلسەفەی الشعوور باس 

چۆن  هەروەك  دەكات  دامەزراو  عەقڵی  ژیانی  الشعوور  كە  لەوەدەكات، 

بەبڕوای  چونكە  دەكات،  دام��ەزراو  و  چەسپاو  جەسەدیی  الشەیی و  ژیانی 

عەقڵی، جەسەدی و شعوری مرۆڤ  پاڵپێوەنەرەكانی  ئەو هەموو چاالكییە 

غوستاف  كارل  نوسینێكی  بە  پشت  ئەو  الشعورییەوە.  بەهێزی  وابەستەیە 

كروس دەبەستێت، كە پێی وایە هەمو زانیاری  و ماریفەیەكی ژیانی عەقڵی، 

هەستەوەریی  و ئیرادی مرۆڤ بەتەواوی لە نێ,چەو لەجیهانبینی الشعوری 

بۆ  دەگۆڕێت  ئیرادەمان  ئەمەیش خواست و  جێگیرە. هەر  ئەودا چەسپاوو 

بارەیەوە جەختی لەسەر  نیتچە لەم  ئیرادەیەكی الشعوری، هەروەك چۆن 

ئەم تیۆرە دەكردەوە. هەرئەمەیش لەسەرئاستی دەرونی دەمانگوێزێتەوە بۆ 

مەیدانی میتافیزیا.  
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دیارە ئەمەیش لە شوێنەواری زانای نەمساوی سیگمۆند فرۆییدا ونە، 

بەاڵم بوونی جاك الكان لەم نێوەندەدا وابەستەییەكی لەنێوان هەردووالدا 

دروست كرد. جاك الكان لەهەمووان روونتر چەمكە ئاڵۆزەكانی شیدەكردەوە، 

نوێتر خیتاب  و گوتاری مرۆڤیشی شۆڕكردەوە بۆ نێو گەمەی الشعور، لەوێوە 

دیسانەوە وەك بازنەیەكی تەواوكار الشعوریشی هێنایەوە بۆ نێو كاروبارو 

هەست و ئیرادەی مرۆڤ، چونكە لەباوەڕی جاك الكاندا دوان و زمانی مرۆڤ 

وردەكاری  زیاتر  ئەو  بەاڵم  جیهانەیە،  ئەو  دەربڕی  و  الشعورییە  تێكڕای 

كردووە لەوپێناوەدا.

ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە كە جاك الكان یەكێك بوو لەو قەڵەمانەی 

زماندا  لەچوارچێوەی  بخوێنێتەوە،  هاوچەرخ  مرۆڤی  مێشكی  كەتوانی 

دەروونی  لەسەرئاستی  هەم  ئەو  بكاتەوە.  كورت  دەرونییەكان  گرێ   كۆی 

دووەمی  جیهانی  جەنگی  دووای  كۆمەڵگەی  كە  پێش  هاتە  لەسەردەمێكدا 

ئەوروپا ئاتاجی پێی بوو، هەمیش لەسەر ئاستی سیاسیدا توانی بنچینەیەكی 

گونجاو لەسیاسەتی خۆرئاوادا دابڕێژێت، كە دیالۆگ و نەزمی لێدوان  و وتارە 

ئاگرینەكانی ماوەی جەنگ ئید حسابی رەوەندی دەرونییان بۆدەكرا، چیدی 

ئەتەكێتە دەكرد،  ئەو  بۆ  زانستیانەوە حسابیان  رەونەقێكی  بە  سیاسییەكان 

كە قوتابخانەیەكی زەنگین بەعەقڵ لە زانیارییەكانی جاك الكاندا شیمانەی 

دەكرد.  

ماوەتەوە بڵێین ئەو مەرجەعە رۆشنبیرییە و ئەو دونیا تەواوكارەی 

لەئەمڕۆدا خۆرئاوا پێی گەیشتووە، بەرهەمەكەی وابەستەیە بە هەڵكشان و 

زانایانی  كات  هیچ  چونكە  مرۆڤایەتییەكانەوە،  زانستە  لوتكەچوونی  بەرەو 

مرۆڤایەتییەكان  تیۆری  و  زانستە  لە  سروشتییەكانیان  زانستە  خۆرئاوا 

دانەبڕیوە، ئێستەیش فەلسەفە، دەرونزانی  و مێژوو، هەموو ئەمانە تێكەڵن 
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پزیشكیدا هاتوونەتە گۆڕێ .  فیزیا، كیمیا و زانستی  لە  بەو دەستاوردانەی 

خودی جاك الكانیش یەكێك بوو لەوانەی كە درێژە پێدەری نەزمی كالسیكی 

بۆخۆی  كە  پزیشكی  زانستی  توانی  كە  نوێوە،  بەرۆحێكی  بەاڵم  بوو، 

دەیخوێند بكاتە هەوێنی زانستێكی بەهادارو پێویستی وەك شیكاری دەرونی 

لە كۆمەڵگەكەیدا.. .   

سەرچاوە:

http://www.cla.purdue.edu/english/theory/psychoanalysis/

lacanstructure.html

http://www.critical-theory.com/this-so-called-crisis-it-

/does-not-exist-jacques-lacan-on-psychoanalysis-in-1974

http://www.critical-theory.com/this-so-called-crisis-it-

/does-not-exist-jacques-lacan-on-psychoanalysis-in-1974

http://www.cla.purdue.edu/English/theory/psychoanalysis/

lacandevelop.html

http://www.critical-theory.com/this-so-called-crisis-it-

/does-not-exist-jacques-lacan-on-psychoanalysis-in-1974

http://www.cla.purdue.edu/english/theory/psychoanalysis/

lacanstructure.html

http://www.lacan.com/seminars1a.htm

http://www.lacan.com/seminars1a.htm

http://www.cla.purdue.edu/English/theory/psychoanalysis/

lacandevelop.html
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گەشەی سێكسی و پێكهاتەی 
دەروونی تاك الی جاك الكان

لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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لەبارەی گەشەكردنی دەروونی سێكسی تاكەوە

جاك الكان سەلماندی هێزێكی كاریگەرە لەسەر تیۆری رەخنەگرانەی 

هاوچەرخ، كە كاریگەری هەیە لەسەر زۆر رێبازی دیكە لەوانە: فێمینیزم، 

نمونەی  الكان  هەروەها  ماركسیزم،  بونیادگەرایی،  پاش  فیلمسازی،  تیۆری 

ئەو دیاردەیەیە كە ئێمە وەك دابڕانی پۆستمۆدێرن لە سیگمۆند فرۆید لێی 

تێدەگەین. 

رێبازی  بە  دەبەست  پشتی  كاركردنیدا  لە شێوازی  فرۆید  لەكاتێكدا 

ئەزموونی- empirical و ترادسیۆنی مرۆڤانە و پێی وابوو )خودی سەقامگیر( 

بوونیادگەرایەك  پۆست  وەك  الكان  بەاڵم  »راستی«،  بگاتە  توانایدایە  لە 

ئەوە  دۆزینەوەی  بەڵكو هەوڵی  ناكات،  راستی(  و  )خود  لەسەر  كار  تەنیا 

و  زمانەوانی  پێكهاتە  رێگای  لە  دەبێت  دروست  زانیاری  چۆن  كە  دەدات 

دەكات،  كۆنتڕۆڵ  ئاگایمان  تەنها  نەك  پێكهاتەیەش  ئەم  ئایدۆلۆژییەكانەوە، 

بەڵكو ژیانی نائاگایشمان كۆنتڕۆڵ دەكەن.

ئ��ارەزووی  بوونی  و  ئۆرگانیكی  شێوازی  فرۆید  ئ��ەوەی  لەگەڵ   

بەالوە پەسەند بوو  بۆ دۆزینەوەی دەماری و زانینی هۆكارە سروشتیەكانی 

گەشەكردنی سێكسی، بەاڵم الكان مۆدێلێكی زمانەوانی پەرەپێدا بۆ تێگەیشتن 

لە دەروازەی بابەتی مرۆیی بەرەو سیستەمی كۆمەاڵیەتی. هەربۆیە الكان 

كەمتر گرنگی دەخاتە سەر هۆكارە جەستەییەكان )وەك: تەركیزی فكری، 

زیاتر  بەڵكو  هەڵسوكەوت،  ئاڕاستەكردنی  بۆ  غەریزە(  جنسی،  ئارەزووی 
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گرنگی دەخاتە سەر پێكهاتە ئایدۆلۆژییەكان بە تایبەتی لە رێگەی زمانەوە، 

دی  ئەوانی  و  خۆی  خودی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  رێگایەوە  لە  مرۆڤ  كە 

تێدەگات.

