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 شیعردا لە ەکانيروون ده یەبەرگر ەمیکانیزم
 بە نموونە "کانی منیەاچی" پەڕتووکی

 خەلیل سەلیم
 زانستگەی سۆران

7102ئابی   
 . هیوقى شادي شه  زم له هاتووم و حه  وه ژانه  من له

 ندرێن هه
 

 :پوختە
 

ی مێتۆدی لە ڕێگە ینیەتیدا، بریتییە لە شیکردنەوەیەکی چۆئامانجی سەرەکی لەم توێژینەوەیە
نەی توێژینەوە بریتییە لە کۆمەڵێک دێڕە وکە نمو ،(Context Analysis)شیکردنەوەی دەق 

ئەنجامی ئەم توێژینەوەیە ئەوەمان بۆ ڕوون . "یەکانی منچیا"ی کۆشیعرتووکی ڕپەشیعر لە 
 شانێعرەکاندا بەشێوەی جۆراوجۆر خۆی پی لە شییروون دهکە میکانیزمی بەرگری  ،دەکاتەوە

باس لە  نیا تهلەم توێژینەوەدا  ؛ییسەرەڕای هەبوونی چەند جۆرێک لە میکانیزمی بەرگر. دەدات
 روونیی دهی میکانیزی بەرگرکراوە، ئەوانیش  روونیی دهپێنج جۆر لە میکانیزمی بەرگری 

ەریەک لەو جۆرە میکانیزمە ه. یە"، پاساوهێنانەوە، دانەپاڵ، گواستنەوە و گەڕانەوەچەپاندن"
. دەدەن شانێە نێو دێڕە شیعرییەکاندا خۆیان پل ،انە، بەشێوەیەک لە شێوەکانروونی دهە بەرگری

چەپاندن، لەو دۆخانەدا دەردەکەوێت، کە شاعیر ناتوانێت هەندێ  روونیی دهمیکانیزمی بەرگری 
. چەپێنێتبیان یيمیکانیزمێکی بەرگر وەک ،بکات، بۆیە ناچارە خواست و ئارەزووی خۆی تێر

 یەبەرگر ئەو جۆرە میکانیزمەە، ئەوا شپاساوهێنانەوەی روونیی دهمی بەرگری ەرچی میکانیزه
کە  ،ئەویش بەو ئامانجەی. دەکەون کدا بەرچاوێا، لە چەند دێڕەکانیدیە دەربڕینە شیعریل یەروون ده

 .بە بەکارهێنانی هەندێ پاساو کەمبکاتەوە ەکانی خۆیروونی دهفشارە 
ناوە، بریتییە لە دانەپاڵ، کە شاعیر لە ێکە شاعیر بەکاریه ،نەیتر لەو میکانیزمە بەرگرییای یەکێک

دەربڕینە شیعرییەکانیدا، هەڵساوە بە دانەپاڵی هەندێ ڕەفتار و سیفەت بە کەسێکی تر، بەو 
هەرچی میکانیزمی بەرگری . خۆی بەدەستبهێنێتەوە روونیی دهکە بتوانێت هاوسەنگی  ،مەبەستەی
ەند شوێنێک هەوڵی ئەوەی داوە، کە ئەو بابەتانەی فشار لەسەر ە، ئەوا شاعیر لە چشگواستنەوەی

واتە گۆڕینی ئۆبژەیەک بە  .کەن، بیگوازێتەوە بۆ بابەتێکی تروست دەدرشاعیر /ئەو یروون ده
کە لە  ،جۆرێکی ترە لەو میکانیزمانەی ،گەڕانەوەش یيروون دهمیکانیزمی بەرگری . ئۆبژەیەکی تر

کە شاعیر بۆ بەدەستهێنانی  ،شاعیر دەردەکەون، ئەویش ئەوەیە دەربڕینە شیعرییەکانیدا لەالی
کە بگەڕێتەوە بۆ قۆناغەکانی پێشووتری تەمەنی خۆی، چونکە  ،ی ناخی، ویستی ئەوەی هەیەیئارام



 2 

بێت لە قۆناغی ئێستای، جا  شاعیر ئارامتر و خۆشتر /ڕەنگبێت قۆناغی ڕابردووی تەمەن، بۆ ئەو
انە یییاخود نائاگای ،خۆوشێوەیەکی ناڕاستە ا ڕزگار بکات، بەبۆ ئەوەی خۆی لەو دۆخەی ئێست

 .خۆدا جۆشبداتەوە نووسین، ئەو هەستەی ڕابردووی لە بەکە  ،هەوڵی ئەوەدەدات
 

 .ئەدەب روونشیكاریی ده، روونشیكاریی ده، روونیی دهمیکانیزمی بەرگری  :كان كییه ره سه وشە
 

 :پێشەکی
 نائاگاییکە لە  ، هروونیی دهودۆخی کۆمەڵێک بار خۆگریلە ،ییئەدەبهەموو بەرهەمێکی 

(Unconscious)لە ڕێگەی بەرهەمی  ،داوە و شاعیر دەیەوێتشاعیردا خۆیان مەاڵس ی
لەم بارەوەش . (Conscious) ئاگاییودۆخی گەڕێنێتەوە بۆ باردووبارە بیان ئەدەبییەوە

کە  كات، دهژە بەوە ئاما ( Sigmund Freud) ۆیدفرسیگمۆند  ،ینەمساوی روونشیكاری ده
مە بێت دەبێت تەواوی بەرهەکەوا .بوێژدالەالی  ئەدەبییەکانەتەواوی بەرهەمە  ری دیهێنه به ،نائاگایی

 .وواڵبنبە خودی نووسەرەوە هەڵق ،تایبەت روونیی دهودۆخێکی ئەدەبییەکان لە چوارچێوەی بار
بەرهەمێکی  ك وهیش "نکانی میەچیا"تووکی ڕپەلەم نووسینەدا هەوڵدەدەین شیکردنەوە بۆ 

  ڕتووكه پهئەم هەڵبەتە  .بکەین ،ەنی شاعیر و نووسەری کورد هەندرێننووسی لەکە  ،ییئەدەب
 ،ڕێگەی نووسینەکانیەوە ، کە نووسەر لەروونیی دهی بارودۆخلە   ژییه ته ، کەبریتییە لە کۆشیعر

 سەر کۆمەڵێک میکانیزمینوو ،تووکەداڕپەم  له جێگەی سەرەنج بێت ،ئەوەی. گوزارشتی لێکردوون
هەندێک لە  ،روونشیكاریی دهتیۆری  ڕووناكیبۆیە لە ژێر  .ناوەهێ بەکار روونیی ده بەرگری

شیکردنەوە و  دەخەینە ژێر ،"ایەکانی منچی"ڕتووكی  لە په ،شیعرەکانی شاعیر و نووسەری ناوبراو
 .تاوتوێکردنەوە

 
 :پرسیاری لێکۆڵینەوە

یایەکانی ڕتووكی چ پهلە  ،نی شیعرەکانەوەیدەربڕ ەکان لە ڕێگەیونیرو دهە ە بەرگریمیکانیزم چۆن
 ؟ڕەنگی داوەتەوە ،من

 
 :ئامانجی لێکۆڵینەوە

د، لە ڕێگەی تا ...چەپاندن، پاساوهێنانەوە: )ك وهەکان روونی دهیە ە بەرگرشیکردنەوەی میکانیزم
 (.دەربڕینی شیعرییەوە

 
 :گرینگی لێکۆڵینەوە
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کە ئەمەش گرینگی  ،یەوەروونشیكاری دهڕێگەی تیۆری  لە ،ییعرینەوەی شچوونە ناو بابەتی خوێند
هەروەها هەوڵدانێکە بۆ تێگەیشتن و  .دەکەن کە لەم بوارەدا کار ،مستەکانێدەبێت بۆ ئەکاد

ی  يمێزیادکردنی سەرچاوەی ئەکاد ،ەشمئەو لە شیعردا، سەرباری روونشیكاریی دهخوێندنەوەی 
 .وە یهلەم بارە
هەوڵدانێکە بۆ دیاریکردنی الیەنێک لە  ،ئەدەب روونشیكاریی دهڕەخنەی  ك وه ،ەوەیەینڵئەم لێکۆ

زانایانی . ەکانیروون دهیە ەویش بریتییە لە میکانیزمە بەرگرسایکۆلۆژیای مرۆڤ، کە ئ
 و شیعر، پەخشان، چیرۆک ك وهکە دەربڕینە ئەدەبییەکانی  ،لەو باوەڕەدان روونشیكاریی ده

ی بارودۆخت لە لە ڕێگەیانەوە گوزارش بوێژئەوەی  ستەیەکی گرینگن بۆتاد، کەرە ...ڕۆمان
 ،ەکانیشیروون دهە ە بەرگریمیکانیزم. اگایانە دەریان ببڕێتو بەشێوەیەکی نائ خۆی بکات روونی ده
لە چوارچێوەی شیعرەکاندا ڕەنگی  ،دا ڕتووكه پهەکان لەم یروون دهەک بۆ فشارە یبەرگری ك وه

 .داوەتەوە
 

 :شیكارییروون ده
یەکی زۆریان يپا ڕوویاندا، کاریگەرورووە دوای سەتەکانی ناوەڕاست لە ئەکە ل ،انەیئەو گۆڕانکاری

ی یشەسازیشۆڕشی پدەرکەوتنی . وست کردتایبەتی در پا بەورووگشتی و ئە بەسەر جیهان بە
یشدا ی و فەلسەفیبواری مەعریف ی لەیکە گەشە و گۆڕانکار ،بووە هۆی ئەوەی ،لەو سەردەمەدا

گشتی  کاریگەرییەکی بەرچاویشی لەسەر فەلسەفە بە ،یەیئەو وەرچەرخانە مێژووی. وست ببێتدر
نەوە، بەهۆی ئەو الووتر لەناو بازنەی فەلسەفدا دەخوکە پێش ،ئەو زانستانەی ؛دروست کرد

و بەندی سەتەکانی نۆزدە سەرو لە. ەی فەلسەفە جیا بکەنەوەیانە توانییان خۆیان لە بازنگۆڕانکار
پێشچوون وزانستێکی سەربەخۆ هەنگاوێکی گرینگی لە بەرە ك وه ،ییبیستەمیشدا دەروونزان

