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 خواجــە )شــمس الدیــن محمــد( حافــزی شــیرازی، نــارساو بــە لســان الغیــب 

)1325_1388ز( یەكێكــە لــە دەنگــە هــەرە دیارەكانــی شــیعری عیرفانــی و 

ســۆفیگەری و ئەوینــی الهوتــی لــە نێــو ئەدەبیاتــی فارســی و رۆژهەاڵتــی 

ناویــن و تەنانــەت جیهانیشــدا، كــە چەندیــن وێنــەو چەمــك و دەســتەواژە 

ــە  ــییەوە. ب ــی فارس ــیعری عیرفان ــو ش ــتووەتە نێ ــازەی خس ــتی ت و گوزارش

داهێنانــە جوانەكانــی، دەكرێــت بــە هونەرمەنــدی نەخــش و نیگارســازیی 

خانەقــای شــیعری عیرفانــی و ســوفیزمی فارســی دابرنێــت، كــە )ســەنایی( 

ــەعدی( و   ــا( و )س ــت و )مەوالن ــۆ داڕش ــان ب ــد، بنەمای ــار( و...هت و )عەتت

ــە  ــە و پای ــەو پل ــی. ب ــەر هەڵچن ــان لەس ــە، دیواری ــاعیری دیك ــن ش چەندی

ــز  ــگای رێ ــەردەوام جێ ــووە، ب ــە هەیب ــتییەی ك ــی و زانس ــی و وێژەی روح

ــەر و  ــال موزەف ــایانی ئ ــی پاش ــەك و بەتایبەت ــوو الی ــتی هەم و خۆشەویس

ــووە. تەیمــووری ب

ــەك  ــەزەل و ژمارەی ــە 500 غ ــر ل ــیعرییە و پ ــی ش ــاوەن دیوانێك ــز خ  حاف

ــی  ــدام(ی هاوڕێ ــەد گوڵەن ــە )محەم ــت، ك ــە خۆدەگرێ ــە ل ــەو چوارین چام

ــەندی  ــت و دڵپەس ــە خۆشەویس ــەم دیوان ــەوە. ئ ــۆی كۆكردووەت ــۆی ب خ

كۆمەڵــی عاریفــان و شــاعیران و ئەدیبــان و ئەدەبدۆســتان بــووە. هەمیشــە 

و خانەقــاكان  تەكیــە  و  مزگــەوت  و  كۆبوونەوەكانــی حوجــرە  و  كــۆڕ 

و دەربــار و دیوەخانــی دەســەاڵتداران و  دانیشــتنە ئەدەبییەكانــی پــێ 

ــە ســاڵی  ــۆ یەكــەم جــار ل ــە ب ــەم دیوان ــەوە. ئ ــێ رازاوەت ــراوە و پ گــەرم ك

1791 لەالیــەن پیاوێكــی بیانــی بــە نــاوی )ئــاب جــان(ەوە، لــە )كەلكەتــە( 

بــە سەرپەرشــتی )ئەبــو تالیــب خــان( كــە ئەدیبێكــی هنــدی بــوو، چــاپ 

كــراوە. لەئەمڕۆشــدا، ســااڵنە دامــودەزگا چاپەمەنــی و باڵوكارەكانــی ئێــران، 

ــش  ــی و نەخ ــارە و خۆشنووس ــە قەب ــاوازەوە ل ــی جی ــن دیزاین ــە چەندی ب

ونیــگاردا چاپــی دەكەنــەوە و دەیخەنــەوە بــەر دیــدی شــەیدایانی حافــز. لە 

رەفــەدا هاوشــانی قورئانــی پیــرۆز لــە زۆربــەی مااڵنــی ئێرانیــدا دەبیرنێــت. 

تەنانــەت هێنــدە پیــرۆز تەماشــای كــراوە، كــە خەڵكــی بــۆ دڵنیابــوون لــە 

ــەوەی شــتێكی  ــۆ دۆزین ــان ب ــگ، ی ــی گرین ــی كار و پرۆژەیەك جێبەجێكردن

لــەم  هــەر  پێگرتووەتــەوە.  فاڵــی  و  بــەر  بردووەتــە  پەنــای  نادیــاردا، 

ســۆنگەوە بــە )فاڵنامــەی حافز(یــش نــارساوە. ئەمــەش چەندیــن حیكایەتــی 

ســەیر و سەرنجڕاكێشــی بــەدوادا هاتــووە. یەكێــك لــە حیكایەتــەكان بــەم 

جۆرەیــە: رۆژێــك كەریــم خانــی زەنــد ســەردانی مــەزاری حافــز دەكات. بــە 

ــەك  ــەو هێرشــەی ماوەی ــی ئ ــۆ ئاكام ــەوە ب ــك بگرێت ــت فاڵێ ــی دەزانێ هەل

بــە خەیاڵیــدا دێــت و دەچێــت، كــە مەبەســتی بــوو، بــۆ ســەر یەكێــك لــە 

شــارەكانی دەوروبــەر ئەنجامــی بــدات. بــەاڵم دوودڵــی و دوڕنگــی بەرۆكــی 

ــڕە  ــەم دێ ــەدەدا، تاكــو دیوانەكــەی كــردەوە و ســەرەتای غەزەلەكــە ب بەرن

ــدەكات: دەســت پێ

      ساقی بە نور بـــــــادە بر افروز جام ما
     مگرب بگو كە كار جهان شد بە كام ما

ــە روشــنایی شــەراب هەڵبكــە بەرداخــی ئێمــە... ــڕ ب ــە: مەیگێ     وات

بەزمســاز بچــڕە كــە كاری جیهــان بەگوێــرەی بەختــی ئێمــە بــوو.

     دەگێڕنــەوە كــە كەریــم خــان لــەو دووودڵییــە رزگاری دەبێــت، و 

ــر  ــە ژێ ــەو شــارە بخات ــی ئ ــە ئاســانی توان ــك زۆر ب ــد رۆژێ ــاش چەن پ

ركێفــی خۆیــەوە. شــاعیری هەســت ناســكی كوردیــش، بێســارانی 

ــی  ــەی و داوای فاڵ ــز و فاڵنامەك ــەر حاف ــە ب ــا دەبات ــۆرە پەن ــەم ج ب

ــزای  ــەوە، ن ــی رۆشــن دەبێت ــە دڵ ــەو فاڵ ــەوەی ب ــاش ئ ــێ دەكات، پ ل

ــۆ دەكات: ب
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حافز باجەتی شاخ نەباتت   

                   بە نوشیدەی نۆش جورعەی مەماتت

بە تەمای گوڵگەشت سەیر موسەلاڵت      

                   بە ئاو روكناباد سەرچەشمەی حەیات

بە لسان الغیب سینەی پڕ جە دوڕ        

                   ســــینەی پڕ جە دوڕ بەحر مەعنا پوڕ

فاڵێ وەسفولحال باوەرە پەرێم            

                   موناسب بە حاڵ جەستەی خەستەی وێم

حافز تۆ كە فاڵ پەرێم ئاوەردی           

                   موناسب بە حاڵ دڵ رۆشن كەردی

هەر شەو جە ئاسمان قەبرت پڕ نوور     

                   بۆ  دیـــــدەی بەد جە شاخ نەباتت 

ــان و  ــی رۆژهەاڵتناس ــگای بایەخ ــژە جێ ــز لەمێ ــیعرەكانی حاف ــۆ ش دوور ب

ــەوە  ــی )1749_1832ز( خوێندن ــەی ئەڵامن ــووە. گۆت ــی ب ــنبیرانی بیان رۆش

و لێكدانــەوەی لەســەر ئەنجــام داوە، تاكــو خوێنەرانــی ئەڵامنــی بــێ 

ــە  ــی خەیاڵ ــی و جوان ــیعرەكان و نهێن ــژی ش ــام و چێ ــە ت ــن ل ــەش نەب ب

بەرفراوانەكــەی حافــز. نیچــە و ئینگڵــس پەســنیان كــردووە و تاگــوور 

ــۆ 30  ــوە و ســەردانی ئارامگاكــەی كــردووە. ب ــەو زانی ــی ئ ــە قوتاب خــۆی ب

ــرین  ــل( باش ــراوە. خاتوو)گرترودی ــە ك ــدوو تەرجووم ــی زین زمان

لەالیــەن  كــردووە.  بــۆ  ئینگلیــزی  زمانــی  وەرگێڕانــی 

د.ئیرباهیــم ئەمینــەوە تەرجوومــەی عەرەبیــش كــراوە. 

ســەبارەت بــە رۆشــنبیرانی كــورد، شــاعیران و عاریفــان و 

خوێنەوارانــی كوردزمــان، وێــڕای هاوڕەگــەزی، بــەو پێیەی 

ــژە  ــە مێ ــە، ل ــارس بوون ــێی ف ــژوو  هاوس ــی مێ ــە درێژای ب

ــیعرەكانی  ــە ش ــی ب ــە تایبەت ــین، ب ــی فارس ــنای ئەدەبیات ئاش

حافــز و داهێنانــە هونەرییەكانــی زۆر سەرســام بوونــە، بۆیــە ئــەم 

سەرســامییە كاری تێكــردوون و الی ژمارەیــەك لــە شــاعیرە مەزنەكانــی 

كــورد مایــەی هەوێــن و رسوشــی داهێنانــی شــیعری بــووە. مــەال و فەقــێ 

و قوتابیانــی حوجــرەكان و قوتابخانــە ئایینییەكانــی كوردســتان لــە پــاڵ وانــە 

ئایینییەكانــدا، كــە بــە گشــتی بــە زمانــی عەرەبــی بوونــە، هــاوكات لەگــەڵ 

چەنــد شــاعیرێكی دیكــە وەكو شــێخ ســەعدی، خەریكــی راڤــە و لێكدانەوە 

ــد  ــە. هەروەهــا شــێخ و  ســۆفی و موری ــی شــیعرەكانی  بوون و لەبەركردن

لی
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و پیرانــی تەریقــەت لــە تەكیــە و خانەقاكانــدا زەمزەمەیــان  پــێ كــردووە. 

شــاعیرانیش كــە لــەو دوو توێــژەوە هەڵدەقــوواڵن زیاتــر بایەخیــان پــێ داوە 

ــە دووتوێــی دیوانەكانیانــدا رەنگــی  و رسوشــیان لێوەرگرتــووە و ئەمــەش ل

ــیوەتەوە،  ــەر نووس ــتەكیان لەس ــوار خش ــتەكی و چ ــج خش ــەوە. پێن داوەت

یــان تێهەڵكێشــیان كــردووە، زۆرجاریــش واتــاو چەمــك و وێنــە و فیگــەر و 

گوزارشــتیان لــێ وەرگرتــووە. هێنــدە حافزیــان ال مــەزن بــووە، هــەر كاتــێ 

ویســتبێتیان شــاعیرێتی و پلــەی شــاعیرێتی  خۆیــان یــان شــاعیرێكی دیكــە  

دەربخــەن و هەڵســەنگێنن، لێكچــوون و بەراووردیــان لەگــەڵ حافــزدا  

ــت: ــری دەڵێ ــەالی جزی ــردووە. وەك م ك

        ژ حافز قوتبێ شیرازی )مەال( فەهم ئەر بكی رازی

        ب ئاوازێ  نەی و سازێ  ببێ بەر چــەرخێ پەروازێ 

)مەحوی(ش بە ناحەزانی دەڵێ:

        بڵێ بە ئەهلی حەسەد )مەحویا( وەكو )حافز)

        قبول خاگر لگف ســــــــخن خدا داد اســـــت

حاجی قادری كۆیی دەڵێت:

     ) نالی(ی و خاكی بەبە )حاجی( و كۆیە بە مەسەل

       هەروەكو )حافز( و شیرازە )كەلیم( و هــەمەدان

 مــەال رەنجووریــش لــە نامــە شــیعرییەكدا بــۆ وەلــی دێوانــەی دۆســت و 

هاورێــی خــۆی بــەم جــۆرە پەســنی دەكات:
) سەعدی( سوخەن دان بەحر مەعانی

)حافز( شیراز )سائب( سانی

ــان و  ــای شــاعیرێتی خۆی ــە و توان ــەم شــاعیرانە پل ــن چــۆن ئ   وەك دەبینی

ئەوانــی دی بــە بــەراوورد لەگــەڵ حافــزدا دەخەنــە روو؟ بــێ گومــان ئەمــە 

نیشــانەی ئوســتادی حافــزە، الی شــاعیرانی كــورد.

    لــەو شــاعیرە كوردانــەی كــە دیوانەكەیانیــان جێــگای وێنەدانــەوەی 

غەزەلەكانــی حافــز بــووە، دەتوانیــن  ئامــاژە بــۆ چەنــد كەســێكیان بكەیــن 

لەوانــەش: )مــەالی جزیــری، ســامل، ئەحمــەدی كــۆر، مەحــوی،  مــەال 

رەنجــووری زەنگنــە: پێنــج خشــتەكییەك بــە زاراوی ســۆرانی ئــەم هەوڵــەش 

ــان،  ــەی باب ــاعیرانی دیك ــی و ش ــش نال ــە پێ ــە دەكەوێت ــە چونك زۆر گرینگ

ــاری،  ــێخ رەزا، ن ــدی، ش ــزووری ئامێ ــری م ــی، میه ــن بریفكان ــێخ نورالدی ش

حاجــی قــادری كۆیــی، گروســی ، وەداعــی: شــاعیریكی كالســیكی كرمانجــی 
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وەســامن:  مــەال  هەیــە،  تێهەڵكێشــی  پێنــج  قانیــع:  ئەســیری،  ژوورو، 

ــان، ئیاممــی، ئەفخەمــی، حیشــمەت: شــاعیرێكی  ــی باب كوچكــەی چوارەم

نەنــارساو، و...هتــد(. هەروەهــا كەشكۆڵنووســانی كــورد بایەخێكــی باشــیان 

بــە كۆكردنــەوە و نووســینەوەی شــیعرەكانی حافــز داوە، كە لەســەر شــێوەی 

بەیــاز لــە كەشــكۆڵدا تۆماریــان كــردووە. لێــرەدا دەتوانیــن نــاوی هەنــدێ 

لــەو كەشــكۆاڵنە بنووســین كــە مامۆســتا محەمــەد عەلــی قەرەداغــی 

ــكۆالنەش:  ــەو كەش ــاندوون، ل ــی ناس ــە خوێنەران ــدا ب ــی خۆی ــە كتێبەكان ل

مــوراد،  حاجــی  كەشــكۆڵی  ژوورو،  كرمانجــی  شــیعری  كەشــكۆڵێكی   (

ــا حەمــزە، مــەال عەبدوڵــال مەریوانــی، محەمــەد مەســیحا، جزیــری،   مەوالن

عەبدولقــادر، مــەال ئەحمــەدی دەككــە، ســەید محەمــەد(. هەروەهــا 

ــۆ  ــتێكیان ب ــتێكدا لیس ــە هەڵبەس ــورد، ل ــاعیرێكی ك ــد ش ــەوێ  چەن لێرەول

ــە  ــەوەر، ل ــی من ــرزا خەلیل ــە می ــۆ منوون ــەوە. ب ــاعیران كردووەت ــاوی ش ن

دەفتەرێكــدا كــە لیســتی نــاوی 37 شــاعیری كــورد و فــارس ریــز دەكات و 

ــز دەكات: ــاوی حاف ــە ن ــاژە ب ــەو جــۆرە ئام ب

) زەن شــا(ی ئێــران )مــەال ئەحمــەد كــور(   )شــێخ ســەعدی( شــیراز )حافــز( 

مەشــهور یــان حاجــی برایمــی شــاتری كــە شــاعیرێكی دەوروبــەری كفرییە

ــو  ــتاون، بەڵك ــدەوە رانەوەس ــا بەوەن ــورد تەنه ــنبیرانی ك ــاعیران و رۆش ش

لێرەولــەوێ كاری وەرگێــڕان و راڤــە و لێكدانــەوەی جیاوازیــان بــۆ كــردووە. 

ــی  ــانی )1237_؟ كۆچــی( راڤەیەك ــە كرماش ــی وەك موشــفیق زەنگن یەكێك

لەســەر نووســیوە كــە جێــگای پەســەندی رۆشــنبیرانی ئــەو ســەردەمە بووە. 

ــاعیرێكی  ــە ش ــی )1902_1996ز( ك ــی حەقیق ــتا عەباس ــا مامۆس هەروەه

ــەی  ــە دیوانەك ــك ل ــەزەل وەك گوڵبژێرێ ــتانە )100( غ ــی كوردس رۆژهەاڵت

ــی  ــەر زمان ــۆ س ــڕاوە ب ــیعرەوە وەرگێ ــە ش ــەونم( ب ــاوی )ش ــە  ن ــزی ب حاف

ــی تێهەڵكێــش كــردووە و  كــوردی. مامۆســتا د.ئەمیــن موتابچــی 36 غەزەل

ــەك  ــرە( ی ــلێامن چی ــووس )س ــردووە. رۆژنامەن ــی ك ــدا چاپ ــە نامیلكەیەك ل

یــەك لــە شــیعرەكانی وەردەگێــڕا و لــە وەرزنامــەی گزینــگ چاپــی ســوید و 

هەروەهــا لــە ســایدەكەی خــۆی بــاڵوی دەكــردەوە. نــارسی حیســامی كاری 

وەرگێڕانــی لەســەر كــردووە. مامۆســتا محەمــەد محەمــەد ئەمیــن )ســاری( 

87 غەزەلــی وەك گوڵبژێرێكــی لــێ وەرگێــڕاوە و بــاڵوی كردووەتــوە. بــەاڵم 

یەكێــك لــە هەوڵــە باشــەكان، كارە نایابەكــەی مامۆســتای بەهەشــتی 

ــۆ  ــەی ب ــی هەمەالیەن ــەك راڤەیەك ــا رادەی ــە ت ــوو ك ــی ب ــرەم عەنەب ئەك

بەشــێكی هــەرە زۆری دیوانەكــە كــرددووە، و لــە ســێ بــەرگ دا بــە 

نــاوی )مەحرەمــی راز( بــاڵوی كردووەتــەوە، كــە مەخابــن مــەرگ 

ــكات. شــایانی باســە  ــەواو ب ــە ت ــەو پرَۆژەی ــەدا ئ ــەودای ن م

چــی لــە رابــردوو و چــی لــە ئەمــڕۆدا ریســالە ئەدەبــی و 

عیرفانییــەكان لــە راڤــەی شــیعردا بــە منوونــەی شــیعریی 

بــۆ  كــراوە.  تێــدا  بەڵگەكاریــی  و  رازاوەتــەوە  حافــز 

ــی  ــەدی ئەربیل ــوڕی  محەم ــی ك ــەال جەرجیس ــە م منوون

ــەدا كــە راڤــەی غەزەلێكــی  ــی  ریســالەی فەتحیی ــە دووتوێ ل

پشتڕاســتكردنەوە  و  كــردن  بــۆ دەوڵەمەنــد  مــەالی جزیرییــە، 

و بەڵگــەكاری راوبۆچوونەكانــی، گەلــَێ دێــڕی لــە دیوانەكــەی حافــز 

هێناوەتــەوە. هەروەهــا لــە ژیانــی مۆدێڕنــی ئەمڕۆشــدا، بــە گشــتی حافــز 

پشــكی شــێری بەركەوتــووە، لــە توێژینــەوەی زانســتی و نامــەی ماســتەر و 

ــدا.  ــی بەراووردكاری ــە ئەدەب ــی ل ــە تایبەت ــدا، ب دوكتۆراكان

  لێــرەدا ئێمــە لــە چەنــد دێڕێكــدا ناتوانیــن جــێ پەنجــەی حافز لە شــیعری 

كالســیكی كوردیــدا دیــاری بكەیــن، چونكــە زۆر بەرفراوانــە، بۆیــە ویســتامن 
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تەنهــا لــە كاڵورۆژنــەی  غەزەلــی )اال یــا ایهــا الســاقی....( بــاس لــەو تیشــكە 

بكەیــن، كــە چووەتــە نێــو خەیاڵــی داهێنەرانــەی شــاعرانی كــوردەوە.

بەرلــەوەی بێینــە ســەر باســی وێنەدانــەوەی ئــەم غەزەلە،دەبێــت بڵێیــن: وە 

نەبێــت كــە تەنهــا شــاعیرانی كــورد بایەخیــان پــێ دابێــت، بەڵكــو شــاعیرانی 

خــودی فارســیش بەهرەیــان لــێ وەرگرتــووە. لەوانــە شــێخی نــاوداری 

ــی  ــی( رسوش ــی مانگ ــی )817_898 كۆچ ــا جام ــە مەوالن ــبەندی وات نەقش

ــێ وەردەگرێــت و دەڵێــت: شــیعرێكی ل

        شراب لعل باشد قوت جانها قوت دلها

        اال یا ایها الساقی ادـــر كأسا و ناولها

   لــە هاوچەرخەكانیشــدا، ئایەتوڵــاڵ خومەینــی كــە دیوانــە شــیعرێكی 

ــز  ــی حاف ــێ پێ ــدا ج ــە غەزەلەكانی ــك ل ــە یەكێ ــاموە. ل ــە جێ ــاش ب ــە پ ل

هەڵدەگرێــت و دەڵێــت:

   اال یا ایها الساقی برون بر حســــرت دلها

   كە جامت حل نماید یكسرە اسرار مشكلها

ــی  ــدی پیتەكان ــی ریزبەن ــە پێ ــڕە و ب ــەوت دێ ــز ح ــەی حاف ــەم غەزەل     ئ

ئەبجــەدی بــۆ ســەروا كــە دیوانەكــەی لەســەر رێكخــراوە، دەكەوێتــە 

ــری  ــەر بەح ــەكەی لەس ــەوە، و كێش ــی ))غەزەلیات((ەت ــە ش ــەرەتای ب س

ــن( و  ــن مفاعیل ــن مفاعیل ــن مفاعیل ــەواوە )مفاعیل ــتی ت ــی هەش هەزەج

ئەمــەش غەزەلەكەیــە:

اال یا ایها الساقی ادر كأســــا و ناولها                 

          كە عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشكلها

بە بوی نافە كاخر صبا زان گرە بگشاید           

          ز تاب جعد مشكینش چە خون افتاد در دلها

مرا در منزل جانان چە امن عیش چون هر دم      

               جــرس فریاد میدارد كە بر بندید محملها

شب تاریك و بیم مـوج و گردابی چنین هایل          

               كجا دانند حــــــــال ما سبكباران ساحلها

همە كارم ز خود كامی بە بد نامی كشید اخر       

              نهان كی ماند ان رازی كە زو سازند محفلها  

حچوری گر همی خواهی ازو غائب مشو حافڤ   

               متی ما تلق من تهوی دع الــدنیا و اهملها

خەمتــی الهــوری ) خاوەنــی لێكدانــەوەی عیرفانــی غەزەلیاتــی حافــز( 

ــد(  ــد: لوبەی ــەرەب )لبی ــەورەی ع ــاعیری گ ــی ش ــە ه ــڕە ب ــوە دێ ــەم نی ئ

ــە  ــنەیی( ك ــودی بۆس ــدی )س ــەد ئەفەن ــتا محەم ــەاڵم مامۆس ــت، ب دەزانێ

لێكدانەوەیەكــی زمانەوانــی و ئەدەبیانــەی توركــی بــۆ غەزەلەكانــی حافــز 

كــردووە، دەڵێــت: نیــوە دێــڕی یەكەمــی ئــەم غەزەلــە، هــی یەزیــدی كــوڕی 

ــووە: ــێوەیە ب ــەم ش ــدا ب ــە بنەڕت ــە )646_683ز( و ل ــەی ئەمەویی موعاوی

      انا السموم ما عندی بتریاق و ال راقی

     ادر كأســا و ناولها اال یا ایها الساقی

  بــە وتــەی موتەهــەری لــە موحازەرەكانــی خۆیــدا لەســەر حافــز: یەزیــد 

ــالم، وەك  ــی ئیس ــی ئایین ــاش هاتن ــە پ ــە ل ــە ك ــاعیری عەرەب ــن ش یەكەمی

شــاعیرانی ســەردەمی جاهیلــی شــیعری بەســەر مــەی و شــەراب و رابواردن 

و خۆشــی ئــەم دونیایــە هەڵــداوە و قســەی هەرزەیــی و الئەبالــی گوتــووە 

ــردووە و  ــە ك ــگوزەرانی گێتییان ــی و خۆش ــەی و گۆران ــۆڕی م ــە ك و روی ل

چەشــنی ئەپیكۆریســتەكان جەوهــەری بــوون و ژیانــی گەڕاندووەتــەوە بــۆ 

چێــژی جەســتەیی. بەمــەش یەزیــد بووەتــە خــاوەن رێچكەیەكــی تایبــەت 
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بــە خــۆی لــە شــیعری عەرەبیــدا كــە یەزیدگەریــی پــێ دەلێــن. ســەبارەت 

ــدەوە  ــە دیوانەكــەی یەزی ــە موتەهــەری زۆر بەڵگــەی شــیعری ل ــەم وتان ب

بــە دەســتەوە دەدات، كــە باســی ئێــرە نییــە. شــیاوی باســە یەزیــد دیوانــە 

ــتووە.  ــێ گەیش ــی پ ــی چاپ ــە رووناك ــاموە ك ــە جێ ــاش ب ــە پ ــیعرێكی ل ش

ســەبارەت بــەم تــاك دێــڕە )عەلالمــە قەزوینــی( و )دكتــۆر غەنــی( بــە هــی 

ــی  ــزی دیوان ــە پەراوێ ــەوی( ل ــتا )مین ــا مامۆس ــن. هەروەه ــدی نازان یەزی

حافــزدا نووســیویەتی: ئەمیــر خــورسەوی دەهلــەوی )لەســاڵی 725  كــۆچ 

مانگیــدا _ 1388زایینــی _ مــردووە و دەكاتــە ســاڵی لەدایــك بوونــی حافــز( 

ئــەم نیودێــڕەی لــە شــیعرێكی خۆیــدا هێناوەتــەوە، نیودێڕەكــەش ئەوەیــە 

ــری هاشــمییەوە لەســەرەوە  ــە ئێمــە لەســەر زاری مامۆســتا ســەید تاهی ك

دامانــە پــاڵ مەوالنــا جامــی. هەڵبەتــە هاشــمی هەمــووی غەزەلەكــەی لــە 

كتێبەكــەی خۆیــدا هێناوەتــەوە. بەهــەر حــاڵ هــی دەهلــەوی بێــت یــان 

ــەكااڵ  ــەوەی ی ــەوی ئ ــت، چونكــە مین ــە مەســەلەكە ناگۆڕێ ــچ ل جامــی هی

نەكردووەتــەوە كــە تــاك دێــڕە عەرەبییەكــە هــی خــودی دەهلەوییــە 

ــاك  ــە ت ــت، دوور نیی ــش بێ ــە ئەگــەر غەزەلەكــە هــی ئەوی ــا. كەوات ــان ن ی

دێــڕە عەرەبییەكــەی تێهەڵكێــش كردبێــت. هەروەهــا دكتــۆر )هــروی( لــە 

شــەرحەكەی خۆیــدا بــۆ دیوانەكــەی حافــز دەڵێــت: ئــەم تــاك دێــڕەم لــە 

دیوانــە چاپكراوەكــەی یەزیــددا بەرچــاو نەكەوتــووە، كــە هــەم شــیعرەكانی 

خــۆی و هــەم ئــەو شــیعرانەی دراونەتــە پاڵــی، لەخــۆی دەگرێــت. 