لە  زمان   بەرەو  ژوورەوە  الكان چوونە  بۆچوونی  بە  راستیدا،  لە 

خۆیدا دەبێتە هۆی دابڕانی ریشەیی لەهەر هەستكردنێكی ماتریالیدا. الكان 

پێی وایە دەبێت هەر كەسێك جیاوازی بكات لە نێوان واقیع )ئەو جیهانە 

خەیاڵیەی پێمان وایە جیهانی راستەقینەی دەوروبەرمانە( لەگەڵ راستەقینە_

حەقیقەت ) بوونی ماتریالی لەسەروو زمان و دەربڕینەوە(. بەمانایەكی تر، 

گەشەكردنی بابەتی مرۆیی، دروست دەبێت لەرێگای ناسینی هەڵە دەربارەی 

ناو  حەقیقەت، ئەویش بۆ پێویستیمان بۆ دروستكردنی هەستی واقعی لە 

زمان و لە رێگەی زمانەوە.

كۆمەاڵیەتی  و  زمانەوانی  تێگەیشتنی  دەوەستێتە سەر  زۆری  بەشی 

خۆمان لەبارەی )واقع( و ئەوەش هەڵچوونی ماتریالی راستەقینە )حەقیقەت( 

دژی  بەردێكە  حەقیقەت  هەربۆیە،  تێكچووە.  بەتەواوی  ژیانمان  ناو  بۆ 

هەموو پێكهاتە زمانەوانی و كۆمەاڵیەتییە دەستكردەكان كە بەحەتمی فەشەل 

دێنن. كەواتە ئەو گرژییەی نێوان راستەقینە و یاسا كۆمەاڵیەتیەكان، ماناكان، 

و  دەروونی  ژیانی  لەسەر  بڕیار  كە  ئارەزووەكانن...هتد...  رێكەوتنەكان، 

سێكسیمان دەدەن. تەنانەت نائاگایشمان ناتوانێت لە زمان رابكات، لەبەر 

ئەوەیە الكان پێی وایە » نائاگایمان داڕێژراوە وەكو زمان«.  

رێكخراوە  دەروونی،  گەشەكردنی  لەسەر  الكان  تێگەیشتنی  كەواتە 

لەدەوری توانای بابەت بۆ ناسینی هێما دیارەكان و لە كۆتایشدا بۆ زمان. 

جێگەی ئاماژەیە الكان هاوشێوەی فرۆید، پێی وایە قۆناغەكانی گەشەكردنی 

دەروونی تاكەكان جیاوازە لە یەكتری، تەنانەت قۆناغەكانی گەشەكردن لەناو 
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یەك تاكیشدا بوونیان هەیە هەروەك لە خوارەوە روونكراوەتەوە:

لەم قۆناغەدا  بە بۆچوونی الكان  لەدایك بوون هەتا 6 مانگی:   -

لەم  پێداویستی.  و  هەست  و  تێگەیشتن  لە  تێكەڵەیەكە  تاك  گەشەكردنی 

باوانی و  لەگەڵ  ناكات  بەجیاوازبوونی خودی خۆی  تاك هەست  قۆناغەدا 

جیهانی دەوروبەری. هەربۆیە تاك ئەزموونی شتەكانی دەوروبەری دەكات 

وەك شتی چێژبەخش و لەزەتیان لێ  وەردەگرێت بەبێ  بوونی هیچ بەڕاست 

دانان و سنووردانانێك. لەم قۆناغەدا تاك نزیكە لە )ماتریالی پاك( كە الكان 

چەند  قۆناغەشدا  لەم  هەرچەندە  راستەقینە-حەقیقەت«،   « دەنێت  ناوی 

ئاگاداری  دەدات  دایك هەوڵ  هەیە،  بوونیان  سێكسی  بزواندنی  شوێنێكی 

تایبەتی ئەو بەشانەی جەستە بێت.

- لە 6 مانگی بۆ 18 مانگی: الكان ناوی ناوە )قۆناغی ئاوێنە(، تاك 

شوناسی دەربارەی خۆی بۆ دروست دەبێت و لەم قۆناغەدا منداڵ هەست 

بەوێنەی خۆی دەكات و خۆی دەناسێت وەك )من(. پێویستە ئاماژە بەوە 

بكرێت وێنەی منداڵ لەم قۆناغەدا تێكەڵ بەشتەكانی دەرەوەی خۆی نەبووە، 

كاردەكات.  بابەت  وەك  و  گشتییە  وێنەكە  هەربۆیە  ناوی  نەچۆتە  زمان 

كە  زمانە،  ناوەوەی  هاتنە  پێش  بوونە  دروست  وێنە  ئەم  تر،  بەمانایەكی 

دوای ئەوەی زمان دەچێتە ناوەوە، خود دەبێت بزانێت چۆن ئەم وێنەیە 

رێكخستنی  بۆ  بكات  گفتوگۆ  و  بكات  جێگیر  كۆمەاڵیەتیدا  سیستەمی  لە 

پەیوەندیەكانی لەگەڵ ئەوانی دیدا. ئەم خود ناسینە زۆر گرنگە، چونكە خود 

ناسین وەك )من( وەك ناسینی )ئەوانی دی( وایە.

- لە 18 مانگی بۆ 4 ساڵی: لەم قۆناغەدا، كە منداڵ زمان بەدەست 

دەهێنێت، ووردە ووردە پەیوندەی لەگەڵ حەقیقەت دەپچڕێت. الكان ئەمە 

كە   ،)Ferdinand de Saussure( سوسێر  واتاسازی  لەسەر  دەنێت  بنیات 
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نیشانی دەدات زمان سیستەمێكە، تەنها ئەو كاتە مانا پەیدا دەكات لەناو 

لۆجیكی ناوەكی جیاوازییەكاندا، بۆ نمونە وشەی )باوك( ئەوكاتە مانای خۆی 

بەراووردی دەكەین  دژەكانی  لەگەڵ وشەكانی دی و  كاتێك  پەیدا دەكات 

 ،Kaja Silverman وەك: دایك، من، یاسا، كۆمەاڵیەتی...هتد...(. وەك(

باسی دەكات، دەاللەتی گرنگی باوك هیچ پەیوەندی بەراستی فیزیكی باوەك 

وەك تاك نییە، بەڵكو گرنگیەكەی دەردەكەوێت لەناو تۆڕێكی دیكەی گرنگی 

كە هەموویان یەكسانن لە سۆنگەی حەقیقەتەوە، لەگەڵ چوونە ناو سیستەمی 

زمانەوە، تاك تێكەڵی )نیزامی هێماكان( دەبێت و )من( تێكەڵ بە ئەوانی دی 

دەبێت ئەویش لە رێگای زمان و كلتورەوە.

گرێی ئۆدیب، الی الكان هاوشێوەی فرۆید گرنگی خۆی هەیە، بەاڵم 

جیاوازیەكەی ئەوەیە كە الكان نەخشەرێژی دەكات لە رێگای بەدەستهێنانی 

زمانەوە. پرۆسەكە دەجوڵێت لە رێگای )زانینی ئەوەی كە ناتوانین لەگەڵ 

دایكمان بخەوین، یاخود بەتەواوی ئەومان هەبێت( بەرەو ناسینی ئەوەی 

سیستەمی  لە  پەیڕەوی  ببین،  كۆمەڵگا  پێكهاتەكانی  ملكەچی  پێویستە  كە 

دەگەین  )خود(  لە  رێگەیەوە  لە  كە  بكەین،  زمان  داخ��راوی  جیكارانەی 

لەپەیوندی بە )ئەوانی دی(یەوە. 

پێنیس(  مانای  هەمیشە  نابێت  كە  نێرینە،  هێمای   ( فالۆس  لێرەدا 

بگەیەنێت، مانای بابەتی خۆی لەدەست دەدات و بەهۆی زمانەوە مانایەكی 

)تەواو فراوان( وەردەگرێت لە كاتێكدا ئەمە شتێكی مەحاڵە. فالۆس هەموو 

ئەو مانایانە وەردەگرێت كە پەیوەستن بە ئەوەی الكان پێی دەڵێت )باوكی 

سیمبوڵی(.

ناوی  نییە،  پێنیس(ەوە  بە  پەیوەندی  )كەهیچ  فالۆس  هاوشێوەی   

باوك، ماناكەی زۆر زیاترە لە باوكی فعلی. بەشێوەیەكی زۆرتر ئەو پرۆسەیە 
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كردووە،  كۆنتڕۆڵ  ژیانمانی  كە  كۆمەاڵیەتیانەیە  پێكهاتە  ئەو  هاوشێوەی 

كردارەكانمانی  لە  كۆنترۆڵی هەندێك  ناڕاستەوخۆ  بە شێوەیەكی  هەروەها 

بە  كەسێك  كاتێك  پ��ەروەردە(.  دەرمان،  ئاین،  یاسا،   ( لەرێگەی  كردووە 

گرێی ئۆدیبدا تێدەپەڕێت، شوێنی فالۆس )لەناو سیستەمی جیاكاریدا( لەالیەن 

تەنانەت  سەركردەكان،  مامۆستا،  )لەوانە:  دەكرێت  گریمانە  هەمووانەوە 

یاخود  پێنیس  هاوواتی  فالۆس  دووبارەكردنەوەی  زۆر  بەهۆی  و  دایكیش( 

باوكی بایەلۆژی ناگەیەنێت.