ست بوون، کە هەر یەکێکیان لەبارەی و لقی جیا جیای لێدرو وت ڕهبەخۆوە بینی و چەندین 
لە چوارچێوەی ئەو . خۆیان بوون بە زانستی دەروونزانییەوە خاوەن تیۆر و بۆچوونی تایبەت

لە . دا وەرگرتروونیی دهبواری  ش تایبەتمەندی خۆی لەروونشیكاریی دهی وت ڕه ،شانەیگۆڕانکاری
چوارچێوەی زانستی پزیشکیدا هەوڵی ڕاڤەکردنی الیەنە  لە روونشیكاریی دهدەستپێکدا 

ی یسەرتادا لە پسپۆڕ ۆید و ئادلەر لەریەش دەبینین هەریەک لە سیگمۆند فدەدا، بۆ یروونییەکان ده
دەدا، بەاڵم دواتر توانییان لە  ەکانی خۆیان ئەنجامیروونشیكاری دهوە، کارە زانستی پزیشکییە

 .ەوەروونیی دهبکەن و بخزێنە ناو بواری  خۆیان دەرباز ،ییچوارچێوەی زانستی پزیشک
کە هەوڵی چارەسەرکردنی  ی،یانەروون دهیە یەکێکە لەو زانستە چارەسەر ،روونشیكاریی دهزانستی 

ی وت ڕه باسە سەرەتای دەرکەوتنیشایەنی . دەدات روونیی دهنەخۆشییەکانی گرژی 
 فرۆیدلەسەر دەستی  ،یيدژ بە زانستی پزیشک ،شێکی گەورەشۆڕ ك وه ،روونشیكاریی ده

 (٧٦: ٢١٠٢رەسول، ) .دەرکەوت
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 "شیکردنەوەی خەونەکان"بەناوی  ،بەناوبانگەکەی خۆی  ڕتووكه پهدوای باڵوکردنەوەی  فرۆید
 ، ڕتووكه پهلەگەڵ باڵوبوونەوەی ئەو . ئاشکرا کرد ،ەکەی خۆیروونشیكاریی دههزرە  ،٠٠١١لەساڵی 

وست بوون، چونکە هزرەکانی فرۆید دربارەی هزری  ناوەندە زانستییەکان لە مشتومڕێکی زۆر لە
هەروەها  .شتێکی نوێ و نامۆ بوو ،ییەکان بۆ ئەو سەردەمڵۆسە عەقربارەی خەون و پ ئەو لە

رۆڤدا هەن و هێزی پاڵپێوەنەری م سەرەکی لە كی مه ڕهکە دوو  ،جەختی لەوە دەکردەوە
و  "Eros -ڕەمەکی ژیان"ێنەری سەرەکین لە گشت مرۆڤێکدا، ئەوانیش وڵاستەکردن و جوڕئا
جەخت لەسەر سێ الیەنی سەرەکی  فرۆید ،سەرباری ئەوانەش. "Thanatos -ڕەمەکی مردنە"

بوونی کەسایەتی مرۆڤدا بنەڕەتی دەگێڕن لە دروست نە ڕۆڵێکیکە پێی وایە ئەم سێ الیە ،دەکاتەوە
قاڵب دەدرێن،  کە تەواوی کەسایەتی مرۆڤەکان بە کاریگەری ئەم سێ الیەنە لە ،و پێی وایە

 :٢١٠٢عزیز، ) . هزایەندتی، هێزی نائاگایی و  یهە پێنج ساڵی یەکەمی تەمەنی منداڵن لئەوانیش بریتی
 (٣٣ل

ەسەنایەتی کەسایەتی مرۆڤ لە چوار ڕلەبارەی  ،فرۆیدکانی هزرە ،بنەمای تۆپۆگرافیدا لەسەر
، (Conscious)ن لە ئاگایی ۆی دەبینێتەوە، کە ئەوانیش بریتیخ ،چێوەی سێ ئاستی ئاگایی

وایە ئاگایی بریتییە لەو  ێیفرۆید پ. (Unconscious)و نائاگایی ( Pre-Conscious)اگایی پێش
کە لەهەر  ،انەیروونی دهوو ئەو تاقیکردنەوە کە بەرپرسە لە هەم ،ی مرۆڤیبەشەی هۆشیار

ناوچەیەکی بچووکی  ،کە ئەم بەشە ،ی وایەێهەروەها پ .یەکدا ئاگاییمان لەبارەیەوە هەیەچرکە
 ،ئەو بەشە ئەرکی ئەوەیە ،پێی وایە ،اگاییباسکردن لە پێش لەگەڵ ئەوەشدا لە. هۆش پێکدەهێنێت

لەو شوێنە دەپارێزرێن و لە هەرکاتێکدا  ،ەوەیئاگاییکە ناکەونە پانتایی  ،کە ئەو هزر و توخمانەی
کە بەشی  ،ی وایەێپ فرۆیدلەگەڵ ئەوانەشدا . بۆ ناو ئاگایی  وه نهدرێبهێندەتواندرێت بە ئاسانی 

ی یەکیوایە ئەم بەشە پانتای پێییە، چونکە یئاستی نائاگای ؛هەرە گەورە و گرینگ لەم سێ ئاستانەدا
سەهۆڵی  ك وه، کە ئەو بەشە نائاگایی ،جار بەوە وێنای دەکاترزۆ .گەورەی هۆش داگیر دەکات

گەورەشی لەژێر ئاودا  کە بەشێکی بچووکی سەرئاو کەوتبێت، بەشی هەرە ،جەمسەرەکان وایە
اگایی، بەاڵم ئەو بەشە بریتییە لە ئاستی ئاگایی و پێش کە دیارە ،شاردرابێتەوە، جا ئەو بەشەی

بە بڕوای فرۆید ئەم بەشە . بریتییە لە ئاستی نائاگایی ؛نییە گەورەیەی ژێر ئاو کەوتووە و دیار
 غ و قەدەغە شتە یاسا و ئه هەموو ی كۆگه ،کە بە نائاگایی ناوبێژی دەکات ،گەورەیەی هۆش

ندراون، چونکە لە بەکردارکردنیان تووشی بەربەست بوونەتەوە، بۆیە بە ێکراوانەیە، کە چەپ
ر دەدۆزرێتەوە بۆ ا کات و زەمینەیەکی لەبای لەو بەشەی هۆش ماونەتەوە تیناچار

 .بەکردارکردنیان
لەسەر بنەمای تیۆری بونیادییەوە، بنەڕەتی پێکهاتەی کەسایەتی  فرۆیدیە، یارلەدوای ئەم دابەشک

 Super)بااڵ و منی  (Ego)، من (Id)دابەشکرد، کە ئەوانیش بریتیین لە ئەو  ،بۆ سێ ئاستی تر
Ego) .می ڕەسەنایەتی مرۆڤە و ێکە ئەم بەشە سیست ؛وایە پێی "ئەو"بارەی  باسکردن لە لە
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هەمیشە بەدوای چێژدا  ،وایە ئەو بەشەی کەسایەتی مرۆڤ پێیهاوکاتە لەگەڵ نائاگایی، چونکە 
لەگەڵ . ەکانژە، بەبێ گوێدان بە یاسا و ڕێگریدەستەبەرکردنی چێ نیا تهدەگەڕێت و ئامانجیشی 

 کار عیی، چونکە ئەم بەشە لەسەر بنەمای واقيعيە لە جیهانی واقبریتیی "من"کە  ،ئەوەشدا پێی وایە
 "ئەو"کە بەهۆی ویستەکانی  ،دەکات و ئەرکی دوورخستنەوەی مرۆڤە لە هەموو ئەو هەڕەشانەی

دەکاتەوە و ئەرکی  کاتدا بیر لە ویستەکانی ئەو و منی بااڵ یەک ئەو بەشە لە. ست دەبندرو
 پێی فرۆیدش "منی بااڵ"سەبارەت بە . ێوان ئەو دوو بەشەوەسەرەکیشی ڕاگرتنی هاوسەنگییە لە ن
ییەوە دەست بە گەشەکردن دەکات و لەسەر بنەمای ویژدان ڵوایە ئەم بەشە لە تەمەنی شەش سا

. دەبێت بەری فێرودەور کە لە ،هۆی ئەو یاسایانەی و یاسا کۆمەاڵیەتییەکان کار دەکات، ئەویش بە
کە کۆمەڵگەکەی لەسەر  ،یتانە بکاتی لەو یاسا و دابونەرڕەوێکە پ ،ئەو بەشە ئەرکی ئەوەیە

. ایەتییەکی خواستراو لە کۆمەڵگەداوستکردنی کەسئەو بەشە بەرپرسە لە در ەبنیادنراوە، وات
 (742: 7112حسێن، )

کە بەشێک لە  ،دەدات، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی زایەندەبە  ەکی ئێکجار زۆریگرینگی ،فرۆید
هەر . لەگەڵ بۆچوونەکانی هاوڕا نەبن و لێی جیا ببنەوە ،وتی فرۆیدیی هڕ ی سەر بەتیۆردانەران

 خوێندكاری ، کە دوو(٠٠٧٠-٠٧٦١)ڤ یۆنگ و کارل گۆستا( ٠٠٣٦-٠٧٦١)لە ئەلفرێد ئادلەر  یەک
 زۆرەوە گەاڵلە ببوون، لەبەر فرۆیدبنەما و بۆچوونەکانیان لە هزری  لە بوون و زۆر فرۆید

 .هێنا روونشیكاریی دهلە ژیانی مرۆڤدا، وازیان لە  یيندەنزایەگرینگیدان بە الیەنی 
لە ژیانی مرۆڤایەتی کەم دەکاتەوە و پێی وایە  زایەندە، گرینگی فرۆیدبە پێچەوانەی  ،ئادلەر

لە ئاگایی و نائاگایی هەر مرۆڤێک دایە و دەبێتە هۆی ( Inferiority) كێماسیی  بههەستکردن 
سەرباری ئەمانەش . ەکانی مرۆڤروونی دهدن و بنەمای ڕەفتارە ئافراندنی میکانیزمێکی داکۆکیکر

ێنەری مرۆڤ نییە، بەڵکو مرۆڤ بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە و ڵریزە تاکە جووکە غە ،پێی وایە
مان یەتیکە کەسا ،کارتێکراو دەبێت بە چەندین پاڵنەری کۆمەاڵیەتییەوە، هەروەها لەو باوەڕەدابوو

