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فرمێسكەكانی ئەو،
 بوونە هۆی لەدایكبوونی مرۆڤ

فرۆید و نیچە: رەمەكی دایۆنیسیۆسی

دەیڤید ئالێن كوك

لە ئینگلیزییەوە: ئاوات ئەحمەد

لە رەوتی پێشكەوتنی مرۆڤ  و شارستانێتیدا، رووبەڕووی گەلێك لوتكە 

ڕەوانی  دڵ و  مرۆڤ  دەبینین  الیەكەوە  لە  پێیانگەیشتوە،  مرۆڤ  كە  دەبینەوە، 

خۆی لەكارە هونەرییە مەزنەكان بەخشیوە، زانستێكی ئەندازەی سەرسوڕهێنەری 

رزگاركردوە،  خەڵكی  گیانی  بێشومار  پزیشكییەوە  زانستی  بەهۆی  خوڵقاندوە، 

هەروەها لە هەوڵی باڵوكردنەوە ئاشتی و خۆشگوزەرانی لە جیهاندا داوە، چەندین 

سەركردەو ئایدیای مەزنی بەرهەمهێناوە، لە الیەكی تریشەوە تێبینیدەكەین مرۆڤ 

چەندین درزو كەلێنی گەورەو مەترسیداری كردوەتە جەستەی ژیانەوە، چۆنێتی 

گوزەرانكردنی مرۆڤەكان لە نێوان ئەوانەی هەیانەو ئەوانەدا كە نییانە. تاوان، 

دوبارە  خێراش  خێرا  زیادیانكردوەو  زۆر  وەحشییانە  شەڕوشۆڕی  توندوتیژی و 

گران  باری  بووەو  پیس  بەشێوەیەكی مەترسیدار  ژینگەی سەر زەمین  دەبنەوە، 

لەكوێوە  ئەو  كە  ئەوەی،  تێگەیشتنی  بۆ  تێدەكۆشێت  مرۆڤ  لەكاتێكدا  بووە، 

مرۆڤ،  دوالیزمانەی  سروشتی  رەنگە  دەگات،  بەكوێ   سەرەنجامیشی  هاتووەو 

یەكێك بێت لە مەتەڵە زۆر بەرچاوەكان كە پێویست بكات هەڵبهێنرێت.

سەدەی  سەرەتای  نۆزدەو  سەدەی  كۆتاییەكانی  مەزنی  بیرمەندی  دوو 
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چەندین   )1939-1856( فرۆید  سیگمۆند  )1844-1900(و  نیچە  فریدریك  بیستەم، 

بیرۆكەی كەمەندكێشیان دەربارەی رەفتاری مرۆڤ پێشكەشكردوین، كە بەردەوام 

دەڕوانێتە  مرۆڤ  لێیەوە  كە  هەیە،  دەروازەی��ە  ئەو  لەسەر  زۆریان  كاریگەریی 

نیچەو  لە  هەریەكە  خۆی.  هزری  وێرانەكەرەكانی  ئەفرێنەرو  بەرهەمە  خۆی و 

فرۆید، وەها ڕوانیویانەتە كاراكتەری مرۆڤ رشتەیەكی بەردەوامە لە رەفتاركردن 

لەسەر چەند تەوەرەیەك، كە بەشێوەیەكی دراماتیكییانە ناكۆكن و پێكیشەوە توخمە 

پێكدەهێنن.  دایۆنیسیۆسی  نائەقاڵنییەتی  ئەپۆڵۆیی و  ئەقاڵنییەتی  بنەڕەتییەكانی 

وردبوونەوە لە تێڕوانینەكانی ئەو دوو بیرمەندە مەزنە بۆ رەمەكی دایۆنیسیۆسی 

لە مرۆڤدا، هەم لێكچوونەكانیان و هەم جیاوازییەكانیشیانمان بۆ ئاشكرا دەكات. 

رەفتاری  بیركردنەوەو  لەپشتی  بنچینەیی  هێزێكی  وەك  ئەوەیان  هەردوكیان 

مرۆڤەوە لە قەڵەمداوە.

یۆنانی  شانۆی  ئەنەلۆگی  تراژیدیا(دا،  )لەدایكبوونی  كتێبی  لە  نیچە 

بەكاردەهێنێت بۆ رەتكردنەوەی ئەو ئایدیایەی، كە دەڵێت پرەنسیپە ئەقاڵنییەكان 

جڵەوی مرۆڤیان گرتوە. بەپێچەوانەوە، دەشێت ژیان وەكو تراژیدیایەكی یۆنانی، 

دادپەروەرانە نەبێت، ئایرۆنی و پڕ ستەم بێت و بگاتە خاڵی بێمانایی، هێڵەكانی 

نێوان چاكەو خراپە زۆر كاڵن، بۆیە مەزنترین سیمای تراژیدیای یۆنانی ئەوەیە 

كە ئاوێنەی كرژیی دێرینی نێوان دوو پرەنسیپی ناوەندییە لە كلتوری یۆنانیدا، 

ئەپۆڵۆیی و دایۆنیسیۆسی. بەالی نیچەوە دایۆنیسیۆس نوێنەری چەشنە »وزەیەكی 

بەرجەستەی  سەری.  دەچێتەوە  شتەكان  هەموو  رەگوڕیشەی  كە  دەكات  خام« 

لەوێدا  كە  حاڵلێهاتن.  یان  تۆقین  وەك  دەكات،  بەگوڕەكان  سۆزە  و  هەست 

سەختیی ئەزمونەكە بەشێوەیەكی كاتی جیاكاریی نێوان تاكەكەو خودی هەستەكە 

دەسڕێتەوە، لەبەرئەوە پاڵنەری دایۆنیسیۆسی لە حاڵەتی پوختەییدا زۆر بەهێزە، 

یان  بكرێت،  كۆنترۆڵ  بەهۆیەوە  كە  نییە،  پێكارێك  هیچ  وێرانكەریشەو  بەاڵم 

فشاری بخرێتە سەر.

كە  ئ��ەوە،  سروشتی  دژێكی  پێچەوانەوە  بە  ئەپۆڵۆیی  پاڵنەری  بەاڵم 

پێویستی بەوەیە مانایەك بدات بە دایۆنیسیۆسی خوڵقاندنی بونیادێك، لە توێیەوە 

بتوانێت ماهییەت وەربگرێت. هەرچۆنێك بێت نیچە هۆشداریی داوە بەوەی، 
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كە ئەو چەمكە ئەقڵییانە وەهمی كاڵ و كرچن و وەها داڕێژراون بۆ »وا لە بوون 

بكەن، قابیلی تێگەیشتن بێت و پاساوی بدرێتەوە«، هەروەها »بەاڵم پەردەیەكی 

تەنك تەواوی جیهانی دایۆنیسیۆسی لە مرۆڤ شاردوەتەوە«، بۆیە دایۆنیسیۆس 

نوێنەری جیهانێكی هەستیانەیە و ئەپۆڵۆش هۆكار بۆمرۆڤ دابیندەكات، تا لەناو 

دابینكردنی  بە  ئەویش  بكات،  هەرسی  جیهان  ئەوەی  بێ   بژی  جیهانەدا  ئەم 

پاڵنەری بەرەو جوانی، كە پێویستە بۆ ئازادكردنی لە هێزە خود روخێنەرەكانی 

رەمەكە بنچینەییەكانی )ئەپۆڵۆ(.

لەناو  باریك  بەلەمێكی  بە  بەستوەتەوە  پەیوەندییەی  ئەم  شۆپنهاوەر 

دەریایەكی گەرداوگرتوودا، كە تێیدا »دانیشتوەو متمانەی بە شارەزاییە كاسكەكەی 

ئارامی  بە  تاك  ئەشكەنجەیەدا،  لە  پڕ  ئەم جیهانە  میانی  لە  بۆیە  خۆی هەیە، 

دانیشتوە، پرەنسیپی تاكایەتی پشتیوانی لێدەكات و پشتی بەو بەستووە«.

لە الیەنی  ئەم هاوسەنگییە خۆشمەزەیە  نیچەوە  بەالی  ئەوەش،  وێڕای 

»ئیستاتیكای سۆكراتییانەی« روو لەزیادبوونە و خاپوركراوە، كە لەوێدا »هەرچیەك 

جوان بێت، دەبێت ماناداریش بێت«. وەك چۆن دراما، هونەر، زانست، فەلسەفە 

بەوە دەستپێدەكەن، كە جەخت بكەنە سەر توخمە ئەپۆڵۆییەكان لەسەر حیسابی 

نائەقاڵنییەت  ئازادكەرەكانی  نەهاتو و  بن  لە  هێزە  هەرئاواش  دایۆنیسیۆسیزم، 

كورتكراونەتەوە بۆ سنورە سەخت و بەاڵم ئارامبەخشەكانی ئەقاڵنییەت.