نێوان  توێكاری  جیاوازی  الكاندا،  سیستەمی  لە  باسكردنە،  شایەنی 

كچان و كوڕان دەبێتە هۆی ئەوەی پیاوان و ژنان دوو رێگای جیاواز بگرنە 

بەر. الكان پێی وایە پیاوان دەتوانن ئیمتیازەكانی فالۆس بەدەست بهێنن لە 

رێگەی ئینكاری كردنی حەقیقەتی سێكسواڵیتی خۆیان )پێنیسی راستەقینە(، 

لەبەر ئەم هۆیە خەساندن كار دەكات وەك چەمكی سەرەكی گەشەكردنی 

دەروونی و سێكسی كوڕان.

نێر  فالۆس،  سیمبوڵی  بە  پەیوەستە  كە  باوك  ناوی  بەقبوڵكردنی 

پێویستیە جنسیەكانی خۆی ئینكار دەكات، پاشان بۆ هەتا هەتایە لەپەیوەندی 

خۆی لەگەڵ ئەوانی دی تێدەگات لەسۆنگەی پێگەی خۆی لەناو سیستەمێكی 

گەورەتری یاساكان، جیاوازی جێندەری، ئارەزوو. لەبەر ئەوەی ژنان، وەك 

و  تێناپەڕن  خەساندندا  ئەزموونی  بەهەمان  بۆیە  نییە،  )پێنیس(یان  پیاوان 

نزیكترن  بۆیە  نابەستن،  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  پیاوان  شێوەی  بەهەمان 

لەو شتەی الكان پێی دەڵێت )چێژ(، چونكە پیاوان دەستیان لە ژمارەیەك 

دەسەاڵتی  بەدەستهێنانی  پێناو  لە  هەڵگرتووە  جەستەییان  زۆری  غەریزەی 

سیمبوڵی فالۆس.
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لەبارەی پێكهاتەی دەروونی تاكەوە

كە  3پێكهاتە  بۆ  دەبێت  دابەش  دەروون  سەرەكی،  بەشێوەیەكی 

لە  الكانیش  سەرەكی  كاری  و  دەكەن  ئارەزووەكانمان  و  ژیان  كۆنترۆڵی 

دەوری ئەم 3 پێكهاتە دەسوڕێتەوە، ئەوانیش: راستەقینە، سیستەمی خەیاڵی، 

سیستەمی سیمبوڵی )ئەوی دی گەورە(:

:The Real -1- پێكهاتەی راستەقینە

ئەم چەمكە بریتییە لە دۆخی سروشتی خۆمان، كە بەهۆی چوونە 

ناو زمانەوە بۆ هەتا هەتایە لەدەستمانداوە. تەنها تازە لەدایك بووان لەم 

پێویستی  تەنها  نییە  شتێك  هیچ  ئەوەی  بەهۆی  ئەویش  نزیكن،  دۆخەوە 

هیچ  و  وێڵە  پێداویستیەكانیدا  تێركردنی  ب��ەدوای  تەنها  منداڵ  نەبێت. 

جیاوازییەك لەنێوان خۆی و جیهانی دەرەوەدا ناكات. الكان ئەم دۆخە وەك 

زمانەوە  هاتنەژوورەوەی  بەهۆی  كە  دەشوبهێنێت،  كامل(  یاخود  )پڕبوون 

لەدەست دەچێت. منداڵ )هاوشێوەی ئاژەڵ( كاتێك پێداویستیەكی دەبێت 

هەوڵی تێركردنی دەدات.

هەرچەندە دوای هاتنە ناوەوەی زمان بەدەستهێنانی دۆخی راستەقینە 

لەسەر  كارگەری  منداڵی  پێكهاتەیەی  ئەم  وایە  پێی  الكان  بەاڵم  مەحاڵە، 

پێكهاتە  و  خەیاڵ  كاتێك  وایە  بەردێك  وەك  هەیە،  هەرزەكاری  ژیانی 

زمانەوانیەكان لە كۆتایدا فەشەل دەهێنن. بۆ نمونە راستەقینە دەگەشێتەوە 

كاتێك دەمانەوێت مادییەتی بوونمان بزانین.

:The Imaginary Order - 2- پێكهاتەی سیستەمی خەیاڵی

تاك دەجوڵێت  كە  ئاوێنە(،  )قۆناغی  لەگەڵ  قۆناغە هاوتەریبە  ئەم 
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پێداویستیەكان  داواكاری.  بەدەستهێنانی  بۆ  پێداویستیەوە  بەدەستهێنانی  لە 

لەوانەیە دابین بكرێن، بەاڵم داواكاریەكان تێرناكرێن. ئەمە ئەو شتەیە الكان 

وەك كەموكوڕی لە )بابەتی مرۆیی( باسی دەكات. 

دایكی  و  جیهان  لە  جەستەی  دەك��ات  هەست  منداڵ  كاتێك 

جیاكراوەتەوە، ئیتر هەست بە دڵتەنگی و وونبوون دەكات. وێنەی منداڵ لە 

بارەی خۆیەوە جیاوازە لە وێنەی راستەقینەی سەرەتا. ئەم وێنەیە خەیاڵیە و 

منداڵ دەیەوێت تەعویزی ئەو لەدەستدانە بكاتەوە، كە هەی بووە لەرێگای 

)منی بااڵ(وە، بە چاولێكردن لە كەسانی دی )بۆ نمونە كەسی نمونەیی ناو 

كۆمەڵگا(.

 The - )3-  پێكهاتەی سیستەمی سیمبوڵی )یان ئەوی دی گەورە

:)»Symbolic Order)the »big Other

شوناسەكانە،  و  هاوكێشەكان  دەربارەی  خەیاڵی  قۆناغی  كاتێكدا  لە 

منداڵ  كاتێك  گێڕانەوەیە.  و  زمان  دەربارەی  سیمبولی  سیستەمی  قۆناغی 

دەچێتە ناو زمان و یاساو فەرمانەكانی كۆمەڵگا جێ  بەجێ  دەكات، لە توانایدا 

هەیە مامەڵە لەگەڵ )ئەوانی دی(دا بكات. بە بۆچوونی الكان قبوڵكردنی 

یاساكانی زمان هاوبەستە لەگەڵ گرێی ئۆدیب.

سیستەمی سیمبولی مومكینە بەهۆی قبوڵكردنی ئەو یاسا و سنوورانەی 

كۆنتڕۆڵی هەڵسوكەت و پەیوەندییەكانمان دەكەن. بەهۆی قبوڵكردنی )ناوی 

كۆمەڵگای  ناو  بچیتە  دەتوانین  كۆمەڵگا(  سیمبولی  لێی  مەبەست  باوك- 

ئەوانی ترەوە. سیستەمی سیمبولی لە رێگەی زمانەوە بریتیە لە پەیمانێك 

كە هەموو بابەتەكان بەیەكەوە دەبەستێتەوە لە یەك كرداردا. بە تێگەیشتنی 

بنیاتنراون،  هێماكان  دنیای  لەسەر  بناغەوە  لە  مرۆڤ  كردارەكانی  فرۆید، 

ئەوانیش بریتین لە یاسا و گرێ  بەستەكان. 
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دابینكردنی  هەوڵی  راستەقینە  پێكهاتەی  الك��ان،  بۆچوونی  بە 

هەوڵی  خەیاڵی  سیستەمی  پێكهاتەی  هەروەها  دەدات،  پێداویستیەكان 

تێركردنی داواكارییەكان دەدات، پێكهاتەی سیمبولیش هەوڵی بەدەستهێنانی 

ئارەزووەكان دەدات لە رێگای زمانەوە. لەوكاتەوەی تێكەڵ بەزمان دەبین، 

ئیتر بۆ هەتا هەتایە وابەستەین بە چۆنیەتی بەكارهێنانی زمان لە كۆمەڵگادا.

سەرچاوە:

http://www.cla.purdue.edu/English/theory/psychoanalysis/

lacanstructure.html
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گەشتێك بە ناو ئەندێشەكانی جاك 
الكاندا

زمان، راستی و نادەرهەست

وتووێژ لەگەڵ دكتۆر محمەد زیمەران

)محمد رچا رشاد(

وەرگێڕانی؛ وریا غەفووری
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پێشەكی

جاك الكان، فەیلەسوف و دەروونشیكاری فەرەنسی، بە سەرلەنوێ 

خوێندنەوەی بیروڕاكانی دامەزرێنەری دەروونشیكاری، واتا سیگمۆند فرۆید 

لە پەیوەندی بە لە قاڵبدانی زەین و شوناسی مرۆڤ لە قۆناغی منداڵییەوە، 

هاتە پانتایی هزری رۆژئاواوە. بە پێچەوانەی الیەنگرانی راستگەرای فرۆید 

)ئەرتەدۆكس( هێما یان نیشانەیەك وەك الدانێكی رووتی غەریزەی جنسی 

دانانێت، بەڵكو پانتایی دال و مەدلوول بە پانتاییەكی لخێز و سست دەزانێت. 