يی و هەوڵدان بۆ وستی دەکات، نەک پێویستییە بایۆلۆژمان درژینگەی کۆمەاڵیەتی دەوروبەر
الدانێکی گرینگ بە  ،بۆچوونەکانی ئادلەر. باوەڕی پێی هەبوو فرۆیدکە  ،دنیان، وەک ئەوەیكررتێ

هەژمار دەکرێت، چونکە ئەو تێگەیشتنەی ئادلەر لەبارەی  فرۆیدی يکاریلە تیۆری دەروونش
سروشتی  ئادلەر /ئەو .بۆ سروشتی مرۆڤ فرۆیدەیشتنی مرۆڤەوە هەیبوو، جیاواز بوو لە تێگ

کە  ،نەبوو داپاشماوەی ڕەمەک و ملمالنێ، هەروەها لەو باوەڕش ك وه ،مرۆڤی وێنا نەکرد
لە تەمەنی  ی،ی و ئەزموونەکانی پێنج ساڵیيیۆلۆژی مرۆڤ مەحکومە بە کاریگەرییە باسروشت
زێدەڕۆیی  ،زایەندەبارەی  لە فرۆیدکردنەوەی کە جەخت ،سەرباری ئادلەر، یۆنگ پێی وابوو. مرۆڤدا

ناکات و  روونشیكاریی دهدەکات، خزمەت بە  باسی فرۆیدکە  ،شێوازە گەورەیەی وتێدایە و بە
کە ئەم  ،مەرجی پێشکەوتنی شارستانییەتدا ناسازن، سەرباری ئەوەش یۆنگ پێی وایەوڵلەگەڵ هە

 .یدا تووشی بەریەککەوتن دەکەونەوەشتگەڵ ئاکاری گلە ،زایەندەبۆ  فرۆیدیە زۆرەی پێداگر
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یۆنگ خۆی لەم بابەتە  ،پاڵ  تهی دەدایزایەندەپاڵنەری  فرۆیدکە  ،هەروەها لە شیکردنەوەی خەوندا
خۆی بە بابەتی ڕابردووی خەونبین و ڕابردووی نائاگایی کۆمەڵ  زایەندەدوورخستەوە و لەجیاتی 

قۆناغی دەمی و )یانە هاوڕابوو فرۆیدەندی هەرچەندێکیش لەگەڵ قۆناغەکانی پەرەس. خەریک کرد
وەندی نێوان منداڵ و دایک، مەیلی ێکە پ ،نەبوودا، بەاڵم ئەو لەو باوەڕە(نەدامی زاوزێەکۆئ

، زایەندەگشتی بێجگە لە مەسەلەی  بە. هەبوو پێیباوەڕی  فرۆیدبێت، وەک ئەوەی  ی تێدایزایەندە
گ خت لەسەر نائاگایی تاک دەکاتەوە، بەاڵم یۆنجە فرۆیدکە  ،لەوەدابوو فرۆیدیۆنگ و  یجیاوازی

بەشی ڕەسەنی ( Id)کە ئەو  ،پێی وایە فرۆیدهەروەها  .باوەڕی بە نائاگایی کۆمەڵ هەیە
 (٢١١١ :دۆنسێ). بەشی ڕەسەنی کەسایەتییە( Ego)کە من  ،کەسایەتییە، بەاڵم یۆنگ پێی وایە

 
 :لە بواردی ئەدەبدا روونشیكاریی ده

ینەوە ڵلە لێکۆ روونیی دهدا پشت بە بنەمای یان، لە بواری ئەدەبیەخنەگرڕلە  بەشێک
نووسەر  روونیی دهی بارودۆخکە  ،گرانە هەوڵی ئەوەدەدن خنه ڕهئەو . یەکانیاندا دەبەستنیەخنەیڕ

وەکانی الیەنی هەست و سۆزە شارا کە ،دەدەن دەستنیشان بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵی ئەوە
لەوما هەوڵی ئەوە . یەکەیتە هۆی ئافراندنی بەرهەمە ئەدەب وهونووسەریش بەدەربخەن، کە ب

هۆی  تە ووهکە ب ،بخەنەڕوو ،تاد ...بەها  و نەریت، کولتوورەکانی دابو، کە کاریگەرین هدەد
 ،ەوە هەوڵی ئەوەدەدرێتمێتۆدڕێگەی ئەو  لە. لەالی ئەدیبدا روونیی دهری بارودۆخێکی ادروستک

ئافراندنی  ،شیعر یێتەوە، چونکە بابەتی ئەدەبدربکۆڵ یو شیعریی یبابەتی ئەدەب کە سەرەتا لە
ەکانی خۆی وەگەڕبخات و روونی دهکە نووسەر توانا  ،ژیانێکی خەیاڵی نوێیە و دەبێتە هۆی ئەوەی

 (7117برێسلێر، . )دا بئافرێنێتیکایەی ئەدەبی بتوانێت ئەفراندنێک لە
بۆ ئەدەب،  روونشیكاریی دهی  خنه ڕه. بنیادنادا ڕەخنەی لە بواری ئەدەب جۆرێک ،روونشیكاریی ده

لە . بۆ بەرهەمە ئەدەبیەکان بخاتە ڕوو یبەتە، کە دەتوانێت ڕاڤە و شیکارلەخۆگری تەکنیکێکی تا
تایبەت ئەو  دا بە شێوەیەکی گشتی کار لەسەر الیەنی نائاگایی مرۆڤ دەکرێت، بەیکاریيدەروونش

کە بتوانن وا لە  ،ان هەیە، بەو ئامانجەییزایەندەخود یا ی،ەمەکیڕکە ڕەهەندێکی  ،انەیینائاگایی
گۆی بکەن و خۆیان لە  ،ربەستی و بەبێ بەیبە ئازاد گۆکردنەوەێگەی ڕ کە لە ،مرۆڤ بکەن

شیانەی باسە ڕەخنەی . زگار بکەنڕکردارکردنی ئەم شتانە  بەندە بەربەستەکانی بەکۆتو
لەو  فرۆید. بنیاد نراوە فرۆیدەکانی لەسەر بنەمای هزر ،بارەی ئەدەب لە روونشیكاریی ده

. ێکی دژبەرەکانەبارودۆخدەکەوێتە  ،کردارکردنی ویستەکانی کە مرۆڤ هەمیشە بۆ بە ،باوەڕەدایە
وەندی بە نائاگایی مرۆڤەوە ێپ ،بەجۆرێک لە جۆرەکان فرۆیدتەواوی بەرهەمەکانی  ؛دەتوانین بڵێین

ەکی بەهێزی لەسەر یکاریگەری ،ەی مرۆڤییکە ئەو بەشە نائاگای ،هەیە، چونکە ئەو پێی وایە
کە بە نائاگایی ناوبێژ دەکرێت، هزرێکی سەرکوتکارە  ،ئەو تێگەیەی. کردەوەکانی هەیە

(Repression) کاتی ڕوودانیدا  کە سەرکوت کراوە و لە ،ە فەرمۆشکراوەیەبارودۆخ، واتە ئەو
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، ئەم (Sublimation)سەی پااڵوتن کاتی پڕۆ کە لە ،پێی وایە فرۆید. کردار بکرێت نەتواندراوە بە
. یە دەگۆڕێت بۆ پڕۆسەیەکی گەورەتر و دەتواندرێت شتی گەورەشی لێوە بئافرێندرێتینائاگای

 (٠٣: ٢١١٧باری، )
بۆ  روونشیكاریی دهکە لە کایەی ڕەخنەی  ،یەکێکە لەو بیرمەندانەی  (Karl)کاڕل گۆستاڤ یۆنگ 

مرۆڤ لە سێ بەشی  روونیی دهکە  ،پێی وایە یۆنگ. ئەدەب، خاوەن هزری تایبەت بەخۆیەتی
ە ڕوانگەی یۆنگەوە ئاستی ل. ئاگایی، نائاگایی تاکی و نائاگایی کۆمەڵنسەرەکی پێکدێت، ئەوانیش 

ەوە، هەرچی هەردوو ئاستەکەی تری یاستەوخۆ دەکەوێتە ژێر کاریگەری نائاگاییڕئاگایی 
 یەوە بوونیینائاگایی تاکی بە هەبوونی ئاگای نائاگایی تاکی و نائاگایی کۆ، ئەوا واتەنائاگاییش، 

ەک وهەر .کردار دەکرێن ۆژانەماندا بەڕکە لە ژیانی  ،ەگەزانەیەڕهەیە و هەڵگری تەواوی ئەو 
. کە ئاستی ئاگایی تاک، لە تاکێکەوە بۆ تاکێکی تر دەگۆڕێت و هەمان شت نییە ،پێشی وایە گیۆن

 یروون دهکە ئەم بەشە بریتییە لە ئاستی قواڵیی  ،ەوای پێیئەوا  ،یشسەبارەت بە نائاگایی کۆمەڵ
ییە، کە تەواوی مێژووی مرۆڤایەت ،تاد ...ئەزموون  وڤێک و هەڵگری تەواوی هێما، زانست هەر مرۆ
کە مرۆڤەکان  ،بەر ئەفسانە هەمان هەڵوێست دەنوێنن، ئەمەش بەو واتایە نییەنبەرا ی لەيمرۆڤایەت

کە هەموو  ،یاخود ئەفسانە بووبن، بەڵکو بەو واتایەیە ،ۆکرچی لە هەرشوێنێکی دنیا گوێبیستی یەک
کە خۆیان لە نائاگایی کۆدا حاشارداوە و لە شێوەی  ،نیمرۆڤەکان هەڵگری هەمان بیرەوەری

 بریتییە لە ،نەی ئەزەلیوشایەنی باسە نمو. ان هەیەييئامادەی  (Archtypes)ئەزەلی نەی ونمو
کبوون، مەرگ، یلەدا ك وهئەوانیش  ،هزری هەرتاکێکدا هەیە  لهکە  ،ئەو وێنە بەردەوامانەیهەموو 

چیرۆك، ئەفسانە و ێگەی ڕکە ئەم وێنانە لە  ،یۆنگ پێی وایە. تاد ...دایکایەتی  ووەرزەکانی ساڵ 
شێوەی کەسایەتی و ڕووداو  لە ،شدایدەدەن و لە چوارچێوەی ئەدەب شانێفانتازیاکان خۆیان پ