فرۆیدیش هێزو كاریگەریی پاڵنەرە نائەقاڵنییەكانی لەسەر هزر و رەفتاری 

مرۆڤ ناسیوە. فرۆید لە كتێبی شارستانێتی و نیگەرانییەكانیدا ئایدیای ئەوە دەخاتە 

بەهێز«  رەمەكی  خاوەن  بایۆلۆجییانەی  بونەوەرێكی  »وەك  مرۆڤ  كە  روو، 

هاتوەو  گوناهەوە  بە  هەستكردن  لە  كە  دەبێت،  نیرۆسێك  چەشنە  دووچاری 

لەئەنجامی ملمالنێی نێوان ئارەزوە راستەقینەكانی و ئەو سنورانەی كە كۆمەڵگە 

دەیانسەپێنێت، سەریهەڵداوە. فرۆید ئەو رەمەكانە دەداتە پاڵی )ئەو( كە بەردەوام 

خوازیاری تێركردنن، هیچ بەهایەك ناخەنە روو، هیچ بایەخێك بە چاك، یان خراپ 

نادەن، ئەگەر رێگرییان لێبكرێت توڕەیی و نیگەرانی و بەدبەختییان لێدەكەوێتەوە، 

نائاگایانەی  رەگی  لە  بریتین  دایۆنیسیۆسییانە  مەیلە  ئەو  پێیوابووە  فرۆید  بۆیە 

هەستیكردوە،  وا  كە  نیچەوە،  بەپێچەوانەی  وەل�ێ   ئاگاكان.  رەفتارە  هزرو 
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بەاڵم  لەقەڵەمبدرێت،  مرۆڤایەتی  گوزارشتی  لوتكەی  وەك  نائەقاڵنی  پێویستە 

فرۆید هەستیكردوە كە ئەو رەمەكە ئاژەڵییانە مەترسییەكی شاراوەن بۆ چەشنی 

مرۆڤ، بۆیە فرۆید زیاتر بایەخیداوە بە خوڵقاندنی دەروازەیەكی زانستییانە بۆ 

ئاشتكردنەوەی ملمالنێ خۆلێالنەدراوەكان لە نێوان داواكارییە بێبابەكانی تێركردن 

لەالیەن پێویستییە سەرەتاییەكانەوەو ئەو رێسا سەختانەی شارستانێتی سەپاندونی.

زۆر  سایكۆلۆژییەوە  رووی  لە  بەرایی  مرۆڤی  كە  پێیوابووە  فرۆید 

تێربكات،  خۆی  سنورنەكراوەكانی  ئارەزوە  دەیتوانی  چونكە  بووە،  تەندروست 

خۆی  بۆ  چێژانە  ئەو  درێژ  ماوەی  لێنەدەكرا،  ئەوەی  چاوەڕێی  سەرەنجامیش 

بهێڵێتەوە. زیاد لەوەش، تەنیا بەهێزترین دەتوانێت بەراستی چێژ لەو ئازادییانە 

لەلێپرسینەوە  هەژمونێكی  زەبری  لەژێر  زۆرینە  زۆربەی  لەكاتێكدا  وەربگرێت، 

نەهاتوودا دەناڵێنن.

بەرەو  گرنگە  هەنگاوێكی  شارستانێتی  فرۆیدەوە،  بەالی  لەبەرئەوەی 

هەمواركردنی ئەو گەمەیەی لەسەر زەمینەی واقیع دەكرێت، كە تێیدا پێویستە 

بەدەستنهێنانی  بۆ  بگۆڕێتەوە،  كامەرانبوون  بۆ  توانستەكانی  لە  »بەشێك  مرۆڤ 

فڕێدەداتەوە  تاك  كۆمەڵگە شەڕەنگێزیی  قودرەتی  بۆیە  ئاسایشدا«،  لە  پشكێك 

بۆ  دەبێت،  پەیدا  ناوخود  پاسەوانێكی  وەك  بااڵ(  )منی  )م��ن(و  ناوخۆی  بۆ 

دەخوازێت  فرۆید  گوناهبارییەوە.  بە  هەستكردن  لەتوێی  رەفتار  كۆنترۆڵكردنی 

ئەوەی  بۆ  بكات،  كەشف  ناوەكییانە  ملمالنێ   ئەو  وێرانكەرانەی  مەیلە  ئەو 

پیشانیبدات كە »ئەو باجەی ئێمە دەیدەین بۆ پێشخستنی شارستانێتی، بریتیە لە 

لەدەستچوونی كامەرانی لەتوێی بڵندكردنەوەی هەستی گوناهبارییەوە«. گەرچی 

سەپێنراوە،  ئەپۆڵۆییەوە  لەالیەنی  سنوردارییەی  ئەو  هەردوكیان  فرۆید  نیچە و 

وەك كاردانەوەیەكی سروشتی بەرامبەر دەسەاڵتی دایۆنیسیۆسی لەقەڵەمدەدەن، 

پێویست  خراپەیەكی  بە  فرۆید  بەاڵم  بینیویەتی،  قێزەون  شتێكی  وەكو  نیچە 

لەقەڵەمیداوە.

كە  بكرێت،  ئەپۆڵۆ  دایۆنیسیۆس و  نێوان  ملمالنێی  سەیری  وەها  رەنگە 

نیشاندەری لێكجیابوونەوەی نێوان ئەفسانەو راستی بێت. بەالی نیچەوە راستی 

شتێكە لە قوواڵیی جیهانی دایۆنیزیۆسیدا، كەوای لێدەكات بەهیچ كلۆجێك نەتوانرێت 
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بە زاراوەكانی لۆژكیك و هزر بناسرێتەوە، بەاڵم دەتوانرێت لەتوێی كارلێككردن، 

لەگەاڵ ئەپۆڵۆییدا دركی پێبكرێت، هەربۆیە هونەرمەندی دایۆنیزیۆسی و بیرمەندی 

ئەپۆڵۆیی-سۆكراتی خۆیان دەبیننەوە، هەمان ئەرك جێبەجێدەكەن، بەاڵم دەگەنە 

دەرەنجامی جیاواز.

وەكو نیچە سەرنجی داوە »لەكاتێكدا هونەرمەند بە چەندین پەردە راستی 

داپۆشیوە، بەاڵم هێشتا هەر بەوردی چاودێریی ئەوە دەكات، كە پەنهانە، بەاڵم 

ئەوپەڕی  خۆشەوەو  پەردەكان  داماڵینی  بە  دڵی  )سۆكراتی(  تیۆریست  مرۆڤی 

پاراوبوونی خۆی لە پرۆسەی پەردەهەڵماڵیندا دەبینێتەوە، كە دەسەاڵتی خۆی بۆ 

دەسەلمێنێت«.

میتۆدانەی  ئەو  كە  ی��اد،  دەهێنێتەوە  زەنبودامان  چەمكەكەی  ئەمە 

بەكاردەهێنرێن بۆ گەیشتن بە رۆشنبوونەوە، بریتی نین لە خودی رۆشنبوونەوە 

خۆی، ئەمە لە وتەی »پێویستە پەنجە بۆ مانگ درێژبكرێت، بەاڵم وای بۆ ئەوانەی 

لەبەر مانگ پەنجە رادەكێشن«. بە واتەیەكی دی، هۆش ئامرازێكی سودمەندە، 

بەاڵم نابێت لەبەرامبەری واقیدا بەهەڵەدا بچێت.

نیچە هەستیكردوە بەوەی كە كێشمەكێشی نێوان توخمە دایۆنیسیۆسی و 

ئەپۆڵۆییەكان شتێكی پێویستە، بەتایبەتی وەك »دەسەاڵتی ئەبەدییانەو رەسەنی 

هونەر« بەاڵم ئەو سەرنجیشی داوە، كە زیاد لەپێویست متمانەكراوە بە هزری 

رێنمایی و  بە  هزر  كە  ئەوەی  »وەهمی  مرۆڤ.  بوونی  بناغەی  وەك  ئەقاڵنی 

هەڕەشەی هۆشداریەتی بگاتە بڵندترین و قوڵترین پنتی بوون و بگرە دروستیشی 

كلتورێك  »ه��ەر  دەی��وت  بێزاركردبوو،  بەتەواویی  نیچەی  ئەمە  بكاتەوە« 

تەندروستی  سروشتی و  ئەفرێنەرێتی  بەهەمانشێوە  لەدەستدابێت،  ئەفسانەی 

خۆشی لەدەستداوە، بۆیە نیچە لەوباوەڕدەدا بوو كە راستی بابەتییانە بریتیە لە 

بیناكردنێكی ئەقڵییانە، كە هەستێكی ساختەی ئارامییمان پێدەبەخشێت.