الكان كە باسی قۆناغەكانی گەشەكردن و پێگەیشتنی كەسایەتیی دەروونی 

و ئەندێشەیی منداڵ دەكات، بەسێ قۆناغی ئاوێنەیی، هێمایین و راستەقینە 

یەكدی. الكان  لەگەڵ  پەیوەندییەكی گونجاو  ئەم سییانە دەخاتە  دەگات و 

بۆ یەكەمجار باسی پەیوەندی نێوان نادەرهەست و زمان دەكات، هەبوونی 

پاڵەپەستۆ،  قۆناغەكانی  بە  زمان  بونیاتی  لە  مورسەل  مەجازی  و  خوازە 

شوێنگۆڕكێی میكانیزمی زمانی نادەرهەست یان هەمان خەون بە وەكیەك 

دەزانێت.

ئەندێشەی الكان بۆ فەلسەفە و دەروونشیكاری و بە  دواهاتەكانی 

تایبەت بۆ رەخنەی ئەدەبی و كۆمەڵناسی سیاسی بە باشی ئاشكرایە. لەم 

لێكۆڵینەوەكانی  بۆ  الكان  روانگەكانی  گرنگی  لەبەرچاوگرتنی  بە  رووەوە 

زانستە مرۆییەكان، گفتوگۆیەكمان لەگەڵ دكتۆر محەمەد زەیمەران، مامۆستای 
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فەلسەفە و جوانناسیی زانكۆ، سەبارەت بە ئەندێشە بنەڕەتییەكانی الكان، 

ئەنجامداوە. دكتۆر زەیمەران- دكتۆرای فەلسەفەی لە زانكۆكانی ئەمەریكا 

وەرگرتووە- ئێستاش كتێبی »دەربارەی روانگەكانی میشێل فۆكۆ« لە الیەن 

ناوەندی چاپوباڵو كردنەوەی »هرمس« لەژێر چاپدایە.

روانگەكانی  شیكەرەوەی  و  راڤەكار  وەك  الكان  جاك  -لێكۆڵەران 

وەك  هەوڵەكانی  راستیدا  لە  دەدەن،  قەڵەم  لە  فرۆید  دەروونشیكاری 

لەكام  بڵێن  پێمان  دەكەن،  هەژمار  فرۆیدگەرایی  نوسینەوەی  سەرلەنوێ 

الیەنەوە پێگەی لە فەلسەفە و دەروونشیكاریدا شایانی نرخاندنە؟

-جاك الكان، فەیلەسوف و دەروونشیكاری بە ناوبانگی فەرەنسی، 

لە  یەكێ  دەڵێن  بونیاتگەراییە.  قوتابخانەی  بەرچاوەكانی  سیما  لە  یەك 

چاپوباڵوكردنەوەی  بە  الكان  مۆدێرنەیە.  پۆست  بزاڤی  دامەزرێنەرانی 

كتێبی »نووسراوەكان » IEctris لە ١٩٦٦ ناوبانگی دەركرد. دەتوانین بڵێین 

الكان  فرۆید.  روانگەكانی  لەگەڵ  سیستماتیكە  گفتوگۆیەكی  لێكۆڵینەوەكانی 

دیالكتیكی هیگڵ، زمانناسی، بونیاتگەرا، سووریالیزم و ئەنترۆپۆلۆژیای لوویی 

چۆن  هەروەك  بەكاردێنێت.  فرۆید  روانگەكانی  شیكردنەوەی  بۆ  شتراوس 

لووی شتراوس كەڵك لە زمانناسی دی سوسوور وەردەگرێت بۆ شیكردنەوەی 

فامكردنی  بۆ  الكانیش  سەرەتاییەكان،  ئوستوورە  و  خزمایەتی  پەیوەندی 

دەروونی مرۆڤ لەم میتۆدە كەڵك وەردەگرێت. الكان بیرۆكەی زەینییەتی 

دەروونی  بەرباس،  دەخاتە  فرۆیدیدا  جنسییەتی  لەچوارچێوەی  فەلسەفی 

یەكەمجار  بۆ  دەكات.  راڤە  زمانناسیی  بەكارهێنانی  بەهۆی  نادەرهەست 

گرنگی زمان لە بەرهەمەكانی فرۆیددا گەالڵە دەكات.

قۆناغی  لە  منداڵ  كەسایەتی  گەشەی  شیكردنەوەی  بۆ  -الك��ان 

 mirror( ئاوێنەیی  قۆناغی  ناوی  بە  دەكات  قۆناغێك  لە  باس  »ئۆدیب«دا 



ئاشنابوون بە جاک الکان 80

دەستەواژەیە  ئەم  بەكارهێنانی  لە  الكان  مەبەستی  ئێوە  رای  بە   ،)stage

لە پەیوەند بە لەقاڵبدانی كەسایەتی دەروونی منداڵ و شوناسەكەی چییە؟ 

بۆ  دەگوازرێتەوە  چۆناوچۆن  قۆناغە  لەم  هاتوو  بەرهەم  كاریگەرییەكانی 

قۆناغەكانی دواتر؟

-الكان ١٩٣٦ بیرۆكەی »قۆناغی ئاوێنەیی كەسایەتی« گەاڵڵە دەكات. 

لە راستیدا قۆناغی ئاوێنەیی رەوتی راهێنانی تواناییەكانی زەینی منداڵ لە 

شەش بۆ نۆزدە مانگ دیاریی دەكات. لە روانگەی الكانەوە منداڵ بەر لەوەی 

قسە بكات، لە ئاوێنەی زەینی خۆیدا سەرجەم هەستیی لەگەڵ بوونی خۆی 

بوونی خۆی  لە  ئاوێنەیی كە منداڵ  راستیدا وێنەی  لە  بە یەك دەزانێت. 

دەڵێت:  جێگیرە.    )imaginery( خەیاڵ  توخمی  بنەمای  لەسەر  دەیبینێت 

بە  و  ئاوێنەیی  قۆناغی  دەگاتە  گەشەكردنیدا  رەوتی  لە  منداڵ  كەسایەتیی 

یارمەتی خەیاڵ، خۆی و دنیای دەوروپشتی بەشێوەیەكی شكاو وێنا دەكات. 

قۆناغی ئاوێنەیی ئالیكاریی لەقاڵبدراوی زەینییەتی )سۆبجێكت(ی تاك دەكات. 

لە راستیدا الكان دەڵێت كە منداڵ لە قۆناغی سەرەتایی گەشەكردندا ناتوانێت 

قایل بە جیاوازیی نێوان زەینی خۆی و دونیای دەرەوە بێت. الكان ئەم دۆخە 

ناو دەنێت »قۆناغی خەیاڵی«، دەڵێت لەم دۆخەدا منداڵ تەواوی هەست 

و دونیای دەرەوە لەگەڵ بوونی خۆی بە یەك دەزانێت. بۆ نموونە منداڵ، 

جەستەی دایكی و بوونی خۆی بە یەك دەگرێت. منداڵێك لەم تەمەنەدا لە 

بەرچاو بگرن كە لە بەرانبەر ئاوێنەیەك دانیشتووە و هەموو شتێكی جیهان 

بە پێی تێگەیشتنی خۆی دەبینێت، بەاڵم هێدی هێدی لەگەڵ گەشەكردنی 

دایكیدا  و  خۆی  بوونی  نێوان  لە  كە  تیدەگات  ئارامی  بە  منداڵ  زەین، 

هەندێك جیاوازی هەیە و بوونی دایكی لەو جیاوازە، بەاڵم ئەم رووداوە 

كاتێك دەگاتە قۆناغێكی قەیراناوی، كە كەسی سێهەم بە ناوی باوك دێتە نێو 
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ئەم پەیوەندییەی نێوان منداڵ و دایكەوە. منداڵ لەم قۆناغەدا درك دەكات 

كە تۆڕێكی بەرفراوانی پەیوەندییەكان لە ئارادایە، كە خۆیشی بەشێكە لەمە، 

باوك  پێكدێنن. دەركەوتنی  تۆڕە  ئەم  منداڵ سێ گۆشەی  دایك و  باوك، 

منداڵ وا لێدەكات كە تێبگات جیاوازیی بوونی لەگەڵ دایكی هەیە، هەر 

بۆیە مەیلی منداڵ بەرەو دایك لە بونیاتی نادەرهەستدا سەركوت دەكات. 