جا . لە نائاگایی کۆدا هەڵگیروانکە  ،ە ئەدیب ئەو شتانە دەئافرێنێتونەوە، چونکەدووبارە دەردەک
شاندرابن، ێنی نائاگایی کۆمەڵی خوێنەر کەم پکە ئەدیب دەردەبڕێت، ئەگەر لە ئەزموو ،ئەو وێنانەی

ونەی ئەزەلی وشایەنی باسە لە گەڵ دەرکەوتنی نم. وژێنێتوئەوا هەست و سۆزی خوێنەر دەور
 (021جارلس برێسلێر، ) .تاڕادەیەک لە بواری ئەدەبدا پاشەکشەی پێکرا فرۆیدیۆنگ، ئەوا هزری 
لەسەردەستی هزرڤانی  فرۆیدهزرەکانی  ،وبەری دەیەی شەستەکانداور هد لەگەڵ ئەوەشدا لە

وەک  ،الکان. ەوەیدووبارە هاتەوە ناو مەیدانی ڕەخنەیی( Jacques Lacan)ەنسی ژاک الکان رفە
ەشێک لە ی، بیی و دوای پێکهاتەخوازیپێش پێکهاتەخواز ارییروونشیك دههزرڤانێکی بواری 

ێی وابوو کە پ ،فرۆیدبە پێچەوانەی  ،الکان. فێردیناند سۆسێر وەرگرت هزرەکانی خۆی لە زمانناس
زمانی هەیە  ك وهگاییش بونیادێکی ئاکە نا ،ئەو پێی وایە. ێسای زمانی هەیەڕنائاگایی ناوچەیەکی بێ

ێزمانی دال دایە، کە وێنەی هەستی بۆ پێکهاتە دەگوازێتەوە، ڕگەری و نائاگایی لە ژێر کاری
لە ڕێگەی  نیا تهکە ئەگەر بمانەوێت لە نائاگایی تێبگەین، ئەوا ئێمە  ،هەروەها الکان پێی وایە

وەندی نێوان ێەیی لە پکەواتە جۆرەکانی هاوشێو. گۆکردن و زمانەوە نائاگایی دەناسین
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کە نائاگایی لە  ،الکان لەو باوەڕەدایە.  هەیە تری زماندا ن و شێوەکانیگەزەکانی نائاگایی دالەکا ڕه
پێچەوانەی  هەروەها دووبارە بە .ست دەبێتدا دروۆلینی سۆبژە لە ئاستی سیمبێگەی دەربڕیڕ

یەکی تاکی نییە، هەروەک چۆن یکە نائاگایی مرۆڤ، نائاگای ،، الکان پێی وایەفرۆیدباوەڕی 
کە ئاگایی  ،وابوو پێی الکان /ی وابوو نائاگایی کۆمەڵ هەیە، ئەوکە پێ ،پێچەوانەی یۆنگیش

ە ئەم کەوات. لەسەر سۆبژە "Trans-individual –ئەودیوی تاکە "ی سیمبۆلبەرهەمی ئاستی 
 :کە ئەوانیش بریتیین لە ،وەندەێهزرە هەڵگری سێ هزری هاوپ

 .دەگرێتخۆدەاللەت لەیەتی بایۆلۆژی نییە، بەڵکو شتێکە چ ،نائاگایی یەکەم؛
. دیوی تاکە لەسەر سۆبژەی ئەوسیمبۆلی ێمبەرهەمی بەریەککەوتنی سیست ،گایینائا دووەم؛ 

 (01 :7102 مەر،هۆ. )هەیە زمانی ك وهبونیادێکی  ،نائاگایی ؛سێیەم
 

 روونیی دهمیکانیزمی بەرگری 
ە بەرگریە ودۆخباردەتوانین بەوە پێناسەی بکەین، کە بریتییە لەو  ،ییروون دهمیکانیزمی بەرگری 

بە بڕوای . ەکان دەیگرێتە بەرروونی دهيەی، کە تاک بە مەبەستی کەمکردنەوەی فشارە روون ده
نێوان خواستە  یانە لەو کاتەدا دەردەکەون، کە لەروون دهە ئەو میکانیزمە بەرگری فرۆید

 ملمالنێ "Super Ego"ەکانی منی بااڵ یئایدیاڵی و نموونەیی خواستەو  "ID"چێژخوازەکانی ئەو 
روونیی و  دهەژانی ڵی شبارودۆخدەکەوێتە تاک  ،ەدابارودۆخلەو  "Ego"دروست دەبێت و من 

-من"کە مەترسییەک هەڕەشە دەکاتە سەر  ،یش بەو ئامانجەیمست دەکات، ئەدڵەڕاوکێی لەال درو
Ego" و  بتوانێت ئەم هەڕەشانە کەم بکاتەوە ک وهئەرکی خۆی هەستێت، تا بە "من"، بۆیەش دەبێت

منی "ایدیاڵییەکانی ی و ئیو خواستە کولتوور "ئەو"نێوان خواستە چێژخوازەکانی  ەک لەیهاوسەنگی
بە  تدەستێڵهە "من"دروست بکات، زۆر جاریش بۆ بەدەستهێنانی ئەو هاوسەنگییە دا "بااڵ

ەکات، د ئاماژە بەوە فرۆید. ەکانینی چەند فێڵێک، کە ئەوانیش بریتین لە میکانیزمە بەرگربەکارهێنا
عی یبتوانن هەندێ شتی واق ک وهەندین میکانیزم بەکاربهێنێت، تاکاتدا چکە دەکرێت مرۆڤ لە یەک

 .ڵییان لێبکاتوبنێن و نک  وهوەال
 بە. شێوەێکی نائاگایی کاردەکەن انە بەیروون ده  یهرگر بهکە ئەو میکانیزمە  ،شایەنی باسە

یەکان دوو کاری هاوبەش دەکەن، روون ده  یهرگر کە میکانیزمە به :شێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێین
بۆ ئەوەی هەستێکی خۆفریودان  ؛دەکەن ئەوەانە کار بۆ ییەکەمیان ئەوەیە، بە شێوەیەکی نائاگایی

یاخود کێشەکان  ،ووداوەکانڕعی یخۆیان لە واقوست بکەن و ع لەالی مرۆڤ دریلە واق
کاتی  لە  هوات .سڕنەوەلە مرۆڤدا دە یانەعیکە هەستی واق ،ەدووەمیشیان ئەوەی. دووربخەنەوە

 (44: 7101شاملۆ، . )ع لەناو دەبەنیوەندی مرۆڤ بە واقێووداوێکی نەخوازراو پڕهەبوونی 
ڤ انەی ڕۆڵیان لە کەمکردنەوەی فشار لەالی مرۆیروون ده  هرگری زۆرن ئەو جۆرە میکانیزمە به

بریتین  کە ،انەنیروون ده  هرگری مە بهمیکانیز ئەو جۆرەن گرینگتر هەیە، بەاڵم ئەوەی لە هەموویان
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، (Projection) ، دانەپاڵ(Rationalization) هێنانەوە، پاساو(Repression) لە؛ چەپاندن
 Reaction)وستبوونی پێچەوانە ، در(Displacement) ، گواستنەوە(Regression) گەڕانەوە

Formation )و ڕێزدارکردن (Sublimation). 
 
 :تۆدی لێکۆڵینەوەێم

ەکان لە روونی ده  یهرگر لە شیکردنەوەی میکانیزمە به ئامانجی سەرەکی لەم لێکۆڵینەوەیە بریتییە
 Qualitative) ی چۆنایەتیمێتۆدلەم لێکۆڵینەوەیە . "یایەکانی منچ"ی کۆشیعری ڕتووك په

Method) کۆکردنەوە و شیکردنەوەی داتایە، لەوما ە مێتۆدئەم تایبەتمەندی . بەکارهاتووە
 ،ەوە، بریتییە لە شیکردنەوە و وەاڵمدانەوەی ئەوەیمێتۆدجی ئەم لێکۆڵینەوەیە لە ڕێگەی ئەم ئامان

یایەکانی ی چڕتووك پهەوە لە ینی شیعرییەکان لە ڕێگەی دەربڕروونی ده  هرگری کە چۆن میکانیزمە به
 ،دەشمێتۆە بەکار دەهێندرێت، لەنێو ئەو مێتۆدکە ئەم  ،سەرباری ئەوەی من ڕەنگی داوەتەوە؟

( Context analysis)پشت دەبەسترێت بە داتای دووەمی و داتای شیکردنەوەی دەقیش 
 .بەکاردەهێندرێت

ێکی گرینگە، چونکە لە ڕێگەی ئەو مێتۆدی چۆنایەتی لە بواری زانستی کۆمەاڵیەتییدا مێتۆدهەڵبەت 
 Bogham and. )وڵ دەستبکەوێتوەوە دەتواندرێت وەسف، شیکردنەوە و داتایەکی قمێتۆد

Biklen، 1992) ، تر  ەکانیمێتۆدە بەو تایبەتمەندییە لە مێتۆدسەرەڕای ئەمانەش ئەم جۆرە
 ،کە بە وشە دەردەبڕێن ،تاد ...کە دەتوانێت شیکردنەوە بۆ هەموو ئەو دیاردە، دەق  ،جیادەکرێتەوە

 (Marshall and Rossman، 2006. )بکات
 

 :کۆکردنەوەی داتا
دیوانێکی ی بەکارهێناوە، کە ئەویش بریتییە لە یداتای دووەم توێژەر ،لەم لێکۆڵینەوەیەدا

 لە ،نووسراوە و لە چاپخانەی باسە "هەندرێن"کە لەالیەن شاعیر و نووسەری کورد  ،ییکۆشیعر
 .ی لەچاپدراوەيلە شاری سلێمان ٢١١٧ساڵی 

بە مەبەستێکی یاخود لەالیەن کەسێکەوە  ،کە کۆکراوەتەوە ،بەو داتایە دەگووترێت ،ییداتای دووەم
یاخود نووسینی ئەو  ،ئامانجێکی دیاریکراو لە کۆکردنەوە ،دیاریکراو نووسراوە، بە واتایەکی تر

لەوانەیە بە  بەکارهێنانی لە لێکۆڵینەوەداداتایانە لەالیەن نووسەرەوە هەیە، بەاڵم لەکاتی 
توێژەر ( انی منیایەکچ)دا  ڕتووكه پهلەم (. Dale، et al. 1998. )مەبەستێکی تر بەکار بێت