هزری ئەقاڵنی بە سەروەریی ئارەزوی پەنهانی خۆی بۆ روونكردنەوەی 

»بەدەوری  خۆی و  تخوبەكانی  سەر  دەگاتە  لەئاكامدا  شتێك،  هەموو  تەواوەتی 

خۆیدا دەسوڕێتەوەو پێدەنێت بە كلكی خۆیدا.« پێكهاتە ئەپۆڵۆییەكە بە لێكدانەوە 

لۆجیكیە نەخۆشەكانییەوە، دەبێت بەژێر قورسایی درشت و دزێوی خۆیەوەو تەنها 
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چارەسەریشی بریتییە لە گەڕانەوە بۆ دایۆنیسیۆس.

»لەوانەیە  تێدەگات،  مرۆڤ  لەئازارچەشتنەكانی  هەستیكردوە  بەمجۆرە 

مرۆڤ بتوانێت دەستنیشانی ئەوە بكات، كە هەرچیەك بوونی هەبێت، بوونەكەی 

بوونی شتێكە، هەروەها تاكایەتیش ریشەی هەموو خراپەیەكە«

بۆ  پێشكەشدەكات،  راستەقینە  فریادڕەسێكی  دیۆنیسیۆس  لەبەرئەوە 

تەنها  بە  ئەو  كە  پیشانیبدرێت،  بەوەی  ئەویش  مرۆڤ،  مەتەڵی  لە  قوتاربوون 

ناناڵێنێت. قوڵی بێسەرەوبەرەی دایۆنیسیۆس ئەوەیە كە چەشنی مرۆڤ یەكدەخات 

هەموو  دەبێت،  سەدای  گەردونی  هارمۆنیبوونی  »م��ژدەی  كاتێك  ئەوەی  بۆ 

خودی  لەگەاڵ  بەڵكو  ئاشتدەبێتەوە،  هاوەڵەكەیدا  لەگەاڵ  تەنها  بە  نەك  تاكێك 

بەدور  ئەپۆڵۆ  راستەقینەی  بەهای  نابێت  نیچەوە،  بەالی  پێكدێتەوە«.  خۆشیدا 

پێبدرێت،  دادپەروەرانەی  »هاوشێوەییەكی  بەڵكو  لێكبدرێتەوە،  دایۆنیسیۆس  لە 

ببێتە  بێت و  گوزەراندن  ژیان شایستەی  بێت وەها دەكات  لە هەر ساتێكدا  كە 

مەیلدارییمان بۆ ساتەوەختی ئایندە.«

هۆیەكانی  لە  یەكێك  وەك  ئەفسانەی  ت��رەوە،  الیەكی  لە  فرۆیدیش 

نائارامیی قوڵی مرۆڤ لە ژیندا بینیوە. هەموو مرۆڤێك خواوەندە ئەفسانەییەكانی 

مرۆڤە  شتانەی  ئەو  هەموو  بەوەش  پێبەخشیون،  راەه��ای  توانایی  داهێناوەو 

بێت،  هەرچۆنێك  بوون.  هاتنە  قەدەغەن،  یان  ناگات،  پێیان  دەستی  مردەكان 

بەگوڕی  پەرەسەندنی  لەگەڵ  هاوڕێ   ئەقاڵنییانەدا  هزری  سەرهەڵدانی  لەگەاڵ 

ئەو  هەموو  نزیكەی  دەتوانێت  بینییەوە،  خۆی  مرۆڤ  سەرەنجام  تەكنۆلۆژیادا، 

بیكەن.  دەتوانن  خواوەندانە  ئەو  كردبوو،  ئەندێشەی  پێشتر  كە  بكات،  شتانە 

مرۆڤ، وەك فرۆید دەڵێت، »خۆی بوو بە خواوەند.« لەگەڵ ئەوەشدا وێڕای 

هەموو پێشكەوتنە تەكنۆلۆژییەكەی مرۆڤ، فرۆید سەرنجی داوە، كە مرۆڤ باشتر 

نەبووە »بە كاراكتەرە خواوەندییەكەی خۆی كامەران نەبوو«. مرۆڤ بە خوڵقاندنی 

گەیشتە  خودا،  بە  بێت  یەكسان  توانیویەتی  سەرەنجام  كە  ئەوەی،  ئەفسانەی 

پرەنسیپی بوون، كەچی هێشتاش هەر دەبینێت جیهانەكەی پڕە لە پشێویی، بۆیە 

فرۆید گەیشتە ئەوەی كە سەرچاوەی موعاناتی مرۆڤ دەگەڕێتەوە بۆ تێگەیشتنی 

ئەقاڵنییانەی ئەو توخمانەی ملمالنێكەو كە هزرو كردەكانی دیاریدەكەن. پێویستە 
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لە  تاكەكان  لە  گروپێك  لە  بریتیە  كە  تێبگات،  لەخۆی  وەها  مرۆڤ  چەشنی 

كێشەدان لەگەڵ »رەمەكی ژیان و رەمەكی وێرانكارییدا، كە كاریگەرییان لەسەر 

چەشنی مرۆڤ هەیە.« بەمجۆرە فرۆید بە زەحمەت باوەڕیوایە، كە هەستكردنی 

»هەستە  تێیدا  كە  هەیە  مرۆڤەكاندا  نێوان  لە  برایەتییەك  بەوەی  رۆحانییانە 

دەتوانرێت  كە  هەستیشیكردوە،  هەروەها  شیاوە،  یەكبوون  ئۆقیانوسییەكە«ی 

بە شێوەیەكی راشكاوانە هەستەكان شیبكرێنەوە، ئەویش لە رێگای وەسفكردنی 

نیشانە سایكۆلۆژییەكانیانەوە، هەروەها ئایدیای خۆشەویستی گەردونییانە شتێكی 

نامۆیە بە سروشتی تاكی مرۆڤ. 

گەرچی فرۆید پێیوابووە، كە دەتوانرێت رێسا زێڕینەكە بەشێوەیەكی كارامە 

بەپێچەوانەوە  نیچە  بەاڵم  بوێت«  خۆش  خۆت  وەك  »دراوسێكەتت  دابڕێژرێت 

وتویەتی كە »هەتا جیاكاریی لە نێوان خۆت و ئەودا رانەوەستێنێت، ئەوە مەحاڵە 

خۆشەویستی بناسیت.« فرۆید لەگەڵ ئەوەدا بووە كە مرۆڤ دەتوانێت بەهۆی 

»ئەفراندنی زانستییانە« لەپاڵ گوزارشتكردنی هونەرییانەدا، بگاتە كامەرانی ئەویش 

لە رێگای چێژوەرگرتن لە جوانییەوە. فرۆید وەها وەسفی ئەشكەنجەكانی مرۆڤ 

دەكات، كە دەرەنجامی هێزە بااڵدەستەكانی سروشت و نابووتی جەستەی مرۆڤ و 

نەتوانینی رێكخستنی پەیوەندییە مریییەكان بن، ئیتر دەتوانین دەرەنجامی ئەوە 

بكەین، كە رەنگە فرۆید وەها هەستیكردبێت، كە باشترین رێگا بۆ چارەسەركردنی 

ئەو گرفتانە لە توێی بەرینكردنەوەی پیادەكارییە تەكنۆلۆژییەكان، پزیشكی و زانستە 

سایكۆ- كۆمەاڵیەتییەكانەوە بێت. گەرچی فرۆید وا هەستیكردوە، كە دایۆنیسیۆس 

بەشێكی گرنگی دەرونی مرۆڤە، بەاڵم ئەپۆڵۆ دەرفەتێكی گونجاوتر بۆ سەرفرازیی 

دەخاتە روو، بەوەی مرۆڤ فێردەكات چۆن الیەنە تاركەكەی خۆی بگوزەرێنێت.