ــدە و  ــە هــی یەزی ــاوە ك ــەڵ ئەوەشــدا هــەر وا ب ــەاڵم لەگ ب

منوونــە بــۆ ئەمــەش:

    ئەهلــی شــیرازی پاســاوی بــۆ ئــەم تێهەڵكێشــەی  

حافــز هێناوەتــەوە، بــە پارچــە شــیعرێك كــە زیاتــر بۆنــی 

ــەر  ــە س ــوا دەخات ــۆڕەی فت ــت لەوگ ــێ دێ ــەر ل مەزهەبگ

زاری حافــز و دەڵێــت:

خواجە حافز را شبی دیدم بە خواب     

              گفتم ای در دانش بی هـــمال

از چە بستی بر خود این شعر یزید       

              با وجود این همە فچل و كمال

گفت واقف نیستی زین مســــــئلە            

              مال كافر هست بر مۆمن حالل

ــەو  ــەی ئ ــم: ئ ــت، گوت ــدا دی ــە خەون ــزم ل ــە حاف ــەوێك خواج ــە: ))ش وات
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كەســەی لــە زانســتدا بــێ هاوتــای، لەبــەر چــی ئــەم شــیعرەی یەزیــدت لــە 

خــۆ بەســتووە، بــەو هەمــوو فــەزڵ و كەمالــەوە كــە تــۆ هەتــە. گوتــی: لــەم 

پرســە تێناگەیــت كــە مــاڵ و ســامانی بێبــاوەڕان بــۆ بــاوەڕداران حەاڵڵــە.))

     لــە الیەكــی دیكــەوە ))كاتبــی نەیشــابووری(( ئــەم قســەیە رەت 

دەكاتــەوە و بــە شــێوازێكی دیكــە رەخنــەی لــە حافــز گرتــووە و دەڵێــت:

عجب در حیرتم از خواجە حافز     

            بە نوعی كش خرد زان عاجز اید

چە حكمت دید در شعر یزید او     

            كە در دیوان نخست از وی سراید

اگر چە مال كافر بر مسلمان        

           حالل است و در او قیلی نشـــاید

ولی از شیر عیبی بس عزیم است   

           كـــە لقمە از دهان ســـــگ رباید

ــی  ــە هــزر لێ ــك ك ــە جۆرێ ــز، ب ــە خواجــە حاف ــە: ))ســەرم ســوڕماوە ل وات

دۆش دادەمێنــێ، چــی حیكمەتێكــی بینــی لــە شــیعری یەزیــددا، كــە 

ــامانی  ــی س ــەر چ ــەوە. ئەگ ــەوەوە دەهۆنێت ــەرەتا ل ــدا، س ــە دیوانەكەی ل

بێبــاوەڕان بــۆ موســڵامن حەاڵڵە...بــەاڵم بــۆ شــیر زۆر شــوورەییە كــە پــاروو 

ــێ...((  ــەگ بڕفێن ــی س ــە دەم ل

دەڕواننــە  مەزهەبگەرییــەوە  رووانگــەی  لــە  ئەمانــە  ئاشــكرایە  وەك   

زانســتییەوە. و  ئەدەبــی  رووانگەیەكــی  لــە  تــا  مەســەلەكە. 

   بــەاڵم هــەر لــە ســۆنگەی ئــەم تــاك دێــڕە شــیعرەوە، هەنــدێ لە توێــژەران 

لــەو بــاوەڕەدان كــە حافــز لــە شــیعردا خەریكــی یەزیدگــەری بــووە، نــەك 

ــەر  ــت  لەس ــی. دوا ش ــی الهوت ــی و ئەوین ــی روحان ــۆفیگەری و جیهان س

ئــەم پرســە كــە حــەز دەكــەم ئامــاژەی پــێ بكــەم، ئەوەیــە كــە ئــەم تــاك 

دێــڕە ئەگــەر هــی یەزیدیــش نەبێــت، هــی لوبەیدیــش نییــە وەك الهــوری 

دەڵێــت. چونكــە مــن بــە خــۆم سەرتاســەری دیوانــی لوبەیــدم پشــكنی، بــە 

هیــچ جــۆرێ بەرچــاوم نەكــەوت.

غەزەلەكــە  وێنەدانــەوەی  و  دەنگدانــەوە  ســەر  دەچینــە  لێــرەوە   

لــەالی شــاعیرانی كــورد. باســەكەمان وە نەبێــت كــە توێژینــەوە یــان 

ــای  ــر بییلۆگرافی ــو زیات ــت، بەڵك ــی بێ ــتی ئەكادیم ــی زانس لێكۆڵینەوەیەك

ــی  ــر كارێك ــورد و زیات ــەرانی ك ــاعیران و نووس ــە الی ش ــە ل ــەم غەزەلەی ئ

وی
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ــەك  ــە الی ژمارەی ــەم غەزەل ــەی ئ ــەوە و زایەڵ ئینســكلۆپیدیاییە. دەنگدان

شــاعری كــورد دەبیرنێــت. ئێمــە لێــرەدا بەپێــی ریزبەنــدی مێژوویــی 

ئاماژەیــان پێدەكەیــن، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی باســەكە زۆر درێــژ نەبێتــەوە، 

هــەوڵ دەدەیــن تەنهــا كۆپلەكانــی ســەرەتا و كۆتایــی بخەینەبەرچــاو. 

ــە  ــە ل ــەم زایەڵ ــە یەك ــری )1567_1640ز(، رەنگ ــەد جزی ــێخ ئەحم   * ش

ــان  ــر لەوم ــەی كۆن ــە منوون ــت، چونك ــاو بكەوێ ــری بەرچ ــەالی جزی الی م

ــە. مــەالی جزیــری چوارخشــتەكییەكی لەســەر نووســیوە  لەبەردەســتدا نیی

كــە ژمارەیــان هەشــت چوارخشــتەكییە و بــەم شــێوەیە دەســت پێــدەكات:

نەوایا موتریب و چەنگێ فەغان ئاڤێتە خـەرچەنگێ

وەرە ساقی هەتا كەنگێ نەشۆیین دل ژ ڤێ ژەنگێ

حەیاتا دل مەیا باقی بنووشـــــین دا ب موشــــتاق

 اال یا ایعا الســـــــاقی ادر كأســـــــا و ناولــــــها

ــی  ــتووە. ئەوان ــتەكی دارش ــوار خش ــەم، دوو چ ــڕی یەك ــەر دێ ــەال لەس م

دیكــەی لەســەر نیودێــڕی دووەم دارشــتووە. دێــڕی یەكــەم یــەك ســەروایان 

ــی  ــە، كەچ ــوو هەی ــەرواوە پش ــان س ــە هەم ــدا ب ــە ناوەڕاستیش ــە و ل هەی

نیودێــڕی ســێیەم لەســەر پشــووی نیودێــڕی چــوارەم، ســەروای بــۆ دانــاوە 

و پشووەكەشــی هەمــان ســەروای هەیــە. دەتوانیــن بڵێیــن مــەال، فۆڕمێكــی 

ــدێ دێڕیشــدا  ــە هەن ــە شــیعرەكە بەخشــیوە و ل ــی موزاییكــی ب زۆر جوان

هەســت دەكەیــن پەیڤەكانــی حافــزی تەرجوومــە كــردووە. بــە گشــتی لــە 

ــی  ــڕی ســێیەمی بەزمان ــدا دێ چوارخشــتەكیی ســێیەم و چــوارەم و پێنجەم

فارســی دارشــتووە و ســەرواكانیان لەســەر پشــووی ناوەڕاســتی دێــڕی 

چــوارەم دانــاوە كــە هــی حافــزە وتێهەڵكێشــی كــردووە. دێــڕی ســێیەمی لــە 

چوارخشــتەكی كۆتاییــدا بــە زمانــی عەرەبــی دارشــتووە. بەمجــۆرە كارێكــی 

رەنگیــن بەرهەمهێنــاوە كــە چێژێكــی زۆر بــە خوێنــەر دەبەخشــێت. 

ســەبارەت بــە نــاوەڕۆك هەمــان ئــەو بۆچوونــە جیاوازانــەی لەســەرە 

كــە حافــز دەگرێتــەوە. هەنــدێ پێیــان وایــە واتایەكــی ئەوینــی مەجــازی 

هەیــە و ئــەو چەمــك و گوزارشــتانەی بــەكاری هێنــاون، هیــچ نهێنییەكــی 

تێــدا نییــە و ســیمبوڵ و ئاماژەیەكــی مەعنــەوی لەخۆناگرن.بــەاڵم وەك 

ــی  ــا خەریك ــەك تەنه ــەال ن ــە م ــكرایە، ك ــە ئاش ــەری دیوانەك ــە سەرتاس ل

ــووە وەك زات،  ــی ب ــەوف و عیرفان ــی تەس ــركاری و تیۆرییەكان ــا و فێ بەه

بەڵكــو تەنانــەت ویســتوویەتی عیرفــان بكاتــە بەرنامــە و كولتــووری 

ــی  ــن كاركردن ــن بڵێ ــی دەوروبەریشــی. وەك بەڵگــە دەتوانی ــەی ژیان رۆژان

جزیــری لــە ســەبكی عێراقــی و كاریگەرییــە تایبەتییەكەشــی 

بــە دوو نوێنــەری خــاوەن دەنگــی ئــەم ســەبكە، واتــە 

ــی  ــەبكی عێراق ــەرەكی س ــی س ــەعدی و بابەت ــز و س حاف

ریــزی  دەخاتــە  جزیــری  عیرفانــە،  و  تەســەوف  كــە 

ــتومڕی  ــارەوە مش ــەو ب ــە ل ــەوە. بۆی ــۆفی و عاریفەكان س

زۆر هەڵناگــرێ.                  *گەروســی )1596_؟ز( 

ــەردەمی  ــە س ــان، ل ــی گۆرانزم ــاعیرە دیارەكان ــە ش ــە ل یەكێك

شاعەباســی گــەورە و هەڵوخانــی والــی كوردســتان )ســنە(، ژیانــی 

ئــەو هاوكاتــە بــە ســەرەتاكانی ســەدەی یانزەهەمــی كۆچــی مانگــی. 

ــی  ــووە. هۆنراوەیەك ــك ب ــە دای ــۆ 1597ز ل ــەری ســاڵی 1596 ب ــە دەوروب ل

)ملمــع( تێهەڵكێشــی لەســەر غەزەلەكــەی حافــز هەیــە. مامۆســتا )محــی 

الدیــن صاڵحــی( دەڵێــت: لــە پەرتووكخانــەی بنەماڵــەی ئێمــەدا، ئــەو 

ــەرە.  ــە 1699ز( لەس ــەر ب ــی )بەرامب ــی مانگ ــەرواری 1113 كۆچ ــیعرە ب ش

ــدەكات: ــت پێ ــۆرە دەس ــیعرەكە بەمج ــی ش ــڕی یەكەم دێ
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جە عشق و دەرد دورینان ورونم سۆچیا و گریا

اال یا ایها الســـــــــــــــاقی ادر كأسا و ناولها

لە كۆتایششدا دەڵێت:

))گڕوسی(( ئارەزوویش هەن ئەگەر ئێد بوو موراد و دڵ

متی ما تلق من تهــــــوی دع الـــــدنیا و اهملـــــــها

ــیعری  ــەی ش ــیعرە دەگمەنان ــەو ش ــە ل ــیعرە یەكێك ــەم ش ــە ئ ــایانی باس  ش

گۆرانــی )هەورامــی( كــە لەســەر كێشــی عــەرووزی عەرەبــی هۆنراوەتــەوە، 

چونكــە شــیعری گۆرانــی بەدرێژایــی مێــژوو لەســەر كێشــی پەنجــە )كێشــی 

خۆماڵــی كــە دەبڕگەییــە( هۆنراوەتــەوە. هــەر لــە ئەدەبیاتــی یارســان 

و شــیعرەكانی مــەالی مەرێشــان و داســتانە شــیعرییەكان و شــانامەی 

كــوردی تاكــو دوا نوێنــەری هــەرە دیاریــان مەولــەوی لەســەر ئــەو كێشــە 

رۆیشــتوون. جگــە لــە چەنــد شــاعیرێك نەبــێ كــە شــیعریان لەســەر كێشــی 

ــە  ــكرایە ك ــەش ئاش ــە دەگمەن ــەم حاڵەت ــیوە. ئ ــی نووس ــەرووزی عەرەب ع

ــە  ــكات، ل ــار ب ــاعیر ناچ ــردووە، ش ــیعرەدا وای ك ــەم ش ــكردن ل تێهەڵكێش

ــدات. كێشــی عــەرووز ال ب

*شــێخ ئەحمــەدی كــۆر )1833( ز پێنــج خشــتەكییەكی لەســەر نووســیوە و 

بــەم جــۆرە دەســت پێــدەكات:

شەو و رۆژ بێ قەرارم ئەز لە عیشقی رۆویی نەو گولها

دەكەم تەی چۆڵ و بەید و بەڕ بە ناڵین  شیبهی بولبولها

لە قەیدی زوڵفی تۆ ئەیمەن نییە مەجنون و عاقلها

اال یا ایها الساقی ادر كأسا و ناولها

 كە عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشكلها

 لە كۆتایشدا دەڵێت:

ئەال ئەی ) ئەحمەدی كوری( زەلیل و خەستە تەن عاجز

لە داخ و حەســرەتی جانان مەلول و مات و گەردن كز

دڵت چون خــــانەی زەنبوور عەقـــــاریبان لەسەر ناچز

حچوری گر همی خواهی ازو غائب مـــــــشو حـــــــافز

متی ما تلق من تهــــوی دع الــــــدنیا و اهـــــــملها

  وەك دەبینیــن ئەحمــەدی كــۆر، بــۆ ریكخســتنی ســەرواكان ناچــار بــووە 

لــە ســەروا  كوردییەكانیشــدا نیشــانەی كــۆی فارســی بــەكار بهێنێــت. 

ــە  ــیعرەكە ل ــەوە ش ــە رووی ناوەرۆك ــە، ل ــگای باس ــەوەی جێ ــا ئ هەروەه

ئایینــی  تــەواو  واتایەكــی  و  كەوتووەتــەوە  دوور  عیرفانییەكــەی  واتــا 

پێدەبەخشــێت، كــە    شــاعیر لــە كۆپلەكانــی دیكــەدا بــە رووونــی نەعتــی 

دەكات.  )د.خ(  پێغەمبــەر 

*ســامل )1800_1866ز( كــە یەكێكــە لــە شــاعیرەكانی ســێ كوچكــەی بابــان 

ــارساوە،  ــورد ن ــز(ی ك ــە )حاف ــە و ب ــە ئەدەبیی ــەو بزاوت ــی ئ و دامەزرێنەران

ئــەم غەزەلــەی تێهەڵكێــش كــردووە كــە لەســەرەتاوە دەڵێــت:

بەدەل كەین با بە نەشئەی مەی غوباری میحنەتی دونیا

اال یا ایها الســــــــــــاقی ادر كأســــــــــــــا و ناولـــها

لە كۆتایشدا دەڵێت:

ویساڵی دڵبەری )سالم( موعەزەم تر لە هەر مەگلەب

متی ما تلق من تهوی دع الـــــــدنیا و اهــــــــملها

  كاركــردن لەســەر شــیعری حافــز و ئــەم غەزەلــە، ئــەوە دەگەیێنــێ،  

نوێنەرانــی شــیعری بزاوتــی بابــان كــە زاراوەی كرمانجــی خواروویــان كــرد 

بــە زمانــی نووســین و ئەدەبیــات و پاشــر زمانــی دەســەاڵت و باڵوكردنــەوە 

و پرِۆگرامــی خوێنــدن و...هتــد، لەگــەڵ ئــەو نوێگەرییــەدا نەیاتوانیــوە لــە 
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ــەوان و  ــدا هاوســەردەمی ئ ــە كاتێك ــن. ل ــاز ب ــز دەرب ــر كاریگــەری حاف ژێ

ــز  ــیعری حاف ــە ش ــەودای ل ــوو م ــژ ب ــی لەمێ ــیعری فارس ــر، ش ــێ دوات كەم

ــازاد نزیــك بووبوونــەوە. ــە شــیعری ئ و ئــەو ســەبكە وەرگرتبــوو. ئــەوان ل

ــكدا  ــەڕ و ناس ــی ت ــە غەزەلێك ــی )1816_1897ز(، ل ــادری كۆی ــی ق *حاج

رسوشــی لــە حافــز وەرگرتــووە و لــە ناوەڕاســتی دێــڕەكان بــە دواوە، 

ئوســتادانە غەزەلەكــەی تێهەڵكێــش كــردووە و زۆریــش شــاعیرانە واتاكانــی 

ــت: ــەرەتادا دەڵێ ــە س ــدووە. ل ــدا گونجان ــەڵ یەك لەگ

دەخیلت بم وەرە ســــــــــاقی )ادر كأسا و ناولها(

غەم و غوسسەی دڵم كەم بوو )ولی افتاد مشكلها(

لە دوا دێڕیشدا دەڵێت:

ئەگەر موخلیسی عیشقی )) ازو غائب مشو حافز))

كە حاجی بۆ ســــەفەر بڕوا ))دع الدنیا و امهلها))

  لەتەكانــی حاجــی لــە نیوەدێڕەكانــی یەكەم و ســێیەم و نیوەدێــڕی چوارەم 

و پێنجــەم و شەشــەم تارادەیــەك وەرگێڕانــی وشــەكانی دەقــە فارســییەكە. 

كــردووە،  كاری  وەرگێــڕ،  وەك  دێڕانــەدا  لــەم  حاجــی  دەبینیــن  وەك 

ئەمــەش دەچێتــە هەوڵێكــی بچووكــی هونــەری وەرگێــڕان لــە ئەدەبیاتــی 

ــە  ــەوە ل ــادی بگەڕێت ــای قوب ــۆ خان ــەرەتاكەی ب ــە دەشــێت س ــدا، ك كوردی

هۆنینــەوەی خــورسە و شــیرینەكەی خۆیــدا، جــێ پێــی نیزامــی گەنجــەوی 

ــارە  ــە الی شــاعیرانی گۆرانــی بــە روونــی دی هەڵگرتــووە. ئەمــە ل

لــە دارشــتنەوەی داســتانە كۆنەكانــی وەكو رۆســتەم و زۆراب 

و ...هتــد. بەهەمــان شــێوەی دیوانەكــەی مــەالی جزیــری 

ــەی  ــە دیوانەك ــیوە، ل ــەر نووس ــەی لەس ــەژار راڤ ــە ه ك

امهلهــا.  نــوورساوە  )اهملهــا(،  بــری  لــە  حاجیشــدا 

جیــاوازی لــەم گێڕانەوانــەدا، دەگەڕێتــەوە بــۆ دەستنووســە 

ــز.     ــی حاف ــی دیوان جیاوازەكان

*مەحــوی)1830_1904ز( یەكێكــە لــەو شــاعیرە گەورانــەی 

كــورد كــە لــە كاریگــەری حافــز دەربــازی نەبــووە، لــە دیوانەكەیــدا 

ــەر،  ــە ب ــای بردووەت ــار پەن ــج ج ــش  پێن ــە تێهەڵكێ ــی و ب بەروون

جگــە لــەو شــوێنانەی كــە لــە رووی نــاوەڕۆك و روخســارەوە 

ــەوە. ــەك دەگرێت ــز ی ــەڵ حاف لەگ

كــە  ئەوەیــە  هەبێــت  باســەكەوە  بــە  پەیوەنــدی  ئــەوەی      

ــە غەزەلەكــەوە  ــە دێڕێكــدا ئاماژەیەكــی راســتەوخۆی ل مەحــوی ل
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وەرگرتــووە و دەڵێــت:

دەزانی رۆژە ئەو، من شەو، كەچی پێشم دەڵێ )مەحوی(

حچوری گر همی خواهــــــی مشو ))حافز(( از او غـــائب

  ســەروای شــیعرەكەی حافــز لەســەر ئــاوازی وشــەی )غائــب( دێتــە 

خــوارەوە، بۆیــە دەبینیــن لەبــەر پێویســتی ســەروا دەســتكارییەكی بچووكــی 

ــاش و  ــز(ی پ ــب( و )حاف ــەی )غائ ــەر دوو وش ــردووە و ه ــڕەی ك ــەو دێ ئ

ــە  ــەی خوارەوەشــدا لێكچوونێكــی روخســاری ل ــەم منوون ــردووە. ل ــش ك پێ

ــە. ــزدا هەی ــوی و حاف ــیعرێكی مەح ــوان دێرِەش نێ

حافز دەڵێت:

بە می سجادە رنگین كن گرت پیر مغان گوید     

كە ســــــــــالك بی نبود ز راه و رسم منزلها

واتە: )بە مەی بەرماڵەكەت رەنگ بكە ئەگەر پیری موغان پێت 

بڵێ...كە رێبەر بێ هەواڵ و بێ زانیاری نییە، لە رێوشوێن و 

ئادابی مااڵندا(

مەحوی دەڵێت:

 سەججادە مەی پیا رژاوم و عوریان و لەش بە خوون

نوێژ مـــــــــەزەننە وایە لەمەوال بكـــــــەن قوبوول

 دێڕەكــە فارســییەكە، دێــڕی ســێیەمی غەزەلەكەیــە و هەنــدێ لــە شــارەزایان 

ــەم  ــت ب ــڕی دووەم رووی داوە و دەبێ ــە نیوەدێ ــەك ل ــە كــە هەڵەی پێیانوای

ــە  ــا(، وات ــود ز راە و رســم منزله ــی خــرب ب ــە ســالك ب ــت )ك شــێوەیە بووبێ

)بــود( راســتە نــەك )نبــود(. ســالك بــە واتــای رێبــوار لــە فەرهەنگــی 

عیرفانیــدا ئــەو كەســەیە  رێــگای تەریقەتــی گرتووەتەبــەر بــۆ گەیشــن بــە 

ئەوینەكــەی. ئەگــەر ســالك بــۆ )پیــری موغــان ( بگەڕێتــەوە ئــەوا )نبــود( 
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ــاعیر  ــتی ش ــەر مەبەس ــەاڵم ئەگ ــە. ب ــارەزای رێگای ــر ش ــە پی ــتە، چونك راس

ــە  ــۆی ب ــتە و خ ــود( راس ــەوا )ب ــت، ئ ــد( بێ ــە موری ــۆی وات ــالك )خ ــە س ل

ــە.  ــگا نیی ــت و شــارەزای رێ ــازە دەزانێ ــی ت رێبوارێك

* شــێخ حەســەن كــوڕی شــێخ عەبدلكەیــم )1847_1907ز( نــارساو بــە پیری 

قــەرە چێــوار. ئــەم پیــرە، شــارەزاییەكی باشــی لــە ئەدەبیاتــی كــوردی )زاری 

ــەر  ــز لەب ــیعرەكانی حاف ــەی ش ــووە. زۆرب ــی هەب ــی فارس ــی( و زمان گۆران

بــووە، بــە جۆرێــك كــە لــە كــۆڕ و كۆبوونەوەكانیــدا بەڵگــەی شــیعریی  پــێ 

ــە  ــووە، بۆی ــیعریی هەب ــەلیقەی ش ــۆی س ــەوەی بەخ ــەوە. لەبەرئ هێناوەت

لــەو ســۆنگەوە رسوشــی لــێ وەرگرتــووە و  چــوار خشــتەكییەكی بــە زمانــی 

فارســی لەســەر نووســیوە كــە بــەم شــێوەیە دەســت پێــدەكات:

ز حاالت شب هجران نماندە شادی از دلها

نیاید شرح مهــــــجوری بە تحریر اناملها

كە مە بە زودی سـراید تا رود درد هایلها

اال یا ایها الســــاقی ادر كأســــا و ناولها

 واتە: )لە باری شەوی دووری نەماوە شادی لە داڵندا...رشۆڤەی دووری 

بە پەنجەكان نایەنە نووسین...كە مانگ بە زوویی هەڵبێ تاكو ئەم دەردە 

ترسناكە بڕوێتەوە...هتد.(

  شــایانی باســە لــە شــیعرەكەی پیــری قەرەچێــواردا واتــای چەنــد وشــەیەك 

ــەوە  ــەوەش دەگەرێت ــەوە. ئ ــە نوورسابێت ــە هەڵ ــێ ب ــە دەش ــە ك روون نی

ــە ناوچەكــە )قــاردر كــەرەم( بەهــۆی  ــارەی ل ــا لەب ــارو دۆخــە ن ــەو ب ــۆ ئ ب

شــااڵوە بەدناوەكــەی ئەنفــال و ســووتاندنی دێهاتەكانــەوە هاتــە ئــاراوە و 

ــاز و  بــووە هــۆی لەنــاو چــوون و تێكچوونــی چەندیــن دەســتنووس و بەی

ــد. ــب و بەڵگنامەو...هت ــكَۆڵ و كتێ كەش

*حاجــی شــێخ )عبدالرحمــن(ی نەقشــبەندی موجەدیــدی )ئەبولوەفــا یــان 

وەفــا( )1836_1860ز( یەكێكــە لــە شــێخەكانی تەوێڵە، وەك ســەید تاهیری 

ــەوە،  ــزی داوەت ــی حاف ــن شــیعری دیوان ــی یەكەمی ــت: واڵم هاشــمی دەڵێ

ئەگــەر چــی لــەو شــیعرەدا بــە پلــە و پایــەی خواجــە نەگەیشــتووە. بــەاڵم 

ــە  ــاوداری نەقشــبەندی وات ــراوە. چونكــە بەرلەخــۆی شــێخی ن ــی وەرگی لێ

مەوالنــا عبــد الرحمــن جامــی بــەو هەمــوو توانایــەی خۆیــەوە لــە بــواری 

ــزدا دۆڕاوە.  ــەڵ حاف ــیعری لەگ ــبڕكێ ش ــێ پێش ــە س ــدا، ل ــیعر و ئەدەب ش

)وەك پێشــر تیشــكامن خســتە ســەر( رسوشــی لــەم شــیعرە وەرگرتــووە و 

غەزەلێكــی لەســەر هەمــان بەحــر هۆنیوەتــەوە. ئەمــەش دێــڕی یەكەمــی 

شــیعرەكەی وەفایــە كــە بــە زامانــی فارســییە:

از ان شد جعد گیسویت كمند گردن دلها

بر اســــــــانید تا دلها ز بیم بعد منزلها

لە كۆتایشدا دەڵێت:

 وفا عین صفای می شدە است و باز گوید

اال یا ایها الســـــــــاقی ادر كأسا و ناولها

وەفــا وەكــو حاجــی لــە دێڕێكــدا لەتێكــی حافــزی تێهەڵكێــش 

ــە  ــدی ل ــەی یەزی ــەوەوە، دێڕەك ــەی ئ ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــردووە، ب ك

ــە شــیعردا الســایی رێچكــەی   ــا ل ــی وەف ــە كورت ــەوە. ب ــەوە هێناوەت كۆتایی

ــەوە. ــد كردووەت ــی و...هت ــی و فەغان حافــز و هیالل

* هــەژار موكریانــی )1921_1991ز(، لــە دوای هەمووانــەوە ســەبارەت 

بــەم غەزەلــە كــە بایەخێكــی رۆڵێكــی بــەرزی گێــڕاوە، لــە داهێنانــی 

شــیعری ئەوینــی و عیرفانیــدا، هەوێنــی تەنــزە شــیعرێكی لــێ وەرگرتــووە 

ــتومڕی  ــاڵە مش ــن س ــی چەندی ــە درێژای ــە ب ــیعرەوە ك ــەو ش ــگای ئ و لەرێ
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ــەوەی  ــوان و وەك ئ ــەر لێ ــە س ــەن دەخات ــووە، زەردەخ ــاوازی هەڵگرت جی

ــن. یەكــەم  ــێ بهێن ــی پ ــدە هەڵناگــرێ و كۆتای ــۆ ئەوەن ــت، گەل ــەوێ بڵێ بی

ــدەكات: ــت پێ ــۆرە دەس ــەژار بەمج ــیعرەكەی ه ــزە ش ــڕی تەن دێ

لە نسكێنە و لە ساوار پڕ كرا زگها هەتا ملـــها

برنج ئەوەڵ هەرزان ببوو وەلی ئوفتاد موشكلها

لە كۆتاییشدا دەڵێت:

لە سەر یاپراخ زگیشت هەڵدڕن سنگ بێنە پێش حافز

متی ما تلق من تهوی دع الــــــــدنیا و اهــــــــملها

سەرچاوەكان:

1.دیــوان و شــەرحی حاڵــی شــێخ ئەحمــەدی كۆر)موكریانــی(، عەزیــز 

ــەوەی: مامۆســتا )هــەژار( ــەڵ پێداچوون ــور )دانشــبەندی(، لەگ موحەمەدپ

ــی. ــەم 1378كۆچ ــی یەك دا، چاپ

2.دیوانــی عارفــی رەبانــی شــێخ ئەحمــەدی جزیــری، مەشــهور بــە مــەالی 

جزیــری، هــەژار شــەرحی لــێ كــردووە، چاپــی یەكــەم 1361كۆچــی.

