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 تا دص دةبصتة جصطاي بايةخي زياتر ضونكة تادصت زاناكان دةرك بةوة دةكةن كةمنالَ  كؤرثةمنالَي

نةي ئةو زانياريانةي لةم ساآل. بةشصوةيةكي طشيت زؤر لةوة زياتر دةزانصت كةطةورةكان هةسيت ثصدةكةن
مناآلن اي لصكردوون بةشصكي زؤر طةورةتر لةلصكؤلَينةوةكاين خؤيان بؤ  ودواييدا دةست زاناكان كةوتوون

) بةتايبةت بةدايكةوة(يةكصك لةو تيؤرييانةي كةباس لةثةيوةندييةكاين منالَي كؤرثة دةكات . تةرخان بكةن
 كةدواتر نةخشصكي طةورة لةكةسايةيت منالَدا )Objekt Relation Theory(تيؤري ثةيوةندي كةسةكانة 

ئةم تيؤريية تيشك دةخاتة سةر ئةو ثةيوةندييانةي منالَي كؤرثة هةيةيت لةطةلَ ئةو كةسانةدا . صنصدةنو
  .كةبةدةوري منالَةوةن

ثشيت بةتيؤرييةكاين فرؤيد و ةو  لةهةناوي تيؤري دةرونشيكارييةوة لةدايك بوويةتيؤريئةم  ئةطةرضي 
ري دةرونشيكاريدا هةيةو بةتايبةت لةطةلَ  ئصريكسؤن بةستووة بةآلم جياوازييةكي زؤريشي لةطةلَ تيؤ

ةودالَي مرؤظ نةعيةكصك لةو جياوازييانة لةوةدا دةبيننةوة كةدانةراين ئةم تيؤريية . بؤضوونةكاين فروصدا
 مرؤظ هةميشة بةدواي ئةو بةثصضةوانةوة. يش كؤنترؤلَي دةكات) ضصذ(ةو نة ثرنسيثي ) ضصذ(

ئةم تيؤريية مرؤظ بةبوونةوةرصكي . كاتاين بؤ دابني دةةرصت كةثصداويستيةكثةيوةندييانةدا دةط
  .كؤمةآليةيت دةزانصت نةك بايةلؤذي

 Object شت يا مرؤظ دةطةيةنصت، بةآلم تيؤري دةرونشيكاري زؤر زوو ئةوةي روونكردةوة كةمةبةست 
روانطةي ئةو كةسة نزيكانةية كةلة) ثةيوةندي( بةشصوةيةكي دي . لةئؤبذصكت ثةيوةندييةكي خؤشةويستية

 منالَ ثصويستيةكي .دةرونناسيةوة بؤ منالَي كؤرثة طرينطن و بةهؤي ئةو ثةيوةندييانةوة لةمنالَةوة نزيكن
 هةيةو ئةطةر ئةو ثةيوةندييانة باش بصت دةبصتة هؤي ي دةوروبةري خؤيزؤر طةورةي بةو ثةيوةندييانة
 ئةطةر خراثيش بصت دةبصتة هؤي  بةخؤي هةبصت و(Self-confidence) ئةوةي منالَ بروايةكي تؤكمةي

منالَ ذياين  زؤر ثسثؤر ثصيان واية سص سالَي يةكةمي  .ئةوةي بروايةكي الواز يا زؤر الوازي بةخؤي هةبصت
ئةم برواية دواتر رةنطدانةوةي بةسةر . دايبابةكةيدابةردي بناغةي دروستبووين بأواية لةنصوان منالَ و 

  .تةواوي ذياين منالَةوة هةية
 طرينط بةالي منالَي كؤرثةوة ئةوةية كةئةو بةشصوةيةك لةشصوةكان ئةو كةسانة بدؤزصتةوة خالَي

 ئةم .ئةم كةسانةش تةا لةرصطةي ثةيوةندييةكانةوة ثةيدا دةبن. دةكةنكةثصداويستيةكاين بؤ دابني 
 نؤ مانط تيؤريية قورسايي خؤي دةخاتة سةر ثةيوةندييةكاين منالَ و دايك، ضونكة بةدةر لةوةي منالَ