گەرچی نیچەو فرۆید كۆك نین لەسەر رێژە پێویستەكانی بەشداریكردنی 

بەاڵم  مرۆڤ،  رەوشی  رێككردنەوەی  بۆ  دایۆنیسیۆسییەكان  ئەپۆڵۆیی و  توخمە 

پێویستن و هەن، هەردوكیان وەكو  پێكەوە  بەوە دەكەن، كە هەردوكیان  درك 

تاویستەكانی چینی دێرین، رۆشناییان خستوەتە سەر سروشتی بازنەییانەو مەیلی 

سروشتییانە بەرەو هێزە لێكدژەكان بۆ هاوسەنگكردنەوەی خۆیان، بۆیە نابێت بە 

زاراوەكانی رەشی سادە یان سپی سادە سەیری ژیان بكرێت، بەڵكو پلەناكۆتاكانی 
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شێوەیە  بەم  پ.ز(   300( چین  فەیلەسوفی  تزوی  شانگ  خۆڵەمێشییە.  رەنگی 

پەیوەندییان  ئەوەی  بێ ،  راستن  خۆیان،  دەڵێن  »ئەوانەی  لێكردوە  گوزارشتی 

ناكەن،  گ��ەردون  پرەنسیپی  مەزنترین  بە  درك  هەبێت...ئەوانە  هەڵەوە  بە 

هەروەها درك بە سروشتی ئەفراندنیش ناكەن«، بۆیە هەریەكە لە نیچەو فرۆید 

پیشانیانداوە، كە دایۆنیسیۆس و ئەپۆڵۆ رۆڵێكی گرنگیان هەیە لە درامای سروشتی 

مرۆڤدا. وەك چۆن جیاوازییەكی روون هەیە لەنێوان هەردوو رووی پارەیەكدا، 

بەهەمانشێوە پەیوەندییەكی روونیش هەیە، كەوایان لێدەكات لێكجیانەكرێنەوە، 

نوشوستییە  مرۆڤ، هاوشانی  ئەقاڵنییەكانی  دەستكەوتە  پێویستە  بەدڵنیایی  بۆیە 

ملمالنێی  لە  تریان،  بەوەی  بەردەوامی دەدات  بن..هەریەكەیان  نائەقاڵنییەكانی 

بێكۆتایی نێوان دایۆنیسیۆس و ئەپۆڵۆدا.

سەرچاوە:

html.39_http://www.philosophos.com/philosophy_article
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  ئەدەب و شیكاریی دەرونی
       حەسەن ئەلمودن

لەعەرەبییەوە:  ئومێد عوسمان

پەیوەندی نێوان شیكاریی دەرونی و ئەدەب، مەسەلەیەكی ئیشكالییەو، 

دەكەم  بەرێز  خوێنەری  بۆ  پێشنیاز  هەربۆیە  زۆرە)1(،  بایەخی  جێگەی  هێشتا 

لێكۆڵینەوەی هاوچەرخ و هاوبەش هەڵوەستە بكەن، كەتێڕوانین  كەلەسەر سێ  

سەرلەنوێ   و  دەگۆڕێت  ئ��ەدەب،  دەرون��ی،  شیكاریی  فرۆید،  لە  هەریەك  بۆ 

پەیوەندییەكانی نێوان ئەو الیەنانە دروستدەكاتەوەو بەمەش رێگە بە وااڵبوونی 

ئاسۆیەكی نوێ  لەبەردەم تێگەیشتنی دەرونی و ئەدەبیمان و ئەو پەیوەندییەی 

كەلەنێوانیاندا هەیە دەدات.

بیلمان-  فەرەنسی-جان  رەخنەگری  لەالیەن  یەكەمیان  لێكۆڵینەوەی 

نویل-ە، لەژێر ناونیشانی: شیكاریی دەرونی و ئەدەب، چاپی یەكەمی بە زمانی 

فەرەنسی و لەساڵی 1978 دەرچووە.

بااڵی  ئەنجومەنی  لەالیەن  وەرگێراوەو  عەرەبیمان  زمانی  بۆ  كەئێمەش 

كە  لەوەدایە  كتێبە  ئەم  گرنگی  باڵوكراوەتەوە،   1997 ساڵی  لەمیسر،  رۆشنبیری 

و  دەرونی  شیكاریی  نێوان  پەیوەندی  دیسان  دەخوێنێتەوەو  فرۆید  سەرلەنوێ  

ئەدەب بەشێوەیەك، كە مێژوو و رەخنە كۆدەكاتەوە، سەر لەنوێ  دەپشكنێت، 

لۆك  بۆ جۆن  فرۆیدەوە  لە سیگمۆند  پەیوەندییە  ئەم  مێژووی  ئەوەی  بەواتای 

ئەوەندەی  ئیكتیفاناكات،  مێژوویی  بەرانانی  بەتەنیاش  هەر  دەكاتەوەو  ئامادە 

دەگاتە  دواجار  دەگەیەنێت،  بەئەنجام  هەڵسەنگێنراو  مێژوویی  خوێندنەوەیەكی 

پێشكەشكردنی میتۆدێكی نوێ  لە رەخنەی دەرونیداو بە »شیكاریی تێكستی« ناوی 

دەبات، كەبەوەش لەبری گرنگیدان بە نوسەری كارێكی ئەخرێنراو، دەچێتە سەر 

چڕبوونەوە لەخودی كارە ئەدەبیەكەدا.

ئەوەی لەم كتێبەدا بە پلەی یەكەم بەالمانەوە گرنگە، وەاڵمدانەوەیەتی بۆ 
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ئەو پرسیارە سەرەكیەی كە زۆرێك لە لێكۆڵیارو توێژەوەكانی سەرقاڵكردوە، ئایا 

پەیوەندی لەنێوان شیكاریی دەرونی و ئەدەبدا هەیە؟

 ،1998 كەساڵی  چڕوپڕە  بوێرانەو  گوتارێكی  دووەمیش  لێكۆڵینەوەی 

فلیم-ە  –لیدیا  كەخاوەنەكەی  نەست«  شاعیری  فرۆید  لەژێرناونیشانی« 

باڵوكراوەتەوە لەم گوتارەدا ناوبراو ئەوە رووندەكاتەوە، كە فرۆید هەر بەتەنیا 

پزیشك یان زانایەك نەبووە،بەڵكو ئەدیب یان نوسەریش بووە بەواتای هاوچەرخ 

كە  هاوچەرخانەی  لێكۆڵینەوە  كۆمەڵە  لەو  یەكێكە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  دیارە 

نموونە  بۆ  دەروونی،  لەدامەزرێنەری شیكاری  ڕوانینە  راستكردنەوەی  لەهەوڵی 

بە  داوە  خۆی  بایەخی  كەهەموو  دەدەین،  درێدا(  بە)ژاك  ئاماژە  لێرەدا  ئێمە 

فرۆید لەپەیوەندی دیمەنی نوسیندا، واتە هەموو ئەوەی لەنووسینەكانی فرۆیدا 

پەیوەندی بەنووسینەوە هەیە و پێشتر فەرامۆشكراوە.

بەهەرحاڵ ئێمە ئەم گوتارەمان هەڵبژاردوە بۆ ئەوەی وەاڵمی ئەو پرسیارە 

بداتەوە كە رەنگە ئەقڵەكان بەشیاوی نەزانن، چونكە گیرۆدەی ئەو وێنایەن كە 

پێشتر خوێندنەوەكانی لەمەڕ فرۆید بونیادیان ناوە، ئایا دەكرێت فرۆید بەشاعیر 

دابنرێت؟

بوێرو  پرسیارێكی  ناونیشانی  لەژێر   2004 ساڵی  لێكۆڵینەوەش  دوا 

بەسەر  ئەدەب  دەكرێت  ئایا  كە  كراوە  پرسیارە  ئەو  باڵوكرایەوە،  كودەتاییانەدا 

شیكاریی دەرونیدا جێبەجێ  بكرێت؟ كە لەالیەن نوسەری فەرەنسی )بییر بیار(

مەسەلەی  تاوتۆێی  لێكۆڵیاران  كە  بووبێت  مەئلوف  ئەگەر  جا  نووسراوە،  ەوە 

جێبەجێكردنی شیكارێی دەرونیان لەسەر ئەدەب كردبێت، ئەوا نوسەری ئەم كتێبە 

زۆر بە بوێرانە پێشنیازی هەڵگەڕاندنەوەی رۆڵەكان و سەرلەنوێ  بونیادنانەوەی 

كەبەچەقبەستوی  دێت،  بیركردنەوانەش  بەو  گاڵتەی  و  دەكات  پەیوەندیەكان 

دەمێننەوە، بەر لەوەش بچینە سەر باسكردنی هەر پرسیارێك بەجیا لێكۆڵینەوەی 

هەر یەكێكیان كە پەیوەندی نێوان شیكاریی دەروونی و ئەدەب رۆشندەكاتەوەو 

سەرلەنوێ  بیر لەئیشكالیەتی ئەدەبی و دەروونی دەكاتەوە، ئاماژە بەوەدەكەین 

كە كەسانێك دەڵێن ئەدیبان و دۆستانی ئەدەب ئەو توانایەیان نییە كە زەمینە 

سازبێت لەبەكارهێنانی شیكاری دەروونیدا، جا ئەگەر ئەو كەسە لەدۆستانی ئەدەب 
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ئەوەی دەقێكی  ئەگەر  پرسیارە وەاڵمدەدەینەوە،  بەم  یەكەی  تێبنی  ئەوا  بێت، 