3.مەوالنــا خالیــد و تەریقەتــی نەقشــبەندی، نووســینی ســەید تاهیــر 

هاشــمی، وەرگێڕانــی دلێــر میــرزا، چاپــی یەكــەم 2004_ســلێامنی.

4.دیوانــی بێســارانی، ئامادەكــردن و لێكۆڵینــەوەی صدیــق صفــی زادە، 

چاپــی یەكــەم 1381كۆچــی، چاپخانە:رۆســتەمخان، بــاڵوكار: انتشــارات 

كردســتان.

ــران،  ــد میپ ــەردار حەمی ــەوەی س ــی، لێكۆڵین ــادر كۆی ــی ق ــی حاج 5.دیوان

ــەد،  ــعود محەم ــتا مەس ــەوەی: مامۆس ــارەزا، پێداچوون ــتەفا ش ــم مس كەری

ــوردی. ــنە_2707 ك ــا، س ــی میدی ــارە كتێب ــنە، ش ــەوەی س باڵوكردن

قادركەرەم_تێڕوانینێكــی  ژمــارە_3_،  كەركــووك  هــاواری  6.گۆڤــاری 

زەنگنــە. مســتەفا  بەرزنجــی،  ئیســامعیل  شــاهۆ  هەمەالیەنــە، 

ــر  ــی، هەولێ ــرەم عەنەب ــز، ئەك ــی حاف ــی راز، شــەرحی غەزەلیات 7.مەحرەم

2007، دەزگار توێژینــەوە و باڵوكردنــەوەی موكریــان، ل_5.

8.شــەونم، وەرگێــڕاوی ســەد غــەزەل لــە دیوانــی حافــزی شــیرازی، وەرگێــڕ: 

عەبباســی حەقێقــی، انتشــارات كردســتان، ســنە_1387كۆچی.

9.سۆفیگەری ، د.ئیرباهیم ئەحمەد شوانی

ــم،  ــری، چــاپ بیســت و حفت ــزی مگه ــز، اســتاد شــهید مرت ــان حاف 10.عرف

ــی 1430. ــامدی الپان ــرداد 1388_ج خ

11.دیــوان خواجــە شــمس الدیــن محمــد حافــز شــیرازی، تصحیــح و مقدمە، 

محمــد بهشــتی، نارش: انتشــارات ســعدی.

ــال  ــتدا م ــر، اس ــك و ل ــرد و ل ــعرای ك ــار ش ــوال و اپ ــە، در اح 12.رسود بادی

ــن صالحــی. محــی الدی

   

  



له  باره ی 
ستانداڵ 

و ڕۆمانی 
»سوور و ڕە ش«ە وه  

  له  فارسییه وه : جه بار سابیر



ەم
سێی

ی 
ساڵ

24

ژمارە

7
 نیسان
2018

پیاوێــك بهێننــه  پێــش چــاوی خۆتــان قه ڵــه و و ناقــۆاڵ، بــه  ســه رێكی گــه وره ، 

ــه ری  ــی ڕاكێش ــه  نیه ت ــتێك ك ــه  ش ــتوور، تاق ــی ئه س ــورت و لووت ــی ك قاچ

ڕواڵه تیه تــی! ئــه م پیــاوه  لــه  ســاڵی 1783 لــه  شــاری گرنۆبــڵ، لــه  شــاره كانی 

ڕاســته قینه ی  نــاوی  دایكبــوو.  لــه   فه ڕه نســا،  خۆرهه اڵتــی  باشــووری 

»ئانــری بیــل« بــوو. باوكــی پارێــزه ری داوابــوو و دایكــی منداڵــی پزیشــكی 

نــارساوی شــار. دایكــی، لــه  ته مه نــی حــه وت ســاڵیدا لــه  ده ســتدا، كــه  زۆری 

ــی  ــورل، پاڵه وان ــن س ــه  ژۆلی ــێ ك ــۆكاره  ب ــه م ه ــت)پێده چێ ب خۆشده ویس

ــۆ  ــه  ب ــوو ك ــی شــازده  ســاڵ ب ــه (. ته مه ن ــش دایكــی نیی »ســوور و ڕه ش«ی

خوێنــدن لــه  كۆڵێــژی مامتاتیــك بــه ره و پاریــس ڕۆیشــت و )لــه  ده ورانێكــی 

ژیانیــدا كــه  ســێ ده یــه  لــه  خــۆ ده گــرێ، ئاره زوومه نــدی كۆمیــدی نووســی، 

كارمه نــدی ده وڵــه ت، ئاجودانــی ســوپای ناپلیــۆن لــه  ئیتالیــا، هاورده كــه ری 

ئه فســه ری  سه رڕشــته داری،  كارمه نــدی  ســه وزه ،  و  تــه ڕە   ناكامــی 

پێداویســتی لــه  ڕه وتــی هێرشــی ناپلیــۆن بــۆ مۆســكۆ، كورتكــه ره وه ی 

ــی  ــاو، دیپلۆمات ــه ر، عاشــقی حه په س ــك و هون ــری موزی ــی، ڕه خنه گ ئه ده ب

كۆنســوڵگه ری، ئه رزوحاڵنــووس، ســه فه رنامه نووس، شــیكره وه ی دیــرۆك، 

و  ئه وانیــر  و  خــۆی  كتێبه كانــی  ڕە خنه گــری  سیاســی،  ڕۆژنامه نووســی 

ــژه ی  ــه  درێ ــن ل ــوو(. ده ڵێ ــن ب ــا و زۆر وردبی ــه  توان ڕۆماننووســێكی زۆر ب

ژیانــه  كورته كه یــدا كه ڵكــی زیاتــر لــه  دووســه د نــاوی خــوازراو وه رگرتــووه ، 

ــیوچوار  ــی س ــه  ته مه ن ــتانداڵی ل ــا س ــه ، وات ــه م ناوان ــی ئ ــه اڵم نارساوترین ب

ــی  ــه  تایبه تییه كان ــان و ئه زموون ــه  ژی ــه وه  ل ــا. قووڵبوون ــه  خــۆی ن ســاڵیدا ل

ــی،  ــه كان و ڕووداوی كاره كان ــه  دیمه ن ــك ل ــتامیه یه كی زۆرێ ــتانداڵ، ده س س

ــه وه ی  ــه ، له به رئ ــۆ منوون ــه وه . ب ــوور و ڕە ش« ڕوون ده كات ــه ت »س ــه  تایب ب

ســه رنجی  ڕاكێشــانی  لــه   ســه ركه وتنێكی  و  بــوو  ناشــیرین  ســتانداڵ 

ــردووه   ــاره زووی ك ــدا ئ ــی خۆی ــه  خه یاڵ ــه وه ی ل ــوو ئ ــوو، هه م ــدا نه ب ژنان

ــی بێكێامســی و ڕاكێشــه ری  ــه  جوان ــن ســورل«! له وان ــه  »ژۆلی به خشــیتی ب

ــس و  ــه  پاری ــن ل ــی ژۆلی ــن ئاماده ی ــفی هه وه ڵێ ــه وه ی وه س ــه ڵ  ئ زۆر. له گ

هاتووچۆكردنــی بــۆ كــۆڕی ئه رشافــه كان، ڕێــك ڕووداوگه لێكــه  كــه  خــودی 

ســتانداڵ ئه زموونــی كردبــوو. ســتانداڵ النیكــه م شــازده  كتێبــی باڵوكــراوه ی 

هه یــه  كــه  هه ندێكیــان لــه  نارساوترینیــان ئه مانــه ن: »مێــژووی شــێوه كاری 

ــارم،  ــی پ ــاره ی عه شــق، كاتیدراڵ ــه  ب ــس، ل ــۆل و فلۆران ــا، رۆم، ناپ ــه  ئیتالی ل

ــتین و  ــس، ڕاس ــتیارێك، ئارمان ــی گه ش ــرۆالر، یادوه  رییه كان ــری ب ــی ئان ژیان

ــل«. ســتانداڵ  ــه واو »لۆســین لڤــۆن« و »المی ــی نات شكســپیر« و دوو ڕۆمان

ــرد. ــی ســه كته م ــه  ئه نجام ــازاری ســاڵی 1842 ل ــی ئ ــه  مانگ ل

ستانداڵ، ناوبانگی پاش مردن
چاپــی  بزانیــن  كــه   بــێ  ســه یر  ته نانــه ت  و  ســه رنجڕاكێش  ڕه نگــه  

یــا  بــوو!  دانــه    750 تیراژەكــه ی  ڕە ش«  و  »ســوور  ڕۆمانــی  یه كه مــی 

ئه مــه ی كــه  كتێبــی »لــه  بــاره ی عه شــق » ەوه ی  ســتانداڵ لــه  ســاڵی 

ــرۆرشا!  ــه ی ف ــا حــه وت دان ــازده  ســاڵدا ته نه ــاوه ی ی ــه  م ــۆوه  ل 1922 باڵوب

نووســه رانه یه   ئــه و  به رجه ســته ی  ڕاســتیدا، ســتانداڵ منوونه یه كــی  لــه  

ــی »ســوور و  ــه وه ی ڕۆمان ــان گه یشــتنه ناوبانــگ. باڵوبوون ــاش مردنی كــه  پ

ڕە ش« كــه  ئه مڕۆكــه  بــه  فراوانریــن كاری ئه ده بــی فه ڕە نســا و جیهــان 

بارودۆخێكــی    1830- ســاڵی   – ســه رده مه دا  لــه و  ده كــرێ،  هه ژمــار 

بلیمه تــی  بــه   بــاوه ڕی  ســتانداڵ  ئه مه یــش،  وێــڕای  نه بــوو.  ئه وتــۆی 

ــه  به رامبــه ر ڕه خنه گرانێكــدا كــه  هێرشــیان كــرده  ســه ر  خــۆی هه بــوو و ل

»لــه  ســاڵی  به مشــێوه یه  چــووه  ســه نگه ره وه :  ئــه و و ڕۆمانه كه یشــی، 

ــه   ــه  كتێبــی »ل ــه  قســه كانی مــن تێده گــه ن«. سۆمه رســت مــۆم ل 1880دا ل
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بــاره ی ڕۆمــان و كورتــه  چیــرۆك » ەوه ، كــه  له وێــدا شــه نوكه وی ده  ڕۆمانــی 

ــك  ــێ كاتێ ــوور و ڕە ش »، ده نووس ــه »س ــردووه ، له وان ــای ك ــی دنی زۆر باش

ــان دایــه  خۆیــان و  ســتانداڵ مــرد، ته نهــا دوو ڕۆژنامــه ی پاریــس زه حمه تی

ــی  ــاش مردن ــی پ ــۆكاری ناوبانگ ــش ه ــرده وه! ئه وی ــان باڵوك ــه م هه واڵه ی ئ

ســتانداڵ بــه  دوو ڕووداو ده زانــێ. یه كــه م ئه مــه ی كــه پــاش مردنــی 

چاپه مه نــی  دامه زراوه یه كــی  ئــه و  دێرینــی  هاوڕێــی  دوو  ســتانداڵ 

ــه   ــك ك ــه وه . كارێ ــاڵو بكات ــه و چــاپ و ب ــی ئ ــرد كاره كان ــان ڕازی ك نارساوی

هه رچه نــده  یارمه تییه كــی ئه وتــۆی بــه  پێشــوازی گشــتی لــه  ســتانداڵ 

ــری  ــوو« – ڕە خنه گ ــانت ب ــه  »س ــه ی ك ــه رنجدان له م ــه  س ــه اڵم ب ــرد، ب نه ك

ــش  ــی، ئه وی ــی نووس ــه ر كاره كان ــه ی له س ــاییش- ڕه خن ــاوداری فه ڕە نس ن

ــر،  ــش گرنگ ــه  و له وی ــه ی دیك ــا. هۆكاره ك ــاوی ده رهێن ــه  گومن ــك ل كه مێ

تاریــف و په ســنی ئوســتازێكی قســه ناس »كۆلــژ نۆرمــال« لــه و بــوو. 

ــرد و  ــتانداڵی ك ــی س ــه یداییه وه  باس ــه  ش ــدا ب ــه  وانه كانی ــتازه  ل ــه م ئوس ئ

هه ندێــك لــه  فێرخوازه كانــی ئــه و وه سوه ســه  بــوون كــه  بچنــه  دووی 

خوێندنــه وه ی كاره كانــی ســتانداڵ. دواتــر ئــه م فێرخوازانــه  بوونــه  ســیامی 

ــاره ی  ــه  ب ــه  ل ــئامێز ك ــتگه لی ستایش ــه  یادداش ــارساو و ب ــگ و ن ــه  نێوبان ب

ــه   ــرد. ڕه نگ ــتی ك ــان گش ــی ئه وی ــییان، باوبانگ ــتانداڵه وه  نووس س

»پــۆل لیدســكی« و »كریســتین كۆلــن« راســتبكه ن كــه  

ــه  ڕاده   ــاد ل ــۆی زی ــه رده می خ ــی س ــۆ خه ڵك ــتانداڵ )ب س

بنجبــڕ و بێئابــڕوو لــه  قه ڵــه م ده درا!(

ده ستمایه ی سوور و ڕه ش
ــی  ــوور و ڕه ش« رسوش ــی »س ــی ڕۆمان ــه ت پڵۆت ــه  ڕواڵ ب

ــتیدا  ــه  ڕاس ــه اڵم ل ــووه ، ب ــته قینه  وه رگرت ــی  ڕاس ــه  ڕووداێك ل

ــی  ــه  بلیمه ت ــتوچوار ل ــار بیس ــی عه ی ــه  جیلوه یه ك ــه  ب ــه م ڕۆمان ئ

ــه   ــدا نیی ــی تێ ــی هه ژمــار ده كــرێ. گومان ــه ری ئه ده ب و ده ســه اڵتی خوڵقێن

ســتانداڵ سه رگوزشــته ی گه نجێكــی بــه  ناوی«ئانتــوان بیرتــه » كردۆتــه  

ــۆی،  ــه ی خ ــی ڕۆمانه ك ــورل و ڕووداوه كان ــن س ــی ژۆلی ــی خوڵقاندن هه وێن

بــه اڵم به هیــچ كلۆجێــك پابه ندی تــه واوی بــه م ڕووداوه وه  نه بــووه . »ئانتوان 

ــا  ــان هه ڵهێن ــه  جیه ــه داری فه ڕه نســایی چــاوی ب ــی ن ــه  ماڵباتێك ــه » ل بیرت

ــه   ــه ك ل ــه رنجی ژماره ی ــی س ــووه  جێ ــه ی ب ــه  بااڵك ــۆكاری زیره كیی ــه  ه و ب

دۆستۆیڤسکی
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ــان  ــه وان هه وڵی ــار و ئ ــه ی ش ــه  قه ش ــگ، له وان ــاره كه ، بران ــی ش گه وره كان

دا ڕێگــه  بــۆ پێشــكه وتنی ئــه و وااڵ بكــه ن. بــه م هۆكاره یــش ئه ویــان ناچــار 

كــرد وانــه ی  ئایینــی بخوێنــی و پــاش ماوه یــه ك بــه  یارمه تــی قه شــه ی 

ــه   ــێك ب ــی كه س ــه  منداڵه كان ــك ل ــتیاری یه كێ ــی سه رپه رش ــه و توان ــار، ئ ش

ــه ی  ــی دایكان ــوان نیه تپاك ــتۆ. ئانت ــه  ئه س ــۆ« بگرێت ــیپۆ میش ــاوی »مۆس ن

هاوســه ره كه ی میشــۆی بــه  هه ڵــه  وه رگــرت و پــاش ڕســواییه كی كــه  

ــگ  ــۆكاری ناوبان ــه  ه ــه وه ودوا ب ــرد.  ل ــان ك ــاڵ ده ری ــه  م ــرد، ل ــتی ك دروس

و  نــان  پیشــه یه كی  و  بپۆشــێ  قه شــه یی  پۆشــاكی  نه یتوانــی  خراپــی 

ئــاودار بــۆ خــۆی په یــدا بــكا. ئــه م گه نجــه  بیســتوپێنج ســاڵه یه  كــه  خانــم 

ــتی  ــه  مه به س ــی، ب ــی ده زان ــوو به دبه ختییه كان ــۆكاری هه م ــه  ه ــۆی ب میش

ــه ، ڕۆژێــك لــه  كه نیســه گولله یــه ك بــه وه وه  و یه كیریــش بــه  خۆیــه وه   تۆڵ

ــی  ــه اڵم دادگا حوكم ــرن، ب ــان نام ــن و هیچی ــه كان  ســه خت نی ــێ.  برین ده ن

ــه م ڕووداوه ی  ــتانداڵ ئ ــرێ. س ــاو ده گ ــه  به رچ ــه  ل ــوان بیرت ــۆ ئانت ــردن ب م

ــۆری دانیشــتنه كانی دادگای  ــه  ڕاپ ــی دادگا« ك ــراوه ی »ڕووداوه كان ــه  باڵوك ل

ســتانداڵ  خوێندبــۆوه .  لێبــوو،  حــه زی  زۆر  ســتانداڵ  و  باڵوده كــرده وه 

ــه اڵم  ــداوه » ب ــتی ڕووی ــیوه  »به ڕاس ــی نووس ــه  هه رچییه ك ــانازی ده كا ك ش

ــه  ــه  ل ــوور و ڕه ش » لكاولك ــه ! »س ــر نیی ــك زیات ــه یه  الف لێدانێ ــه م قس ئ

دیمــه ن و كاره كتــه ری خاڵــس كــه  ئاخێزگه یه كیــان جگــه  لــه  زه ینــی 

ــی-  ــی سیاس ــش، الیه ن ــه رباری ئه مه ی ــتانداڵ.  س ــه ی س ــراوه  و داهێنه ران ك

كۆمه اڵیه تــی ڕۆمانه كــه ، به تایبــه ت، راڤــه ی ده روونناســی پاڵه وانه كانــی 

چیرۆكه كــه  لووتكــه ی هونــه ری ســتانداڵ ده نوێنــێ و پرســگه رێكن كــه  لــه  

گێڕانــه وه دا هیــچ ڕووداوێكــی به ڵگــه دار شــه نوكه ویان نــاكا. لــه  خــۆڕا 

ــه   ــك ل ــتانداڵ وه ك یه كێ ــه وه ی س ــه  دۆزین ــه  مه زنێكــی وه ك »نیچــه » ل نیی

»به دبه ختییــه كان«ی ژیانــی نــاوی بــردووه  و »ئه نــدرێ ژیــد« ئــه وی، 

هــه ر چه نــده زیاده ڕۆیانــه ، بــه  »داهێنــه ری ڕۆمانــی ده روونناســانه » 

ــاوه .    ناون

جێگه ی سیاسی – دیرۆكی ڕۆمانی 
»سوور و ڕه ش«

ســتانداڵ لــه  ڕۆمانــی »ســوور و ڕە ش« دا ده نووســێ: »سیاســه ت به ردێكــه  

لــه   ملــی ئه ده بیــات. لــه  كه مــر لــه  شــه ش مانگــدا نووقمــی ده كا. سیاســه ت 

لــه  گیــروگازی خه یاڵــی ته قاندنــی ده مانچه یه كدایــه  لــه  گه رماوگه رمــی 
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ــێ  ــه داری«، وه ل ــێ پای ــه اڵم ب ــا، ب ــه  ئاس ــه  چه خامخ ــێرتێكدا. ده نگێك كۆنس

هه یــه   هه نته شــی  ئــه ودا  ڕۆمنــی  لــه   دیاریكــراو  به شــێوه ی  ئــه وه ی 

سیاســه ته  و گێڕانــه وه ی ڕە زاڵه تــه كان و به ره اڵییه كانــی سیاســه مته داران 

تــا  بیگــره   پاشــاوه   لــه   فه ڕه نســا،  ڕۆژگاره ی  ئــه و  فه رمانڕه وایانــی  و 

ــه  ســاڵی 1815 ده ســه اڵت و  ــك كــه  ل ــا هێزگه لێ ــه رشاف، وات قه شــه كان و ئ

ســامان لــه  پاوانــی خۆیانــدا بــوو. ڕه نگــه  هــۆكاری نووســینی ئــه م ڕســته یه  

ــۆ  ــدا ب ــه  نامه یه ك ــه و خــۆی ل ــان. ئ ــه  فه رمانڕە وای ــێ ل ــتاندا بووب ترســی س

ــه و  ــێ: »ئ ــژووی 1832 ده نووس ــه  مێ ــالوانیڤلی« ب ــت س ــی »كۆن هاوڕێیه ك

ســیام ناحه زانــه ی وه ســفم كردبــوون، لــه و كاتــه دا ده ســه اڵتی ڕە هــا بــوون 

و ده یانتوانــی رامكێشــنه  بــه ر مێــزی دادگا و وه ك ئه وانیــر ڕه وانــه ی زیندانــم 

بكــه ن ». گومانــی تێــدا نییــه  كــه  هیــچ مێژوونووســێك نه یده توانــی بــه  باشــی 

ســتانداڵ لــه  »ســوور و ڕە ش«دا ســااڵنی پــڕ ئاشــووبی پاش شۆڕشــی گــه وره ی 

ــی  ــی و مێژووییه كان ــمه  سیاس ــۆن و كێشمه كێش ــی ناپلی ــا و ده وران فه ڕە نس

و  ئــه رشاف  و  تازه پیاكه وتــوان  ژیانــی  هه روابێتــه وه   و  ســه رده مه   ئــه و 

ــه  ســااڵنی ســه ره تای  ــه داران، ســه رباری شــاریتانییه كانی و پاریســییه كان، ل ن

ســه ده ی نــۆزده ی زاییــن وه ســف بــكات. »ســوور و ڕە ش« مێژوویه كــی 

ــر. بــێ ده مامــك. ڕووت و ئاشــكرا. ــێ نێوه ندگی زینــدووه . ب

سوور و ڕه ش؛ ناوێك و چه ند مانایه ك
لــه  بــاره ی الیه نــی ناونانــی »ســوور و ڕەش« قســه  زۆر كــراوه ، بــه اڵم 

دوو  بــۆ  نــاوه   ئــه م  ئامــاژه ی  ڕوونریــن  ئاشــكرایه .  و  دیــار  شــتێك 

ژۆلیــن  ســوپاییه كانه .  و  قه شــه كان  واتــا  ســه رده مه ،  ئــه و  ده ســه اڵتی 