تیۆری  ڕووناكیکە نموونەیەک لە شیعرەکانی شاعیر وەربگرێت و لەژێر  ،هەوڵیداوە
ەڕەمەکی مەبەستدار بەکار بۆ ئەو مەبەستەش جۆری نموونەی ناه. بکاتەوە انشی روونشیكاریی ده

 .هاتووە
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ێرێت بۆ کە هەڵیدەبژ ،لەم جۆرە نموونەیەدا توێژەر هەلی یەکسان نابەخشێت بەو نموونەیەی
بە  ونەیەک دەربهێنێت بۆ ئەوەی بیکاتشیکردنەوە، بەڵکو توێژەر مەبەستدارانە هەوڵدەدات نمو

کۆپلە  ٠١لەوما توێژەر لەم لێکۆڵینەوەیەدا مەبەستدارانە   (Kumar،  2011. )نموونەی لێکۆڵینەوە
 .ەتیمەبەستیکە  ،انە بەکار هێناوەروونی دهە ە بەرگریەر یەک لەو جۆرە میکانیزمشیعری بۆ ه

 
 : شیکردنەوەی داتاکان

 Context)ا پشت بەستراوە بە شیکردنەوەی دەق لێکۆڵینەوەیەدا بۆ شیکردنەوەی داتلەم 
analysis )ەوە هەوڵ دەدەین شیکردنەوە مێتۆدیایەکانی من، بۆیە لە ڕێگەی ئەو لە پەڕتووکی چ

ئەم پەڕتووکە ڕەنگبێت  .نروونی دهکە لەخۆگری میکانیزمی بەرگری  ،بۆ ئەو دەقانە بکەین
کرێت، بەاڵم ئەوەی مەبەست بێت لەم بجۆریشی بۆ خوێندنەوەی جۆراوجۆر و تیۆری جۆراو

ڕێگەی شیکرندەوەی دەق بۆی کراوە، چونکە لە ڕێگەی ئەو  کە لە ،ندنەوەیەکەێخو ؛لێکۆڵینەوەیە
 .تاد بکرێت...وێنەکان  و ەوە دەتواندرێت خوێندنەوە بۆ دەقمێتۆد

 ،رەستەکان، کە لەوانەیە ئەو کەرەستەیەی شیکردنەوەی دەق گرینگی دەدات بە کەتۆدمێبە گشتی 
ەوە دەتواندرێت ئەو مێتۆدیان ئەو دەقە مانای جۆراوجۆر لەخۆ بگرێت، لەوما لە ڕێگەی ئەو 

 (Koshal، 2011. )یەتی بەو کەرەستەیە ببەخشێتکە توێژەر مەبەست ،مانایەی
 

 : ئەنجام و گفتوگۆ
 شیعردا لە روونیی دهەنگدانەوەی میکانیزمی بەرگری ڕ
بەڵکو هەموو ئەو الیەن و ە نییە، خنی مرۆڤ ساد هەوە، ناوروونشیكاریی دهی وت ڕهڕوانگەی  لە
پڕۆسەی دەرکەوتە ئەدەبی و رییان بەسەر گێڕ ان هەیە، کەناخی مرۆڤدا بوونی کە لە ،ەهەندانەیڕ

 کە لە ،خنە شاراوەیەی هن لە پەیامی نائاگایی ئەو ناوبریتی دا هەیە و ئەدەب و هونەریشەکانهونەری
کە شیعر  ،هزرڤانانی ئەم بوارە پێیان وایە. یاخود هونەرمەندەوە بەکردە دەکرێن ،ڕێگەی ئەدیب
دەهێنێت، بۆ  بەکاری روونیی دهمیکانیزمێکی بەرگری  ك وهکە شاعیر  ،ڕێگەیەکەکەرەستە و 

بکات، کە لە بەکردەکردنیان تووشی بەربەست و  دەربازانە خۆی لەو فشارە ناوەکیئەوەی 
ی بئافرێنێت، چونکە یئەنجامی ئەو کردارەشدا شاعیر دەتوانێت داهێنانی شیعر لە. دژایەتی دەبنەوە

ڕێگەی  یانە و لەیشێوەیەکی نائاگای خنی خۆی، بە هناو یەکانییشاعیر بەپێی بارودۆخە شاراوەی
 یيئەدەب کانیکە بەرهەمە ،کەواتە دەتوانین بڵێین. دەکات خنی خۆی هشیعرەوە گوزارشت لە ناو

کە وا لە شاعیر دەکات بەرەو  ،هەر ئەم بارودۆخەشەشاعیر و  یروون دهوەستن بە الیەنی ێپ
ینین شاعیر لەو بەرهەمەیدا هەربۆیەش دەب (711: 7102ە، مەالزاد) .کردەی داهێنان هەنگاو بنێت

کێک لەو میکانیزمانەش یەبەکار هێناوە،  روونیی دهبەرگری ێک میکانیزمی ڵکۆمە( چیایەکانی من)
مرۆڤ کە  ،یە بریتییە لەوەیروون دهە ایەنی باسە ئەو میکانیزمە بەرگری، ش"چەپاندن" بریتییە لە
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ەشدا هەندێک ەدەستیان بهێنێت، بەاڵم لەگەڵ ئەمکە هەوڵدەدات ب ،یای هەیەلو خو خواستزۆر 
، بۆیە نرێن دادهاغ و قەدەغەکراو بە یاس  وه نگییه رهه فهیەتی و کۆمەاڵ ڕوانگەی یا لەو خول خواست

لەم چوارچێوەیەدا . دەکات یەکانکۆمەاڵیەت یاسا الدانیسنوور تێرکردنیان مرۆڤ تووشی لە
کە کات و  ،انە بچەپێنین، تا ئەو کاتەیخواستئەو  روونیی دهمیکانیزمی بەرگری  ك وه ،ناچارین

 ،ە چەپێندراوانەخواستزۆر جاریش هەیە ئەو . کرێت تێریان بکەیننا ،شوێنی گونجاو دەڕەخسێت
 :دەڵێت شاعیر ئەم مەبەستە بۆ (044: 7107عوسمان، ) .دەمێننەوە مرۆڤکۆتایی ژیان لەگەڵ  تا

 (٢٦: 7107هەندرێن، ) "لێ ناتوانم بۆت بنووسمەوە. ە بۆتگوتنی ترم زۆر"
ە بە ڕوونی باس لەو جۆرە میکانیزمەر زۆر کە نووس ،بدەین، دەبینین ئەگەر سەرنجی ئەم دێڕە

 بەرگرییەک ك وه ،بۆیە .ناتوانێت شتی تری بۆ بنووسێتەوە کە ،بەوەی ە دەکاتیروون دهە رگریبە
کە نووسەر قسەی زۆرتری  ،لە خودی دێڕەکەدا دیارە. چەپێنێتناچارە بی "ئەو"شارەکانی ف بۆ

ناچارە بیان   بۆیه ،بێژێتناتوانێت   كه ،یەهە ییکولتوور بۆ گوتن، لێ لەبەر ئەوەی ڕێگری ەماو
ەڕووی مۆرک و سیما ی لیکە کۆمەڵگەی کورد ،پێی وایە  (7107)، هەروەک چۆن میران چەپێنێت

جۆر لە مەعریفە لەقاڵب دراوە، ئەوانیش مەعریفەی ڕەمەکی و ئایینیین، دوو  ەوە، بەئێتنیکییەکانی
ەشێوەیەکی توند لەگەڵ بەوە هەیە و ییکە کاریگەرییەکی زۆریان بەسەر کۆمەڵگەی کورد

 یەکان لەکردە کۆمەاڵیەت لەکە  ،ری کولتووری کۆمەڵگە تێکەڵ بوونە، ئەمەش وادەکاتدیاردەکانی ت
 :لە دێڕێکی تریشدا دەڵێتسەرباری ئەمەش  .ڵکراو نەبنووووی کۆمەاڵیەتییەوە قەبڕ
 "هەقیقەت: یە کە قەت ناگوترێتلێ تشتێک هە. دێڕیک دەنووسمەوە و رامانێکی تر لە یاد دەکەم"

 (7107:١١هەندرێن، )
کە نووسەر  ،ئەو هەقیقەتەی  واته .ێت، بۆخۆی ئاماژەیەکە بۆ چەپاندندا وشەی قەت ناگوترشلێرە

بۆیە  .خود هەر لۆمەکردنێکی تری بکاتەوەیا ،ییلەوانەیە تووشی لۆمەی کۆمەاڵیەت ،دەیەوێت بیڵێت
هەمان  ، کەچی لەن، لێ ناگوترێتبیانڵێم کە گەرەکە ،هەیەشتی زۆرترم  :زۆر ڕاشکاوانە دەڵێت

کە  ،پێی وایە( ٢١١٤) یلی سیوه لەم ڕوانگەیەشەوە. هەقیقەتن لە خودی خۆیدا گوتنانە ئەو ،کاتیشدا
خراوە و قسەکردنیش لەبارەی خۆشەویستییەوە لە کۆمەڵگە امەڵگەیەکی دکۆ ،ییکۆمەڵگەی کورد

کە  ،وارە، چونکە لەو کۆمەڵگەیانەدا کەمتر بوار بەوە دەدرێتخراوەکاندا، کارێکی سەخت و دژاد
لە گوزارشتکردن لە بۆیە ناچارە . ەکانی بکاتهەستە سۆزداری خۆ گوزارشت لەوتاک ڕاستە

کە هێمای  ،دالە دێڕێکی ترلەگەڵ ئەوەشدا شاعیر . ڕێگەیەکی تر بگرێتەبەر ،ەکانیهەستە سۆزداری
 :دەڵێت چەپاندنی پێوەدیارە

 .(٠٦ :7107هەندرێن، ) "تۆ بە چاوتروکانێک ناودێر دەکەم، چیت بۆ بگێڕمەوە؟ من کە"
کە ئەو لە دۆخی  ،كات ده بەوەاشکاوانە ئاماژە ڕ، دەبینین شاعیر زۆر ئەگەر سەرەنج بدەین