ئەدەبی لەروانگەی رەفتاری یان ئاماژەسازی یان دەستاودەستی بخوێنێتەوە، ئاخۆ 

راستی ئەوە دەزانێت، كە مەرجە فەلسەفی و ئەبیستمۆلۆژییەكانی كۆنترۆڵكردنی 

ئەو چەمكانە كامەیە كە بەكاریدەهێنێ  دیسان ئەگەر كەسەكە بەشیكاری دەرونی 

بوو، ئەوا ئێمە لەوەاڵمدا دەڵێن ))خۆ شیكارییە دەرونییەكانیش كەقسە لەسەر 

ئەدەب دەكەن، شارەزای بوارەكەنین، واتە لەدۆستانی ئەدەب نین، جگە لەمەش 

مەسەلەكە پەیوەستە بە مەشروعیەتی فراوانكردنی شیكاریی دەرونی، بۆ ئەوەی 

كایە مەعریفیەكانی تریش بگرێتەوە((.

كەئەمەش بۆ خۆی مەسەلەیەكی ناكۆكیانەی دێرینە، چونكە جارێك پێیوایە 

)العصابین(جارێكی  نێورۆیسەكاندا  چارەسەری  لەمومارەسەی  دەرونی  شیكاریی 

تریش گوتاری شیكاری دەرونی دەكرێ  لەدەرەوەی بواری پزیشكیدا بەكاربهێنرێت، 

هەر  هەڵبەتە  راڤەكردنە  و  تێگەیشتن  بەڵكو  نییە،  چارەسەر  ئامانجیشی  كە 

لەسەرەتای سەدەی رابردوەوە لەالیەن خودی فرۆیدو قوتابیەكانیەوە پرەنسیپی 

فراوانكردن و مشتومڕكردنی پەسەند كراو كۆمەڵەی دەرونناسانی نێودەوڵەتیش كە 

ساڵی )1908( دامەزرا، جەخت لەوە دەكاتەوە كە ئامانجی قوڵكردنەوەی شیكاریی 

دەرونی و برەوپێدانیەتی، جا ئەوە لەجێبەجێكردنە پزیشكیەكانیدا بێت، یاخود 

لەبەكارهێنانی لە زانستە مرۆییەكانی تردا.

1- ئایا پەیوەندی لەنێوان شیكاریی دەرونی و ئەدەبدا هەیە؟

دەكرێت كتێبەكەی جان بیلمان-نویل-شیكاریی دەرونی و ئەدەب)2( لەم 

رەگەزە سەرەكیانەدا كورت بكەینەوە كە گرنگترینیان ئەمانەن:

هەردووالی  جیاوازییەكانی  گرنگترین  نوسەر  كتێبەكەیدا،  2-لەپێشەكی 

دوالیزمەكە ئاشكرا دەكات، شیكاری دەرونی ئەدەب، ئەوە دەردەخات كە گرنگی 

شیكاری دەرونی لەوەدایە كەهەندێ  بنەمای باوەرپێكراو لێكدەترازێنێ ، ئەمەش 

شتگەلێك  لەوەدایە  ئەوەش  واتەی  نییە«  ماڵەكەی  گەورەی  من  گریمانەی«  بە 

ئاڕاستە  بیركردنەوەكانی  لەگەڵ  كردارەكانی  دەكاتەوەو  بیر  مندا  لەناوەوەی 

دەكات، بێئەوەی لەروودانی هەندێ  دیاردە ئاگاداربێت، هەرچی ئەدەبیشە ئەوا 

رادەگەیەنێ ،  دەكات   قسە  كەبیردەكاتەوەو  مرۆڤایەتیمان  مەرگی  لەرێگەیەوە 
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و  مێژوویی  و  گەردوونی  قەدەری  و  لەخۆی  پرسیار  دەتوانێن  مرۆڤ  كەتیایدا 

بەتەنیاش  ترەو  زمانێكی  بێگومان  بكات،  كۆمەاڵیەتی  و  زهنی  سەرقاڵبوونی 

و  یەكگرتوونییە  پارچەیەكی  دەرونیشم  هەروەها  بیڵێت،  رەنگە  كە  ئەوەناڵێت 

ئەدەبەكەشم پەیامێك نییە، تەنیا یەك واتای روون لەخۆبگرێت، چونكە كاتێك 

بەچاوەڕوان  ئاماژەددان  دەسەاڵتی  ئەوا  كۆدەبنەوە،  تر  بەشێواوێكی  پەیڤەكان 

نەكراوو نادیار فەراهەمدەكات بەم پێیەش ئەوا قەسیدە زیاتر لەو پێناسەیەیە كە 

شیاعیر پێناسەی دەكات.

مرۆڤ  واقیعی  لەبارەی  دیدێك  ئ��ەدەب،  دەڵێت  نویل  بیلمان  جان 

پەیوەندیانەی  ئەو  ناوەندەو  ئەم  بۆ  مرۆڤ  ناسینی  چۆنیەتی  و  ناوەندەكی  و 

كەلەگەڵیدا دەیبەستێ ، پێشكەش دەكات.

هاوكات شیكاریی دەرونی بەهەمانشێوە خۆی پێشكەش دەكات، لەگەڵ 

قەدەری  لەنێو  و  رۆژانەیدا  لەژیانی  مرۆڤ  و  كاردەكەن  بەهەمانشێوە  ئەدەبدا 

مرۆڤەوە  لەبارەی  بەقسەكردن  ئەوەشدا  لەهەوڵی  دەخوێننەوەو  مێژوویدا 

كەقسەدەكات بگاتە راستیەكان. 

فرۆیددا  لەگەڵ  خوێندنەوە  لە:  ناونیشانەدا  بەم  یەكەمدا  -لەفەسڵی 

دەروونی  شیكاریی  دامەزرێنەری  هۆگری  و  دەكات  پێشكەش  زۆر  بیانویەكی 

بەگشت جۆرەكانی ئەدەبدا ئاشكرا دەكات و دەگاتە ئەوەی كە فرۆید خوێنەرێكی 

گەورەو شارەزای ئەدەب بووە، هەروەها بە خوێندنەوە ئەدەبیەكانی وایكردووە 

بێئەوەی  لەپێشەوەبوون،  كە  ئەوانەی  ئەدەبەوە،  بیلمەتانی  قوتابخانەی  پێبنێتە 

لەبیردۆزەی  كەشفكردن  گرنگترین  دەڵێت  نوسەر  پاشان  ئاگاداربن،  ئ��ەوان 

جۆربەجۆەكانی  چاالكیە  نێوان  جیاكاری  كەپێیوایە  بەدەریخستوە،  فرۆید  نەستدا 

ئەفسانەو  مرۆڤ جیاكاریەكی دەستكردن، هەروەها خەون و گەمەو داستان و 

نەستن)نەستیش بەوپێیەی سیستمێكی نارێكخراوی تاكە(، كەوابوو رەوایە هەمان 

راڤەكار كاری لەسەر بكات.

لەم روانگەیەوە دەقی ئەدەبی بێ  مەبەست و بێ  ئاگاداری خۆی نوسینێكی 

یارمەتیدانی  لەبەر  یەكەم  ئەمیش  بكرێتەوە،  كۆدەكانی  دەكرێت  رەم��زدارەو 

شیكاری دەرونی لە كۆنترۆڵكردنی میتۆدەكانی و دڵنیابوون لەبنەما باوەڕپێبووە 
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تیوەریەكانی،  بەپێداچوونەوەی مەعریفەیە مرۆڤ لەبارەی خۆیەوە هەیەتی.