ســورلی ده ســه اڵتخواز ڕێگــه ی  بــه ره و پێشــه وه  چوونــی خێــرای خــۆی 

ــه كاندا  ــه ی قه ش ــاد و جب ــا لب ــوپایی ی ــی س ــینی ئۆنیفۆڕم ــه  پۆش ــا ل ته نه

ــی  ــوور، ڕە نگ ــی س ــه دا، ڕە نگ ــی چیرۆكه ك ــه رده می ڕوودان ــه  س ــێ. ل ده بین

ــوو و ڕه نگــی ڕه ش پۆشــاكی قه شــه كان.  ــی ئۆنیفۆڕمــی ســوپاییه كان ب زاڵ

ســوور و ڕە ش ئاماژه یه كــه  بــۆ گومــان و دوودڵــی ژۆلیــن لــه  هه ڵبژاردنــی 

یه كێــك لــه م دووه  كاره . هه ڵبه تــه  لــه  درێــژه ی ڕۆمانه كــه دا ده بینیــن 

ــه   ــی ب ــه ك ده یتوان ــه  دێهاتیی ــه رده مه ی ك ــه و س ــده گا ئ ــورل تێ ــن س ژۆلی

ڕێگه یه كــی  شــه وێك  بــه   ســوپایی  ئازایه یــت  و  لێوه شــاوه یی  هــۆی 

ســه د ســاڵه  ببــڕێ، واتــا ده ورانــی ئیمپراتــۆری ناپلیــۆن، كۆتایــی هاتــووه  و 

ــی  ــاكاری پۆشــاكی قه شــه كان بپۆشــی و به مشــێوه یه  پله كان ــه  ڕی باشــره  ب

پێشــڤه چوون ببــڕێ. ڕاڤه گه لــی دیكه یــش لــه  نــاوی »ســوور و ڕە ش« 

ــه   ــه ی قومارخان ــه  عه ره بان ــه  ڕه نگ ــه ك ب ــه  ئاماژه ی ــراوه . له وان ك

له ســه ر  ژۆلیــن  كــه   قومــاره ی  لــه و  ســیبموڵێك  وه ك   -

ــه   ــیمبوڵه كانی پارت ــه  س ــاژه  ب ــكا، - ئام ــۆ یده ی ــی خ ژیان

ســیمبوڵی  هه روابێتــه وه  و  كاتــه   ئــه و  سیاســییه كانی 

ــه ختییان  ــی و س ــته كان و دڵڕە ق ــدی هه س ــی تون هاوژیان

ــوه. ــن زانی ــاری ژۆلی ــه  ڕە فت ل

ناپلیۆن، ستانداڵ، ژۆلین سورل
ســتانداڵ ناپلیۆنــی ده په رســت. ئــه و ئــه م خه ســڵه ته ی خــۆی 

ڕێــك لــه  ژۆلیــن ســورلدا بــه  بارمتــه  دانــاوه  و ئیمپراتــۆری گــه وره ی كردۆتــه  

مۆدێــل و ئســتووره ی قاره مانــی ڕۆمانه كــه ی. ناپلیــۆن لــه  تێگه یشــتنی 

ئاماده ییه كــی  »كلیلێكــه ».  ژۆلینــدا  ڕه فتاره كانــی  و  ڕە ش«  و  »ســوور 

ــه رده وام  ــی ب ــه اڵم وه ك بڵێ ــه ، ب ــه دا نیی ــه  ڕۆمانه ك ــۆی ل ڕاســته وخۆی ئه وت

ــه وێ  ــورله وه  و ده ی ــن س ــی ژۆلی ــه  كه وڵ ــه  چۆت ــن ك ــه و ده بینی ــی ئ ڕۆح

»په روه رده یه كــی  خــۆی  وه ك  ڕێــك  كــه   شارســتانییه ،  گه نجــه   ئــه م 
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ته نگده ســتی  و  به هێــز  خه یاڵێكــی  دروســت، 

ڕزگاركردنــی  بــۆ  هه ســتێته وه   هه یــه ،  زۆر«ی 

فه ڕه نســایه ك  وێــران.  فه ڕە نســای  دووبــاره  

وه ك  بێشــه ره ف  ئه رشافــی  و  قه شــه كان  كــه  

بــه   كــردووه   الشــه كه یان  داڵه كه رخۆره گه لێــك 

كــه   ئه مه یــه   جیــاوازی  تاقــه   خــه اڵت.  خوانــی 

ته نهــا  بــوون،  ناپلیــۆن  لــه   پێده چــێ  ژۆلیــن، 

ده ســه اڵتی بێســنوور و تایبــه ت كــه  غروره كــه ی 

ــه وه ی  ــی ئ ــی به رهه م ــامانی بێپایان ــر ده كا و س تێ

خۆشــه وێ. ئاماده یــی ناپلیــۆن لــه  ڕۆمانــی »ســوور 

ــه ی  و ڕە ش«دا، ئێســتا شــاخه  ســه هۆڵینه  نارساوه ك

لــه   زۆری  به شــی  هه مینگــوای« ە.  »ئه رنێســت 

ژێــر ئاودایــه  و ته نهــا به شــێكی بچــووك لــه و، 

ده بینیــن. ڕاســته وخۆ 

ستانداڵ، واوه تر له  ڕۆمانتیزم
غارغارێــن  ســه رده می  ســتانداڵ،  ســه رده می 

بــوو.  ڕۆمانتیكــه كان  لووتكــه ی  و  ڕمبازێــن  و 

»گه ڕانــه وه  بــۆ رسوشــت« و »ســه رتری هه ســت 

گرنگــی  بنه ڕه تــی  بــه  دوو  ئــاوه زه وه »  به ســه ر 

ڕۆمانتیــزم هه ژمــار ده كــرا، بــه اڵم ســتانداڵ لــه  

پێشــێل  ئه ده بیــه ی  بنه مــا  ئــه م  كاره كه یــدا 

ڕێگه یه كــی  پێشــڕە و  نووســه رێكی  وه ك  و  كــرد 

هه رچه نــده  بــه ر.  گرتــه   جیــاوازی  یه كســه ری 
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ــه وه ی »ســوور و ڕه ش«  ــه  باڵوبوون ــه ر ل ــه ك ب ده یه ی

ــی  ــار ناوێك ــن ج ــۆ یه كه می ــانفلوری« ب ــه  »ش ــوو ك ب

ئــه م  ئــاراوه  و ســه ره تای  »ڕیالیــزم« هێنایــه   لــه  

قوتابخانــه ی مۆدێرنــه ی مۆركــرد، بــه اڵم ده توانــی 

چاخــی  ڕیالیزمــی  نووســه رێكی  بــه   ســتانداڵ 

ڕۆمانــی  سه رانســه ری  لــه   بزانــی.  ڕۆمانتیكــه كان 

ــتانداڵ  ــه  س ــك نیی ــچ دیمه نێ ــوور و ڕەش«دا هی »س

له وێــدا به شــێوه ی ڕۆمانتیكــه كان كه وتبێتــه  وه ســفی 

ئــه وه ی  ســه رباری  جوانییه كانــی،  و  رسوشــت 

گونــد ئاخێزگــه ی زۆرێــك لــه  رووداوه كانــی 

ته نهــا  ســتانداڵ  ڕۆمانه یــه .  ئــه م 

بــه ڕاده یــه ك وه ســفی رسوشــت 

 ده كا كــه  بــۆ ڕۆنانــی كه ســێتی و 

ــی و  ــتی پێیه ت ــه ی پێویس چیرۆكه ك

ــه  داوی  ــك ناكه وێت ــچ كلۆجێ ــه  هی ب

ــه و  ــه وه  ئ ــه وه وه . هه روابێت ــی  ئ ستایش

تــه واو لــه  سانتامانتالیســم و هه یه جــان و 

هه ســته كان بێبه رییــه . ته نانــه ت ژۆلیــن ســورلیش 

كه ســێكتییه كی دژه  ڕۆمانتیكــه ، چ ئــه و هه میشــه  

ئــاوه ز پێــش هه ســته كان ده خــا و لــه  خاڵــی به رامبــه ر 

»ئازاره كانــی  لــه   »ڤۆرتــه ر«  وه ك  كه ســێتییه كی 

ڤۆرتــه ری الو«ی »گۆتــه »دا – لــه  دیارتریــن كاره كانــی 

شــه نوكه وی  –وه ســتاوه .  ڕۆمانتیــزم  قوتابخانــه ی 
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سیاســی  و  كۆمه اڵیه تــی  ئاســته نگی  و  ڕۆژ  كۆمه ڵگــه ی  لــه   ســتانداڵ 

بوونــی  ڕیالیســت  به ســه ر  دیكه یــه  جه ختكردنه وه یه كــی  ئه ویــش، 

ســتانداڵ یــا النیكــه م  جیــاوازی زۆری ئــه و له گــه ڵ ڕۆمانتیكــه كان. ســتانداڵ 

لــه  پێشــڕە وانی ڕیالیزمــه .

ڕاسكۆڵینكۆف و ژۆلین سورل
    وێكچوویــی نزیــك و نامــۆی نێــوان ڕادیــۆن ڕۆمانۆڤیــچ ڕاســكۆڵینكۆف و 

ژۆلیــن ســورل هه یــه  كــه  ده توانــێ به ســتێنێك بــێ بــۆ پشــكنینی پراكتیكــی 

»تــاوان و ســزا«ی دۆستۆیڤســكی و »ســوور و ڕەش«ی ســتانداڵ، وه ك دوو 

شــاكاری بــێ جێگــره وه ی ئه ده بیاتــی جیهــان. ڕاســكۆڵینكۆف و ژۆلیــن هــه ر 

ــان زیــره ك  و بــه  هــۆش و  ــان گه نجانێكــن ئامانجخــواز. هــه ر دووكی دووكی

ــۆن  ــه . ناپلی ــی كۆمه ڵگه ی ــتیان چاككردن ــان مه به س ــه ر دووكی ــه ن. ه بێگان

ــۆكار  ــه ی ه ــه  پاكان ــج ب ــان ئامان ــه ر دووكی ــه  و ه ــه ر دووكیان ــی ه مۆدێل

ــه  ته مه نــی بیستوســێ ســاڵیدا تاوانــی كوشــن  ــان ل ده ژمێــرن. هــه ر دووكی

لــه   جیــاواز  تــه واو  هۆكارگه لێكــی  بــه   هه رچه نــده   ده ده ن،  ئه نجــام 

ــار  ــكۆڵینكۆف قوت ــۆنیا ڕاس ــقی س ــقن . عه ش ــان عاش ــه ر دووكی ــری. ه یه ك

ــن ده كا.  ــر گیوتی ــه ی ژێ ــن ڕە وان ــال ژۆلی ــادام دورن ــه اڵم عه شــقی م ده كا، ب

ــی  ــی و پۆخڵ ــه  بۆگه ن ــه  ك ل ــه ر زه مینه ی ــه ی له س ــكی ڕۆمانه ك دۆستۆیڤس

ســتانداڵ  و  گێڕاوه تــه وه   پرزبــۆرگ  كۆمه ڵگــه ی  ژێــره وه ی  چینه كانــی 

ــی  ــا و پاریس ــكۆكانی فه ڕە نس ــڕ ش ــه الره  ڕازاوه  و پ ــی و ت ــی ئه رشاف كه ش

كردۆتــه  ژینگــه ی ڕوودانــی ڕۆمانه كــه ی. وێــڕای ئه مه یــش، هــه ر دوو 

نووســه ر هــه وراز و نشــێوی ژیانــی گه نجێكــی به رزه فــڕ و ســه رئه نجام 

ــش  ــه وت زۆری ــان و به ڕێك ــینه كه ی خۆی ــی نووس ــه  هه وێن ــومیان كردۆت ش

ــه   ــی و له وان ــی ده زان ــی فه ڕە نس ــكی زمان ــوون. دۆستۆیڤس ــه ركه وتوو ب س

بــۆ ڕۆمانــی »ئۆژینــی گرانده »ی  وه رگێــڕاوه   به لزاكــی 

ئاگاداربــوون  بــه   له مــه ی كــه  »ســوور و ڕە ش« ڕوســی. 

بــه ر لــه  ســێ ده یــه  بــه ر لــه  »تــاوان و ســزا« باڵوبۆتــه وه ، ده توانــی ده ركــی 

ــاگا  بكــه ی كــه  دۆستۆیڤســكی ڕۆمانه كــه ی ســتانداڵی خوێندۆتــه وه ، خودئ

ــدا،  ــی ڕاســت بوون ــه  حاڵه ت ــه ، ل ــك ك ــێ . خاڵێ ــاگا، كاری تێكردب ــا ناخودئ ی

بێگومــان بایــه خ و گرنگــی ســتانداڵ هه ڵده كشــێنێ.

ستانداڵ ناپلیۆنی 
ده په رست. ئه و ئه م 
خه سڵه ته ی خۆی ڕێك 

له  ژۆلین سورلدا 
به  بارمته  داناوه  و 
ئیمپراتۆری گه وره ی 
كردۆته  مۆدێل و 

ئستووره ی قاره مانی 
ڕۆمانه كه ی
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كۆتاییبه ندی »سوور و ڕه ش« الوازی یا 
ده سه اڵت؟

 لــه  سه رانســه ری ڕۆمانه كــه دا كه ســێتی ژۆلیــن بــه  جۆرێــك وێنــه ی 

ــه   ــه  و ل ــته كانیدا زاڵ ــه ر هه س ــه و به س ــاوه زی ئ ــه رده وام ئ ــه  ب ــراوه  ك كێ

بنه مایشــه وه خه ســڵه تی ئــه وه  كــه   هۆكانــی پێشــڤه چوونی ڕۆژانــه ی 

دابیــن ده كــرد. ته نانــه ت ئه وینه كانــی ژۆلیــن ســورلیش بنه مــای ســۆزداری 

نییــه و تــه واو حســاب بۆكــراو و وێكهاتــوو بــه  به رنامه یه كــه  كــه  بــۆ 

پێشــكه وتن و هه روابێتــه وه  تێركردنــی غــروری لــه  ســه ردا پــه روه رده  ده كا. 

لــه  كۆتایــی ڕۆمانه كــه دا ئــه و بــه  پێچه وانــه ی چاوه ڕوانــی خوێنــه ره وه  

كتوپــڕ لــه  نامه یه كــی ڕســواكه ر كــه  خانــم دۆرنــال، ماشــووقه ی پێشــووی، 

ــدی  ــازه  زه ماوه ن ــن به نی ــه  ژۆلی ــده ، ك ــی ماتلی ــۆل، باوك ــت دو الم ــۆ كۆن ب

ــه  الی  ــه  ده چێت ــێ، ك ــك په رێشــان ده ب ــه  جۆرێ ــكا، ده نووســێ، ب ــه ڵ ب له گ

دۆرنــال و قه ســدی گیانــی ده كا. »سۆمه رســت مــۆم« لــه  بــاره ی ئــه م 

ــه وه   ــن ل ــه  و ژۆلی ــه م كاره  گه مژانه ی ــه  ئ ــه  ك ــاوه ڕی وای ــه وه  ب كۆتاییبه ندیی

ــتییه كه   ــێ: »ڕاس ــه و ده نووس ــكا. ئ ــی وا ب ــه  گه مژایه تییه ك ــوو ك ــر ب زیره ك

ــه  ــوو، هه ربۆی ــتانداڵ كه مب ــی س ــا و خوڵقاندن ــه اڵتی داهێن ــه  ده س ئه مه ی

كۆتایــی  به شــێوه یه ك  ڕۆمانه كــه ی  تــا  دابهێنــێ  هۆكارێــك  نه یتوانــی 

ــه م  ــه ر ئ ــه  به رامب ــێ ». ل ــه ر بزان ــه  ئه گ ــه وه  ب ــێ ئ ــه ر بتوان ــێ خوێن پێبهێن

بۆچوونــه دا، كــه  گروپێكــی جۆراوجــۆری لــه  ڕه خنه گــران، له وانــه  »ئه میــل 

ــتین  ــتووه ، »كریس ــان ده رخس ــاواز  ئه وه ی ــۆری جی ــه  ج ــارساو ب ــه »ی ن فاگ

كلیــن« و »پــل لیدســكی« لــه  كتێبــی »ڕاڤه یــه ك بــۆ ســوور و ڕه ش« 

ــن  ــه  ژۆلی ــان وای ــه وان باوه ی ــه . ئ ــه  هه ی ــه م كۆتایی ــۆ ئ ــان ب نیگایه كــی نۆێی

بــه م تاوانــه ، لــه  ڕاســتیدا شــه ره ف و حورمه تــی خــۆی ده پارێــزێ، چونكــه  

ئــه و ده زانــێ نایــه وێ بگاتــه  شــوێنێك كــه  خــۆی ســووك بــكات. ژۆلیــن لــه  

ــوو  ــه  هه م ــده ، ب ــه ڵ ماتلی ــداری له گ ــاش ده زگیران ــه  و پ ــی ڕۆمانه ك كۆتای

ــس، ئه فســه رێك  ــن كچــی پاری ــه  ده یویســت: جوانری ــه وه  گه یشــتووه  ك ئ

لــه  له شــكری ســواره ی ســوپا و هــه زاران فڕانــك ده ســتكه وتی ســااڵنه . 

ــوه   ــۆی هه ڵبڕی ــه ره تایی خ ــه ی س ــه  ئاخێزگ ــی ل ــه ركه وتنانه  ژۆلین ــه م س ئ

ــه و شــوێنه ی  ــا ئ ــردووه ، ت ــی ناچــار ك ــه  ئامانجه كان ــی ل ــه  ناپاك ــه وی ب و ئ

ــۆن ده كا.  ــه ناپلی ــووكایه تی ب ــه دا س ــی ڕۆمانه ك ــه  كۆتای ــاهیدین ل ــه  ش ك

»ژۆلیــن بــه  هــۆكاری تاوانه كــه  په ڵــه ی ناپاكــی كاتیــی خــۆی ده شــواته وه ... 

ــۆی  ــی خ ــه  نكۆڵ ــه  ب ــه ركه وتنێك ك ــه  س ــه و ل ــال ئ ــادام دۆرن ــتنی م كوش

هه ژمــار ده كــرێ، قوتــار ده كا«. بــه م ڕوونكردنه و انــه ئایــا كۆتایــی 

ــا ده ســه اڵتی  »ســوور و ڕه ش« نیشــانه ی الوازی ســتانداڵه  ی

ئــه و؟ حوكمــدان بــۆ خوێنــه ره .

سه رچاوه :

http://www.mypersianforum.com/threads/1  
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ــردا  ــه ڵ یه ک ــم له گ ــی له ش ــژم، ئه ندامه کان ــج درێ ــه ش ئین ــن بیستوش ›‹م

گونجــاو و پێگه یشــتوون، ڕه نگــه  ســه رم نه ختێــک لــه  ســه ری ئاســایی زلــر 

بێــت. قــژم وه کــو قــژی خه ڵکــی ڕه ش نییــه ، به ڵکــو مه یله ســووره ، زبــر و 

ــه م؛  ــه  پانوپۆڕه ک ــه ر ناوچه وان ــا له س ــه وه ، هه روه ه ــه  الجانه کامن ــڕه ، ل چ

ــه ره ودواوه  چــووه .‹‹ )الگەرکڤیســت، 1944،  ــه،  ب ــه رز نیی ــش ب ــه  هێنده ی ک

ل5، کــوردی، ل5(

ڕۆمانــی الگەرکڤیســت ســەبارەت بــە گرگــن بــەو جــۆرە دەســت پــێ 

دەکات. ئــەو گرگنەخزمەتــکارەی کــە لــە دەربــاری میــر لیــۆن؛ میــری 

ــەوە، ســەرلەبەر،  ــەن زۆربەمان ــە الی ڕێنێسانســدا، کار دەکات و دەشــێت ل

ــدا  ــەڕەنگێزی تێی ــەدکاری و ش ــە ب ــت ک ــەیر بکرێ ــایەتییەک س وەک کەس

بەرجەســتە بوون.گرگــن نــاوی ڕۆمانەکەیشــە، کــە بــۆ یەکەمین جــار، 1944، 

ــەوە.  ــەردەوام چــاپ و باڵودەکرێت ــووەوە و لەوســاوەیش ب ــاڵو ب چــاپ و ب

گرگــن لــە شــێوەی یادداشــتدا نــوورساوە، وەک ئــەوەی یادداشــتی تایبــەت 

بــن و ماوەیــەک لــە ژیانــی کەســی ســەرەکیی ڕۆمانەکەمــان بــۆ بگێڕێنــەوە، 

لــە ڕوانگــەی گرگــن  لەبــەر ئەوەیــش ســەرلەبەری ڕووداوەکان  هــەر 

خۆیــەوە دەگێڕدرێنــەوە. لــە هیــچ جێیەکــی ڕۆمانەکــەدا نــاوی ڕاســتینەی 

ــن  ــەروەک گرگ ــت، ه ــورت و پوخ ــدا، ک ــەم بابەتەیش ــت و ل ــەو ناهێرنێ ئ

ــە ڕۆمانەکــە خــۆی، کــە  نــاوی دەهێرنێــت، ئەمەیــش بــۆ جیاکردنەوەیــە ل

بــەم جــۆرە ›‹گرگــن‹‹، دەنوورسێتــەوە. ئــەم بابەتــە هەوڵێکــە بۆ باســکردنی 

ڕۆمانەکــە  شــیکردنەوەی  و  ســایکۆلۆژیاییەوە  ڕوانگەیەکــی  لــە  گرگــن 

خــۆی؛ لــە ڕووی چۆنێتییەکانیــەوە، یــا لــە ڕووی توانســتی نووســینی 

الگەرکڤیســتەوە، نییــە. لێــرەدا ڕووناکایــی دەخرێتــە ســەر ڕەفتــار، هەســت 

ــەت  ــن، بەتایب ــایەتیی گرگ ــەرەکی و کەس ــایەتیی س ــی کەس و کاروکردەکان

لــە بــەر ڕووناکایــی چەنــد تیۆرییەکــی جیــاواز ســەبارەت بــە کەســایەتی و 

ــەوە. ــی دەکرێت ــت و ش ــێ دەکرێ ــی ل ــایکۆلۆژیاییەوە، باس سۆسیال-س

1
پێشینە

›‹کاتێکیــش کــه  ئــه و دایکوباوکــه  نه نــارساو و نامۆیانــه  ده بینــن 

بــووه ،  ئێمه یــان  بــه ره ی  و  خێــڵ  بــه   ســه ر  بوونه وه رێکــی 

ــن  ــه وه ی ببی ــۆ ئ ــره  ده ستڕۆیشــتوو و داراکان، ب ــه   می ده مانفرۆشــن ب

سه یروســه مه ره که مان  سه روســه کوته   بــه   و  قه شــمه ریان  بــه  

ڕابوێــرن. مــن بــۆ خۆیشــم یه کێکــم له وانــه ی کاتێــک دایکــم 

ــووە، فرۆشــتمی و پاشــان  ــێ ب بینــی چ بوونەوەرێکــی ل

بــه  قێزوبێــزه وه ڕووی لــێ وەرگێــڕام و ڕۆیشــت. لــه وه  

تێنه گه یشــت کــه  مــن لــه  به ره یه کــی زۆر دێریــن 

باســکێک  چه نــد  منیــش  له بریــی  که ونــارام.  و 

قومــاش و بیســت ســکودی وەرگــرت و ســه گێکی بــۆ 

پاســکردنی مه ڕه کانــی پــێ کڕی.‹‹)الگەرکڤیســت، 1944، 

ل18، کــوردی، ل18( گرگــن گێڕانەوەکــەی خــۆی بــەو بڕگەیــە 

ــی  ــە الپەڕەکان ــرا. ل ــۆ ک ــاژەی ب ــر ئام ــە پێش ــێ دەکات، ک ــت پ دەس

دوای ئــەو بڕگەیەیشــدا دەســت بــە نووســینەوەی بیروبۆچوونەکانــی 

خــۆی دەکات و زۆربەیــان ســەبارەت بــەو بارودۆخــەن کــە ئــەو 

وەک گرگنێــک خــۆی تێیانــدا دەبینێتــەوە، لەبــارەی ئــەو مرۆڤانــەوەن 

ــک  ــە هەندێ ــەودان و هەروەهــا ســەبارەت ب ــەری ئ ــە دەوروب ــە ل ک

ڕووداوی مێژوویــن. پاشــان گێڕانەوەکــە بــەرەو گێڕانــەوەی ئــەو 
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ڕووداوانــەدەڕۆن کــە لــە کاتــی نووســینەوەی یادداشــتەکاندا لــە 

دەوروبــەری ڕوو دەدەن.

پێشەکی بۆ باسکردنی کەسەکان
ئــەو کەســانەی گرگــن، لــە پێشــەکیدا، باســیان 

دۆن  تیــۆدۆرا،  میــرژن  لیــۆن،  میــر  دەکات 

کچەمیــرزادە؛  و  میــرژن  دۆســتی  ڕیــکاردۆی 

مایســرۆ  ئــەوە  پــاش  کەمێــک  ئەنجێلیــکان. 

ــی  ــاردۆ داڤینش ــە لیۆن ــێکە ل ــە کەس ــاردۆ؛ ک بێرن

هــەرزوو  و  شــارەکەیان  دەگاتــە  دەچێــت، 

جێیەکــی دیــار و بەرچــاو لــە دەربــاردا دەگرێــت. 

بــەم  ماوەیــەک،  بــۆ  گرگــن،  بیربۆچوونەکانــی 

زنجیــرەی  و  دەبــن  خەریــک  بێرناردۆیــەوە 

ئــەم بیروبۆچوونانــە، لەگــەڵ دەســتپێکی ئــەو 

جەنگــەدا کــە خەریکــە بەرپــا دەبێــت، دەپســێت. 