لەم قۆناغەدا تێدەگات كە مەیلی ئەو بەرەو دایكی پەسەندكراو نییە. لەم 

رووەوە ئەم مەیلە دەكەوێتە پانتایی تابۆ و حورمەتەوە. باوك هێمانوێنی 

جیاوازیی  بە  دەبێتەوە  رووبەروو  باوكی  لەگەڵ  منداڵ  كاتێك  تابۆیە.  ئەم 

یەكەمجار  بۆ  منداڵ  قۆناغەدایە كە  لەم  دایكی دەزانێت.  جنسیی خۆی و 

لە  ئاوێنەدا  لە  تەمەنەی  كەم  منداڵە  ئەم  الكان  كۆمەڵگاوە.  نێو  دەچێتە 

خۆی دەڕوانێت، ناو دەنێت »دال« و ناوی »مەدلوول« لەو وێنەیە دەنێت 

لێردەدا دال و مەدلوول دەگەنە بەیەك بوون،  ئاوێنەدا دەیبینێت.  كە لە 

بەاڵم لەگەڵ گەشەكردنی منداڵ ئەم دال و مەدلوولە لە سایەی گەشەكردنی 

شوناسی منداڵدا لێك جیا دەبنەوە. لە راستیدا ئەم جیاوازیی نێوان دال و 

جیاوازییە  فامی  منداڵە.  شوناسی  پتەوكەری  و  جێگیركەر  خۆی  مەدلوولە 

هاوكاتە.  زمانەكەیدا  كردنی  گەشە  لەگەڵ  ئاستێك  تا  منداڵ  جنسییەكانی 

جۆرێك  خۆی  ئەمە  كە  دەكات،  هاوار  شتێكە  بە  پێویستی  منداڵ  كاتێك 

پەیامە بریتیە لەوەی، كە بۆ نموونە برسییەتی یان سكی ئازاری هەیە. لێرەدا 

منداڵ تێدەگات كە هێماكانی زمان وێڕای فامكردنی جیاوازییەكانیان بۆ كەڵك 

وەرگرتن دەشێن.

-ئاماژەتان كرد كە منداڵ كاتی تێپەڕبوون لە قۆناغی ئاوێنەیی و ئەو 

كاتەی كە قایل بە جیاوازیی نێوان دال و مەدلوول دەبێت، دەگاتە شوناس و 

ئەم تێگەیشتنی جیاوازییانە هاوكاتە لەگەڵ گەشەی زماندا. الكان ئەم قۆناغە 
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بڵێن  پێمان  راشكاوی  بە   ،)symbolic order(هێمایین سامانی  دەنێت  ناو 

مەبەستی لەم چەمكە چییە؟

ئارام  ئارام  فامكردنی شوناسی خۆی و  منداڵ گەیشتە  -كاتێك كە 

گرنگیی هێماكانی زمانی ناسی، هێدی هێدی تێدەگات، كە لەگەڵ كەسانی 

دێتە  پانتایی خەیاڵ  لە  لەم حاڵەتەدایە كە  دی جیاوازیی شوناسیی هەیە، 

دەر و هێدی هێدی دەچێتە نێو سیستەمێكی دیكە  بە ناوی »سیستەمی 

ئاشكرا  زیاتر  دژوازییەكانی  و  جیاوازی  هێماییندا  دونیای  لە  هێمایین«. 

دەبێت، واتا؛ لە نێوان ژن و پیاو، باوك و كوڕ، دایك و كوڕ، دایك و 

كچ و شتی لە م چەشنە، جیاوازیی دەردەكەوێت. لە راستیدا منداڵ لەم 

قۆناغەدایە، كە لە بەخاوەن بوونی خەیاڵی جەستەی دایكەوە بەر دەبێتەوە 

بۆ جیهانی سارد و بێ دەرەتانی زمانەكان. بە دەربڕینێكی تر؛ لە قۆناغی 

دڵخۆشكەری ئاوێنەییەوە دەكێشرێتە دونیای ترسناكی زمان. لەم قۆناغەدایە 

كە ناچار لە دالێكەوە بەرەو دالێكی دی رێگە دەبڕێت. لە راستیدا زمان 

بەرەنگاری گشتێتیی پانتایی خەیاڵ دەبێتەوە و پارچە پارچەی دەكات. دیارە 

نە پانتایی خەیاڵ و نە پانتایی هێمایین هیچیان توانای دركی راستی )واقیع(

یان نییە. لە راستیدا دەبێ لەو پەڕی ئەم دوو پانتاییەوە لە راستی بگەڕێین. 

راستی بەردەوام لە شوێنی خۆیدایە، واتا ئەوەی لە شوێنی خۆیدا نییە و 

بە گشتی غایبە، لەوانەیە بابەتی هێمایین یان خەیاڵی بیت. بابەتی هێمایین 

مەبەستەكەی  روونكردنەوەی  بۆ  الكان  نییە.  خۆیدا  شوێنی  لە  كە  شتێكە 

دزراو« دەدات.  »نامەی  ناوی  بە  پۆ«  ئالێن  »ئێدگار  بە چیرۆكێكی  ئاماژە 

كەواتە دەبێ بڵێم گەیشتنی منداڵ بە دەروازەی زمانگرتن هاوكاتە لەگەڵ 

جیا بوونەوەی لە دایكی. واتا منداڵ لە دایكی جیا دەبێتەوە. دایك دەبێتە 

ئۆبژەیەكی شایانی ئەزموون بۆ منداڵ بەاڵم لە روانگەی دایكەوە منداڵ خۆی 
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دەبێتە جێگرەوەی كەرەستەی نێرینەیی باوك. بە گشتی بابەتی هێمایین لە 

بەرینترین مانایدا شتێكە، كە جیهان واتادار و یاسامەند دەكات.

بەو  پانتایی خەیاڵدا  لە  نە  راستەقینە  الكانەوە  روانگەی  لە  كەواتە 

شێوەی، كە منداڵ بۆ یەكەمجار لە قۆناغی ئاوێنەییدا وێنای دەكات، نە بە 

تەواوەتی لە پانتایی سیستەمی هێماییندا كە بریتییە لە زمان، نادۆزرێتەوە. 

ئەی ئەگەر وایە لە روانگەی الكانەوە دەبێ لە كوێدا بۆ راستەقینە یان »بابەتی 

دەرەنجامێكی  گەڕانە  ئەم  ئایا  بفەرموون  بیدۆزینەوە؟  و  بگەڕێین  واقیع« 

هەیە؟

-لە سیستەمی الكاندا بابەتی واقیع قۆناغێكی پێگەیشتووە، كە مرۆڤ 

لە سایەی ئەودا دەتوانێت دیاردە عەینییەكان بەو جۆرەی لە جیهانی دەرەوەدا 

خۆ دەنوێنن، بخاتە بەر هەڵسەنگاندن، بەاڵم پێش  زەمینەی ئەم رەفتارە 

بە نیسبەت راستەقینەوە، پێویستی بە دەرباز بوونە لە قۆناغی خەیاڵەوە بۆ 

قۆناغی هێمایین و دواتریش وەرگرتن و درك پێكردنی راستەقینەیە. ئەم 

بیرۆكەیە دەكرێ لەگەڵ روانگەی ژان پیاژە دەربارەی رەوتی گەشەكردنی 

ئەندێشە و كەسایەتیی منداڵ، بەراورد بكرێت. بە رای الكان گەشەی زەینی 

لە قۆناغی خەیاڵەوە دەست پێدەكات و لە كۆتاییدا دەگاتە پانتایی راستەقینە. 

ئەوەی لە نێوان راستەقینە و خەیاڵدا پەیوەندیی درووست دەكات، پانتایی 

هێمایینە، چونكە ئەم سییانە پەیوەندییەكی ئۆرگانیكیان پێكەوە هەیە. لە 

پانتاییە بە شێوەی دابڕاو لە یەكدی،  سەر ئەم بنەمایە باسكردن لەم سێ 

پاساوهەڵگر نییە. 