دووەم لەپێناو ئەوەی یارمەتی شیكاریی دەرونی بدات، لەخوێندنەوەی 

دیاریكردنی رەهەندێكی نوێی كەرتی ئیستاتیكی و گوێگرتن لەو ئاخاوتنەی تر، 

چونكە ئەدەب هەر بەتەنیا باسی ئەوانی ترمان بۆ ناكات، بەڵكۆ باسی ئەوی تر 

دەكات.

-دیسان نوسەر لەبەشی دووەمی كتێبەكەیدا بەناونیشانی: خوێندنەوەی 

نەست، ئەوە دەردەخات، كە فرۆید پێش وەخت دركی بەوەكردووە كە خەون 

رێگەی شاهانەیە بەرەو نەست، هەربۆیە كتێبە سەرەكیەكەی كەبەتەنیا نووسی 

بریتیبوو لە راڤەكردنی خەونەكان، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجە، جان بیلمان-

دەكات  چارەسەری  دەروونی  كەشیكاری  خەونەی  ئەو  یەكەم،  نویل-دەڵێت: 

واتە  بەرهەمیدەهێنێت،  بەئاگادێتەوە  كاتێ   كەخەوبین  گوتراو،  لەقسەی  بریتیە 

بەگوێرەی زارناسان، گوتراوێكی گێردراوەییە، خەون واخۆی پێشكەش دەكات كە 

دەقێكەو بەنمایشكردن و هەڵچوونەكان دەهونرێتەوە، بەاڵم پەیامی كەسێك نییە 

فرۆیدیش  دیسان  ناكاتەوە  بیریش  و  تر، چونكە خەون قسەناكات  بۆ كەسێكی 

جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كەكارەو ئەو ئارەزووەیش كەتیایدا قسە دەكات 

لەپێناو ئەوەی هیچ نەڵێت لێرەوە پێویستە تیایدا هێزو فۆرم ببینین و گرنگیپێدانی 

شیكاریش بەئاڕاستەی ئەو كارەی خەون بێت كە دەكەوێتە نێوان ئارەزو و قسەی 

گوتراوەوە دەقی ئەدەبیش وەكو ئەوەی لەمڕۆدا تێدەگەیت لەم كارە پێكهاتووە، 

كەدەقێكی رەسەنەو گوتارێكی بێ  ناونیشان و بێ  مەبەستی پێش وەخت و بێ  

ئاستی دیاریكراو پێشكەش دەكات بۆ خوێندنەوە.

لەبارەی  فرۆید  نووسینەكانی  وەبەرهێنانی  زەروورەتی  دەگاتە  نووسەر 

خەونەوە لەخوێندنەوەی دەقی ئەدەبیدا ئەویش لەبەربوونی هاوشێوەیی بەهێز 

لەنێوان هەردووكدا، هەروەها ئەوەی بەالی نوسەرەوە گرنگە، سوود وەرگرتنە لە 

نوسینەكانی تری بەتایبەتیش كتێبی سایكۆباتۆلۆژیای ژیانی رۆژانەو كتێبی نوكتەو 

پەیوەندی بەنەستەوە، چونكە فرۆید تیایدا تەركیز دەخاتە سەر شوێنەواری نەست 

لەسەر گوتار، هەروەها تیایدا خۆی تەرخانكردووە بۆ شیكاریی دیاردەكان كەبەالی 

زمان و فێڵ و گەمەكانیەوە گرنگە.
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دیسان نوسەر لەفەسڵی سیەمدا و لەژێر ناونیشانی: مرۆڤ دەبێت لەالیەن 

خۆیەوە خۆی بخوێنێتەوەو دەڵێت« كاتێك مرۆڤ كارێكی ئەدەبی دەخوێنیتەوە، 

فرۆید  كە  ئەوەی  خوێندنەوەی  لەمیانەی  پاشان  دەخوێنێتەوە،  تیادا  خۆی  ئەوا 

لەكتێبی« میتای سایكۆلۆژیادا تۆماریكردوە كارلێكی نەستی نوسەر لەگەڵ نەستی 

ئەوی تردا روودەدات جان بیلمان-نویل-گوتارێكی گرنگی فرۆیدی بەناونیشانی 

»شاعیرو خەیاڵ« ئامادەكرووەتەوە، كەتیایدا فرۆید وەاڵمی پرسیارێكی سەرەكی 

باس  كاتێ   شكستدەهێنێ   خەوبین  و  سەردەكەوێت  نوسەر  بۆچی  دەدات��ەوە 

لەرێگەی  نوسەر  چونكە  دەڵێت«  لەوەاڵمدا  فرۆید  دەك��ات؟  خەونەكانی  لە 

هەروەها  هەیە،  كەلەخەوندا  دەالوێنێتەوە  ئەوە  خود  لەسەر  سەنتەرگیركردن 

بەسودوەرگرتن لەتامی نایابی شكڵی و فەراهەمكردنی چێژ بۆ دەروونمان، ئەوا 

لەگەڵیدا دەربازبوون لەهەندێ  نائۆقرەیی دەدۆزێتەوە.

نوسەر  مرۆڤ،  خوێندنەوەی  بەناونیشانی  و  چوارەم  لەفەسڵی  پاشان 

دیكەی  رێگەی  ئەدەبدا،  دەروون��ی  شیكاریی  لەبواری  كەفرۆید  نوسیویەتی 

بۆ  مرۆڤەوە  لەخوێندنەوەی  لێكنزیكبوونەوە  تەرزەكانی  گشت  بەرەو  گرتوەتە 

خوێندنەوەی كاری ئەدەبی یان هونەری و هەروەها خوێندنەوەی نووسەر یان 

هەر هونەرمەندێك فرۆید لەخوێندنەوەی بۆ مرۆڤ بایەخ بە شیكردنەوەی ئەو 

بنەما سەرەكیانە دەدات، كە كۆدی نوسەرو دەقەكان دەكاتەوەو نوسەرانیش ئەو 

كۆدانە هەرجارەو بەشێوەیەكی نوێ  بەكاریدەهێنن و دەیخەنەگەڕ.

هەڵبەتە ئەو كۆدانە لەسەر دەم و زمان و تاك و بنەچە رانەوەستاون، 

چونكە سەر بەسەرمایەی رەمزی مرۆڤایەتین.

واتە نەرێتی رۆچووی نێوشەوی رۆژگارەكانن، لەشێوەی نەستدا داستانەكان 

خورافاتەكان، گوتراوە نموونەییەكان، رەگەزو فۆرم و تەرزو ئەنگێزە ئەدەبیەكان.

-لەفەسڵی پێنجەمیشدا نوسەر بەناونیشانی خوێندنەوەی نوسەری مرۆڤ 

روونكردنەوەیەكی داوەو دەڵێت« ئەو پەنجا ساڵەی بەدوای شیكارە گەورەكانی 

لێكۆڵینەوەی  سەر  كردوەتە  تەركیزیان  دەرونیەكان  شیكارە  تەنیا  دێت،  فرۆیدا 

ئەدەبی و هەموو بایەخیانداوە بەنوسەرو شاعیرەكان، هەروەها نوسەر ئاماژەی 

بە بەرچاوترین شیكاركردووە، )رونیە الفورج، ماری بونابارت، دوالی، البالنش، 
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مۆری ،فرناندیزە،........(

لەفەسڵی شەشەم و كۆتایدا بەناونیشانی خوێندنەوەی دەق، نوسەر دەگاتە 

ئەوەی كەخوێندنەوەی دەق، بەواتای خوێندنەوەیەك كەدووربێت لە نووسەرەكەی، 

كەئەمەش پێشتر لەالی فرۆیدو لەكتێبی وڕێنەو خەونەكان لەگرادیفایەنسندا بوونی 

هەیە، هەروەها دەكرێت خوێندنەوەی جاك الكان بۆ دەقی ئەدگار ئاالن پو، نامە 

زانكۆییەكەمان  بەكارنامە  ئاماژە  لەم چوارچێوەیەشدا  ئامادەبكەینەوە،  دزراوەكە 

لەرۆمانەكانی          دەق  ناونیشانی«بێهۆشی  لەژێر  لەكتێبێكدا   2002 كەساڵی  دەدەین 

)الطيب  رۆمانەكانی  هەوڵمانداوە  كەتیایدا  )3(باڵوكراوەتەوە،  صالح(  الطيب   (

صالح( لەروانگەی دەرونیەوەو دور لە نوسەرەكەی بخوێنینەوە.