. يان لةطةلَ دايكياندا بةسةر دةبةننيش تةواوي ذياين منالَيلةناو سطي دايكيدا دةذصت ، زوربةي منالَةكا
 دةكةنئةو رؤلَةي دايك ببينصت ئةوة هةمان ئةو فاكتةرانةي باس لةدايك هةمان ئةطةر بصت و باوك 
  . باوكيش دةطرصتةوة

لةطةلَ يةكيشدا بن بةآلم دةكرص ) كرص دايك و منالَ بصتكةدة(بةثصي ئةم تيؤريية ئةطةرضي دوو مرؤظ 
بةآلم ئةم دوو مرؤظة لةرووي مصنتالَةوة هةرطيز هةست . دووريشنب لةيةك و هةست بةتةنيايي بكةن

  ). Ego Relatedness( بةم جؤرة ثةيوةنديية دةلَص  Guntripهاري  طانتريث. بةتةنيايي ناكةن
ثةو دايك  بؤ طةشةسةندين كةسايةيت منالَ يةكجار طرينطة، بةآلم ئةطةرضي نزيكبوونةوةي منالَي كؤر
ثصي واية ئةم جؤرة تةنياييةش لةاليةكي ديكةوة بؤ Winnicott دةرونناسي منالَ دؤنالَد وينكؤت 

. طةشةسةندين منالَ طرينطةو لةهةمان كاتيشدا وينكؤت ئةمة وةكو ئاكارصكي باشي دايك دادةنصت
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ةمنالَ طةورةتر دةبصت ثصويسيت بةوة هةية لةدايكي دوور بكةوصتةوة بؤ ئةوةي بةشصوةيةكي ديكة كاتص ك
ئةم كارةش وا لةمنال دةكات . لةوة تصبطات كةهةموو كاتصك ناكرص دايك لةبن دةستيدا ئامادة بصت

  . بةشصوةيةكي باشتر لةدةوروبةرةكةي تصبطات
منالَيدا  دةبصتة هؤي ئةوةي لةاليةك نزيكي دايك لةمنالةوة بةتايبةت لةسالَةكاين سةرةتاي ذياين 

دايكصكي . صكي بةهصز دروست ببصت)من(ثصداويستيةكاين منالَ دابني بكرصن و لةاليةكي تريشةوة بنةماكاين 
 دةبصتة هؤي ئةوةي بنةماي ثةيوةندييةكي باش لةناو ئةو منالَةدا ضةكةرة )كةدةشص باوكيش بصت (باش
بةآلم . دةبصتة هؤي ئةوةي بنةماي ثةيوةندييةكي خراث ضةكةرة بكاتبةثصضةوانةشةوة دايكصكي خراث . بكات

ة الواز بوو نةيتواين ) من(بؤية كاتصك ئةو . بنةما باشةكان بةشصوةيةكي ئاسانتر لةخراثةكان جصطري دةبن
ت بةآلم هةر كا. هتد دةكات... بصنصتة دي منالَ  هةست بةالوازي، نيطةراين، نائارامي ) مين باآل(حةزةكاين 

  .صنصتة دي ئةو كاتة منالَ هةست بةسةربةرزي دةكات) مين باآل(ة بةهصز بوو تواين حةزةكاين )من(ئةو 
يا ئةو كةسةي زؤر (بةثص بنةماكاين ئةم تيؤريية زؤر طرينطة كةمنالَ بروايةكي تةواوي بةدايكي يا باوك 

هةميشة ) دايك يا باوك(بذصكتة ئةم بروايةش لةرصطةي ئةوةوة دصتة دي كةئةو ئؤ. هةبصت) لصوةي نزيكة
دةرونناسةكان ثصيان .  بكاتبصت و حةزةكاين ئةو منالَة تصر... طوص رايةلَ ، ئامادة، رووخؤش. دةبص نزيك