ژاك  هونەریی  رەخنەی  ئەدەبییەكان،  روانگە  دەتوانین  -چۆن 

بۆ  پێداچوونەوەی  ئەم  كە  فرۆید،  روانگانەی  ئەو  بنەمای  سەر  لە  الكان 

كتێبی  لە  تایبەت  بە  كە  ئەو  كارەی  ئەو  ئێوە  هەڵبسەنگێنین.  ك��ردووە، 
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نووسراوەكاندا بە شوێن شیكردنەوەی فرۆید لە ژێر تیشكی بونیاتگەرایی و 

دوابونیادگەراییەوەیە، چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

فرۆید،  دەروونشیكاریی  قوتابخانەی  بە  بەستن  پشت  بە  -الكان 

هەروەها زمانناسیی بونیاتگەرا دەست دەداتە هەڵسەنگاندن و رەخنەگرتن بۆ 

دەقە ئەدەبییەكان. هەروەك پێشتر ئاماژەمان پێداوە هەڵسەنگاندن و رەخنەی 

چەمكەكانی  كاریگەریی  ژێر  لە  پۆ،  ئالێن  ئێدگار  دزراوی  نامەی  بۆ  الكان 

فرۆیددا رووی داوە. ئەو لەم چیرۆكە كورتەدا دەیهەوێ دەاللەت لە كارەكان 

دیاریی بكات. لە چیرۆكەكەی پۆدا نامەیەكی بێ رێزی بۆ شاژن نووسراوە، 

لە  نامەكە  دەدزرێ��ت.  ساختەكارەوە  وەزیرێكی  الیەن  لە  نامەیە  ئەم  كە 

حوزووری پاشا و شاژندا دەدزرێت. شاژن سەرجەم بەسەرهاتەكە دەبینێت، 

بەاڵم پاشا ئاگای لە دزینی نامەكە نابێت. شاژن ئەم دزییە ئاشكرا ناكات، 

چونكە ئەگەر ئاشكرای بكات گومان لە خۆشی دەكرێت. وەزیر نامەكە لەگەڵ 

ئۆفیسی  لە  نامەیەكی هاوشێوە دەگۆڕێت. شانۆی دووهەمی ئەم چیرۆكە 

وەزیردا بەردەوام دەبێت. لەم بەشەدا وەزیر دەتوانێت سەرۆكی پۆلیس كە 

لێپرسراوی دۆزینەوەی نامەكەیە فریو بدات، بەاڵم سەرنجڕاكێش ئەوەیە كە 

نامەكە دووبارە لە الیەن پۆلیسێكی لێهاتووەوە بە ناوی »دوپان« دەدزرێت. 

لە راستیدا لەم چیرۆكەدا نامە دزراوەكە وەك دال دێتە ئەژمار و هەرچەندە 

دەستاودەست بگەڕێت ئەوەی كە لخێز و ناجێگیرە دالە. ئاشكرایە كە لەم 

بەرهەمەدا  لەم  النادرێت.  نامەكە  ناوەڕۆكی  سەر  لە  پەردە  چوارچێوەدا 

راستیدا  لە  روخسارەكان  تەواوی  نامەكەیە.  ئەستۆی  لە  سەرەكی  دەوری 

هەڵگری هەمان دەاللەتن. ئەم چیرۆكە بە ئیعتباری رووكرد، فرۆیدییە واتا؛ 

پانتایی هێمایین، كە لە دەروونی خۆیدا بكەری بیرلێكراوەشی شاردۆتەوە. 

كە  نادەرهەست،  گەلێكن  ئەكتەر  راستیدا  لە  ئەم چیرۆكە  كەسایەتییەكانی 
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تەواوی  بە  بەرهەمە  ئەم  بۆ  الكان  روانگەی  نییە.  دال  رازی  لە  ئاگایان 

فرۆیدییە. ئەو روخسارەكانی ئەم چیرۆكە وەك ئەو نەخۆشانە دەبینێت، كە 

دەبێ لە رووی دەروونشیكارییەوە دەرمان و چارەسەر بكرێن.

استعالیی  دالی  و  استعالیی  مانای  باسی  زماندا  بابەتی  لە  -الكان 

دەكات، مەبەستی لەمە چییە و گرێدراوی ئەمەش مەبەستی لە بەكارهێنانی 

چەمكی »وەهمی پێش فرۆیدی« چییە؟

-بە شێوەیەكی گشتی الكان زمان بە سیستەمێكی ئەویدیی بوونەكان 

لە قەڵەم دەدات. ئەو جەخت لە گرنگیی زمان لە بەرهەمەكانی فرۆیددا 

لە رۆما دەڵێت: »مرۆڤ  لە كۆبوونەوەیەكی ساڵی ١٩٥٣  دەكاتەوە. الكان 

ژێر  لە  ئەو  م��رۆڤ«  كردۆتە  ئەوی  هێما  كە  رووەوە  لەو  دەك��ات  قسە 

كاریگەریی دی سووسوردا دەڵێت: »سووژە بەردەام سووژەی دالە، چونكە 

دال هەمیشە لە مەدلوول جودایە واتا؛ هیچ دالێك نییە، كە بۆ هەمیشە 

بڵێین  دەبێ  بمێنێتەوە.  لەگەڵیدا  پەیوەندی  لە  و  بێت  مەدلوولێك  خاوەن 

كە لە سیستەمی فەلسەفیی كانتدا ترانسێندانس یان هەڵكشان و ئیستیعال 

وەسفە  ئەم  الكاندا  بونیاتگەرای  رووكردی  لە  بەاڵم  سووژەیە،  گرێدراوی 

دەگەڕێنرێتەوە بۆ دال. الكان رایگەیاند كە لەگەڵ كەشفی نوێی سووسور 

سەبارەت بە سیستەمی دەاللەتەكان، ئیدی قۆناغی هەڵكشانی سووژە و زەین 

كۆتایی هاتووە و دەبێ ئەم سیفەتە بۆ دال لە بەر چاو بگیرێت. لە سەر ئەم 

بنەمایە هەر چەشنە مەیلێك بۆ گریمانە مانای تەواوی لە دانراو و دەقەكاندا 

دەبێ وەك فریوی گرێدراوی قۆناغی بەر لە فرۆید، چونكە سەلمێنراوە كە 

خۆ وشیاری، خۆی دوورگەیەكی بچووكە لە زەریای بێ كۆتایی نادەرهەستدا. 

ئەمڕۆ  بە سەر چووە،  كە سەردەمی سووژەی هەڵكشاو  واتایە  بەو  ئەمە 

دەبێ باسی دالی هەڵكشاو بكرێت.
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كرد،  نادەرهەستی  و  زمان  پەیوەندیی  باسی  الكان  یەكەمجار  -بۆ 

بەم پێیەش كەڵكی زۆری لە روانگەكانی فرۆید لە بواری تەعبیری خەون و 

نەخۆشینەكانی دەروون وەرگرت. لە سیستەمی الكانیدا لە نێوان پێكهاتەی 

نادەرهەست و پێكهاتەی زمانیدا چ پەیوەندییەك هەیە؟ 

نادەرهەست  و  زمان  یەكەمجار  الكان  پێدا  ئاماژەتان  -ه��ەروەك 

لەگەڵ  نادەرهەست  دەروونی  پێكهاتەی  دەڵێت  ئەو  دەدات.  پێكەوە گرێ 

پێكهاتەی زمان شایانی بەراورد كردنە. الكان بە كاریگەری وەرگرتن لە رۆمەن 

displacement( و شوێنگۆڕكێ )condensation( یاكوبسێن چەمكی پاڵەپەستۆ

ی فرۆید لەگەڵ خوازە یان میتافۆڕ و مەجازی مۆڕسەل metonymy بەراورد 

دەكات: دەڵێت خوازە بریتییە لە شوێن گۆڕینی وشەیەك لەگەڵ وشەیەكی 

دی، لە حاڵێكدا كە لە مەجازی موڕسەلدا وشەیەك بە وشەیەكی دیكەوە 

گرێ دەدرێت. ئەم بیرۆكەیەی یاكوبسێن ئەو دەرفەتە دەداتە الكان، تاوەكو 

حوزور و ئامادەیی نادەرهەست لەگەڵ خوازە و مەجاز لە زماندا بەراورد 

بكات. فرۆید لە كتێبی تەعبیری خەوندا دەروونی نادەرهەست لە خەوندا 

گرێ دەدات بە »سەریەكخستن و شوێنگۆڕكێ«وە. الكانیش بە هۆی توخمی 

بەر  دەخاتە  خوازەدا  و  مەجاز  پانتایی  لە  ئەمە  نادەرهەستەوە  هێمایینی 

دەشارێتەوە،  تەمسیلیدا  وێنای  لە  واتاكان  نادەرهەست  راستیدا  لە  باس. 

كە دەبێ بە خوێندنەوە، كۆدیان بدۆزرێتەوە. الكان دەڵێت: ئەو الدانانەی 

لە  پەیڕەوی  دێنێت، خۆی  پێكی  چوارچێوەی خەوندا  لە  نادەرهەست  كە 

ئارایە  سیستەمی دالەكان دەكات. الكان دەڵێت دەكرێ دەروونشیكاری بە 

و جوانكاریی زمانی بچوێنرێت، لەم حاڵەتەدا دەبێ دالەكان شی بكرێنەوە.