بەگشتی پەیوەندیەكی دۆستانە لەنێوان شیكاریی دەرونی و ئەدەبدا هەیە، 

پەیوەندییەكە  ئەو  دەڵێت«  بیلمان-نویل-دیاریكردوەو  جان  ئەوەی  هەروەكو 

فرۆید بۆ خۆی ویستی و لە خوێندنەوە ئەدەبیەكان خۆی پێشتر دەكرد، هەروەها 

ئەدەبیەكان  لەخوێندنەوە  سودی  كەفرۆید  دەریدەخەن  تریش  لێكۆڵینەوەكانی 

وەرگرتوە، لەهەمانكاتدا خەونی بە ئەدەبەوە بینیوە. كە هەرئەمەشە كلودمیار، 

كەئەوەش  هەیە،  هونەر  دەرونیدا  لەناوشیكاریی  وتویەتی  كاتێك  مەبەستیەتی 

یەكێك لەرەهەندو وێناكردنەكانیەتی.

هەروەها جان بیلمان –نویل-دەڵێت« شیكاریی دەرونی هەر بەتەنیا زانست 

نییە، بەڵكو لەزانست چاكترە، لەبەرئەوەی هونەری لەبەر یەكهەڵوەشاندنەوەی 

هەقیقەتێكە لەنێوگشت كەرتە لوغزدارەكانی ئەزمونی مرۆڤایەتی، وەكو ئەوەی 

مرۆڤ كەدەیگوزەرێنێ ، واتە وەكو ئەوەی بۆ خۆی و ئەوانیتری باس دەكات.

2- ئایا دەكرێت فرۆید بەشاعیر دابنێین؟

خوێنەری  بەردەمی  )4(دەخەمە  نەست  فرۆید  بەناونیشانی:  گوتارێك 

بەرێز، بۆ ئەوەی تێڕوانیمان بۆ فرۆید بگۆڕێت، هەروەها دەكرێت ناوەڕۆكی ئەم 

گوتارە وروژێنەرە لەم رەگەزانەدا كورت بكرێتەوە.

-دەستپێكی گوتارەكە بەم وریاكردنەوەیە دەكاتەوە، مەترسی جیاكردنەوەی 

نێوان ئەو مەعریفەیەی كەفرۆید دایدەمەزرێنێ  لەبارەی نەستەوە، هەروەها ئەو 

شێوازەش كە ئەم مەعریفەیەی پێدەنووسێ .
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بەڵكو  نییە،  ئەدەبیدا  و  ئەكادیمی  لەنێوان  جیاكاری  لەنوسینەكانیدا 

هاوسەرگیریەك لەنێوانیاندا هەیە، دیسان فرۆید)دامەزرێنەری شیكاریی دەرونی(

جوت  ئەوەی  لەبەر  میتۆد،  ببێتە  ئێستاتیكا  دەكرێت  كەچۆن  دەكات،  فێرمان 

ئەفرێنەرانە  بەشێوەیەكی  ئۆتۆبیۆگرافیا  تێورو  هونەر،  و  زانست  لەنێوان  بوون 

و  بەدیهێنان  و  بەئەقڵیكردن  و  بە هەڵچوون  تێكەڵ  ئەمیشیان  و  دروستدەكات 

النفسانی(  )المحل  دەرونی  شیكاری  رێگایەی  ئەو  هەڵبەتە  دەكات  خەیاڵكردن 

بەرەو نەست دەبات؟ یەكەی پەیف و ئەو پەیوەندیە پێكەوەییانەدا تێپەڕدەبێت 

كەگێڕانەوە دەهۆنێتەوە، هەروەها بەشێوەیەكی سەیر لەكایەیەكەوە بۆ كایەیەكی تر 

دەگوازرێتەوە، لەبینراوەوە بۆ ئەبستراكت، لە رۆژانەوە بۆ تێوری، لەزانستیشەوە 

بۆ شیعر لە نامەیەكیدا بۆ sandor ferenczi، فرۆید كارە ئەفرێنراوەكانی خۆی 

بە زنجیرەیەكی یەك لەدواییەكی گەمەی بوێرانە وەسفدەكات، كەلە خەیاڵگیری 

و رەخنەی توند بەناوی واقیعەوە دەرچوون، لەراستیدا فرۆید هەریەك لەمندااڵن 

و نوسەران و گشت ئەفرێنەران لەم توانستە ئەفرێنەرانەیەدا بەشداری پێدەكات 

لەپێشوازیكردنی ئەوەی بە ئەگەری دور دادەنرێت، هەروەها فەرامۆش نەكردنی 

ئەوەی كەپێدەچێت ناهارمۆنیاو شازیان دال و شەرمندەبێت.

لەكۆتایی ژیانیدا، فرۆید بەراوردكاری دەكات لەنێوان شیكاریی دەروونی 

و زانستە وردەكانداو دەڵێت« هەمیشە من چاو ئەبڕمە زانایانی فیزیاو ماتماتیك 

بە  پشت  من  لەكاتێكدا  ببەستن،  وشكانە  توندو  بنەما  بەو  پشت  كەدەتوانن 

هیچ نابەستم روداوە دەروونیەكان پێدەچێت پێوانەكردنی مەحاڵ بێت، لەوانەشە 

هیستیریا  لەمەڕ  كتێبیەوە)لێكۆڵینەوە  لەیەكەم  هەر  بمێنێتەوە،  هەروا  هەمیشە 

نەخۆشیەكان  نەك  نەخۆشەكان  كەچیرۆكی  دەنێت،  بەوەدا  دان  فرۆید   ،)1895(

كارەباییەكان  شۆكە  چارەسەرو  دەڵێت  هەروەها  دەخوێنرێتەوە،  رۆمان  وەكو 

بەشێوازی  شاعیران  لەكاتێكدا  نییە،  هیستریادا  لێكۆڵینەوەی  لە  بەهایەكی  هیچ 

پێشكەشكردنی گۆڕانكارییە دەرونیەكان، رێگە بە بەدەستهێنانی زیرەكی دەدەن 

كەیارمەتیدەرە بۆ تێگەیشتن لەم دیاردەیە.

-میشێل دۆسیرتێو لە كتێبەكەیدا )5(باس لەوە دەكات، كە فرۆید ئەفسون 

و جوانی بۆ مەعریفە گەڕاندوەتەوە، دەبینین كەشیكاریی دەرونی لەرەوانبێژیدا 
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چڕكردنەوە...(،  گ��ۆڕان،  ئیدیۆم،  )خواستن،  دەردەهێنێ   ئەدگارەكان  وێناو 

دەنێت  هەڵچونەكانیدا  بەكاردانەوەی  دان  فرۆید  كەهەمیشە  دەبینین  هەروەها 

بەپێچەوانەی  شیكردنەوەكە  بابەتی  بەڵگەنامەی  یاخود  كەسێك  لەبەرامبەر 

زانستە وردەكان، شیكاریی دەرونی بەكارێكی پێویستی دادەنێت، كە گوتار دان 

فرۆید   ،)1900( خەونەكان  راڤەی  لەكتێبی  دیسان  بنێت.  خۆیدا  بەخودگەرایی 

دەڵێت لەپێناو گەیاندنی خەونەكانی بەخوێنەر، ئەوا پێویستە لەسەری كە زۆرێك 

لەبارەی ژیانیەوە لەبەرچاوی خۆی پیشان بدات، رەنگە ئەم كارەش بەالی زاناوە 

نەك شاعیر كارێكی نەشیاوبێت.

دەكات،  بەوە  ئیعتراف  –arthur schnitzler-فرۆید  بۆ  -لەنامەكەیدا 

ناخوازێ   چونكە  بكات،  لەگەڵ  قسەی  نایەوێت  و  دەگرێت  لێبەدور  خۆی  كە 

بەهاوشێوەو لێكچوەكەی بگات، لەبەر ئەوەی لەبەرهەمەكانی ئەم ئەخرێنەرەداو 

لەپشت دیمەنی شیعری ئەوەوە، گریمانەو ئەو دەرئەنجامانە هەیە كە تایبەتمەندن 

بەشیكاری دەروونی.