لةكايت ثةروةردةكردين منالَدا طةورةكان زؤرجار  لةرصطةي الشعورةوة بري لةوة دةكةنةوة ئايا كاتص واية 
. هتد... خؤي كةئةوان كؤرثة بوون ضؤن مامةلَة كراون، ضؤن حةزةكانيان تصركراون، ضؤن طوصيان لصطرياوة 

. ت كةبةمنالَي لةطةلَ خؤيدا كراوةبؤية دةشص دايكصك يا باوكصك بةو شصوةية مامةلَة لةطةلَ منالَةكةيدا بكا
رةنطة لصرةدا ئةو ثرسيارة بصتة ئاراوة كةمنالَصكي كؤرثةي ضةند مانطة ضؤن هةست بةرووخؤشي يا طرذي 

كةيةكصكة    بكةملصكؤلَينةوةكاين ستصرنئاماذة بةدايكي دةكات؟ بؤ وةآلمي ئةم ثرسيارة ثصم باشة 
خؤي لةسةر منالَ كؤرثة بةسةركةوتوويي  كردنةوةكاينلةناودارترين ئةو زانا ئةمريكاييانةي تاقي

  .ئةجنامداوة
و جنصظ يةكصكة ) نيؤيؤرك( باوكي ثصنج منال و طةورة ثرؤظيسؤري زانكؤكاين كؤرنصل Sternدانيال ستصرن 

 ستصرن. لةو طةورة دةرونناسانةي لصكؤلَينةوةكاين خؤي بؤ طةشةسةندين منالَي كؤرثة تةرخان كردووة
 ةوة)ستصرن(بةهؤي تيؤرييةكاين. لةض تةمةنصكةوة هةست بةشتةكان دةكات ي داوة بزانصت منالَهةولَي ئةوة

ئةو منال لةرؤذةكاين سةرةتاوة بةبوونةوةرصكي ثصطةيو دةناسرصت و تواناي تصطةيشنت و وةرطرتين 
ة لةوةدا طرينطي ستصرن لصرةدا بؤ ئةم باسةي ئصم.  ئيشارةو سيمبؤالنةي هةية كةرووبةرووي دةكرصنةوة

 خراثي ئةوانةي لةدةوروبةري منالَي كؤرثةدا دةذين دةبصتة هؤي خؤي دةبينصتةوة هةر هةلَسوكةوتصكي
زؤرجار ئصمة لةطةلَ منالَ و . ي منالَ كةدواتر ثرؤسةي طةشةسةندين ئةو منالَة تصكدةدات) من(الوازكردين 

بؤية لصرةدا . ثةيةو دةرك بةو شتانة ناكات هةندص كار دةكةين بةو ثصيةي ئةو منالَة كؤربةمنالَبةرامبةر 
  .دوو تاقيكردنةوةي ستصرن دةخةمةروو  كةثصضةوانةي ئةو بؤضوونة دةخاتةروو

ستصرن بؤ ئةوةي لةوة دلَنيا بصت كةمنالَي كؤرثة بؤين شريي دايكي خؤي دةناسصتةوة يا نا؛ هةستا 
ئةم . وة كةتةمةنيان تةا سص رؤذ بوولةهةردووالي ضةند كؤرثةيةكة) مةمكةوانة(بةداناين دوو سومخة 

يةكصك لةو سومخانة سومخةي دايكي . كؤرثانة لةناو بصشكةو النكةكاين خؤياندا لةسةر ثشت دانرابوون
ثاش ماوةيةك ستصرن سةرجني . راستةقينةي ئةو منالَة بوو، بةآلم ئةوي ديكةيان سومخةي ذنصكي ديكة بوو

ستصرن . لصدانراوة خؤياين اين  لةو الية دةكةن كةسومخةي دايكةكووئةوةيدا هةموو يةكصك لةو مناآلنة ر
ضةندين جار شوصين سومخةكاين طؤري و ئةم ديوو ئةوديوي ثصكردن بةالم سةرئةجنامةكان هةريةك بوون؛ 