-الكان لە شوێنێكدا دەڵێت؛ بە رای من دەبێ ئەو رستە بەناوبانگەی 

شێوەیە  بەم  ه��ەم«  كەواتە  دەك��ەم��ەوە  بیر  »من  دەڵێت:  كە  دیكارت 
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دەكەمەوە  بیر  و  دەكەمەوە  بیر  كە  شوێنەی  لەو  نیم  »من  بنووسرێتەوە: 

لەو شوێنەی كە نیم«. ئەو لێرەوە بە جیاوازیی نێوان »بكەری دەربڕ« و 

»بابەتی دەربڕین« قایل دەبێت. بە رای جەنابتان ئەم جیاوازییە دەربڕی چ 

رووكردێكی فەلسەفی و ئەدەبی و هونەرییە؟

یەك  دەدات:  تەوەر  دوو  بە  ئاماژە  مندا  بكەری  باسی  لە  -الكان 

دەربڕ«   »بكەری  ئەویدی  Subject of enunciationو  دەربڕین«  »بابەتی 

subject of enunciating لە راستیدا ئاوەڵناوی یەكەم كەس »من« تەنیا لە 

سایەی زماندا لە پێگەی »مبتدا« و یان بكەردا جێ دەگرێت. كاتێك من قسە 

دەكەم، خۆم بە »من« و بیسەر بە »تۆ« بانگ دەكەم. كاتێك كە »تۆ« وەاڵم 

دەدەیتەوە من دەبێت بە تۆ. واتا ئەو بوونەی كە »من« بە كار دێنێت لەگەڵ 

بەیانی دەچم بۆ  نییە. ئەو منەی لە رستەی »من  خودی »من«دا یەكێك 

دیتنی باوكم« بەكار دەهێنرێت لە دوو ئاستدا شایانی شیكردنەوەیە، یەكیان 

وەك بكەری وتار یان بكەری دەربڕین، ئەوەی دیكەش بكەری قسە كردن. 

یەكیان منی بكەرە و ئەوی دی منی رێزمانی. دەكرێ ئەم پۆلێن بەندییەی 

الكان لە باسی شیكردنەوەی دەقە ئەدەبییەكاندا بەكار بهێنرێت. هەندێ جار 

ئێمە دانراوەكانی چیرۆكێك لە پەیوەندیی لەگەڵ نووسەرەكەیدا دەدەینە بەر 

سەرنج، بەدواداچوونی بكەری ئەو لە باسەكەماندا دەكەین و هەندێ جاریش 

سەرنج دەدەینە سەر ئەوەی، كە دەوتریت یان خودی وتارەكە. ئەم دوو 

روانگەیە دواهاتی جیاواز بە شوێن خۆیدا دێنێت كە جێی سەرنجە.

لە  بە كاریگەرییەكانی فرۆید  ئاماژەتان  -پێشتر لە چەندین شوێندا 

سەر الكان داوە، هەروەها هەندێك لە شیكردنەوە هونەرییەكان و روانگە 

ئەدەبییەكان. دەخوازم بزانم پێگەی الكان لە دەروونشیكاری و زیاتریش لە 

روانگەكانی سەبارەت بە رەخنەی ئەدەبی چییە؟
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بۆ  روونوێنێكە  الكان  بونیادگەرایانەی  خوێندنەوەی  گومان  -بێ 

سەر لە نوێ خوێندنەوەی خولقێنەرانی روانگەكانی فرۆید. لە حاڵێكدا كە 

فرۆیدگەرا كالسیكەكان بە گشتی بە پێی الدانە دەروونییەكان باسی زمانی 

خەون و هێماكان دەكەن، الكان نادەرهەستی واتاكان بە مانایەكی ژێروانكێی 

مەیلەكان دەزانێت، كە دەبێ بە شێوەیەكی ئەرێنی لەگەڵیان هەڵس و كەوت 

بكرێت. لە روانگەی الكانەوە خوازە و مەجازی مۆڕسەل بە هیچ شێوەیەك 

بە  نادەرهەست  راستەقینەی  دەبێ  بەڵكوو  نین،  پێش هێمایین  راستییەكی 

شێوەیەك لە جوانكاریی تازەگەرایانە بێتە ئەژمار، واتا؛ دەبێ نادەرهەست 

كە  بگیرێت،  چاو  بەر  لە  گرێدراو  دالی  كۆمەڵێك  یان  سیستەمێك  وەك 

خاوەنی گەڕانەوەی جێگیر و بێ شەرت و مەرجە یان خاوەنی مەدلوولی 

لخێز  هەمان  روونوێنی  خۆی  الكان  نوسینەكانی  نییە.  رەها  و  دیاریكراو 

بوونی دەاللەتەكانە، چونكە ئێمە دانراوێكی بنەبڕ و رەها لەواندا نابینین. 

دەقەكانی الكان پێمان دەڵێن، كە لە شوناسی خولقێنەر و »بالغی« ی زمان 

خافڵ نەبین. بەم پێیەش ناكرێت ئەندێشەكانی الكان لە چوارچێوەیەكی رێك 

و پێك و لە خشت دراودا پۆلێن بكرێت. لەم رووەوە ئەو زۆر هۆگری تەنز 

و قسەی خۆشە. دەكرێ فرت و فێڵەكانی الكان بۆ رەخنە و شیكردنەوەی 

بەرهەمە ئەدەبییەكان بەكار بهێنرێت.

ئاشكرایە كە لە روانگەی الكانەوە لە نێوان دەروونشیكاریی فرۆیدی و 

رەخنەی ئەدەبیدا پەیوەندیی حاشاهەڵنەگر لە ئارادایە. ئەو لە ژێر كاریگەریی 

فرۆیددا بانگەشەی ئەوە دەكات كە هاندەری سەرەكیی سەرجەم رەفتارەكانی 

مرۆڤ، هەڵهاتن لە ئازار و بە دەست خستنی چێژە. هۆكاری ئەوەی كە 

زۆربەی خەڵك هۆگری شیعر، شانۆ و رۆمانن رەهەندە چێژبەخشەكەیەتی. 

لە راستیدا دەروونشیكاری زانستی شیكردنەوەی هێزە دەروونییەكانە و لەم 
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ئازارەكانی مرۆڤ  ناكامی و  ئەوەوەیە، كە هۆكارەكانی  بە شوێن  رووەوە 

بدۆزێتەوە. لێرەدا دەبێ بڵێین؛ خودی دەروونشیكاری ئامێرێكە دەپەرژێتە 

چێژدا.  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  ئەدەبی  بەهای  گرێدراوی  بابەتەكانی  سەر 

ئەم چێژە لە راستیدا خۆی گرەنتیی هەڵهاتن لە دواكەوتنە دەروونییەكانە. 

بەم حاڵەشەوە دەبێ بڵێین بە وتەی الكان كاتێك چیرۆكێك دەخوێنینەوە 

كە  نییە  شتانە  ئەو  مەبەستیان هەمان  رستەكان  كە  بدەین،  دەبێ سەرنج 

دەریدەبڕن. ئەو ئەم دیاردە لەگەڵ گرێی ئۆدیپ بەراورد دەكات و دەڵێت، 

هەروەك چۆن كە پەیوەندیی نێوان باوك و كوڕ لە پەیوەندیی لەگەڵ ئەم 

لە  نادەرهەست  شێوەیەكی  بە  باوك  چونكە  ناڕوونە-  و  نادیار  گرووپەدا 

ئەدەبیدا  بەرهەمی  لە  بە هەمان شێوەش  بێزارە-  كوڕەكەی خۆی  منداڵە 

بە  كەسایەتییەكان  پەیوەندیی  نێو  ئاڵۆزەكانی  مەتەڵە  سەرجەم  فامكردنی 

ئاسانی مومكین نییە، بەڵكو دەبێ لە دەاللەتە زمانی و نادەرهەستەكاندا لە 

واتاكانیان بگەڕێیت.

-ئەوەنەی من بزانم كاریگەرییەكانی الكان لە سەر دوو پانتایی رەخنە 

و هەڵسەنگاندنی بەرهەمە هونەرییەكان و روانگە كۆمەڵناسانەكان خاوەن 

گرنگییەكی تایبەتین؛ لە پانتایی روانگە ئەدەبییەكاندا ژولیا كریستۆڤا وێڕای 

باتیی »سیستەمی هێمایین«  لە  نیشانەیی«  بیرۆكەی »رەهەندی  خولقاندنی 

سەرلەنوێ  بە  ئاڵتۆسێر«  »لوویی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە  پانتایی  لە  و 

بنەمای چەمكی الكانیی »خەیاڵی  ئایدۆلۆژیا لە سەر  خوێندنەوەی چەمكی 

بوون«. راتان سەبارەت بەمە چییە؟

لەو  یەكێك  و  بۆلغاری  بەناوبانگی  فەیلەسووفی  كریستۆڤا  -ژولیا 

كاریگەریی  ژێر  لە  فیمینیستییەكانی خۆی  و  ئەدەبی  بیرۆكە  كە  كەسانەیە 

دەروونی  بابەتی  بۆ  خۆی  هۆگریی  بەتایبەت  ئەو  دامەزراندووە.  الكاندا 
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نیشان داوە و گەشتۆتە رووكردی »سووژەی  باسەكانی الكان  نادەرهەستی 

گەشەكەر و بزۆز«. ئەو سووژە لە ژێر تیشكی زماندا شی دەكاتەوە. هەر ئەم 

هۆگرییە بەرەو گەاڵڵە كردنی بیرۆكەی نیشانەناسیی دەبات. ژولیا لە نێوان 

نیشانەناسی بە مانای تایبەت )semiotic( و نیشانە ناسیی لە مانا باوەكەیدا 

بڕوای بە جیاكاری و جیاكردنەوە هەیە،  دەڵێت: كە دەبێ لە نێوان پانتایی 

نیشانەناسیی دەاللەت و پانتایی هێمایین )symbolic(دا جیاوازیی بكرێت. لە 

راستیدا پانتایی هێمایین دەاللەتە بۆ كاركردی »پیاوانە«ی یاسا. ئێمە دەتوانین 

ئەم یاسایە لە رێساكانی نەحو، رێزمان و سیستەمی كۆمەاڵیەتیی نیشانەكاندا 

پانتایی نیشانەناسیدا مەیلی بەرەو كاركردەكانی  ببینین، بەاڵم لە  بە باشی 

ژنانەی دەاللەتە. لێرەدا ئەندامی دایكانە لە نێوان سووژەی لخێز و بونیاتی 

خێزان و كۆمەڵگادا نێوبژیوانی دەكات و جێبەجێ كاریزەرفێكە كە بە زمانی 

الیەن  لە  جار  یەكەم  بۆ  خۆرا  وشەی   .)chora( خۆرا  دەڵێن  پێی  یونانی 

ئەفالتوونەوە لە نامیلكەی تیمائۆس بە واتای زەرف و وعا و بەكار دەهێنرێت. 