انگت بکەم، ئەدی چیت تر ب ێنم و بە ناوێکیکە ناتوانم ناوت ب :چەپاندن دایە، چونکە بۆخۆی دەڵێت
بۆخۆی  ،کە لە خەیاڵی شاعیر دایە ،؟ بێگومان نەتوانین لە ناوهێنانی ئەو کەسەیبۆ باس بکەم
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چونکە کۆمەڵگەی  .ناوەکە دایە و ناچارە بیچەپێنێت کە بەربەست لە گۆکردنی ،ئاماژەیەکە بەوەی
ەکان ڕەگیان کۆمەاڵیەتی وەندییەێشێوەی پ ،تییە و بەدرێژایی مێژووی، کۆمەڵگەیەکی نەرییکورد

جۆرە  کە لەو ،هەروەک هێگڵ پێی وایە. یدا داکوتاوەیتەی کۆمەڵگەی کوردبەناو جەس
بیرکردنەوەی جیاوازن، ناچارن مل بۆ نەریتە  کە هەڵگری جۆرێک لە ،و تاک  سته دهکۆمەڵگەیانەدا 

 (47: 7112هەندرێن، ) .باوەکانی ناو کۆمەڵگە کەچ بکەن
کە  ،چەپاندن، دۆخێکە ئەوکاتە بەکاردێت یروونی دهکە میکانیزمی بەرگری  ،ین بڵێننکەواتە دەتوا

ی و ئایدیاڵییەوە، پەسەند نین و ناتواندرێت تێربکردرێن، یڕووی کولتوور ئەو خواستانەی لە
 .مرۆڤ ناچار دەبێت بە چەپاندنی، تا کات و دەرفەتێکی لەبار دەڕەخسێت بۆ تێرکردنیان

بەکاری هێناوە بریتییە لە  کە شاعیر ،انەیروونی دهە تر لەو میاکنیزمە بەرگری یەکێکی
 ،ێکیە ئەو کاتە بەکاردەهێنرێت، کە کارروون ده  یهرگر بهئەم جۆرە میکانیزمە  ."هێنانەوەپاساو"

ە جا بۆ ئەوەی مرۆڤ لەو نیگەرانی .ییدواتر دەبێتە هۆی نیگەران ،دەدرێت یاخود ڕەفتارێک ئەنجام
 بە وایی هڕکە  ،مەبەستی ئەوەی بە ش مه ئه. بهێنێتەوە اوڕزگاری ببێت، هەوڵدەدات هەندێ پاس

کە مرۆڤ  ،ەیبارودۆخپەردەپۆشکردنی ئەو  ،ێکی تربە واتا. یاخود ڕەفتارەکەی بدات ،کارەکەی
ە ودابوونەوەی دەبێتوی کەسێک، کە جی؛ دەستبەرداربوون لە خۆشەویست نموونهبۆ  .ئەنجامی داوە

انەی کەم اک کەمێک ئەو نیگەرانیتی، جا بۆ ئەوەی یکردن بە نیگەرانهۆی ئازاردان و هەست
ئەو کەسە لەگەڵم نەدەگونجا،  :کە بڵێت ،ئەوە بەکاردێنێت ك وهبکاتەوە، هەوڵدەدات هەندێ پاساوی 
 :وەک ئەوەی کە شاعیر دەڵێت (42: 7101: شاملۆ) ،دات... جوان نەبوو، ڕەفتاری نائاسایی بوو

 (٠٧: 7107هەندرێن، ) "بکەم، دەبێ فەرامۆشت بکەم لتا ژیان دی"
ی روونی دهکەسەکە لەیاد بکات، وەک میکانیزمێکی بەرگری  ،شاعیر بۆ ئەوەی هەوڵبدات ،لێرەدا

بکات، جا بۆ ئەوەی بتوانێت ژیان  کە ناتوانێت بە ئاسایی ژیان بەڕێ ،پاساوی ئەوە دەهێنێتەوە
لە قۆناغی  کە کەسەکە لەیاد بکات، چونکە هەرچەند ،پاساوی ئەوە بهێنێتەوە  هناچار ،دیل بکات

بوونە بەشێوەی ست پێوهئێستادا ئەو  ە بە کەسێکی ترەوە، ئەوا لەست پێوهڕابردوو، کە ژیانی 
دۆخێکی لەم چەشنە دەبێتە هۆی لەبارچووە، بۆیە هەبوونی ( روونیی دهنەک )کردەیی 

 تی یهکە کەس ،پێی وایە شێوازێک لە ژیان (٢١٠١)هەروەک قەزاز . روونیی دهستبوونی فشاری درو
ستە بکاتەوە، لە ڕابردوودا خۆی لەگەڵ گونجاندووە، بەاڵم لە ئێستادا ناتوانێت ئەم هەستە بەرجە

وستبوونی ە دەکات، کە ئەمەش دەبێتە هۆی دراستڕاستەیەکی نوێ ئاڕئەوا مرۆڤ بەرەو ئا
 جا بۆ. کەوهەستی ڕابردوو و هەنو یتە نێوان ملمالنێ وهتووواتە مرۆڤ کە .روونیی دهەکی یپەشێوی

یە، مرۆڤ هەڵدەستێت بە بەکارهێنانی میکانیزمێکی بەرگری روون دهدەربازبوون لەم فشارە 
 :بۆ ئەم مەبەستەش شاعیر دەڵێت  .، بۆ ئەوەی خۆی لەو فشارانە دەرباز بکاتروونیی ده

 (١٠: 7107هەندرێن، ) "تۆ هی من نیت، بۆیە لە بەیادهێنانەوەت ناگەم"
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ڵی ئەوە دەدات پاساو بەوە وکە شاعیر هە ،ن بۆ بەدەردەکەوێتدێڕەدا ئەوەما ملە سەرنجدانی ئە
کەچی هەر لە دێڕی کە ئەو هی خۆی نییە، بۆیە ناتوانێت بەیاد خۆی بهێنێتەوە،  ،بهێنێتەوە

ەکانی ئەو ییادەوەری ،کە لە کاتی ڕێکردن بە شەقامەکاندا ،سەرەوەتردا ئاماژە بەوە دەکات
کە  ،کە ئەم میکانیزمە کاتێک بەکاردەهێندرێت ،وایەپێی ( ٢١٠١)هەروەک قەزار  .دەدوێنێت

ڕووداوەکان بە خواستی کەسەکە ڕوونەدەن، بۆیەش کەسەکە بۆ کەمکردنەوەی فشارەکانی خۆی 
 ێکی ترداڕدێها لە هەروە .یەروون دهە ێنانی ئەم جۆرە میکانیزمە بەرگریبەکاره هەڵدەستێ بە

 :دەڵێت
 (١٠ :7107هەندرێن، ) "ی یادەوەریی دەدوێنمهەنووکە بە شەقامەکانەوە دەڕۆم و چیا"

 ینەهێنانەوەسەرباری ئەوەی پاساوی بەیادکە شاعیر  ،بینین دهئەگەر دیقەتی ئەو دێڕە بدەین 
کردنی ا بۆ سووکیکە شاعیر تەن ،هێناوەتەوە، بەاڵم خودی ئەو دێڕەی سەرەوە ئەوە دەسەڵمێنێت

 روونیی دهبەرگری  ێكی، هەوڵدەدات وەک میکانیزمکە نائاگایی فشاری بۆ دەهێنن ،انەیئەو نیگەرانی
 .ئەم پاساوە بهێنێتەوە

مرۆڤ، لە  ینیتوان نهبریتییە لە دۆخی پاساوهێنانەوە،  روونیی دهشایەنی باسە، میکانیزمی بەرگری 
یەکانی بەدەستهێنانی روون دهکە فشارە  ،جا بۆ ئەوەی. بە هەندێک خواست گەیشتننەپێڕاست دە

 ،پاساو بە هەندێ شت بهێنێتەوە روونیی دهوەک فێڵێکی  ،بکاتەوە، ناچارە بەوەی ئەم خواستە کەم
 .کە ئەگەرن لە دەسپێڕاگەیشتنی

مەبەست  کە ،یشی بەکارهێناوە"دانەپاڵ" روونیی دهسەرباری ئەمانەش شاعیر میکانیزمی بەرگری 
مەبەستی ئەوەی  بەکەسێکی تر، دەداتە پاڵ  ئەدگارمرۆڤ هەندێ  ،یزمە ئەوەیەکانجۆرە می م له

 ،زانێت ی دهیرێن نه  خۆیدا به  له  كه ،انەیدگار ئهمرۆڤ ئەو  واتە .ەکانی کەم بکاتەوەروونی دهفشارە 
 (740: 7102مەالزادە، ) .تاوانباری دەکات دگارە ئهڵ کەسێکی ترەوە و بە هەبوونی ئەو دەداتە پا

 :هەروەک دەڵێت
یادەوەری من تۆی . ەرەو کەسێکی تر وەردەگێڕیو تۆش رووخسارت ب وەئەوەتا من دەتنووسمە"

 .(٣٣ :7107هەندرێن، ) "و تۆش ئاگات لە بێخەوی من نییە خۆشدەوێ
یادکردنی نێوان لەکە شاعیر لە  ،دەردەکەوێت مانئەوە بۆ ،ەی سەرەوەڕبە سەرەنجدان بۆ ئەم دێ

شتنی یار بێبەشە، ئەوا کە لە دەستپێڕاگەی ،دوو یار بەشتێکی نەخوازراو دەزانێت، جا لەبەر ئەوەی
، نییە و نازانێت شاعیر /م ئهیانەی ئەو ئاگای لەو شەونخوونی و بێدارکە  ،یار بەوە تاوانبار دەکات

مەحکوم  ی كه ره دڵبهنەوە بەیار، ئەوا بۆیە بۆ دووبارە گەیشت. ڵتەنگەکە ئەو چەندە لە دووری ئەو د
ندی  پێوهتی سیخۆشەو"، چونکە م وی ئه دووری و بێخهکە بێباکە لە ئاست  ،دەکات بەوە

فانتازیا لە نەک هەر  ،ەدا الیەنی بەرامبەرییند پێوهکەسێکی ترەوە و وادەخوازێ لەو  بە تاکەکەسێکە
یەدا ندی پێوهو دوور لە کەسی یەکەم ئامادەیی هەبێت، بەڵکو پێویستە ئامادەیی کردەیی هەبێت لەو 
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 ".نەی واقیعییەکی جووتجەمسەرییاندی پێوهوە بکاتە یەکی تاکجەمسەرییەندی پێوهیەکە لە ندی پێوهو 
 :شاعیر لە دێڕێکی تردا دەڵێت (74: 7114سوەیلی، )