ئەمجــا گرگــن، لەگــەڵ بەرپابــوون و بەردەوامیــی 

ــەکان  ــە بۆکارۆســای ســەرۆکی چەت جەنگەکــەدا ب

لەســەری  زۆری  کاریگەرییەکــی  کــە  دەگات، 

دەبێــت. ئــەو شــێوازەی گرگــن بــۆ باســکردنی 

کەســەکان بــە کاری دەهێنێــت، زۆربەیــان، پــڕ لــە 

ــە  ــەرڕێژ ل ــیان س ــووکایەتیپێکردن و هەندێکیش س

ــەدا  ــە سەرانســەری گێڕانەوەک ــە ل ــەی ک ــەو کەســە الوەکییان ــەن. ئ ڕقوکین

ــان، بــەو چــاوە بەدگومــان  ــە ڕیــز دەرناکرێــن و، تــاک تاکی دەردەکــەون، ل

ــە  ــرە، ک ــا می ــەوان تەنی ــەڕ ل ــەوە. ڕێزپ ــان دەکۆڵرێت ــڕانەوە لێی و ساردوس

گرگــن تــا ئەوپــەڕی ستایشــکردن، ستایشــی دەکات و بە شــانوباڵیدا 

هەڵدەڵێــت. بەدگومانیــی گرگــن لــە باســکردنی ئینســانەکاندا 

بەگشــتی، لــەو بڕگەیــەدا کــە دەســتپێکی ئــەم بەشــەیە، ڕوون و 

ئاشــکرا، پێشــان دەدرێــت. تەنانــەت 

ــە باســی دایکــی خۆیشــی دەکات،  ک

و  هەســتەکی  باســکردنەکەی 

ــەردەوام  ــەو ب ــە و ئ ــتبزوێن نیی هەس

گێڕانەوەکــەدا  ســەرلەبەری  لــە  و 

خــۆی لــەو جــۆرە هەســتانە بــە دوور 

دەگرێــت.

شەڕ و ئاشتی
ــاس و وەســفکردنی گرگــن، پاشــان،  ب

لەوێــوە بــەرەو مامەڵەکــردن لەگــەڵ 

ــەڵ  ــە لەگ ــانە دەڕوات ک ــەو ڕەوش ئ

هاتوونەتــە  بەرپابــوودا  جەنگــی 

هەستونەســتی  و  مگێــز  و  ئــاراوە 

ــکرا،  ــەو، بەئاش ــی ئ ــۆش و ناخۆش خ

لەگــەڵ بەختیاریــی ئــەو بــەوەی کــە 

دەگۆڕدرێــن.  هەڵگیرســاوە  جەنــگ 

لەگــەڵ  لەســەرەتادا،  جەنــگ،  کــە 

خواســتەکانی ئــەودا دێتــەوە، دڵــی تــەواو خــۆش و شاگەشــکەیە. کــە 

شەڕوشــۆڕیش بــەرەو کەمبوونــەوە وئارامبوونــەوەدەڕوات، دڵــی ئــەو 

تەنــگ و پەســت دەبێــت، لەوەیــش خراپــر کاتێــک پەیامنــی ئاشــتی 

پیێر الگەرکڤیست
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ــە  ــت. ل ــووڕە دەبێ ــەواو ت ــرێت، ت ــەڕکەرەکاندا دەبەس ــە ش ــوان الیەن لەنێ

بەختــی بێپایانــی ئــەو، میــر فریــودەر و هەڵخەڵەتێنــە و لــە ســەروبەندی 

ــینی  ــتەکانی میرنیش ــە بااڵدەس ــوو کەس ــەی هەم ــتیدا نزیک ــی ئاش ئاهەنگ

ــە،  ــگ و خیانەتکاریی ــی جەن ــەم فێڵ ــن. ئ ــواردوو دەکرێ ــەر ژەهرخ بەرانب

بەتــەواوی، دڵــی گرگــن خــۆش دەکات بــەاڵم، دڵخۆشــییەکەی درێژخایــەن 

ــان  ــت، دیس ــە دەدرێ ــارۆ و ئابڵووق ــان، گەم ــارەکەیان پاش ــە ش ــت. ک نابێ

ــی خــۆی  ــن. گرگــن گێڕانەوەکان ــاس و وەســفەکان، تاریــک و قــورس دەب ب

لــە کونجەکانــی زینداندا،کــە ئەنجــام لەبــەر بەدکارییەکانــی خــۆی تێیانــدا 

ــا  ــدا، ت ــڕووداوی زیندانەکەی ــای بێ ــە دنی ــەواو دەکات. ل ــراوە، ت ــی ک زیندان

ــارەزووی  ــر و ئ ــەوە و وزەی کزت ــر دەبن ــەم و کەم ــەرنجەکانی ک ــت، س دێ

نووسینیشــی کەمــر دەبێت.بــەاڵم دەڵێــت هیوایشــی لــە دەســت نــەداوە 

کــە دیســان، لــە بەرەوە،لــە دەربــاری میــردا دەســت بــە کارکــردن بکاتــەوە.

2
دنیابینی

›‹ژیــان! بــۆ دەبێــت ژیــان هەبێــت و کەڵکــی چــی دەگرێــت؟ 

چ مانایەکــی هەیــە؟ بــۆ دەبێــت بــەردەوام بێــت، کــە نــە هیــچ 

ئومێدێکــی تێدایــە و نــە هیــچ دڵدانەوەیــەک؟ ســەری مەشــخەڵەکەی 

ئاگرەکــەی  و  دەکەمــەوە  شــۆڕ  تاریکونووتــەک  زەویــی  بــەرەو 

خامــۆش دەکــەم، ئیــر شــەو دادێــت.‹‹ )الگەرکڤیســت، 1944، ل216، 

ــە،  ــک و لێڵ ــە زۆر ڕووەوە، تاری ــن، ل ــی گرگ ــوردی، ل258( دنیابینی ک

ــاردە جۆراوجۆرەکانیشــە.  ــزی دی ــە هەڵســەنگاندنی بەهێ ــڕ ل ــەاڵم پ ب

تێڕوانینــی گرگــن لــە ئینســان منوونەیەکــە کــە بەئاشــکرا ســەرنجدانی 

ــووە بەهــۆی  ــەو پێشــان دەدات، هــەر ئەمەیــش ب لەڕیزدەرچــووی ئ

ئــەوەی کــە، لــە نزیکــەی ســەرلەبەری مێــژووی ئەدەبیــدا، وەک 

نیشــانەیەکی بەدکاریســەیری بکرێــت.

بێکەڵکیی ژیان
لــەو بڕگەیــەی ســەرەوەدا تێڕوانینــی گرگــن بــۆ ژیــان دەردەکەوێــت 

ــدا  ــە ژیان ــەک ل ــچ مانای ــەو هی ــە ئ ــا. ک ــی بێامن ــی بێکەڵک – هەوڵدانێک

ــک شــوێنی  ــە هەندێ ــارە و ل ــدا دی ــە زۆر شــوێنی گێڕانەوەکەی ــت، ل نابینێ

دیکەیشــدا وەک گێــل و گــەوج گاڵتــە بــە ئینســان دەکات، چونکــە تێناگــەن 

لەوەیســەرلەبەری هەوڵەکانیــان چ مانــا و نێوەڕۆکێکیــان هــەن. تێڕوانینــی 

گرگــن، هەروەهــا، ڕووخێنەرانەیــە. ئــەو تاڕادەیــەک هیــچ گرنگییــەک 

ــەوە  ــش ناگرێت ــت لەوەی ــادات و دەس ــر ن ــی ت ــی ئەوان ــە مردن ب

ئینســانەکانی تــر، وەک کەرەســتەیەک، بــۆ گەیشــن بــە نیــاز 

و مەرامەکانــی خــۆی بــە کار بهێنێــت. لەپێنــاوی ئــەوەدا 

ــگ  ــە تەن ــچ ب ــگات، هی ــۆی ب ــتەکانی خ ــە مەبەس ــە ب ک

مــردن و دەرد و ئــازاری ئەوانــی تــرەوە نییــە. بــۆ منوونــە 

بــۆ خــۆی و بــە دەســتی خــۆی دواییــن گرگنــی زینــدووی 

دەربــار دەکوژێــت، تــا هــەر بــە تەنیــا خــۆی مبێنێتــەوە. 

ئاشــکرایە کــە گرگــن یــا هــەر هیــچ، یــا زۆر کــەم، توانســتی بەزەیــی 

ــردا  ــی ت ــە بڕگەیەک ــر و ل ــە. دوات ــردا هەی ــی ت ــەڵ ئەوان ــی لەگ و دلۆڤان

ــان. ــەر ئەمی ــەوە س دەگەڕێین

قێزەونیی مرۆڤ
ــە بێڕێــزی، قێزەونــی و ڕق بەرانبــەر بــەوەی کــە ئێمــە  گرگــن ســەرڕێژە ل

لــە زمانــی ڕۆژانەمانــدا ناومــان لێنــاوە ئینســانی. الوازی و هەســت و 

ئەویــن – هــەر هەموویــان منوونــەن بــۆ ئــەوەی کــە ئەویــان پــڕ کــردووە 
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گرگــن،  دەکات.  پــێ  ســووکایەتییان  و  قێزوبێــز  لــە 

هەروەهــا قێــزی لەوانــی تــر دەبێتــەوە، کاتێــک دەخــۆن. 

منوونەیەکــی ئاشــکرای ئەمــە، دەتوانێــت ئــەم بڕگەیــە 

بێــت: ›‹ میوانــەکان چڵیســانە دەســتیان بــە خــواردن 

ــزە  ــەو قێزوبێ ــییە، ئ ــەو ناخۆش ــتم ب ــش هەس ــرد و منی ک

نادیــارە کــرد کــە هەمیشــە هەســتی پــێ دەکــەم کاتێــک 

خەڵــک دەبینــم نــان دەخــۆن، بەتایبــەت ئــەو کەســانەی 

ــەوە.‹‹  ــچ ناگێڕن ــە هی ــت ل ــن و دەس ــە چڵێس وەک ئەوان

ــت،  ــوردی، ل170( دەکرێ ــت،1944، ل142، ک )الگەرکڤیس

ــەر  ــن بەرانب ــە گرگ ــەوە بکەینک ــی ئ ــی، تێبینی بەکورتییەک

ــەش و پێویســتییەکانی  ــە ل ــدی ب ــە پەیوەن ــەک ک هەرچیی

لــە  لەشــەوە هەبێــت، هەســتناکە و بەئاشــکرا خــۆی 

هەرشــتێک کــە بــە ئەوانــەوە پەیوەســن دوور دەگرێــت، 

ــەو  ــا. ئ ــی و هەروەه ــی جنس ــواردن، مەیل ــە خ ــۆ منوون ب

کڵێشــەیەی گرگــن بــۆ ئینســانەکانی تــری داڕێشــتووە، یــا 

بــە واتایەکــی تــر، وێنــای ئــەو بــۆ ئینســانی منوونەیــی، لــە 

نەفرەتــی ئــەودا بەرانبــەر بــە هەرشــتێک کــە پەیوەنــدی 

ــە، بەخەســتی،  ــتەکانی ئینســانەوە هەی ــەش و هەس ــە ل ب

ڕەنــگ دەداتەوە.ئینســانە منوونەییــەکان، لــە ڕوانگــەی 

ئــەوەوە، گێلــن، ســاویلکەن و گیــرۆدەی غەریزەکانــی 

هەڵســەنگاندنە  تاڕادەیــەک  ئەمەیــش  خۆیانــن، 

ــر ڕوون  ــانەکانی ت ــە ئینس ــەر ب ــەو بەرانب ــی ئ نەرێنییەکان

دەکاتــەوە.
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ڕوانین لە ئەوین و هەستەکانی تر

ــڕ-  ــە دوورەوە و ساردوس ــە ل ــتی، ڕوانینێک ــۆ خۆشەویس ــن ب ــی گرگ ڕوانین

›‹خۆشه ویســتی شــتێکه  ده مرێــت. که  ده یشــمرێت، ده گۆڕێــت و ده گه نێت 

ــوێ.‹‹ )الگەرکڤیســت، 1944،  ــه  خۆراکــی خۆشه ویســتییه کی ن ــت ب و ده بێ

ل26، کــوردی، ل8( ئــەو بــە بینینــی دیمەنــی خۆشەویســتیتووڕە دەبێــت، 

ــۆرە  ــەو ج ــت ئ ــێوەیەک بێ ــەر ش ــە ه ــە ب ــە ک ــانە نیی ــەو کەس ــەزی ل ح

ــۆ  ــەو ب ــڕن. ئ ــادی، دەردەب ــی و ش ــە؛ هەســتی هاوڕێ ــۆ منوون ــتانە، ب هەس

خــۆی هەرگیــز، وەک یەکێــک لــە بنەماکانــی بیروبۆچوونــی خــۆی، هەســتی 

حەزلێنەکــردن نەبێــت، هیــچ حەزێکــی ئەرێنییخــۆی دەرنابڕێــت و ڕێزپــەڕ 

لەمــە بەدەگمــەن نەبێــت لــەو ڕوو نــادات. لێرەولــەوێ، لێــی ڕوو دەدات، 

ــاس  ــش ب ــدا ئەوەی ــە هەلێک ــت، ل ــۆی دەرببڕێ ــی خ ــتی ستایش ــە هەس ک

دەکات کــە بــە دەســت نائومێدبــوون لــە بەرانبــەر بەردەوامنەبوونــی 

جەنگــدا گریــاوە. )الگەرکڤیســت، 1944،ل123( لــەوە دەچێــت بااڵدەســتیی 

گرگــن بــۆ جڵەوکردنــی هەســتەکانی خــۆی بەرفــراوان بێــت. بەدەگمەنیــش 

ــە هەســتەکانی وەک  ــەوە کــە ســووکایەتی ب ــەوە ناگرێت نەبێــت دەســت ل

ــە  ــە ل ــکات، ک ــتی و تاد...ب ــوڕی و خۆشەویس ــی، گەرموگ ــادی، خەمگین ش

کەســانی تــردا هــەن.

سووکایەتیکردن بە بێهێزی

ــن،  ــەکان‹‹ی وەک ئەوی ــتە ›‹نەرم ــە هەس ــن، ســووکایەتیی ب ــە گرگ کەوات

بــە  ئــەو  ســووکایەتیپێکردنی  بــەاڵم  دەکات،  تــاد...  و  ئینساندۆســتی 

ــەو،  ــن. ئ ــەڕ دەب ــەی هەســتیش تێپ ــەم جۆران خەســڵەتە ئینســانییەکان ل

بەگشــتی، ســووکایەتی بــە هــەر شــتێک دەکات، کــە وەک نیشــانەی 

بهێــزی ســەیر بکرێــت؛ هــەم لــە ڕووی فیزیکــی و هــەم لــە ڕووی 

سایکۆلۆژیاییشــەوە. ئــازار و نەخۆشــی، ئــەوە نیــن کــە بتوانــن لــە 

ســووکایەتیپێکردنی گرگــن کــەم بکەنــەوە، بەپێچەوانــەوە – ›‹ ئەوەیشــم 

بــە الوە ســەیر نییــە تەنانــەت جرجیــش بەرگــەی ئــەوە نەگــرن شانبەشــان 

ــت، 1944، ل186،  ــەن.‹‹ )الگەرکڤیس ــەر بب ــە س ــان ب ــدا ژی ــەڵ مرۆڤ لەگ

کــوردی، ل222(

گرگــن، هەروەهــا، ســتایش لــە هێــز و دەســتەاڵت دەکات. ئەمەیــش، بــەر 

لــە هــەر شــتێک، لــە ڕوانینــی ئــەو بۆمیــر لیــۆن و بۆکارۆســای ســەرۆکی 

چەتەکانــدا دەبنیرێــت. تــا بڵێیــت ڕێــز لــە هەردووکیــان دەگرێــت، 

فیزیکییەکانــی  خەســڵەتە  لەبــەر  بەتــەواوی  میــر  بەرانبــەر 

ئــەوە  کەســایەتیی  خەســڵەتەکانی  لەبــەر  بەڵکــو  نییــە، 

ئــەو  بەپێــی کەموزۆریــی دەســتەاڵتی  و ستایشیشــی 

بەســەر ئەوانــی تــردا دەگۆڕدرێــت. بــەاڵم ستایشــی بــۆ 

بۆکارۆســا، لەبــەر بەهێزیــی لەشــی ئــەوە و بــۆ منوونــە، 

ئامــاژە بــۆ ›‹بــە خــۆی و دەموقەپــۆزە دڕەکەیــەوە‹‹ 

ل210( کــوردی،  ل175،   ،1944 )الگەرکڤیســت،  دەکات. 

ئایدیالی ئینسانی 

بۆکارۆســا، بــە زۆر شــێوە، ئینســانی ئایدیالیــی گرگنــە؛ بــە واتایەکــی 

ــەم  ــی ئ ــن. بەشــە پێکهێنەرەکان ــت ئینســانەکان وا ب ــەو دەیەوێ دیکــە، ئ

ــتی.  ــی و بێهەس ــزی، دڕی، دووڕووی ــە بەهێ ــن ل ــە بریتی ــەی مرۆڤ کڵێش

ئینســانی ئایدیالیــی گرگــن، بەگشــتی، پێویســت نییــە لەشــی پتــەو و 

تۆکمەوتــۆڵ بێــت، بــەاڵم دەبێــت بەزەبروزەنــگ و تونــد و شــەڕانی بێــت.
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3
خۆبینی

›‹ئه مه یــش چاره نووســی منــه  کــه  ڕقــم لــه  بــن و 

ــڵ  ــه  خێ ــم ل ــن ڕق ــه وه . م ــۆم ببێت ــه ی خ بنه چه ک

و هۆزه کــه ی خۆمــه  .

ــه وه . مــن گۆشــته   ــه  خۆیشــم ده بێت ــم ل ــه اڵم ڕق ب

تاڵه کــه ی خــۆم ده خــۆم. خوێنــه  ژاراوییه کــه ی 

وه کــو  ڕۆژێــک،  هه مــوو  ده خۆمــه وه .  خــۆم 

خێڵه کــه ی  و  هــۆز  ڕووگــرژی  سه رقه شــه یه کی 

خــۆم، نانــی لــه  شــه رابی پیــرۆز هه ڵکێــراوی 

ــت، 1944،  ــۆم.‹‹ )الگەرکڤیس ــۆم ده خ ــای خ ته نی

بــۆ  گرگــن  ڕوانینــی  ل37-36(  کــوردی،  ل-32 

ــە هەندێــک جێــدا  ــۆزە. ل خــۆی، پەرشــوباڵو و ئاڵ

ڕووخێنەرانەیــە،  و  خۆبەکەمهەڵســەنگاندن 

بڵێیــت  تــا  تــردا  جێــی  هەندێــک  لــە  بــەاڵم 

ئەرێنییــە و نزیــک لــە خۆخۆشویســن دەبێتــەوە. 

گرگنــدا  خۆبینینــی  لــە  ئاشــکرا  دژەبەرییەکــی 

هەیــە. لــە الیــەک یەکێــک لــە قێزەونرینــەکان و 

ــو  ــن و ڕەســەنرینی نێ ــرەوە بااڵتری ــی ت ــە الیەک ل

گشــت ئینســانەکانە. خۆبینینــی ئــەو، بەگشــتی، پــڕ لــە زێدەڕۆییــە.

ڕقلەخۆبوونەوە
لــە بڕگەی پێشــەکیی ئــەم نــوورساوەدا، ڕقلەخۆبوونەوە و خۆبەســووکگرتنی 

گرگــن ئاشــکرا دەردەکەوێــت. ئــەو باســی خــۆی وەک کەســێک دەکات کــە 

ســووک ســەیر دەکرێــت و ئــەو بیرەیشــی کــە ئــەو، ڕاســتییەکەی، 

قامچیــی دەســتی خودایــە بــۆ لێدانــی ئینســانەکان، منوونەیەکــی 

تایبەتــی ئــەو جــۆرە بۆچــوون و تێڕوانینــەی ئــەوە.

بێڕێزیکردنــی  لــە  باســامن  پێشــر 

گرگــن بــە بێهێــزی کــرد و پەیوەســتی 

خۆبەســووکزانینی  و  ئەمــە  نێــوان 

جارانەیــش  ئــەو  ئاشــکرایە.  ئــەو 

لەبــارەی  ســووکایەتییەوە  بــە  کــە 

دەنووســێت،  ئینســانەکانەوە 

و  خــۆی  بەســووکزانینی 

خۆیشــی  ڕقلەخۆبوونــەوەی 

کــە  ئــەوەی  چییــە  دەردەکــەون. 

بەهــۆی  بــووە  لەمــان  یەکێــک 

ناتوانرێــت  تــر،  ئــەوی  هەبوونــی 

بزانێــت، بــەاڵم گونجاوتــر ئەوەیــە 

نەخشــی  ڕقلەخۆبوونــەوە  کــە 

لەســەر دنیــا و ئینســانەکان دانــاوە و 

لــە ئەوانــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، نــەک 

نــەوە. بەپێچەوا

خۆخۆشویستن
باســکردنێکی  بــە  دەردەکەوێــت،  وەک  خــۆی،  گێڕانەوەکــەی  گرگــن، 

ــن.(  ــەی یەکەمی ــە بڕگ ــێ دەکات. )بڕوان ــت پ ــۆی دەس ــەی خ ئۆبیەکتیڤان

ئــەو جەخــت لەســەر ئــەوە دەکات کــە ›‹پێکهاتــەی ئــەو و گشــت 

  گرگن هیچ 
گرنگییەکی بۆ 

پێشینانی خۆی و 
نەوەی دوای خۆی 

نییە و بەدەم 
هەستی پووچییەوە 

دەناڵێنێت و 
لە هەستە 

بەهێزەکانیش 
دەترسێت
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ئەندامەکانــی لەشــی بــە جۆرێکــی تــەواو دروســت لەگــەڵ یەکــردا ڕێــک 

ــیامی  ــە سەروس ــەبارەت ب ــۆی س ــانازیی خ ــش ش ــاش ئەوەی ــوون.‹‹ پ کەوت

ــدا  ــی گێڕانەوەکەیش ــە زۆر جێ ــت. ل ــۆی دەردەبڕێ ــاوازەی خ ــەت و ن تایب

ــە  ــرن، ک ــی ت ــە ڕەگەزێک ــەر ب ــەکان س ــە گرگن ــت، ک ــش دەردەبڕێ ئەوەی

ــی  ــە هی ــر ل ــی نەجیب ــۆ بنوبنەچەیەک ــان ب ــرن و بنوبنەچەی ــەوان نەجیب ئ

ئینســانەکان دەگەڕێتــەوە. پاشــریش لــە گێڕانەوەکەیــدا بــەم وشــانە باس لە 

ــه  بوونه وه رێکــی  خــۆی دەکات: ›‹ڕه نگــه  ئه مــه  له بــه ر ئــه وه  بێــت مــن ل

تــرم، بوونه وه رێکــی جوانــر، ناســکر، هه ســته کیر و )...(‹‹ )الگەرکڤیســت، 

و  ڕەوش  بــە  گرگــن  ڕاســتییەکەی  ل121(  کوردییەکــەی  ل102،   ،1944

ڕەفتــاری ئەرێنیــی خــۆی لەگــەڵ خۆیــدا و بــە کەســایەتیی خۆیــدا دەنازێت 

و، بــێ لەوەیــش چەردەیــەک لــە خەســڵەتی کەســایەتیی گرگــن ئامــاژە بــۆ 

ــی  ــەڵ تیۆرییەکان ــوو لەگ ــت دەکات. وێکچ ــایەتییەکی خۆخۆشەویس کەس

ــت و  ــووری خۆخۆشەویس ــە کولت ــەبارەت ب الش)Christopher Lasch( س

ــۆی  ــینانی خ ــۆ پێش ــی ب ــچ گرنگییەک ــن هی ــت، گرگ ــەری خۆشەویس کاراکت

ــت و  ــەوە دەناڵێنێ ــەدەم هەســتی پووچیی ــە و ب ــەوەی دوای خــۆی نیی و ن

لــە هەســتە بەهێزەکانیــش دەترســێت. گرگــن، کەواتــە، چاالکانــە بــە دوای 

مانایــەک لــە ژیانــدا ناگەڕێــت. )ئەنییەلوێــڤ و یۆنســۆن، 1990، ل92( 

لەیەکچــوو لەگــەڵ ئــەو خەســڵەتە بنچینەییانــەی کــە ئامــاژە بــۆ لەقبوونــی 

کەســایەتیی خۆخۆشەویســت دەکــەن، گرگــن بەتــەواوی دوورەپەرێــزە لــە 

بەزەیــی و دلۆڤانــی. )ســمیس، 1993، ل528( نادیاریشــە کــە بــە چ جۆرێــک 

هەســتناکە بەرانبــەر ڕەخنــەی ئەوانــی تــر، بەتایبــەت چونکــە زۆر دەگمــەن 

نەبێــت، کەســی خــۆی دووچــاری ڕەخنــە نابێــت و یــەک بــە خۆیشــی ئــەوە 

هەڵدەبژێرێــت، کــە خــۆی لــە خەڵــک و لــە ناڕەزایی ڕەشــەخەڵک بــە دوور 

بگرێــت. ستایشــی ئــەو بــۆ هەندێــک کەســیش، زۆرکات، دوای کڵێشــەیەک 

دەکەوێــت و هــەر لەوێیشــدا بــە دوای خەســڵەتەکانی کەســایەتیی خۆیــدا 

ــد،  ــیکاریی فرۆی ــی دەروونش ــی تیۆری ــت. بەپێ ــردا دەگەڕێ ــی ت ــە ئەوان ل

دەتوانرێــت بوترێــت گرگــن جــۆرە شناســێکی خۆخۆشویســتی لەنێــو 

ــە هــەر شــتێک،  ــەر ل ــەو، ب ــر، ئ ــی ت ــە واتایەک ــردووە. ب ــز ک ــدا بەهێ خۆی

ــە خــۆی دەچــن.  ــەراورد دەکات کــە ل ــە کەســانێک ب کەســایەتیی خــۆی ب

)پێرڤیــن، 1986، ل91( بەتایبــەت میــر لیــۆن و بۆکارۆســای ســەرۆکی 

ــە  ــە ل ــەم دوو کەســەدا، ک ــەڵ ئ ــەو لەگ ــی ئ ــر پەیوەندی ــەکان و دوات چەت