نیشانەناسی حاڵەتە سۆزداری و كاریگەری  هەڵگرەكانی  پانتایی  لە راستیدا 

مرۆڤ بەرجەستە دەكات. واتا هەمان ئەو توخمانەی كە بە وتەی فرۆید 

گووشراوەتە یەك یان شوێن گۆڕكێی پێ كراوە. بە دەربڕینێكی دی؛ هەمان 

ئەو توخمانەی كە الكان لەگەڵ خوازە و مەجازی مۆرسەڵ بەراوردی كردن. 

ئەم پانتاییە روونوێن و هێمای دەسەاڵتی باوكساالرانەی كۆمەڵگایە، چونكە 

لە دەور و پشتی ئامێری نێرینەدا دەخولێتەوە. لەم رووەوەیە كە گرێدراوی 

چوارچێوەی یاسا واتا؛ سیستەمی باوك ساالرانە. دەبێ لە بیر نەكرێت، كە 

نیشانە گەاڵڵە  باسی  پڕ جم و جوڵ«دا  باسكردنی »سووژەی  لە  كریستۆڤا 

دەكات و پەیوەستی دەكات بە زەرف یان خوازەوە. لە راستیدا وعا و یان 

ڤرف وشەیەكی فەلسەفییە، كە نە خاوەن شێوەیە و نە دەبینرێت، بەڵكو بە 
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شێوەیەك جیهانی بیر لێكراوە لە خۆیدا جێ دەكاتەوە. كریستۆڤا دەڵێت: 

رەهەندی  كە  هەڵنەگرە،  وەسف  خۆرای  هەمان  یان  زەرف  وەك  دایك 

شاعیرانەی زمان بەرجەستە دەكات. لە راستیدا سووژە لەم چوارچێوەیەدا 

گەشە دەكات و پێدەگات. كریستۆڤا بزۆزیی زەینییەت لە فەزای ئاشكرای 

پێگەیشتنی  لەم  مرۆیی  شوناسی  كە  دەڵێت:  دەدات،  نیشان  هونەریدا 

دەپێوێت،  خۆی  خولقێنەریی  رەوتی  و  وەردەگرێت  بیچم  نیشانەناسییەدا 

كە  بڵێین،  دەبێ  ئاڵتۆسێر  سەر  لە  الكان  كاریگەریی  بە  سەبارەت  بەاڵم 

سەبارەت  كە  باسێك،  سەر  دەپەرژێتە  فەلسەفەدا  و  لینین  كتێبی  لە  ئەو 

چۆنێتیی  هەڵدەسەنگێنێت،  كۆمەڵگادا  لە  وكاركردەكانی  ئایدۆلۆژیا  بە 

دەكاتەوە.  شی  خەڵكەوە  الیەن  لە  ئایدۆلۆژیا  كردنی  پەیڕەو  و  پەرژاندن 

بە وتەی ئاڵتۆسێر ئایدۆلۆژیا كۆمەڵێك لە بڕوا و كردەوەكانە، كە تاك بە 

كۆمەڵگاوە دەبەستێتەوە و لەم پێناوەشدا شوناسی تاك بیچم  رێژ دەكات. لە 

راستیدا ئاڵتۆسێر چەمكی ئایدۆلۆژیا بە پشتبەستن بە بیرۆكەی خەیاڵی الكان 

)imaginary( لێكدەداتەوە، دەڵێت: دەكرێ پەیوەندیی تاك لەگەڵ كۆمەڵگا 

لە  بچوێنرێت.  الكان  الی  ئاوێنەییەكەی  وێنە  لەگەڵ  كۆرپە  پەیوەندیی  بە 

هەر دوو حاڵەتدا شێوەیەك لە بەیەك بوون و وەك هەڤی و راكێشان و 

شیكردنەوە هەیە، كە دەبێتە هۆی وێنەیەكی یەكگرتوو لە ئەو. ئەم وێنەیە 

لە راستیدا رەنگدانەوەیەكی گۆڕدراو لە روخساری ئەو دێتە ئەژمار. واتا؛ 

لە  راستیدا  لە  تاك.  ڕاستەقینەی  روخساری  دەداتە  خەیاڵی  روخسارێكی 

سیستەمە ئایدۆلۆژیكەكاندا وێنەیەكی تایبەت بۆ تاك پیشان دەدرێت، كە ئەو 

بێ ئەمالوال وەریدەگرێت و لەم رێگەوە شوناسی خۆی بە دەست دێنێت. 

ئایدۆلۆژیای مەیلی جۆراوجۆر شێوەڕێژ دەكات، بۆ نموونە ئەندامیەتی لە 

كۆمەڵەی سیاسی-ئایینی، شێوازی هەڵبژاردن، دەنگدان و قایل بوون بە مافی 
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یەكسان بۆ ژن و پیاو و ... ئەم مەیالنە تەنانەت رواڵەت و دەروونی تاكیش 

پێك دێنن، كاریگەریی لە سەر هات و چۆ و هەڵبژاردنی هاوڕێ و ركابەریش 

دادەنێت. لە راستیدا جۆرێك لە خود شەیدایی بۆ تاك درووست دەكات. 

تاك بە پشت بەستن بە ئایدۆلۆژیا خۆی بە سەرتر لە دیتران دەزانێت، لە 

ئاڵتۆسێردا  راستیدا بەكارهێنانی بیرۆكەی خەیاڵی الكان لە شیكردنەوەكانی 

پیشان دەدات، كە بیرۆكەی ئەو تەنیا بە پانتایی دەروونشیكارییەوە سنووردار 

هەروەها  خەیاڵ،  بیرۆكەی  كە  دەڕەخسێنێت  دەرفەتە  ئەم  بەڵكوو  نییە، 

نادەرهەستی الكان ببرێتە پانتاییەكانی كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەوە. بۆ نموونە 

دادەڕێژێت.  الكان  بیرۆكەكانی  بنەمای  سەر  لە  نوێ  بیرۆكەیەكی  ئاڵتۆسێر 

سیستەمی ئایدۆلۆژیكی دەوڵەتی ئایدۆلۆژیا دەباتە جل وبەرگ، دەزگاكانی 

پەروەردە، سیستەمی سیاسی، یەكێتییە كرێكارییەكان، دەزگاكانی راگەیاندن و 

بە گشتی ئایدۆلۆژیا دەباتە نێو سەرجەم كاروباری ژیانی تاك و كۆمەڵگاوە، 

چەشنێك لە بەیەكبوون بە سەر كۆمەڵگادا دەسەپێنێت. لە راستیدا ئەم دەزگا 

ئایدۆلۆژییە دەوڵەتییە جۆرێك پەیوەندیی كاریگەر و كارامە لە نێوان پانتاییە 

ئایدۆلۆژیكییانە  دەزگا  ئەم  دێنێت، هەر  بەدی  كولتوورییەكاندا  و  ئابووری 

شێوازێك لە زمان، فام و بڕوا بە شێوەیەكی نادەرهەست لە نێوان توێژە 

جیاوازەكانی كۆمەڵگادا برەو پێدەدات، خەڵك لە سایەی ئایدۆلۆژیادا خۆیان 

وەك ئەندامی كارای گرووپێك، توێژێك و كۆمەڵگایەك دەناسن و شوناسێكی 

سەرتر بۆ خۆیان قایل دەبن، هەروەك ئاماژەی پێدرا تووشی جۆرێك لە 

خۆشەیدایی دێن.



93 ئاشنابوون بە جاک الکان

لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید



ئاشنابوون بە جاک الکان 94

18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل



95 ئاشنابوون بە جاک الکان

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