 (٢١ :7107هەندرێن، ) "تۆش لێگەڕێ بوونم بەردەوام بێ من هەبوونت دەنووسمەوە،: بمبیستە"
ی "بوون"ێگەی بەردەوامی ڕ ،کە بوونی یار لە خەیاڵیدا ،شان دەداتێشاعیر ئەوە پ دێڕەشدا لەم

وەک  ،شاعیر. بوونی لێنەگرێت ی ڕێگهکە  ،سەخت کردووە، بۆیە یار بەوە مەحکوم دەکات
لە  ،ەکانی بەردەوام بوونکە ئۆباڵی ڕێگری ،هەوڵی ئەوە دەدات ،روونیی دهی یمیکانیزمێکی بەرگر

 :دەڵێت فرۆمک یرلەم بارەوە ئە .بکات وانباریتابخاتە ئەستۆی یار و بەوە  ،ی خۆی"بوون"
خۆشەویستی هێزێکی کاریگەرە لە مرۆڤدا، هێزێکە ئەو دیوارانە دەبڕێت، کە مرۆڤ لە هاوڕێکانی "

جیادەکاتەوە، هێزێکە لەگەڵ کەسانی دیکەدا یەکی دەخات، خۆشەویستی وای لێدەکات بەسەر 
 ".دەدات خۆی بێت، تەواوەتی خۆی بپارێزێتێی پێڕۆشەگیری زاڵ بێت، لەگەڵ ئەوەشدا هەستی گ

 : لە دێڕێکی تردا دەڵێت (.١٢: ٢١١٧ فڕۆم،)
هەندرێن، ) "تۆش بێباکانە دەمخوێنیتەوە. دەبێکانە بێکۆتاییەکانەوە نقووم وچاوتر ناودەنگم بە"

7107: ٤١) 
میکانیزمێکی بەرگری  ك وهیەکانی دوور لەیار، ئەوا کردنەوەی نیگەرانلێرەشدا شاعیر بۆ کەم

 /ئەو کە ،بێباکە لە ئاست ئەو هاوار و چاوترووکانانەیکە  ،یار بەوە تاوانبار دەکات روونیی ده
وکان و وخوێنێتەوە لە چاوتریبێباکانە دەئەو بەردا بەران بۆ یاری دەکات، کەچی لە شاعير

 ندی پێوهکە خۆشەویستی  ،پێی وایە( ٢١١٤)وەیلی یلەم ڕووەوە س .تاتێناگ گۆکردنەکانی ئەم
ز و خۆشەویستی یەکتردا وەفاداربن، ناکرێت بەر سۆنهە نێوان دوو کەسە، کە هەردووال لە

 ،انەوباکبوونی یەکێک لەم دوئاستی، چونکە بێ یەکێکیان وەفادر و ئەویتریان بێباک بێت لە
 .خۆشەویستی لە ڕەوتی دووالیەنەوە دەگۆڕدرێت بۆ خۆشەویستی تاک الیەن

کە  ،انەییروون دهە رگریلەو جۆرە میکانیزمە بە ،ترە بەکورتی دەتوانین بێژین، کە دانەپاڵ یەکێکی
کە ئەو ئاکار و ڕەفتارانەی بۆخۆی پێی پەسەند نین،  ،مەبستی ئەوەی مرۆڤ بەکاری دەهێنێت، بە

 .بیداتە پاڵ کەسێکی تر و بەو ئاکار و ڕەفتارانە تۆمەتباری بکات
ری کە شاعیر لە شیعرەکانیدا بەکا ،"گواستنەوە" دیکە بریتییە لە روونیی دهمیاکنیزمێکی بەرگری 

ناتواندرێت  "ئەو"ەکانی خواستزۆر جار  کە ،هێناوە، ئەم جۆرە میکانیزمەش بریتییە لەوەی
کۆسپی بۆ  "منی بااڵ"ەکانی چونکە ڕێگری( ئاماژەمان پێدابوو لە پێشووتریشدا ك وههەر)تێربکرێت، 

ردوو ئەو هە کە بتوانێت ،کەچارەیە دۆزینەوەی ڕێگه "من"ەشدا ئەرکی دروست دەکات، لەو نێوەند
 ،ێکی ترخواستە بۆ خواستبۆیە هەڵدەستێت بە گواستنەوەی ئەو  ؛ە لە یەککاتدا ڕازی بکاتخواست

: 7107عوسمان، ) .بێت "منی بااڵ"کەمتر جێگەی نیگەرانی  و "ئەو"زامەندبوونی جێگەی ڕە کە
 :هەروەک شاعیر دەڵێت (040
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ەڕ، دەبیتە گیایێک لە بۆنی چیایەکی تۆ ئێستا لە نێو لێوەکان، لەناو وشەکانمدا دەبییە تامێکی ت"
 (٠ :7107هەندرێن، ) "ئاوارە

ەوە، قەرەبووی ماچی یار بکاتەوە، چونکە وشەکانی ی ڕێگهەدا هەوڵدەدات لە ڕلەم دێ ،شاعیر
ازیکردنی ڕبۆ  "من"کە  ،یە ئاماژەمان بەوە داوەروون دهیە ە بەرگرمیکانیزمهەروەک لەو جۆرە 

بتوانێت ئەو فشارانە کەم تا  ،بەدوای ڕێگەیەکی تردا دەگەڕێت "اڵمنی با"و  "ئەو"ەکانی خواست
 .ن خەیاڵی ماچی یار بەدەست بهێنێتکە بە نووسی ،بۆیە شاعیریش هەوڵی ئەوە دەدات .بکاتەوە

ڕەنگبێت هۆکاری ئەمەش  .کە بە یارەکەی بچوێنێت ،گواستنەوەی ئۆبژەی یار بۆ خەیاڵێک ەوات
ەڵگەی کورد بێت، چونکە کۆمەڵگەی کورد کۆمەڵگەیەکی خێڵەکییە بوونی ئەو هزرە خێڵەکییەی کۆم

جا لەبەر ئەوەی  (24: 7114قەرەداخی، ) .و تاکەکانی کۆمەڵگە بەتوندی وابەستەن بە یاسای خێڵ
 بە شتێکی نەشیاو و دوور لە کۆمەڵگەیەکی خێڵەکییە، ئەوا هەمیشە خۆشەویستی کوردکۆمەڵگەی 

ڕوانگەی  ی لەیخۆشەویست ندی پێوهجا ئەگەر  (000: 7114کەریم، ) .یاسای خێڵ داندراوە
 ،بێت، ئەوا ماچی یار تابۆیەکی گەورەترە، هەربۆیە ڕەنگبێت شاعیر کۆمەڵگەوە شتێکی نەخوازراو

، بۆ کەمکردنەوەی فشارەکانی ماچی یار بە وشە بەرجەستە روونیی دهمیکانیزمێکی بەرگری  ك وه
 :لە دێڕێکی تریشدا دەڵێت .بکات

 (٠٧ :7107هەندرێن، ) "لە هەر کوێیەک بیت، منیش وەک پەیڤێک دەتبینم تۆش"
ێک نیگار تابلۆ ك وهیار  ،بەهەمان شێوەی دێڕەکەی سەرەوە، شاعیر دەیەوێت لە ڕێگەی وشەوە

کە شاعیر بتوانێت یارەکەی تێدا ببینێتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا  ،بکات و وشەکانی ببن بەو نیگارەی
کە جۆرێک میکانیزمی  ،شاعیر هەوڵی ئەوەی داوە ،بدەین دەبینینئەگەر سەرەنجی دێڕەکە 

  بهوست بکات، هەرچەند یار لێیەوە دووریش بێت، بەاڵم هەر دەتوانێت ودر روونیی دهبەرگری 
  :لە دێڕێکی تریشدا دەڵێت . وه اتهر وێنا بك دڵبه ،كانی یڤه په

 (٣٧ :7107هەندرێن، ) "ەزێتەوەژی مەمکەکانتم لەزماندا ددەچم مورەبای هەنار دەخۆم، چێ"
خواردنی مورەبا لە جێگەی تامی مەمکی یار دابنێت، تا  ،دێڕەشدا شاعیر هەوڵی ئەوەی داوە ملە

ە خواستو  "ئەو"ە چێژخوازەکانی خواست ،یروونی دهمیکانیزمێکی بەرگری  ك وه ،بتوانێت
 .ش ڕازی بکات"منی بااڵ"ئایدیاڵییەکانی 

ئەوکاتە بەکاردێت، کە مرۆڤ نەتوانێت  روونیی دهیکانیزمێکی بەرگری م ك وه ،کەواتە گواستنەوە
خۆی  روونیی دهبکات، جا بۆ ئەوەی هاوسەنگی  شێوەیەکی ڕاستەوخۆ تێر خواستەکانی بە

ئۆبژەی بەر فشارەکانی تێرکردنی ئەم خواستە بەدەست بهێنێت، هەڵدەستێت بە گۆڕینی ن ههلە
 .سەرەکی، بۆ ئۆبژەیەکی تر

 کە ئەوەش ،"گەڕانەوە"بریتییە لە  ،لەو جۆرە میکانیزمانەی شاعیر بەکاریهێناوە تر یەکێکی
ی گەڕانەوەی بۆ ئەو خواستکە مرۆڤ  ، یه هروونی ده  یهرگر بهجۆرە میکانیزمە  لێی ئەومەبەست 

قۆناغی پێشووتری  اتەو .قۆناغە ڕابردووانەی هەیە، کە تێیدا ئارامتربووە لەو قۆناغەی ئێستا
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: 7101شاملۆ، ) .کە بەو شێوازەی ئێستا تووشی دڵەڕاوکێ و پەشیمانبوونی نەکردبووەوە ،تەمەنی
42) 

گە هۆکارێکی سەرەکی بێت بۆ ە، ڕەنروونی ده  هرگری بهئەم جۆرە میکانیزمە  :بڵێیندەتوانین 
تووکێک لە شیعر بئافرێنێت، چونکە پەڕ ەنجام وای لێکردبێتئکە سەر ،وسەربەخشین بە نوهاملئی

ن لە یتیدا شیعرەکان بر ڕتووكه پهبێت، ئەوا لەو  ر شیعر لەالی شاعیران خەیاڵێکی ئافرێندراوئەگە
دا یلە ڕۆژگاری خەباتی شۆڕشگێڕی شاعیرزموونی شیعری  ئهکە خودی  ،خودی ئەو حەقیقەتانە