ــوە دەکرێــت. ــر باســی لێ ــوورساوەدا، فراوان ــەم ن ــری ئ بڕگەیەکــی دوات

نادڵنیایی و ڕاڕایی )سەبارەت بە کەسێک یا 
شتێک(

لەنێــوان  خۆیــەوە  لەبــارەی  گرگــن  هەســتەکانی 

لــە  پــڕ  وێنایەکــی  و  ڕق  و  خۆبەســووکزانین 

جوانــر  بوونەوەرێکــی  وەک  زێدەڕۆیــی 

ــوەی  ــەم دوو دی ــە ل ــەوەی ک ــەاڵم ئ ــن. ب دەگۆڕدرێ

کەســایەتیی ئــەودا هاوبەشــە، ئەوەیــە کــە ئــەو، یــا وەک 

منوونەیەکــی ئەرێنــی یــا نەرێنــی، تاقانــە و بێهاوتایــە.  گرگــن، 

ــووڵی  ــەڕی ش ــا ئەوپ ــر، ت ــی ت ــە ئەوان ــدا ب ــی خۆی ــە بەراوردکردن ل

ــە عیســای مەســیح  ــە، خــۆی ب ــۆ منوون ــەو، ب ــێ هەڵدەکێشــێت. ئ ل

بــەراورد دەکات و جەخــت لەســەر ئــەوە دەکات کــە هەردووکیــان 

ــت، 1944، ل51(  ــرۆرشاون. )الگەرکڤیس ــەم ف ــی ک ــە پارەوپوولێک ب

self-( بەپێــی دەســتەواژەکانی ڕەوانناســیی خۆناســین؛ چەمکــی خــۆ

concept( و نەخشــی خۆناســین )self-schemas(، دەتوانرێــت وا 
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ــە ســەبارەت  ــی هەی ــێ چەندوچۆن ــی ب ــەو وێنایەک ــە ئ ــت، ک دابرنێ

ــایەتییەکی  ــردا، کەس ــانی ت ــەر کەس ــە بەرانب ــەو ل ــە ئ ــۆی؛ ک ــە خ ب

ــاژە  ــەو، هەمیشــە، ئام ــە. ئ ــی تایبەتیشــی هەی ــە و جێوڕێیەک تایبەت

بــۆ ســنوورەکانی دوورەپەرێزیــی خــۆی لــە ئەوانــی تــر دەکات، 

ــۆی  ــەی خ ــای خۆبینین ــەو وێن ــت ئ ــۆرە بتوانێ ــەو ج ــەوەی ب ــۆ ئ ب

بهێڵێتــەوە. خۆنرخاندنــی )self-evaluation( گرگــن لــە هــەردوو 

ــەو خەســڵەتانەدا دەردەکەوێــت کــە  ــزە و ئەمەیــش ل ڕووەوە بەهێ

ئــەو بــۆ کەســایەتیی خــۆی هەڵبــژاردووە، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 

ــکات. ــان ب ــۆی پێی ــی خ باس

لە لەشی خۆڕوانین
ــیامی  ــەش و سەروس ــکردنێکی ل ــە کورتەباس ــۆی ب ــەی خ ــن گێڕانەوەک گرگ

خــۆی دەســت پــێ دەکات. لەوێــدا، بــە هیــچ جۆرێــک، نرخاندنێکــی 

ــەوە.  ــا دەمێنێت ــش هەروەه ــت و دواتری ــەو دەرناخرێ ــی ئ ــی لەش نەرێنی

بــەاڵم گرگــن ناتوانێــت خــۆی لــە هۆشــیاریی خــۆی نەبــان بــکات ســەبارەت 

بــەوەی کــە تــوان و هێــزی لەشــی ئــەو لــە بەرانبــەر هێــز و توانــی لەشــی 

ــەو  ــک ل ــە یەکێ ــە ئەم ــرە. لەوەی ــر و لەژێرەوەت ــردا کەم ــانەکانی ت ئینس

هۆکارانــە بێــت کــە کاریگەریــی لەســەر ڕوانینــی نەرێنییانــەی گرگــن 

ــک  ــش، کاتێ ــتێکی تری ــەر ش ــە ه ــەر ل ــەت و ب ــۆی، بەتایب ــۆ خ ــت ب هەبێ

ــدا  ــانی ئایدیال ــانوباڵی ئینس ــە ش ــە ب ــە بەهێزان ــوو دیمەن ــەو هەم ــە ئ ک

ــە  ــدا ب ــەر لەشــی خۆی ــە بەرانب ــە زۆر شــتدا، خــۆی ل دادەبڕێــت. گرگــن، ل

نامــۆ دادەنێــت. ڕوانینــی ئــەو بــۆ هێــز و توانســتی لــەش و بەریەککەوتنــی 

لــەش و پێویســتییەکانی، بەئاشــکرا لــە ڕوانینــی ئــەودا بــۆ ســەراپای لەشــی 

خــۆی ڕەنــگ دەداتــەوە. لەمــەدا گرگــن، تــا ئەوپــەڕی، نوێنەرایەتیــی ئــەو 

تێگەیشــتنە توندڕۆیــە دەکات کــە لــەش دەبێــت کەرەســتەیەک بێــت 

ــان  ــتی ئینس ــت و خواس ــەی ویس ــتنەوە،دەبێت کۆیل ــان و گواس ــۆ بارلێن ب

ــی  ــان دەکات و نکوڵ ــی دەستنیش ــی خۆیش ــا دوورەپەرێزی ــت. هەروەه بێ

ــەی  ــەو ڕوانگەی ــەر ئ ــر لەب ــە ڕێگ ــت ب ــە ببێ ــدەکات ک ــەر شتێکیش ــە ه ل

ئــەودا بــۆ لــەش، بــۆ منوونــە وەک ئــەوەی کــە نابێــت دەرد و ئــازار و هــەر 

ــە  ــدا. ک ــتی لەش ــز و توانس ــەر هێ ــر لەب ــە ڕێگ ــن ب ــر ب ــی ت نەهامەتییەک

بــاس لــەو ئەشــکەنجەیە دەکات کــە دووچــاری دەبێــت، پێــش ئــەوەی لــە 

ــە  ــە یــەک نیوەڕســتەدا نەبێــت، خــۆی ل کونجــی زینــدان تونــد بکرێــت، ل

ــادات. ــازاری لەشــی ن باســکردنی ئ

لە هەستەکانی خۆڕوانین

گرگــن چەندیــن جــار دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو هەســتەی کــە ئــەو، هەمیشــە، 

هەمــان هەســتی هەیــە و شــادی و خۆشــی لــە هیــچ شــتێکدا نابینینێتــەوە. 

ــت  ــەن نەبێ ــت و دەگم ــز پێناکەنێ ــەو هەرگی ــە ئ ــەوەی ک ــە، ئ ــۆ منوون ب

هەســتەکانی خــۆی دەرنابڕێــت. )الگەرکڤیســت، 1944، ل9( ئــەو کاتانەیش 

کــە، هــەر چۆنێکبێــت، هەســتەکانی ئاشــکرا دەبــن، بــۆ منوونــە، کــە ورگ 

و ڕیخۆڵــە و گــوو و پیســی و دیمەنــی خۆشەویســتیکردن و هەروەهــا 

دەبینێــت، ڕقــی هەڵدەســتێت و قێزیــان لــێ دەکاتــەوە، دڵــی پێیــان تێکــەڵ 

دێــت و هەســت بــە ناخۆشــی دەکات. لــەو کاتانــەدا بــە قێزوبێــزەوە ڕوو 

وەردەگێڕێــت و هــەوڵ دەدات پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ ئــەوەدا کــە ڕقــی 

لێــی هەڵســاوە بچڕێنێــت. ڕوونکردنــەوەی خۆیشــی بــۆ ئەمــە، ئەوەیــە کــە 

ــانەکانی  ــە ئینس ــری ل ــر و نەرمونیان ــتناکر و جوان ــتێکی هەس ــەو رسوش ئ

تــر هەیــە.
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ڕەوش و ڕەفتار بەرانبەر ئەوانی تر

›‹مــن ڕقــم لــه  میــرژن ده بێتــه وه ، ده مه وێــت بــه  مردوویــی بیبینــم، 

ــم  ــدا بیبین ــری دۆزه خ ــی ئاگ ــو نێڵه نێڵ ــاوی له نێ ــه  لنگداچه ق ــت ب ده مه وێ

و ببینــم کــه  چــۆن کڵپه کانــی به نێــو ناوگه ڵــه  قێــزه ون و بۆگه نه که یــدا 

ئــه و  ژیانــی  شــێوه ی  لــه   ڕقــم  مــن  ده یلێســنه وه .  و  هه ڵده گه ڕێــن 

ده بێتــه وه ، کــه  بووه تــه  بارێکــی گــران به ســه ر کۆڵــی منــه وه . ڕقــم لــه  نامــه  

به ئاڵۆشــه کانی ده بێتــه وه  کــه  بــه  منــدا بــۆ دۆســته کانی ده یاننێرێــت. 

ڕقــم لــه  وشــه کانی ئــه و لــه  بــاره ی ئه وینــه وه، کــه  له نێــو دڵمــدا ده گڕێــن، 

ــه   ــه م. هه میش ــتێکه وه  ناک ــچ ش ــاره ی هی ــه  ب ــی ل ــه اڵم ناپاک ــه وه . ب ده بێت

ئامــاده م ژیانــی خــۆم بۆ ئــه و به خــت بکــه م.‹‹ )الگەرکڤیســت، 1944، ل12، 

ــت  ــە دەیەوێ ــت ک ــتێک دەردەبڕێ ــا، خواس ــن، جارن ــەی ل9( گرگ کوردییەک

ــر  ــە ئینســانەکانی ت ــدا هاتــوون ل ــە ســەر خۆی ــەی ب ــەو ڕووداوان ــەی ئ تۆڵ

ــەن. ڕەوش  ــە کامان ــەو ڕووداوان ــە ئ ــە ک ــار نیی ــەاڵم ئاشــکرا دی ــەوە، ب بکات

ــتی  ــت، بەگش ــەڕ نەبێ ــر، ڕیزپ ــانەکانی ت ــەر ئینس ــەو بەرانب ــاری ئ و ڕەفت

ــانەکانی  ــەی ئینس ــەو، زۆرب ــن. ئ ــەیرکردن و نەرێنی ــە، بەسووکس و هەمیش

دەوروبــەری، بــەو کڵێشــەیەی خــۆی کــە بــۆ ئینســانی هەیــە دەچوێنێــت و 

بــە بــار بەســەر ژیانــەوە دەیانبینێــت و بــە گەلــۆر و تەپۆلەیــان دەزانێــت. 

ــەی  ــر، زۆرب ــانەکانی ت ــە ئینس ــن ل ــتنی گرگ ــەوە و تێگەیش ــۆری بیرکردن ج

کات، توندڕۆیــە؛ بــەزۆری نەرێنــی و جاروبــار ئەرێنییــە. ئــەو هەســتەکانی 

ــی و  ــتایش و مەزن ــەیرکردن، ڕق، س ــووکی س ــەی وەک؛بەس ــە وش ــۆی ب خ

تاد...دەردەبڕێــت. هەڵســەنگاندنی ئــەو، بەگشــتی و زۆربــەی کات، یــا بــە 

ــە ڕوانگــەی  ــدا، دەشــکێتەوە و ل ــە الی نەرێنی ــا ب ــدا، ی الی ئەرێنی

ئــەوەوە، ئەوانــی تــر یــا ڕەش یــا ســپین. لــە بەردەوامیــی ئەم 

ــۆ بەشــێک  ــاری گرگــن، ب ــە ڕەوش و ڕەفت ــاس ل بەشــەدا ب

ــت. ــە کەســە ســەرەکییەکانی گێڕانەوەکــەی، دەکرێ ل

ڕێز لە میرلیۆن
یەکێــک لــەو ئینســانانەی کــە گرگــن بــەردەوام ڕێــزی لــێ 

ــژاردەی  ــە وشــەی هەڵب ــرە، کــە زۆربــەی کات ب دەگرێــت می

ئەرێنــی باســی لێــوە دەکرێــت. ڕەوش و ڕەفتاری ئــەو بەرانبەر میر، 

جارنــا، بــە نائومێــدی یــا بــە ڕازیبــوون بەرانبــەر بــە بڕیــار و کردەوەکانــی 

دەنەخشــێرنێن، بــەاڵم ئەمــە هەرگیــز ناگۆڕدرێــت بــە ڕق و نەفــرەت 

ــارەکان  ــە ڕەوش و ڕەفت ــەوەی ک ــۆ ئ ــە ب ــک منوون ــر. هەندێ ــەر می بەرانب

ســەبارەت بــە میــر دەگۆڕدرێــن، لەنێــو ئــەو هەڵســەنگاندنە ئاشــکرایانەدان 

ــد  ــە!‹‹، ›‹ هێن ــی مەزن ــەو میرێک ــە: ›‹ئ ــۆ منوون ــن، ب ــار دەکرێ ــە جاروب ک

له بــه ر چــاوم که وتــووه ، هێنــد بچــووک بووەتــه وه ، کــه  هیــچ میرێکــی تــر 
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ــت، 155، ل71و  ــه وه .‹‹ )الگەرکڤیس ــووک ببێت ــه و بچ ــده ی ئ ــت هێن ناتوانێ

ل128، کــوردی ل153( گرگــن پەیوەندییەکــی توندوتۆڵــی لەگــەڵ میــر 

هەیــە. ئــەو پەیوەندییەیــش بــەو جــۆرە دەردەبڕێــت کــە گرگنێــک ســێبەری 

میــری خۆیەتــی، کــە هیــچ میرێــک لــە ئاســتی گرگنەکــەی خۆیــدا ناتوانێــت 

مــەزن بێــت و تــاد... میــر هەروەهــا، هەمیشــە، ڕێــزی لــێ دەگیرێــت، بــێ 

گوێــدان بــە ڕەوش و ڕەفتارەکانــی گرگــن بەرانبــەر ئــەو. هۆکارەکانــی ئــەم 

پەیوەندییــە تۆکمەوتۆڵــە، ڕاســتییەکەی، دەتوانرێــت هــەر ئەندێشــە بکرێن 

و هیچــی تــر نــا، بــەاڵم هەندێکیــان کــە ڕۆڵیــان هەیــە، لــە گێڕانەوەکــەدا 

هــەن. یەکێــک لــەوان ئەوەیــە، گوایــە هەستونەســتی ئــەو و هیــی میــر لــە 

یــەک دەچــن. هەردووکیــان حەزیــان لــە پەالماردانــە، بــەاڵم لــە خۆپاراســن 

ــە کار  ــی خــۆی ب ــاز و مەرامەکان ــە نی ــۆ گەیشــن ب ــک ب ــر خەڵ ــزارن. می بێ

دەهێنێــت و تــا بڵێیــت دووڕووە و دڵــی گرگنیــش بــە ئەمانــە دەکرێتــەوە 

ــان لــێ دەکات. و حەزی

یەکێکــی تــر لــەو هۆکارانــەی کــە کاریگــەری لەســەر ڕێزگرتنــی گرگــن بــۆ 

میــر هەیــە، ئــەو ستایشــەیە کــە لــە بەرانبــەر ئــەودا هەســتی پــێ دەکات. 

میــر نوێنەرایەتیــی هێــز، پێشــڕۆیی و دەســتەاڵت دەکات و گرگنیــش 

ــە. هــۆکاری ســێیەمینیش کــە دەتوانێــت  ــان هەی ــی بۆی ستایشــێکی بێپایان

ڕۆڵــی هەبێــت، بەدڵنیاییــەوە، هەســتی گرگنــە بــۆ وابەســتەیی و خۆناســی. 

لەڕێــی ئــەوەوە کــە گرگــن، گرگنــی میــری خۆیەتــی، هەســتێکی خۆناســین 

و هەســتێکی خــۆ بــە گرنــگ زانینیــش بــۆ خــۆی دەخوڵقێنێــت. لــە کۆتایــی 

گێڕانەوەکەیــدا، کــە لەنێــو کونجــی زیندانەکەیــدا دەینووســێت، ئەمــە 

ــچ  ــەوە دادەگرێــت کــە هی بەئاشــکرا دەردەکەوێــت. گرگــن پــێ لەســەر ئ

میرێــک ناتوانێــت بــێ گرگنــی خــۆی بێــت و ڕۆژێــک دێــت و لــە کونجــی 

زینــدان دەردەهێرنێــت. ئــەو، هەروەهــا، جێوڕێــی خــۆی؛ لەنێــو ئــەو 

گرۆیــەدا کــە لــە دەوری میــرن، گرنــگ دەبینێــت و لــە خــۆی وا ڕادەبینێــت 

کــە هیــچ کــەس ناتوانێــت جێــی بگرێتــەوە. ئەمەیــش دەکرێــت وا چــاوی 

لــێ بکرێــت کــە بەشــی زۆری خۆناســیی گرگــن و شناســی ئــەو لــەو ڕۆڵــەدا 

بــووە، کــە لــە دەربــاری میــردا هەیبــووە.

ڕق لە میرژن؛ تیۆدۆرا
ــە دەســتپێکی  ــەدا ک ــەو بڕگەی ــۆدۆرا، ل ــرژن؛ تی ــۆ می ــن ب هەســتەکانی گرگ

ــد  ــی تون ــەردەوام، ڕقێک ــەو، ب ــت. ئ ــی، دەردەکەوێ ــەیە، بەڕوون ــەم بەش ئ

ــەو  ــکرای ئ ــی ڕوون و ئاش ــرژن ڕەمزێک ــت و می ــەو دەردەبڕێ ــەر ئ بەرانب

ــەیری  ــز س ــووک و ناچی ــت، س ــا بڵێی ــن، ت ــە گرگ ــانییەیە ک ــە ئینس بارگران

ــر ژەهرخــواردی  ــرژن، کــە گرگــن دوات ــکاردۆی دۆســتی می دەکات. دۆن ڕێ

دەکات، لەویــش زیاتــر ڕەمــزی قێزەونیــی ئینســانییەیە. بێگومــان ئــەو 

تووڕەوتڕۆییــەی گرگــن بەرانبــەر میــرژن دەریدەبڕێت،هەســتی کەموێنــەی 

ئــەو نیــن لەنێــو هەســتەکانی تــری ئــەودا بەرانبــەر میــرژن. لــە هەندێــک 

ــان  ــەواوی ئاس ــە بەت ــە، ک ــدا هەی ــەڵ میرژن ــتەییەکی لەگ ــدا هاوبەس هەل

نییــە لــە ســۆنگەی ڕقــی بەهێــزی ئــەودا لێــک بدرێنــەوە. بــۆ منوونــە، کــە 

ئــەو ئەشــکەنجە دەدرێــت بــۆ ئــەوەی ڕازەکانــی میــرژن بدرکێنێــت، هیــچ 

ــت  ــە دەزانێ ــت، ک ــش دەبێ ــن تووڕەی ــا گرگ ــت. هەروەه ــتێک نادرکێنێ ش

دۆن ڕێــکاردۆ لــە ســەروبەندی شەڕوشــۆڕدا دەســت لەگــەڵ قەحبەیەکــدا 

تێکــەڵ دەکات و ناپاکیــی لەگــەڵ میرژنــدا دەکات. بــەاڵم کــە میریــش لــە 

هەمــان هەلــدا ناپاکیــی دەکات، لــەوە زیاتــر کــە قێــزی لێــی ببێتــەوە، هیــچ 

ــکاردۆ ده ســتی  ــه  دۆن ڕێ ــادات-‹‹ ئه مجــا ک ــک پێشــان ن ڕق و تووڕەبوونێ

درێــژ کــرد و مه مکــی گــرت، مــن الی خۆمــه وه  هه ســتم بــه  جــۆره  قێزوبێــز 
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به رانبــه ر  تووڕه ییــه ک  بــه و پیــاوه  پیــس و چڵێســه  و 

ده مویســت  و  بنێمــه  ده کــرد  یه کانــدوو ده ســت 

بینــی و بیخنکێنــم، یــا هــه ر 

نه بێــت 

ــه هوه ته که ی   ــه  ش ــڕ ل ــه  پ ــی خوێن ــا دوادڵۆپ ــوژم ت ــه م بیک ــه  خه نجه ره ک ب

ده چۆڕێــت، بــه  جۆرێــک کــه  ئیــر ببــڕای ببــڕ نه توانێــت بــاوه ش بــه  

ژنێکــدا بــکات و لــه  ئامێــزی بگرێــت.‹‹ )الگەرکڤیســت، 1944، ل100، 

کــوردی، ل119( ڕقــی گرگــن بەرانبــەر دۆن ڕیــکاردۆ، بەگشــتی، بێپایــان و 

دوور لــە هــەر نەرمونیانییەکــە. بــە دوو بــاردا نەبێــت، ئاســان نییــە ئەمــە 

لێــک بدرێتــەوە – یــا ئەوەیــە گرگــن لەبریــی میرەکــەی خــۆی، یــا لەبریــی 

ــەر  ــیان لەس ــەوە نەخش ــیان پێک ــە هەردووکیش ــە. لەوانەی ــۆی، تووڕەی خ

ــک  ــە هەندێ ــت. ل ــکاردۆدا هەبێ ــت دۆن ڕی ــە ئاس ــن ل ــتەکانی گرگ هەس

ــۆ خــۆی،  ــن ب ــە ڕەنگــە گرگ ــە ک ــش هەی ــەدا ئەوەی ــری گێڕانەوەک ــی ت جێ

ــت. ــی بێ ــەزی لێ ــت و ح ــەوە بێ ــە میرژن ــی ب ــیار، دڵ ناهۆش

گرگــن، لــە جێیەکــی گێڕانەوەکەیــدا، بەســەر ئــەوەدا دەکەوێــت کــە 

ــە  ــەوە ک ــەوە دەگێڕێت ــردا ئ ــی ت ــە جێیەک ــووە و ل ــە ال جــوان ب ــی ل میرژن

جارێکیــان میــرژن لێــی پرســیوە ئاخــۆ ئــەوی خــۆش ویســتووە یــا 

نــا و لــە جــاری سێیەمینیشــدا سەرســووڕمانی خــۆی بەرانبــەر 

ئــەو گۆڕانانــە دەردەبڕێــت کــە بەســەر میرژنــدا هاتــوون. 

ــە گرگــن حەزێکــی  ــەوەن ک ــە گشــتیان نیشــانەی ئ ئەمان

بــۆ میــرژن هەبــووە و جێــی ســەرنج و  شــاردراوەی 

ــە، هەســت بــەو  لێڕامانــی بــووە. گرگــن بۆچــی، بــۆ منوون

جــۆرە ڕقوکینــە زۆرە، بەتایبــەت، بەرانبــەر بــە میــرژن دەکات؟ 

ــان  ــان و لێڕام ــتەکانی سەرنجڕاکێش ــە هەس ــت ک ــێ دەچێ ــی ت ڕێ

ــر،  ــان بکەونــەوە و ڕق ئەســتوور بکــەن، بــە واتایەکــی ت پێچەوانــەی خۆی

ــی  ــەر ئەنجامدان ــە بەرانب ــەک ل میکانیزمێکــی خۆپاراســن وەک کاردانەوەی

ــدا.  کارێک

بێگومــان خۆشەویســتییەکیبەیاننەکراو هەمــوو ڕاســتییەکە نییــە ســەبارەت 

بــە ڕەوش و ڕەفتــاری گرگــن بەرانبــەر بــە میــرژن. هاوبەســتەیی بــە میــرەوە 

کاریگەریــی لەســەر ئــەوە هەیــە، هەروەهــا ڕەوش و ڕەفتــارە گشــتییەکانی 
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ئــەو لــە ئاســت هەمــوو ئــەو جــۆرە ئینســانانەدا کــە میــرژن بــە بیــر ئــەودا 

دەهێننــەوە. بــەاڵم هێشــتا ئــەم دوو هــۆکارە، لــە الیەکــی تــرەوە، ناتوانــن 

ســەرلەبەری ئاڵۆزییــەکان لــە ڕەوش و ڕەفتــاری گرگنــدا بەرانبــەر بــە میــرژن 

ڕوون بکەنــەوە.