بو بةلَكو روويان لةو الية دةكرد   كةسومخةي ذنصكي غةرييب لصدانراواتة كؤرثةكان روويان لةو الية نةدةكرد
ة بكات كةبؤين دةبص ض شتصك وا لةمنالَصكي سص رؤذ. ةي دايكي راستةقينةي خؤياين لصدانرابووكةسومخ

  ها ذين ديكة جيابكاتةوة؟دايكي خؤي لةهةزارة
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لةتاقيكردنةوةيةكي ديكةدا ستصرن باسي ئةوة دةكات ضؤن منالَي كؤرثة تواناي ئةوةي هةية زانيارييةكان 
كي دي بطوصزصتةوة، بؤ منوونة لةبينينةوة بؤ تامكردن، يا لةطوصطرتن بؤ يةكص) modalitate(لةحاسةيةكةوة 

 لةتاقيكردنةوةيةكدا ستصرن مةمةو   ).amodal precepation(ئةم حالَةتة ستصرن ثص دةلَص . هتد... بؤ بينني 
اش ث.  مةمة ثالستيكيةكة لةشصوةي طؤي مةمكي ذندا دروستكرابوو. شووشةيةكي داية منالَصكي ضاوبةستراوة

ئةوةي ضاوبةستةكةيان لةسةر ضاوي كؤرثةكة البرد دوو مةمةو شووشةيان داية دةسيت؛ كؤنةكةو يةكصكي 
ستصرن . ثاش كةمصك تصرامان منالَةكة كؤنةكةي خؤي هةلَبذاردةوة. ديكةش كةهةمان فؤرم و ضةشن بوو

مةش بةهؤي ئةوةوة بوو ثصمان دةلَص ئةو كؤرثةية ئةطةرضي مةمةو شووشةكةي نةديبوو بةآلم ناسيةوة، ئة
وةريطرتبوو دواتر )  تامكردن(ئةو كؤرثةية تواين ئةو  هةست و زانيارييانةي لةرصطةي مذينةوة 

  . بيطوصزصتةوة بؤ حاسةي بينني
لةتيؤرييةكاين ستصرندا كؤمةلَص دةستكةويت زؤر ناياب دةبينني كةوامان لصدةكات بلَصني منالَ زؤر لةوةش 

هةروةها .  دةتوانصت لةدوو رؤذييةوة السايي طةورة بكاتةوةضني؛ بؤ منوونة منالَئصمة بؤي دةبةهةسترة كة
منالَي كؤرثة ثصي خؤشة بؤية . منالَي كؤرثة دةتوانص جوآلنةوةي دةمولصوو دةنط بةيةكةوة ببةستصتةوة

صتةوة  نةك ئةو دةمولصوةي تةا دةضولَ و دةنطي هةيةقسة دةكاتفيعال تةماشاي ئةو دةمة بكةن كةزياتر 
ئةوان ثصيان بةشصوةيةكي دي . )واتة دةنطةكة لةاليةكي ديكةوة دةردةضصت (بةبص ئةوةي دةنط دةربكات

 ستصرن ثصمان دةلصت لةبةر .خؤشة شصوةي جوآلنةوةي دةم لةطةلَ ئةو دةنطةي دةردةضصت هارمؤين بصت
ية دةبصت ئصمة بةورياييةوة ئةوةي منالَي كؤرثة لةيةكةم رؤذي لةدايكبوونيةوة هةست بةزؤر شت دةكان بؤ

 بلَصني هةر مامةلَةكردنصكي نةشياوي منالَي كؤرثة دوور ليدةكةنئةمانة هةموو وامان . مامةلَةي لةطةلَ بكةين
نية رةنطدانةوةي لةسةر كةسايةيت ئةو منالَة بةشصوةيةك بصت كةلةطةورةييدا نيطةراين بكات و توشي 

   .نةخؤشي دةرووين جؤراوجؤري بكات
  

         
 