ا تازینجا لە هەمیشەیی گەڕانەوەی ئەو فە .ئەزموونیکردوون و لە فەنتازیای نائاگاییدا ماونەتەوە
و  ییشگێڕشۆڕەسەردەمێک لە . بەرهەم هاتبێتبۆ ئاگایی، تابلۆیەک لە شیعری پێچەپێندراوانەوە 

لە کارلێککردن لەگەڵ  ،بۆ گەلێکی ژێردەستە و بەردەوامی شاعیر بەرزانەخەباتکردنێکی سەر
م قۆناغە ی گەڕانەوەی بۆ ئەخواستکە دووبارە  ،ەنگە هۆکارێکی سەرەکی بێتڕشتی واڵت، سرو
  هرگری بهڕوونی هەست بەم میکانیزمە ئەوا زۆر بەتووکە بخوێنێتەوە ئەم پەڕ ئەگەر خوێنەر. تهەبێ

زۆر بە ئاشکرایی ئەم دۆخە گوزارشتا یە دەکات، بەاڵم سەرباری ئەوەش لە هەندێ روون ده
 :ونە دەڵێتوبۆ نم. دەردەخات

یایەکی ژێر کازیوەیەکی سدا سەفەری مەفرەزەیەکی ئااڵو بە بناری چرئەوە منم لە خەونێکی قو"
 (٧ :7107هەندرێن، ) "تەوەنایێمەوە کە ناوەکەیم بەیاد زامدار دەگەڕێ

یەکانی گەڕانەوە بۆ یە نائاگایخواستکە  ،وون دەبێتەوەڕەنجدان بۆ ئەم دێڕە، ئەوەمان بۆ لە سەر
منم لە ئەوە " ك وهی هەندێ وشە و ئاماژە ەنگدەداتەوە، چونکەڕلەالی نووسەر  ،قۆناغی پێشووتر

کە نائاگایی لە دۆخی کارابووندایە، چونکە هەروەک  ،ئەوە دەردەخات "تاد ...سداخەونێکی قور
 .خەونەوە دووبارە دەبنەوە ی ڕێگهە اوەکانی ناو نائاگایی لرکە زۆربەی زۆری چەپێند ،ئاشکرایە

 رۆیدفشدا روونشیكاریی دهبەگشتی و لەنێو  روونشیكاریی دهبۆیە لە  (77: 7114دۆنسێڵ، )
کە لە ڕێگەی خەونەکانەوە  ،بە خەون داوە و پێی وابووە یبەتایبەتی، گرینگییەکی ئێکجار گەورە

کە لەو سەفەرەدا  ،لێرەشدا خەون بینین بە سەفەرێک. دەتوانین ئاشنای بارودۆخی کەسەکان ببین
 ،ندبوو ژیانی لەگەڵ دەگوزەرا مانێك رده سه نووسەر بارودۆخی سەردەمی پێشمەرگایەتی، کە

ناوەکەیم بەیاد " ك وهوشەکانی  ش مه ئهسەرباری . ەبارودۆخنێو ئەو   وه یهێنێته دووبارە ده
ی نائاگایی، چونکە دەروونشیکارەکان لەو بارودۆخش بۆخۆی ئاماژەیەکە بۆ ئەوە "ناهێتەوە

 .یەکان لە کاتی خەون بینیندا لێڵ و ناڕوون دەکەنینائاگایکە زۆر جار بارودۆخە  ،باوەڕەدان
 :هەوروەها لە شوێنێکی تردا دەڵێت

هەندرێن، ) "گەرەکمە بۆ چرکە ساتێک لە دایکببمەوە و ئەوسا لەناو ئەو جەنگەدا ڕاسێمەوە"
7107 :٣٣) 

ی گەڕانەوەی یی، بە بەکارهێنانی ئاواتخوازروونی دهمیکنیزمێکی بەرگری  ك وه ،لەم دێڕەشدا شاعیر
دیارە بە ئاشکرا  ك وهنی خۆی کەم بکاتەوە، چونکە یەکاروون دههەوڵی ئەوەدەدات فشارە  ،تەمەن
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کە  ،ۆژگارەیڕتەمەنێک لەو  وبارە بە لەدایکبوونەوە،کە دەیەوێت دو ،گوزارشت لەوە دەکات
، لە کە پێشووتر هەیبوو ،یەییئەو ئاسوودەی ك وهتا ،بیگەڕێنێتەوە ،تێدا کردووە یشۆڕەشگێری

ی کە ئەو ویستانەی کە لە قۆناغی پێشووتر ،پێی وایە فرۆیدلەم بارەیەوە  .بکاتەوە وێنایئێستادا 
هەمیشە دەمێننەوە و بەردەوام لە نائاگایی مرۆڤدا لەشێوەی هێما  ،تەمەن تێرنەکراون، لەناو ناچن

کەم  ،مرۆڤ روونی دهکە فشاری ویستەکان لەسەر  ،خۆیان دەردەخەن، ئەویش بەو هیوایەی
ێت، بۆ کەمکردنەوەی فشارە شاعیر دەیەو لێرەشدا (71: 7112عەبدولڕەحیم، ) .ببێتەوە
 روونیی دهگری وەک میکانیزمێکی بەر ،اغی پێشووترەکانی خۆی، ویستی گەڕانەوە بۆ قۆندروونی

 .بەکار بهێنێت
بەراورد لەگەڵ ئەو قۆناغەی  کە مرۆڤ بە ،ی، ئەو دۆخەیەیمیکانیزمی بەرگر ك وه ،گەڕانەوە

جا بۆ ئەوەی بتوانێت ئارامی  .و ئارامتر بووەژیانی پێخۆشتر ئێستای، قۆناغی پێشووتری 
خواستەکانی قۆناغی  ،روونیی دهمیکانیزمێکی بەرگری  ك وهپێشووتری بەدەستبهێنێتەوە، 
 .بکاتەوە ییشێوەکان دەیەوێت بەکردە پێشووتری تەمەن بەشێوەیەک لە

 
 :ەنجامئدەر

ریان دا بەکالە ژیانی ڕۆژانەیمرۆڤ  کە ،ن لە کۆمەڵێک ڕێسا، بریتیروونیی دهمیکانیزمی بەرگری 
 ،ستی ئەوەیەمەب ەوە سەرچاوە دەگرن، بەیانە لە نائاگاییروونی دهیە ەرگر، ئەو میکانیزمە بدەهێنێت

لەم . بەدەست بهێنێت روونیی دههاوسەنگی ەکان یو سۆزدار روونیی دهفشارە  ر نبه هه کە لە
یانە لە روون دهە ە بەرگرییکانیزمکە زۆرجار ئەو م ،بارەیەوەش دەروونشیکارەکان پێیان وایە

ەوە، هەموو بەرهەمێکی روونشیكاریی دهشێوەی شیعر خۆیان دەنوێنن، چونکە لە ڕوانگەی 
لەم نێوەندەشدا لە ڕوانگەی . دێتە ئاراوە تایبەت روونیی دهێکی بارودۆخلەچوارچێوەی  ،ییئەدەب

ارێکی ترە، کە شاعیر لە ی، کەرەستە و هۆکیشیعر وەک ژانرێکی ئەدەب ؛یەوەیروونشیكار ده
تە بەدینەهاتووەکانی سابەر خونلەهە روونیی دهوەک میکانیزمێکی بەرگری  ،دەربڕینە شیعرییەکاندا

لە  روونیی دهکە میکانیزمی بەرگری لەم توێژینەوەیەدا ئەوە دەردەکەوێت، . بەکاری دەهێنێت
دەربڕینە شاعیر لە . تەوەوەداڕەنگی "ایەکانی منچی"کۆشیعری ی ڕتووك پهشێوەی شیعر لە 

بەکارهێناوە، بەو مەبەستەی کە خۆی لە  روونیی دهەکانیدا، کۆمەڵێک میکانیزمی بەرگری یشیعری
دەرباز  ،یان هەیەکە لە نائاگایی شاعیردا بوون ،فشارەکانی ویستە چەپێندراوەکان و ئەو ویستانەی

خولیا بچەپێنێت، ڕەنگبێت  کە هەندێ حەز و ،کدا هەوڵی ئەوەی داوەێشاعیر لە چەند دێڕ. بکات
لەگەڵ ئەوەشدا شاعیر هەوڵی . انەی جڤاک بێتی و یاسا کۆمەاڵیەتییئەوەش بەهۆی ئەو ڕێگر

ی، هەڵبستێت یبەشێوەی دەربڕینی شیعر روونیی دهوەک میکانیزمێکی بەرگری کە  ،داوە یئەوەش
خۆی فشارەکانی ی بە دانەپاڵی هەندێ ئاکار، بە کەسێک و بەو ئاکارەش لۆمەی بکات، بۆ ئەوە

 .ناخی کەم بکاتەوە
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لەم  .انەی شاعیر بەکاری هێناوە، بریتییە لە گەڕانەوەروونی دهە تر لەو میکانیزمە بەرگریی یەکێک
انی پێشووتری ی، بەرجەستەی قۆناغەکیجۆرە میکانیزمەدا شاعیر ویستوویەتی بە دەربڕینی شیعر

شیعر  ی ڕێگهلە قۆناغی پێشووتردا هەیبووە، لە  کە ،بتوانێت ئەو ئارامییەی ک وهتەمەن بکاتەوە، تا
وەک میکانیزمێکی  ،گواستنەوە. ئاواتی بۆ بخوازێت و بەم کردارەشی ئارامی ناخ بەدەست بهێنێت

مەبەستی کەمکردنەوەی  کە شاعیر بە ،یانەیروون ده، یەکێکی ترە لەو فێڵە روونیی دهبەرگری 
ی، کە هەڵساوە یهێنانی چەند دەربڕینێکی شیعرکاری بەکاری هێناوە، ئەویش بە بەفشارەکانی ناخ

بە گواستنەوەی هەندێ بابەت، بە بابەتێکی تر، چونکە وا دەردەکەوێت کە بابەتی یەکەم ڕەنگبێت 
بەر خۆیدا، هەڵساوە بە ن هلەه روونیی دهوست ببێت، بۆیە وەک فێڵێکی لە گەیشتن پێی دربەربەست 

 .تنەوەی بابەتەکە بە بابەتێکی ترگواس
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