ترس لە مایسترۆ بێرناردۆ
لــە  دووســەرەن.  تــەواو  بێرنــاردۆ  بەرانبــەر  گرگــن  ڕەفتــاری  و  ڕەوش 

سەرێکەوە،هەســت بــە ســتایش و پێداهەڵــدان دەکات ســەبارەت بــەو 

ــەوە  ــەرێکی ترەوە،ل ــە س ــدات و ل ــان ب ــت ئەنجامی ــەو دەتوانێ ــەی ئ کاران

دەترســێت بێرنــاردۆ چــی لــە دەســت دەبێتــەوە و یــارای چییــە. بەگشــتی 

بێرنــاردۆ تەنیــا کەســێکە کــە گرگــن هەرگیــز ســەری لــێ دەرنــاکات. ئــەو 

ــەر  ــا دەگەڕێــت؛ هێزێکــی بزوێن ــو دنی ــی بوون ــە حەقیقەتەکان ــەردەوام ل ب

کــە گرگــن ســەری لــێ دەرنــاکات. ڕەوش و ڕەفتــاری گرگــن بەرانبــەر 

ــی  ــە ڕێزگرتنێک ــن ب ــی دەب ــا دوای ــن، ت ــەرەتا، زۆر دەگۆڕدرێ ــاردۆ، س بێرن

ــا ئینســانێک  ــاردۆ تەنی ــت بێرن ــێ دەچێ ــی ت ــەدوور و ساردوســڕ. ڕێ دوورب

ــێت.  ــی برس ــت و لێ ــەری هەبێ ــی بەرانب ــتی ترس ــن هەس ــە گرگ ــت ک بێ

ئــەم ترســەیش لەســەر بنچینــەی ئــەو ڕووداوە هەڵچــرناوە کــە جارێکیــان 

گرگــن ڕووتوقــووت دەکرێتــەوە، تــا نیــگاری بکێرێــت و ئەمــە لــە چــاوی 

گرگنــەوە گەورەتریــن ســووکایەتییە پێــی کرابێــت. ئــەم ڕووداوە دەبێــت بــە 

ــەاڵم  ــاردۆ، ب ــەر بێرن ــی بەرانب ــت نەرێن ــا بڵێی ســەرچاوەی هەســتگەلێکی ت

ــوون  ــەر شــێوازی ب ــتایش بەرانب ــۆ س ــن ب ــر دەگۆڕدرێ ــتانە دوات ــەو هەس ئ

ــەوە  ــە خۆی ــە ســەرلەبەر گرگــن ب ــەو شــتانەی ک ــک ل ــەو. یەکێ ــی ئ و ژیان

خەریــک دەکات، ئەوەیــە کــە بێرنــاردۆ چــۆن دەتوانێــت گشــت ئــەو 

ــە  ــە ک ــر ئەوەی ــی ت ــەوە، یەکێک ــۆ بکات ــدا ک ــو خۆی ــە لەنێ شــتە دژبەیەکان

بیرنــاردۆ، بــە هەمــان کونجکاوییــەوە، گرنگــی بــۆ هەمــوو شــتێک هەیــە و 

ــەوە نرخــی پووشێکیشــیان  ــە الی گرگن ــەت ئەوانەیــش کــە ب دەدات، تەنان

ــک  ــێواز لێ ــد ش ــە چەن ــن، ب ــی گرگ ــەیدایی و ترس ــت، ش ــە. دەتوانرێ نیی

بدرێنــەوە. یەکێکیــان ئەوەیــە کــە بێرنــاردۆ بــەو شــێوازەی خــۆی هەڕەشــە 

ــی  ــک لەڕێ ــن دەکات، ڕێ ــی گرگ ــەنگاندن و دنیابینی ــتەمی هەڵس ــە سیس ل

ئــەوەوە کــە ئــەو لەنێــو خۆیــدا هەمــوو ئــەو خەســڵەتانەی یــەک خســتووە 

ــێ دەکات.  ــن هــەم ستایشــیان دەکات و هــەم سووکایەتیشــیان پ ــە گرگ ک

هۆکارێکــی تــری ئــەو بێدەســتەاڵتییە ئەوەیــە کــە گرگــن دووچــاری دەبێت، 

ــە زۆری زۆردارەکــی کەســایەتیی ئــەو لەکــەدار دەکات  ــاردۆ ب کاتێــک بێرن

ــەم ڕووداوە،  ــێت. ئ ــگاری بکێش ــەوەی نی ــۆ ئ ــەوە ب ــووی دەکات و ڕووتوق

هەبــووە.  گرگــن  هەســتەکانی  لەســەر  خراپــی  نەخشــێکی  بێگومــان، 

ــارای  ــاردۆ ی ــە ئاخــۆ بێرن ــەوەی ک ــش ســەردەرنەکردنە ل ســێیەمین هۆکاری

چییــە و چــی لــە دەســت دەوەشــێتەوە. گرگــن زەحمەتێکی زۆر دەکێشــێت 

ــاڵ  ــە پ ــۆکارەکان بدات ــگات و ه ــاردۆ ب ــی بێرن ــە ڕەفتارەکان ــەوەی ل ــۆ ئ ب

ــەو  ــبینیی ئ ــت پێش ــەت دەبێ ــۆی زەحم ــش ب ــەر ئەوەی ــەر لەب ــەوان. ه ئ

ــی کەســایەتیی  ــش. ئاڵۆزی ــە پێ ــوودا دێن ــە داهات ــە ل ــکات ک ــە ب بارودۆخان

ــەو  ــە هــۆی خەونێــک کــە ئ ــردا، دەبێــت ب ــو شــتگەلێکی ت ــاردۆ، لەنێ بێرن

تێیــدا وەک بوونەوەرێکــی ترســناک لــە گرگــن دەردەکەوێــت. گرگــن ئەمــە 

ــەروبەر  ــێواو و بێس ــتەکانی بێرناردۆش ــە هەستونەس ــەوە ک ــک دەدات وا لێ

خوڵقێرناون،ئەنجامێــک کــە گرگنخــۆی پێــش خەونەکەیــش پێــی گەیشــتبوو.

ستایشی بۆ بۆکارۆسا
ــە  ــن ل ــە گرگ ــت ک ــە بێ ــەو کەس ــەکان ئ ــەرۆکی چەت ــای س ــە بۆکارۆس لەوەی

ــز و  ــەر هێ ــە هــەر شــتێکیش لەب ــەر ل ــر ستایشــی دەکات، ب ــان زیات هەمووی
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ــەک  ــەڵ ی ــان لەگ ــچ پێوەندییەکی ــەوان، ڕاســتییەکەی، هی توانســتی لەشــی. ئ

نییــە، بێجگــە لــەوەی کــە گرگــن تەنیا لــە چەنــد هەلێکــدا بــۆی هەڵدەکەوێت 

و دەیبینێــت. وەکــو تــر گرگــن تەنیــا زانیاریــی لەبــارەی ئــەوەوە بــە دەســت 

دەهێنێــت، کــە بۆکارۆســا خەریکــی چییــە و دووربــەدوور ستایشــی دەکات. 

میــرژن، لــە هەلێکــدا، لەبــارەی خۆشەویســتییەوە گفتوگۆیــەک لەگــەڵ گرگــن 

دەکات و گرگــن وا لــێ دەکات بڵێــت، ڕاســتییەکەی ئەگــەر ئــەو لەداهاتــوودا 

کەســێکی خــۆش بووێــت، ئــەو کەســە ژن نابێــت و پیاوێــک دەبێــت. پاشــان 

دەردەکەوێــت ئــەو پیــاوەی لــە بیروخەیاڵــی گرگنــدا بــووە، بۆکارۆســا بــووە و 

کەســی تــر نــا. )الگەرکڤیســت، 1944، ل117( کەواتــە بــەم جــۆرە دەتوانرێــت 

ــۆ  ــەو ب ــە ستایشــی ئ ــۆ بۆکارۆســا ل بوترێــت کــە ستایشــی گرگــن ب

میریــش زیاتــر بــووە. گرگــن، لــە هەلێکــی دواتــردا، بێرنــاردۆ بــە 

بۆکارۆســا بــەراورد دەکات و بــەو ئەنجامــە دەگات کە ڕۆحی 

بەهێــز و بەشــکۆی بێرنــاردۆ، ســەرباری هەمــوو شــتێکیش، 

ــاگات.  ــادا ن ــتیی بۆکارۆس ــزی رسوش ــوان و هێ ــۆزی ت ــە ت ب

)الگەرکڤیســت، 1944، ل175( وا پێدەچێــت ئــەوەی گرگن لە 

بۆکارۆســادا دەیبینێــت هێــز و بەهێزی و ملنــەدان و ڕامنەبوونی 

ئــەو بــن. بۆکارۆســا، لــە زۆر ڕووەوە، منوونــەی بــااڵ و کڵێشــەی ئــەو 

ئینســانە بەهێزەیــە کــە الی گرگــن پەســەندە و جێــی ســتایش. ڕوانینــی گرگــن 

بــۆ ئینســانی بــااڵ، تــەواو لەگــەڵ بۆکارۆســادا دێتــەوە و لەوەیــە هــەر لەبــەر 

ئەوەیــش بێــت هێنــدە جێــی پەســن و ســتایش بێــت الی. ئەمە،تاڕادەیــەک، لە 

شــەیداییەکیش دەچێــت لــە بەرانبــەر دڕندەییــدا، بــەر لــە هــەر شــتێکی تریش 

لــە بەرانبــەر ئــەو تووڕەوتڕۆییــەدا، کــە هیــچ شــتێک ناتوانێت بــەری بگرێت و 

لــە بەرانبــەر ئــەو خواستەیشــدا کــە بــەردەوام لــە شەڕوشــۆڕ دەگەڕێــت.
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گرگــن زانیارییەکــی ئەوتــۆی نییــە بــۆ ئــەوەی وێنــەی خــۆی بــۆ بۆکارۆســای 

لەســەر هەڵچنێــت. وا پێدەچێــت کــە لەبــەر ڕۆشــنایی ئــەوەدا کــە هێــز و 

توانــی لەشــی بۆکارۆســا چۆنــن، بــۆ خــۆی خەســڵەتەکانی کەســایەتییەکەی 

ئــەوی، لــە زۆر ڕووەوە، تــەواو کردبێــت. بەپێــی تیۆرییــەک کــە ئێمــە چــۆن 

لــە خەســڵەتەکانی کەســایەتییەک تێدەگەیــن، گرگــن بــێ ئــەوەی بــۆ خــۆی 

ســەرنجی لێیــان دابێــت، ئــەو کەســایەتییەی بــە چەنــد خەســڵەتی تــر، کــە 

خــۆی ســەرنجی نــەداون، پــڕ کردووەتــەوە. )ئەنیەلوێــڤ و یۆنســۆن، 1990، 

ــتی و...  ــزی و رسوش ــڵەتی وەک بەهێ ــا، خەس ــە، بۆکارۆس ــۆ منوون ل109( ب

هەروەهــا لەوانەیــش زیاتــری بــە بــااڵدا بــڕدراوە. 

5
ڕەفتار بەرانبەر ئەوانی تر

›‹تــەواو لــە پێســتی خــۆم هاتبوومــە دەر و هــەر نەمدەزانــی خەریکی چیم. 

ــەندنەوەم  ــی! داوای تۆڵەس ــیش دەمزان ــی و باش ــا، دەمزان ــی؟ ب نەمدەزان

دەکــرد، تۆڵەســەندنەوەی هەمــوو شــتێک! لــە دوای چەســپاندنی یەکســانی 

بــووم! دەســەاڵتی ترســناکی خۆمــم بەســەر مرۆڤــدا تاقــی دەکــردەوە! بەاڵم 

ــۆش  ــی خ ــی و دڵ ــێ نەدەبین ــەواوم ل ــییەکی ت ــش خۆش ــەرباری ئەوەی س

نەدەکــردم.‹‹ )الگەرکڤیســت، 1998، ل315، کــوردی، ل253( بەدەســتهێنانی 

ــە،  ــان نیی ــی ترئاس ــەر ئەوان ــن بەرانب ــاری گرگ ــە ڕەفت ــاری ســەبارەت ب زانی

ــتی  ــۆی یادداش ــن خ ــە گرگ ــەن ک ــەو بڕگان ــەرچاوەیەک ئ ــە س ــە تاک چونک

دوورەپەرێــزی  و  ساردوســڕی  ئەمەیــش،  ســەرباری  بــەاڵم،  کــردوون. 

ئاشــکرا نەخشــیان لەســەر ڕەفتــاری ئــەو بەرانبەرئەوانــی تــر داناوە.گرگــن، 

ئاشــکرایش لــەو ڕەوش و ڕەفتارانــەدا کــە پێشــر باســکران، ســەرکوتی 

ــردووە. ــدی ک ــۆی بەتون ــتییەکانی خ ــتە رسوش هەستونەس

سەرکوتکردنی هەستونەستە سروشتییەکان
ــدا،  ــەی بارودۆخەکان ــە زۆرب ــر، ل ــەر ئینســانەکانی ت ــاری گرگــن بەرانب ڕەفت

ــەق و ساردوســڕە. ڕەوش و ڕەفتارێکــی ڕوون و  ڕەفتارێکــی داخــراو، ڕەقوت

ــرژن؛  ــەر می ــەت بەرانب ــەوە بەتایب ــزالدەری ئ ــی لەڕی ئاشــکرای گرگن،ڕوانین

تیــۆدۆرا. ڕەفتــاری گرگــن بەرانبــەر میــرژن، بەرلــەوەی دۆن ڕیــکاردۆی لــە 

دەســت بچێــت و بەنێــو بیــر و ئەندێشــەی ئایینیــدا ڕۆ بچێــت، هەمیشــە، 

ڕەفتارێکــی دروســتە. ئەمــە ســەرباری هەمــوو ئــەو ڕەوش و ڕەفتــارە 

نەرێنییــە توندڕۆیانــەی کــە گرگــن هــاوکات بەرانبــەر ئــەو پێشــانیان 

دەدات. تەنانــەت، بــێ ئــەوەی ناپاکیــی لەگــەڵ بــکات و میــری لــێ ئــاگادار 

ــات. ــۆ دۆســتەکەی دەب ــی ب ــە دڵدارییەکان ــەوە، نام بکات

گرگــن، لــە چەنــد جێــی گێڕانەوەکەیــدا، ئــەو خواســتە پێشــان دەدات کــە 

ــە  ــەاڵم ڕوون نیی ــەوە، ب ــر بکات ــا و ئینســانەکانی ت ــە دنی ــە ل دەیەوێــت تۆڵ

ــکرا  ــتەکانیدا ئاش ــی یادداش ــچ جێیەک ــە هی ــە. ل ــۆ هەی ــتەی ب ــەو خواس ئ

ــێ  ــۆی ل ــەی خ ــت تۆڵ ــەوەی دەیەوێ ــە ئ ــت چیی ــاوی ناهێنێ ــکاو ن و ڕاش

ــری باســەکانیدا ســەبارەت بــە  ــی ت ــەاڵم لــە چەنــد جێیەک بســتێنێت، ب

ــۆ  ــن ب ــت تێبگەی ــانر دەتوانرێ ــۆی، ئاس ــە خ ــەر ب ــەوان بەرانب ــاری ئ ڕەفت

ــەو  ــۆ ئ ــەو ب ــن جڵ ــەاڵم گرگ ــە. ب ــەندنەوەیەی هەی ــتی تۆڵەس ــەو هەس ئ

هەســتە توندوتووشــەی خــۆی بــۆ پەالمــاردان و هەڵکوتانــە ســەر ئەوانــی 

تــر و خواســتی خــۆی بــۆ تۆڵەســەندنەوە شــل نــاکات و هەســتەکانی 

ــچ  ــە هی ــت، ب ــاڵ نەبێ ــە و خەی ــە ئەندێش ــەوە و ب ــدا دەهێڵێت ــو خۆی لەنێ

ــتی  ــەوەی هەس ــۆ ئ ــە ب ــانە نیی ــە نیش ــت. ئەم ــر دەریاننابڕێ ــی ت جۆرێک

گرگــن بــۆ پەالمــاردان و هەڵکوتانــە ســەر ئەوانــی تــر بەهێــز نیــن. ڕێــک 

ئەندێشــەی  کــە  داوە  پێشــان  ئەوەیــان  بەپێچەوانەوە،لێکۆڵینــەوەکان 
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ئینســان بــۆ پەالمــاردان و هەڵکوتانــە ســەر ئەوانــی تــر، ڕەفتــاری ئینســان 

ــر. )ئارۆنســۆن، 1995، ل258،  ــەک الوازت ــەن، ن ــر دەک ــارەوە بەهێزت ــەو ب ل

ف.ف(

هەستی پەالماردان و هەڵکوتانە سەر ئەوانی تر
گرگــن، تەنیــا لــە هەندێــک جێــدا، جڵــەو بــۆ هەســتی پەالمــاردان و 

هەڵکوتانــە ســەر ئەوانــی تــر و ســادیزم شــل دەکات. ڕەفتاری ئــەو، زۆربەی 

کات، وەک پێشــریش باســکراوە، ڕەقوتــەق و داخــراوە. گرگن، لــەو بڕگەیەدا 

کــە وەک دەســتپێکی ئــەم بەشــەی نوورساوەکــە هێرناوەتــەوە، ئامــاژە بــۆ 

یەکێــک لــە ســەردانەکانی خــۆی بــۆ الی میــرژن دەکات، دوای ئــەوەی ئــەو 

ســەرگەرمی بیــر و ئەندێشــەی ئایینییــە و قــووڵ بەنێویاندا ڕۆ چــووە. گرگن، 

لەوێــدا، هــەل بــە دەســت دەهێنێــت و بــە ڕووی میرژنــدا دەتەقێتــەوە، بــە 

ژیانێکــی پــڕ لــە گوناهــکاری و بەدئایینــی تاوانبــاری دەکات. لــە جێیەکــی 

ــەک  ــی دەدات. تاڕادەی ــە قامچــی لێ ــرژن خــۆی، ب ــردا، لەســەر داوای می ت

دەتوانرێــت هەڵســوکەوتی گرگــن لەبــەر ڕۆشــنایی تیۆریــی فێربوونــی 

کۆمەاڵیەتیــدا )social learning( لێــک بدرێتــەوە. ئەگــەر ئــەو بــۆ خــۆی 

ــە  ــاردان و هەڵکوتان ــتی پەالم ــۆنگەی هەس ــە س ــردا، ل ــی پێش ــە هەلێک ل

ــی ڕاســتەوخۆ(،  ــرەوە، تووشــی ســزادان بووبێــت )فێربوون ــی ت ســەر ئەوان

ــل  ــت )مۆدێ ــت دووچــاری ســزادان کرابێ ــری بینیبێ ــەر کەســێکی ت ــا ئەگ ی

بــۆ فێربــوون(، ئــەوا هەســتی خۆیشــی بــۆ پەالمــاردان و هەڵکوتانــە 

ســەر ئەوانــی تــر، یــا خەفــە دەبێــت یــا بەتــەواوی ون دەبێــت، ئەگــەر وا 

دابرنێــت مەترســیی ســزادان زۆرە. ئەگــەر وایشــدابرنێت مەترســیی ســزادان 

کەمــە، ئەوســا ڕەفتــاری خەفەبــووی پەالمــاردان و هەڵکوتانــە ســەر ئەوانــی 

ــۆن، 1990، 47، ف.ف.( ــڤ و یۆنس ــت. )ئەنیەلوی ــر دەردەکەوێ ت

منوونەیــەک بــۆ )فێربوونــی ڕاســتەوخۆ( دەتوانێــت ئــەو جارەیــان بێــت کــە 

گرگــن بەوپــەڕی تووڕەییــەوە پەالمــار دەدات و هەڕەشــە دەکات، تەنانــەت 

بێڕێــزی بــە خــوا دەکات و کفریــش. لــەو جــارەدا، چەنــد ڕۆژێــک، دەســت 

و پێــی دەبەســرێنەوە، بــەاڵم دوایــی ئــازاد دەکرێــت و دەگەڕێتــەوە ســەر 

کاروبــاری پێشــووی خــۆی.

پەالماردانی توندڕۆ و کوشتار
ــت  ــی نادرێ ــز ڕێ ــەو، هەرگی ــۆ ئ ــە ب ــەڕی نائومێدیی ــش ئەوپ گرگــن، ئەمەی

ــەی  ــە ئۆردوگاک ــت ل ــو ناچــار دەکرێ ــکات، بەڵک ــدا بەشــداری ب ــە جەنگ ل

ــکات.  ــەکان ب ــەڕ و بەیەکدادان ــەیری ش ــەوە و دووربەدوورس ــردا مبێنێت می

ســەرباری ئەوەیــش، جارێکیــان، کاتێــک وێرانەیــەک کــە دوژمنــان 

لــە دوای خۆیانــەوە بــە جێیــان هێشــتووە، دەپشــکنێت، 

هەلــی شەڕوشــۆڕی بــۆ دەڕەخســێت. لــە ژێرزەمینــی ئــەم 

وێرانەیــەدا گرگنێکــی تــر دەدۆزێتــەوە، کــە ئاشــکرا دیــارە 

خزمەتــکار بــووە و هیچچەکێکیشــی بــۆ خۆپاراســن پــێ 

نییــە. گرگــن دوای ئــەو خزمەتــکارە دەکەوێــت و ئەنجــام 

بــە شمشــێرە کورتەکــەی دەیکوژێــت.

ــکاردۆ  ــی دۆن ڕی ــە ژەهرخواردکردن ــارە ب ــا، تاوانب ــن، هەروەه گرگ

و ئەمەیــش کاتێــک ئەنجــام دەدات کــە هەلــی بــۆ هەڵدەکەوێــت و 

شــەرابی ژەهــراوی، نــەک بــۆ ســەرلەبەری بااڵدەســتەکانی میرنشــینی 

دوژمــن دەگێڕێــت و ژەهرخواردیــان دەکات؛ بەڵکــو بــۆ دۆن ڕیکاردۆیشــی 

دەگێڕێــت و بــە نیازیــش ئــەوە دەکات. گرگــن، لــە هــەردوو بارەکــەدا، وا 

تێــدەگات کــە ئەرکــی ســەر شــانی خــۆی و خواســتی میرەکــەی جێبەجــێ 

کــردووە، بــێ ئــەوەی میــر هیــچ فەرمانێکــی بەســەردا دابێــت. بەرپرســیی 
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خۆیشــی هێنــدە تایبــەت و گرنــگ ناگرێــت، دوور نییە ئەمەیــش کۆمەکێک 

بــەوە بــکات؛ کــە ئــەو پاشــان بــە هیــچ جۆرێــک هەســت بــە پەشــیامنی 

ــە  ــەوە هەســت ب ــی ئ ــداوە، بەڵکــو لەبری ــەوەی ڕووی ــەکات ســەبارەت ب ن

ــی هــەم دۆن  ــە هــۆکاری مردن ــووە ب ــە ب ــەوەی ک ــن دەکات ب بەخۆدانازی

ــی تریــش. ــکاردۆ و هــەم ئەوان ڕی

گرگــن، بەگشــتی، هەســت بــە شــادومانی دەکات بەرانبــەر جەنــگ و 

یەکــری لەناوبــردن. کوشــت و کوشــتار کــە لــە مەیدانەکانــی جەنگــدا ڕوو 

ــە  ــە شاگەشــکەیی و خواســتی بەشــداریکردن ل ــڕ دەکــەن ل ــەو پ دەدەن ئ

ــەو  ــن و حــەزی تۆڵەســەندنەوە، ل ــەی گرگ جەنگــدا. خواســتی ڕووخێنەران

هەالنــەدا، تــەواو بەهێــزن. بەرزبوونــەوەی ئاســتی هەســتی پەالمــاردان و 

دەستدرێژیکردنیشــی بــۆ ئەوانــی تــر، لــەو هەالنــەدا، شــتێکی ســەیر نییــە 

ــەر  ــەر ئینســان ب ــایکۆلۆژیاییدا پێشــان دراوە. ئەگ ــەوەی س ــە تاقیکردن و ل

بــە هەســتی پەالمــاردان و دەســتدرێژکردنە ســەر ئەوانــی تــر لەنێــو خۆیــدا 

ــەوە  ــاکات، بەڵکــو ڕێــک بەپێچەوان ــارە کــەم ن ــەم جــۆرە ڕەفت ــت، ئ نەگرێ

زیــاد دەکــەن. وێکچــوو لەگــەڵ ئــەوەدا کــە تیۆریــی )مۆدێلــی فێربــوون( 

ــت  ــر، دەبێ ــی ت ــارە الی ئەوان ــەو جــۆرە ڕەفت ــی ئ پێشــبینیی دەکات، بینین

بەهــۆی زیادبوونــی هەمــان ڕەفتــار لــە خۆیــش. )ئارۆنســۆن، 1995، ل258، 

ف.ف.(

تێکچوونی هەستی بەزەیی و دلۆڤانی

ڕەفتــاری گرگــن بەرانبــەر ئەوانــی تــر، بەئاشــکرا، تێکچوونــی هەســتی 

بەزەیــی و دلۆڤانیــی ئــەو بەرانبــەر ئەوانــی تــر پێشــان دەدات. ئــەو 

ڕەفتارەکانــی  پەشــیامنییەک،لە  یــا  گوناهێــک،  هیــچ  بــە  هەســت 

خــۆی نــاکات، ئەگەرچــی بووبــن بــە هــۆکاری دەردوئــازار و تەنانــەت 

ڕوونکردنــەوەی  بــۆ  شــێوازێک  تریــش.  ئینســانەکانی  مردنــی 

نێــو  گرگــن، شــێوازێکی  دلۆڤانیــی  و  بەزەیــی  تێکچوونــی هەســتی 

بــە  ســەبارەت   )Heinz Kohut( کۆهوتــە  هێینــز  تیۆرییەکــەی 

لــەم  گرگــن،  دلۆڤانــی(.  و  بەزەیــی  هەســتی  )ئاوەژووبوونــەوەی 

ــان  ــا خۆیپێی ــا کەســانێکی هەبووبێــت، ت ــارەدا، ناکرێــت ئۆبیەکــت، ی ب

ــەر  ــان بەرانب ــی و دلۆڤانیی ــتی کاردانەوەیبەزەی ــکات و هەس ــە ب پێناس

دەچێــت  تــێ  ڕێــی  زیاتــر  ئەمیــان  ئەوهەبووبێــت.  ڕەفتــاری  بــە 

بــۆ  خــۆی  دایکــی  چونکــە  بووبێــت،  هەروەهایــش  دەبێــت  و 

ــار فرۆشــت و لەوەیــش ناچێــت  پارەوپوولێکــی کــەم، ئــەوی بــە دەرب

کەســێک هەبێــت بــە الیــەوە گرنــگ بێــت گرگــن ژیانــی خــۆی چــۆن 

بــە ســەر دەبــات و چ ژیانێــک دەژی.

گوێڕایەڵی

ــی  ــەو ئاشــکرا مەیل ــە ئ ــن، هەروەهــا، پێشــان دەدات ک ــاری گرگ ڕەفت

بــێ  و  دووســەرەیە  میــردا  ئاســت  لــە  ئــەو  هەیــە.  گوێڕایەڵــی 

هیــچ دوودڵییــەک گوێڕایەڵــی فەرمانەکانــی ئــەوە و لــە فەرمانــی 

وەک  ئــەو  کــە  دەکات  ئــەوە  باســی  خــۆی  گرگــن  دەرناچێــت. 

ــوە دوای ســەروەرەکەی خــۆی   ــەدەم کلکەلەقێ ــا‹‹ ب ›‹ســەگێکی بەوەف

دەکەوێــت و تەنانــەت بــۆ خۆیشــی ناتوانێــت ڕوونــی بکاتــەوە ئەمــە 

ــە. ــۆ ئاوهای ب

لــەم ڕوانگەیــەوە، لــەوە دەچێــت، ڕوون بێــت کــە گرگــن لــە پەیــژەی 

ف. کالیفۆرنیــادا )California F Scale( پلەیــەی بــااڵی بــەر بکەوێــت، 

دەســتەاڵتخوازی  لــە  پــڕ  نرخاندنێکــی  گرگــن  تــر،  واتایەکــی  بــە 
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186()میشــێل، 1993، ل185-

6
ڕوانین لە ڕەفتاری ئەوانی تر

›‹کاتێــک کــه  مــن خــۆم بــه  ته نیــا به نێــو شــاردا بــڕۆم، هــه ر زوو ده مبینــن 

ــره !  ــه وه  گرگنه کــه ی می ــرن. ئ ــه  دوامــدا ده نێ ــان ب ــووک و جوێنــی خۆی و ت

لــه   ئه وه یــه   وه ک  هه ڵبده یــت،  گه ڵوقنگــی  لــه   شــه قێک  ئه گــه ر 

گه ڵوقنگــی میــری بده یــت! نایشــوێرن ئه مــه  بکــه ن، بــه اڵم مشــکی تۆپیــو 

و شــتی دیکــه ی پیــس و مرداره وه بــووی ســه ر زبڵه کانــم تــێ ده گــرن. 

که چــی کاتێــک کــه  بــه  تووڕه یــی و ســه روچاوگرژییه وه  شمشــێره که م 

هه ڵده کێشــم، یــه ک بــه  خۆیــان لــه  قاقــای پێکه نیــن ده ده ن و هــاوار 

ــم  ــی سه یروســه مه ره مان هه یــه ! مــن ناتوان ده کــه ن: چ گــه وره  و میرێک

خۆمیــان لــێ بپارێــزم، چونکــه  هه ردووالمــان هــه ر بــه  هه مــان چــه ک لــه  

ســه ر  خۆمــان بــه  ده نــگ نایه یــن و خۆمــان ناپارێزیــن. مــن ده بێــت لــه و 

ــتیان  ــه  ده س ــه وه ،  ل ــی هه ڵکێراوه کامن ــه  پیس ــه  ل ــه  جلوبه رگ ــه دا، ب کاتان

ل20(  کــوردی،  ل21-20،   ،1944 )الگەرکڤیســت،  هه ڵبێــم.‹‹ 

ڕوانینــی گرگــن بــۆ ڕەفتــاری ئەوانــی تــر ســەرلەبەر بــە 

دنیابینیــی نەرێنیــی ئــەو ڕەنگــی گرتــووە و تاڕادەیەکیــش 

ــی  ــاری نەرێنی ــە ڕەفت ــە، ب ــە نەرێنیی ــی دنیابینیی ئەمڕەنگ

ــت  ــت. دەتوانرێ ــەو تۆخــر دەبێ ــەر ب ــر بەرانب ــی ت ئەوان

ــی  ــە پەیوەندییەکان ــە زۆر شــێوە، ل ــن ب ــە گرگ ــت ک بوترێ

ــو پێچەڵپێچێکــی  ــە نێ ــر، کەوتووەت ــی ت ــدا لەگــەڵ ئەوان خۆی

نەرێنییــەوە. ڕەفتــاری نەرێنــی، یــا ترســناکی ئەوانــی تــر، لــە 

ــە  ــەیرکردن و ڕق بەرانبــەر ب ــۆی بەسووکیس ــووە بەه ــەودا ب بەرانبــەر ئ

ئــەوان. ئەمەیــش بــە جێــی خــۆی ئــەو ڕەفتــارە الی گرگــن بەهێــز دەکات 

ــرەوە. ــی ت ــەن ئەوان ــە الی ــە ل ــەو کاردانەوان ــن بەهــۆی ئ ــە دەب ک

گیرۆدەیی

ــەوە  ــت ئ ــەیە، دەتوانرێ ــەم بەش ــتپێکی ئ ــەرەوەکە دەس ــەی س ــەو بڕگەی ل

بــە دەســت بهێرنێــت کــە جێوڕێــی گرگــن لــە دەربــاردا جێوڕێیەکــی 

گرگن، بەگشتی، 
هەست بە شادومانی 
دەکات بەرانبەر جەنگ 
و یەکتری لەناوبردن. 

کوشت و کوشتار کە لە 
مەیدانەکانی جەنگدا ڕوو 
دەدەن ئەو پڕ دەکەن لە 
شاگەشکەیی و خواستی 
بەشداریکردن لە جەنگدا
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گیرۆدەیــە؛ ئــەوەی کــە زۆربەیــان و لەنێویانــدا خەڵکــی ئاســایی نێــو دەربــار 

ــەوە  ــک بدات ــە وا لێ ــۆی ئەم ــش خ ــت گرگنی ــت. وا پێدەچێ ــان ناوێ چارەی

ــش  ــک جاری ــەت هەندێ ــرس و تەنان ــەی ت ــەو مای ــە ئ ک

تۆقاندنــی خزمەتــکاران و کارەکەرانــی دەربــارە. 

دەرەوەی  خەڵکــی  ل32(   ،144 )الگەرکڤیســت، 

ــش  ــن و ئەوی ــی دەڕوان ــووکی تێ ــش بەس دەرباری

ــت  ــەوە ناچێ ــەوان دەکات. ل ــەیری ئ ــووکی س بەس

گرگــن، زۆر بــە خەمــی جێوڕێــی خۆیــەوە لــە 

دەربــاردا بێــت و تــەواو بــەوە ڕازییــە کــە ســێبەری 

ــی. ــەی خۆیەت ــی میرەک تاریک

ڕوانینــی گرگــن بــۆ ڕەفتــاری ئەوانــی تر، بەتــەواوی، 

ــەو  ــوو ئ ــەوە. هەم ــەودا دێت ــی ئ ــەڵ دنیابینی لەگ

ڕەفتارانــەی کــە بکرێــت بگەڕێرنێنــەوە بــۆ هەســتی 

›‹نەرمونیانــی‹‹، نەگونجــاو و هیــی قەبووڵکــردن 

نیــن، هەروەهــا ئــەو ڕەفتارانەیــش کــە ئامــاژەن بــۆ 

ــری شۆروشــەوق،  ــک جــۆری ت ــا هەندێ ــزی، ی بێهێ

هیــی ئــەوە نیــن قەبــووڵ بکرێــن. الی ئــەو، تەنیــا 

ئــەو ڕەفتارانــە تــەواو رسوشــتین، کە ڕەگوڕیشــەیان 

دەگەڕێنــەوە بــۆ توانســتی ڕووخانــدن و پەالمــاردان 

و دەســتدرێژیکردن.

مۆرک
ــە  ــە ک ــەی پێوەی ــەو تایبەمتەندییان ــی ئ ــکرا، مۆرک ــن، بەئاش ــی گرگ ڕوانین

ــاری  ــە، ڕەفت ــۆ منوون ــاندووە. ب ــێ نەخش ــری پ ــی ت ــاری ئەوان ــۆی ڕەفت خ

خۆنەویســتیی ئەوانــی تــر بــە گێلــی، بێهزیــی هەستونەســت 

وتــاد... دەچوێنێــت. ســووک لــەو کەســانە دەڕوانێــت کــە بــە هــەر 

ــە  ــار بــن؛ ئەوانــە، ل ــا بەختی نرخێــک بێــت دەیانەوێــت بژیــن، ی

ڕوانگــەی ئــەوەوە، لــە مانــای پووچی 

نەگەیشــتوون.  ژیــان  بێامنایــی  و 

ــن  ــۆ تێگەیش ــەو ب ــێوازەی ئ ــەو ش ئ

ئەوانــی  ڕەفتــاری  ولێکدانــەوەی 

تــر بــە کاری دەهێنێــت، زۆربــەی 

بــە  ئەوانــە  مۆرککردنــی  کات، 

ــتنی  ــتی. تێگەیش ــا خۆپەرس ــی، ی گێل

ــی  ــاری ئەوان ــۆ ڕەفت ــە، ب ــەو، کەوات ئ

رسوشــتی  ســنووردارە.  تــەواو  تــر 

پەالمــاردان  لــە  پــڕ  و  ڕوخێنەرانــە 

ســنووری  ئــەو،  دەســتدرێژیی  و 

و  خۆبینینــەوە  و  تێگەیشــن  بــۆ 

ــاری  ــە ڕەفت ــۆی ل ــەوەی خ خۆدۆزین

ئەوانــی تــردا دانــاوە. لەبــەر ئــەوەی 

لــە ڕەفتــارە  بــە تەنیــا ڕێــز  ئــەو 

خۆویســتییەکان  و  دەستەاڵتســەپێن 

بوترێــت  دەتوانرێــت  دەگرێــت، 

ــی  ــای تێڕوانین ــنوورەکانی دنی ــو س ــە نێ ــار ناچن ــری ڕەفت ــی ت جۆرەکان

ئــەوەوە. ئــەو ڕەفتارانــەی تــر کــە ئــەو ســەرنجیان لــێ دەدات، بــە گێلی 

ــتی،  ــش؛ خۆشەویس ــەم ڕەفتارانەی ــەی ئ ــت. منوون ــان دەزانێ و قێزەونیی

پیێر الگەرکڤیست
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ــە  ــۆت ب ــی خ ــاز و مەرامەکان ــە نی ــن ب ــۆ گەیش ــە ب ــەک ک هاوڕێیەتیی

ــە،  ــۆ منوون ــەر ب ــکاوی و...تاد...نه ــواڵیتی، کونج ــت، سێکس کاری ناهێنێ

تــەواو ئاشــکرایە بۆچــی ئــەو لــە ڕەفتارەکانــی بێرنــاردۆ تێنــاگات. 

ــەوی خــۆی  ــاردۆ جڵ ــەوە کــە بیرن ــەوە لێــک بدرێت ــت ب ئەمــە دەتوانرێ

ــاری.  ــتهێنانی زانی ــۆ بەدەس ــدان ب ــکاوی و گرنگی ــت کونج ــە دەس داوەت

ئەمانەیــش لــە چــاوی گرگنــدا لــە جێــی هیچــن.

ئامــراز بۆ ئەوانی تر

ــر،  ــە ڕوانینــی گرگــن بــۆ ڕەفتــاری ئەوانــی ت شــێوازێک بــۆ تێگەیشــن ل

 .)social learning( کۆمەاڵیەتییــە  فێربوونــی  تیۆریــی  منوونــە،  بــۆ 

گرگــن لــەو ڕۆژەوە کــە لــە الیــەن دایکیــەوە بــە دەربــار فــرۆرشا، 

ــۆی  ــەوەی خ ــێ ئ ــرناوە. ب ــە کار هێ ــر ب ــی ت ــۆ ئەوان ــک ب وەک ئامرازێ

وەک ئینســانێک تەماشــا کرابێــت، فەرمــان و کاروبارەکانــی ئەوانــی 

تــری جێبەجــێ کــردووە. ئــەم ئەزموونــەی ئــەو، کــە ئینســانەکانی 

ــک  ــەوە، مۆدێلێ ــردووە، بەدڵنیایی ــدا ک ــوکەوتیان لەگەڵ ــۆن هەڵس ــر چ ت

ــی  ــاری ئەوان ــە ڕەفت ــەک ل ــە چ چاوەڕوانیی ــەوەی ک ــۆ ئ ــت ب دەخوڵقێنێ

ــدا.  ــو خۆیان ــن و لەنێ ــەڵ گرگ ــوکەوتیاندا لەگ ــە هەڵس ــت ل ــر دەکرێ ت

ــت  ــر دەبێ ــی بەهێزت ــەدا، فێربوونیش ــەم مۆدێل ــی ئ ــەڵ پەیدابوون لەگ

ــەم  ــەوە. ئ ــارە دەبن ــار، چەندب ــە دوای ج ــار ل ــارەکان، ج ــک ڕەفت کاتێ

ــت،  ــاوەڕوان دەکرێ ــر چ ــانەکانی ت ــە ئینس ــی ل ــە چ ــە ک ــۆرە مۆدێل ج

دەکرێــت بــەو الیەیشــدا بشــکێتەوە کــە هانــدەری هەمــان جــۆری 

هیــچ  کــە  دەبێــت  ئــەوەوە  ئەمەیشــلەڕێی  لــەوان.  بــن  ڕەفتــار 

ڕەفتارێکــی جیــاوازی تــر، وەاڵمــی ئەرێنــی نادرێتــەوە.

6
لێکدانەوە تیۆرییەکان

ــدا  ــری دۆزەخ ــە ئاگ ــان ل ــەر هەمووی ــا ه ــان ب ــۆڕی بابی ــە گ ــەریان ب ›‹س

بســووتێن! ســەرلەبەری ئــەم بوونەوەرانــەی خۆیــان بــە مــرۆڤ نــاو 

دەبــەن و هــەر یەکێــک لــە ئێــوە پــڕ لــە قێزوبێــز دەکــەن، بــا بســووتێن! 

بــۆ دەبێــت هەبــن؟ بــۆ دەبێــت ئەمانــە لــە بــەری گشــت شــتێک بخــۆن، 

ــە  ــەوە ب ــە لووتبەرزیی ــن و ب ــر ب ــی یەک ــرۆدەی ئەوین ــن و گی ــێ بکەن پ

ــە بــۆچ دەبێــت  ــازە درۆزنان ــەم کەڵەکب ــادا بــاڵو ببنەوە!ئ سەرانســەری دنی

ــاکارەکانیان  ــە ش ــەی ک ــەر و بێئاوڕووان ــەوەرە بارگرانک ــەم بوون ــن، ئ هەب

لــە گوناهەکانیــان تاوانبارتــرن! دەبــا هــەر هەموویــان لــە ئاگــری 

ل158،   ،1944 )الگەرکڤیســت،  بســووتێن.‹‹  دۆزەخــدا 

کــوردی، ل188( تــا ئێســتا کەســایەتیی گرگــن لەبــەر 

ــن  ــی، ڕوانی ــی، دنیابین ــدا، خۆبین ــج بابەت ــی پێن ڕووناکای

ــر  ــی ت ــەر ئەوان ــار بەرانب ــر، ڕەفت ــاری ت ــە ڕەوش و ڕەفت ل

ــرا.  ــوە ک ــی لێ ــردا، باس ــی ت ــاری ئەوان ــە ڕەفت ــن ل و ڕوانی

هــەر لێرەیشــەوە لــە چەنــد ڕوانگــەی جیــاوازەوە کەســایەتیی 

گرگــن بەرچــاو خــران و تاڕادەیەکیــش چەنــد لێکدانــەوەی جۆراجــۆر 

پێشــکەش کــران. دەکرێــت ئیــر ئاشــکرا، دوای ئــەم هەڵســەنگاندنە، 

ــا  ــوون ی ــی لەقب ــە جۆرەکان ــک ل ــاری جۆرێ ــن دووچ ــە گرگ ــت ک ــار بێ دی

ــە  ــاس ل ــە ب ــک ک ــە هــەر شــتێکیش، کاتێ ــەر ل ــی کەســایەتییە- ب خراپبوون

هەستونەســت و پەیوەنــدی و خۆبینینــە. دەکرێــت، لەقبوون یــا خراپبوونی 

کەســایەتیی گرگــن، لــە ڕوانگــەی چەندیــن تیۆریــی تایبــەت بە کەســایەتی- 

ــی  ــەی دوای ــەم بەش ــەوە. ئ ــک بدرێن ــەوە لێ ــیکۆلۆژیای کۆمەاڵیەتیی و س
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نوورساوەکــە، چەنــد لێکدانــەوە بــۆ شــیکردنەوەی پێشــینەی هــۆکارە 

بنچینەییەکانــی کەســایەتی و ڕەفتــاری گرگــن لــە خــۆ دەگرێــت. لــە هــەر 

بڕگەیەکیــدا بەشــێک لــە کەســایەتیی ئــەو، ڕووناکایــی دەخرێتــە ســەر و لــە 

ڕوانگەیەکــی تایبەتــەوە کەســایەتیی ئــەو لێــک دەدرێتــەوە. ناکرێــت، ئــەم 

لێکدانــەوە جیاوازانــە، وەک لێکدانــەوەی دژبەیــەک بەرانبــەر بــە یەکــری 

بگیردرێــن، بەڵکــو تــا ئــەو جێیــەی کــە دەکرێت،دەبێــت وەک تەواوکــەری 

ــت. ــێ بکرێ ــان ل یەکــر چاوی

لێکدانەوە سایکۆداینامیکییەکان
دەکرێــت کەســایەتیی گرگــن، لــە ڕوانگــەی ســایکۆداینامیکییەوە، وەک 

ئەنجامێکــی لەقبــوون یــا خراپبوونێکــی نێورۆتیکــی لێــک بدرێتــەوە. گرگــن، 

ــی  ــر، باســی منداڵی ــەم کەم ــە ک ــدا، ل ــەی خۆی ــە ســەرلەبەری گێڕانەوەک ل

ــەی  ــە ڕەگوڕیش ــە ک ــە نیی ــەو گریامنەی ــش ل ــۆی دەکات و چ گومانێکی خ

نێورۆســی ئــەو، دەگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو ئەزموونــە تراوماییانــەی کــە ئــەو لەو 

ســەردەمەدا تاقــی کردوونەتــەوە. تاکــە بیرەوەرییــەک کــە لــە گێڕانەوەکــەی 

ئــەودا هەیــە، ئــەو بڕگەیەیــە کــە پێشــر ئامــاژەی بــۆ کــراوە، کاتێــک دایکــی 

بــە میــری فرۆشــتووە. ئــەو، لەوێــدا، هیــچ ئاماژەیــەک بــۆ هەستونەســتی 

بەهێــزی خــۆی بەرانبــەر بــە خیانەتــی دایکــی، یــا گیرۆدەیــی خــۆی وەک 

منداڵێــک، نــاکات.

وا پێدەچێــت، چەنــد میکانیزمــی خۆپاراســن، لــە ئــارادا هەبــن بــۆ پاراســتی 

هۆشــیاریی گرگــن لــە بەرانبــەر بیرەوەرییەکانــی منداڵیــی خۆیــدا. ئــەوەی 

ئاشــکرایە لەنێــو ئــەو میکانیزمانــەدا، خۆچەپاندنــە و ئــەو، ســووک و 

ــی  ــا مێژووییەک ــی، ی ــچ منداڵییەک ــە هی ئاســان، خــۆی وا پێشــان دەدات ک

ــە  ــە. ک ــژووە نیی ــەو مێ ــۆ ئ ــی ب ــچ گرنگییەک ــت و هی لەپێشــینەی، نەبووبێ

ــە  ــە ل ــت، ڕووداوەک ــدا دەبێ ــڕ، پەی ــی، لەپ ــی دایک ــکەی بیرەوەری چرووس

هەستونەســتەکانی بــە دوور دەگرێــت و لــە ســووچێکی دەئاخنێــت و 

ــکردنی  ــە باس ــۆی ل ــەوە و خ ــە دەگێڕێت ــی ڕووداوەک ــەر چۆنێتی ــا ه تەنی

ــە  ــەوە ل ــە ڕوانگەیەکــی عەقالنیی ــەو هــەوڵ دەدات ل خــۆی دەبوێرێــت. ئ

ــر  ــش زیات ــەوە(، ئەمەی ــە تێگەیشتنیش ــت و )ب ــی بڕوانێ ــەی دایک ڕەفتارەک

ــچ  ــەو بارودۆخــەدا هی ــەو خــۆی وا نابینێــت ل ــەوە پێشــان دەدات کــە ئ ئ

ــت. ــدارییەکی هەبووبێ بەش

نێورۆســی گرگــن بــە چەنــد شــێواز خــۆی دەردەبڕێــت. ئــەو لــە باریــدا نییــە 

هەڵگــری بەزەیــی و دلۆڤانــی بێــت و خــۆی دوورەپەرێــز لــە لەشــی خــۆی 

ــر و  ــی ت ــی ئەوان ــە لەش ــت ب ــەڵ دێ ــی تێک ــا، دڵ ــەو، هەروەه ــت. ئ دەگرێ

بــە دەربڕینــە هەســتەکییەکانیان. لەوەیــە، ئــەم دڵتێکەڵهاتنــە، میکانیزمێکــی 

خۆپاراســن بێــت الی ئــەو، بــۆ ئــەوەی ڕووبــەڕووی ئــەو شــتە نەکرێتــەوە کە 

ــە ناهۆشــیارییئەودا هەیــە. میکانیزمــی خۆپاراســتی ئــەو، زیاتــر  چەپێــرناو ل

)reaction formation(ــەوە ــەرهەڵدانی کاردان ــە س ــە ل ــە، ک ــەوەوە نزیک ل

ــە و دەیەوێــت  ــاری ئەوەی دەچێــت؛ ئــەوەی کــە ڕاســتییەکەی گرگــن خوازی

ــی  ــەوە، کەچ ــی بکات ــۆی تاق ــی خ ــتە گەرموگوڕەکان ــۆی و هەس ــی خ لەش

لەبرییــان هەســت بــە دڵتێکەڵهاتــن دەکات. هەروەهــا ئەمەیــش دەکرێــت 

ــەی  ــەش و هەســتەکانی خــۆ و، زۆرب ــە ل ــۆ نکوڵیکــردن ل شــێوازێک بێــت ب

کاتیــش، ئەمــە لــەو ڕێیــەوە پێشــان دەدرێت کــە ئــەو نکوڵی لە ئینســانبوونی 

خــۆی دەکات. لەڕێــی ئــەوەوە کــە ئــەو جەخــت لەســەر بااڵدەســتیی خــۆی 

ــانی  ــتە پێش ــردا بەرجەس ــی ت ــەردەم ئەوان ــە ب ــش دەدات ل دەکات و هەوڵی

بــدات، دەتوانێــت نکوڵــی لــەو کڵێشــەی ڕەفتارانەیــش بــکات کــە لــە 

ڕوانگــەی ئــەوەوە پێــی وایــە شوناســن بــۆ ناســینەوەی ئینســانەکانی تــر.

ــەروبەندی  ــە س ــووە، ل ــی ب ــەوە چ ــە ئ ــەوەی ک ــی ئ ــۆ بینین ــێوازێک ب ش
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منداڵیــی ئــەودا، بــە بــاری هەڵــەدا کەوتووەتــەوە، بــە منوونــە، ئــەو 

لەقبــوون و خراپوونــەی هەســتی ئــەوە بەرانبــەر بــە بەزەیــی و دلۆڤانــی. 

دەیشــگونجێت بــە کەموکــووڕی لــە )ئاوەژووبوونــەوەی هەســتی بەزەیــی 

و دلۆڤانــی(ی ئــەودا لێــک بدرێتــەوە. هەروەهــا دەکرێــت کەموکووڕییــەک 

ــۆی  ــەوە و خ ــان بگەڕێت ــوە بۆی ــە نەیتوانی ــت، ک ــە هەبووبێ ــەو ئۆبێکتان ل

ــکات. ــان پێناســە ب پێی

لێکدانەوەکانی خۆناسین )لەبەر ڕووناکایی 
ڕەوانناسیدا(

کڵێشــەی گرگن بۆ خۆناســین و شــیکاریی خۆی، لــە زۆر ڕووەوە،ڕووخێنەر 

و شــکێنەرە. خۆبینینــی ئــەو، بەئاشــکرا، خۆبینینێکــی شــێواوە و ئەمــە لــە 

ــییەی  ــەی خۆناس ــەو نەخش ــەوە. ئ ــر ڕوون کرای ــردا زیات ــی پێش بڕگەیەک

)cognative self schedule(گرگــن لەبــارەی خۆیــەوە هەیەتــی، ڕۆڵێکــی 

نزیــک  لێــی  بەئاســتەمیش،  تەنانــەت  کــە  دەدات،  پــێ  ســەرەکیی 

ــە  ــی خۆناســیییەک )cognative dissonance( ک ــەوە. ناهاوئاهەنگی نابێت

ــەبارەت  ــن س ــی گرگ ــک چاوەڕوانییەکان ــت، کاتێ ــدا دەبێ ــە پەی لەم

ــت،  ــن، وا پێدەچێ ــە واقعــدا جێبەجــێ ناب ــی خــۆی ل ــە ڕۆڵ ب

لــە حاڵەتــی ئــەودا، زەمینــە بــۆ هیــچ گۆڕانکارییــەک 

لــە نەخشــەی خۆناســیی ئــەودا ســاز نەکەنــو ئەمــە 

بیروخەیاڵــی ئــەو ســەبارەت بــە خــۆی، وەک کەســێکی 

ڕێیــەوە  دەکات؛لــەو  بەهێــز  ڕەســەنر  و  بااڵدەســتر 

کە،لێکدانەوەیــەک هەڵدەبژێرێــت بــۆ ڕەفتــاری ئەوانــی تــر 

ــە،  کــە لێــی تێناگەن.ئەنجامــی ئەمەیــش پێچەڵپێچێکــی نەرێنیی

ــەرنجی  ــە س ــت و بەم ــز دەگرێ ــر دوورەپەرێ ــی ت ــۆی لەوان ــدا خ لەوێ

ئەوانــی تربــۆ گرگــن هێنــدەی تــر کــەم دەبێتــەوە. توانســتی تێگەیشــتنی 

ــانەکانی  ــوان ئینس ــی نێ ــت و پەیوەندییەکان ــۆ هەس ــتی، ب ــن، بەگش گرگ

تــر خراپــە. ئاگایــی کۆمەاڵیەتیــی ئــەو )social perception(، ســنووردار 

و داتــارشاوە بــەو بیروخەیااڵنــەی ئــەو کــە ئاخــۆ ئینســانەکانی تــر چــۆن 

ــەن. ــەوە و کار دەک ــر دەکەن بی
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تیۆرییە سایکۆلۆژیاییە کۆمەاڵیەتییەکان
ڕوانینــی گرگــن، بــۆ پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان، بەهــۆی هۆکارگەلێکــی 

ــۆ  ــل ب ــە وەک )مۆدێ ــەو کەســانەی ک ــەواوی شــێواوە. ئ جۆراجــۆرەوە، بەت

ــە  ــدا ب ــە ئاســت گرگن ــوون، ل ــی کارا ب ــوون(ی هەڵســوکەوتی کۆمەاڵت فێرب

ــووە  ــە ب ــردووە، ک ــان ک ــێوازێک ڕەفتاری ــە ش ــتی و ب ــێوەیەکی خۆویس ش

ــان.  ــی خۆی ــاز و مەرامەکان ــە نی ــۆ گەیشــن ب ــەو ب ــی ئ بەهــۆی بەکارهێنان

ــارە  ــەم ڕەفت ــووە و ئ ــارە ب ــەم جــۆرە ڕەفت ــری ئ ــش فێ ــە، ئەوی ــەر ئەم لەب

ــی  ــن )ڕۆڵێک ــا گرگ ــووە. هەروەه ــر ب ــر بەهێزت ــی ت ــەوەی ئەوان ــە کاردان ب

کۆمەاڵیەتــی( وەک یارمەتیــدەری نادیــاری میــر بــە دەســت هێنــاوە. لەڕێــی 

)ناســنامە(ی خۆیشــی  پاراســن و هێشــتنەوەی جێوڕێــی خۆیشــیەوە، 

پاراســتووە و ئــەم ناســنامەیەش بەتــەواوی وابەســتەی میــر و ڕۆڵــی خــۆی 

کــردووە بــۆ ئــەو. گرگــن، لەکۆتاییــدا، لــە کونجەکانــی زیندانــدا )بــە تەنیــا و 

دوور لەوانــی تــر( دەهێڵرێتــەوە و تــا دێــت لــە بــەر یــەک هەڵدەوەشــێت 

ــت. ــە نووســینیش هەڵدەگرێ و ئەنجــام دەســت ل
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