ساڵەكانی  لەدوا  ئەفرێنەران،  و  نوسەران  لە  زۆرێك  لەبەرامبەریشدا 

ژیانیدا سەرسامبوونی خۆیان بەكارە تیوریەكانی فرۆید نیشانداوە، بەوپێیەی وەكو 

كارەكانی ئەوان سەر بە ئەدەبە )تۆماس مان، ئەلبیركوهن، فێرجینیا وۆلف، رۆمان 

رۆالن...(هەڵبەتە ئەوەش واتای خۆی هەیە كە)ئەلبیر ئانیشتاین( لەبوارێكی ترەوە 

دێت و لەنامەیەكیدا كە بۆ )4ی مایسی 1939( دەگەڕێتەوە، سەرسام بوونی خۆی 

بەرامبەر بەنوسینەكانی فرۆید لە گۆشەنیگایەكی ئەدەبیەوە نیشاندەدات و باس 

كەبەهەمان  ناناسێت،  فرۆید  وەكو  تری  هاوچەرخی  كەسێكی  كە  لەوەدەكات 

لێهاتووی و بەزمانی ئەڵمانی بابەتەكەی پێشكەش كردبێت.

نوسەر،  ك��اری  وات��ە  پێشكەشكردوە،  لەنوسیندا  پرۆژەیەكی  -فرۆید 

یەكەم،  دەژی  وێنەكانیدا  دەنگ  و  ئەفسون  و  پەیقەكان  دۆستانەی  كەلەفەزای 

دەبات،  ناویان  بەلێكۆڵینەوەكانی  بەڵكو  ناكات،  پێشكەش  تەواو  كارێكی  فرۆید 

وەرشەیەك  ئەوەی  هەروەكو  دەروازەی��ەك،  یان  پشكێك  تێبینیەكان،  هەوڵدان 

بكاتەوەو بە بەردەوامی بە كراوەیی بمێنێتەوە.

هەروەها  بنوسێت،  نەبینراو-نەست،  شتێكی  ه��ەوڵ��دەدات  دووەم، 
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دەشزانێت كەدابەزاندانی ئەوە لەزماندا، گرفتێكی گەورەیە، هەربۆیە بایەخی بە 

ئەدەب داوە، چونكە شاكارە ئەدەبیەكان لەنوسینی ئەم نەبینراوەدا -الالمرئی-

سەركەوتوبوون. سێیەم، فرۆید هەوڵدەدات كەتێبیگات چۆن نەست لەكۆمەڵێك 

دیاردەو گوتاردا دەنوسرێت، لەپێش هەمووشیانەوە خەون، هەربۆیە باس لەدەقی 

رووكەش و دەقی ناوكەش-النص الڤاهرو النص الباگن-دەكات و دیسان گرنگی 

خەون  كۆنترۆڵی  كە  بەرووكەشكردن  و  گۆڕین  چڕكردنەوەو  میكانیزمەكانی  بە 

هەرئەوەشە  رۆچوەو  سەرەكیدا  لەمەسەلەیەكی  فرۆید  بەوەش  دەدات  دەكەن، 

لەالی )جاك دریدا( بەكەسێكی پێش سەردەمەكەی دادەنرێت: ئەوە مەسەلەیەكی 

خواستنگەرایی نوسنیە، فرۆید لەدەقەكانیدا پرسیار لەستراكچەری دیمەنی دەقی 

خەون دەكات و دیدی خۆی لەسەر جەستەی گوزارشتی چڕ دەكاتەوە، ئەمەش نەك 

وەك ئەوەی رووكەش هەڵگری ناوكەشی جێگیرە، بەڵكو بەوپێیەی جەستەیەكی 

خواستنگەرایی فرە واتایەو مەحاڵیشە لەمەدلولێكی تاك و تەنیادا زیندانی بكرێت.

بەر  رابردودا كەوتبێتە  لەكۆتاییەكانی سەدەی  پێدەچێت فرۆید  بەگشتی 

خوێندنەوەگەلێكی نوێ  )جاك الكان، جاك دریدا، جان بیلمان-نویل-....( ئەمەش 

ئاوەاڵیەو خوێندنەوەی جۆربەجۆر  بگوترێت، دەقەكانی كراوەو  رێگەدەدات كە 

لەخۆدەگرێت، كەئەمەش زیاتر لەدەقە شیعری و ئەدەبیەكانەوە نزیكترە هەروەكو 

خاتوو لیدیا فلیمش دەڵێت« نوسینی فرۆید خواستنگەراییەو بەشێوەیەكی ناكۆتایی 

گۆڕانەكانی  بەرووكەشكردن و  نوسینەوەی  لەپێناو سەرلەنوێ   نەستەوە،  لەدوای 

كەپێدەچێت بێكۆتایی بێت دەڕوات، هەڵبەتە بەدوای ئەوەدا دەڕوات بێئەوەی 

بتوانێت بەشێوەیەكی تەواو كۆتایی بگاتە مەبەستی خۆی لەنێوان هونەرو زانستدا 

فرۆید رێگەیەكی تر دەكێشێ  كە زانست و خەیاڵكردنەوە كۆدەكاتەوە، كە فرۆید 

بە خەیاڵكردنەوەی تێوری ناوی دەبات.

فرۆید  لەپاش  دەرونی  شیكاری  گرنگترین  ئایا  زیاتر  روونكردنەوەی  بۆ 

باس بكەین، جاك الكان؟ ئاخۆ دەكرێت ئەم شیكارە دەروونیە بەگرنگترین كەس 

دابنێین كەوانەی فرۆیدی پەسەندكردوە، ئەوەش لەبەر ئەوەنا كەپردێكی لەنێوان 

شیكاریی دەرونی و زارناسان و بیردۆزە شیعریە هاوچەرخەكان دامەزراندووە، 

هەروەها لەبەرئەوەش نا كە بە ئیمتیاز بە تۆڕێكی نەستی كراوە بەڕووی گشت 
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واتاكاندا دادەنرێت، دیسان لەبەرئەوەش نییە كە گرنگترین شت لەدەقی نەستدا 

بریتی بێت لەهێزی دال و ئامادەیی مەدولولەكەی، هەروەها لەبەرئەوەش ناكە 

دزراوەكە«ی  چیرۆكی«نامە  كرایەوە،  ئەدەبی  كاری  بەخوێندنەوەی  كتێبەكەی 

دەرونیدا  لەشیكاری  سەرەكیە  كتێبە  ئەم  لەبەرئەوەیە  بەڵكو  پو،  ئاالن  ئەدگار 

.Ecrits ناونیشانێكی پڕواتای هەڵگرتوە، نوسینەكان

ئایا دەكرێت لەجێبەجێكردنی شیكاری دەروونی بەسەر ئەدەبدا بۆ   -3

جێبەجێكردنی ئەدەب بەسەر شیكاریی دەروونی بگوازینەوە؟

دەرونیدا  شیكاریی  بەسەر  ئەدەب  دەكرێت  ئایا  بیربیار:  كتێبەكەی   -1

جێبەجێ بكرێت؟ )6(بۆ خوێنەری بەرێز پێشنیاز دەكەم.

ئەوەی جێگەی سەرنجیشە ناونیشانەكەی زۆرهێرش بەرانەیە، لەبەرئەوەی 

زۆرجار خەڵكی پرسیاری ئەوە دەكەن، كەئاخۆ دەكرێت شیكاریی دەرونی بەسەر 

ئەدەبدا نەك بەپێچەوانەوە جێبەجێ  بكرێت، لەراستیدا ئەوەی وایكردووە ئەم 

هەشت  دوایدا  ساڵی  پانزە  لەماوەی  خاوەنەكەی  ئەوەیەكە  بەهێزبێت،  كتێبە 

كتێبی دەركردوەو لەهەر كتێبێكیشدا بەشتێكی وروژێنەرو چاوەڕواننەكراو دێت، 

زیندوی  بیركردنەوەی  زەرورەتی  و  سەرنجراكێشەرانە  بەخەسڵەتی  كەدەقەكانی 

نوێبوەوە دەناسرێتەوە لەگرنگترین ئەم خەسڵەتانەش.

دەرونی  شیكاری  كۆبوەتەوە:  تیادا  جەوهەری  دووسیفەتی  بیار،  -بییر 

psychanalysteومامۆستای ئەدەبی فەرەنسی لەزانكۆی هەشتەمی پاریس.

مایەی سەرنجڕاكێشانی  كەبوونەتە  كتێبی دەركردوە،  -بییربیار، هەشت 

خوێنەران و بایەخ پێدەران و شارەزایانی شیكاریی دەرونی و ئەدەب، ئەوەش 

باوەڕپێكراوەكان، ئەوەتا  بنەما  بڕیارو  پێداچوونەوەی  بەناكاوگیری و دۆزینەوەو 

لەكتێبی )هاملیت(  ئەكرودی كوشت؟( )1998(، هەروەها  كتێبی )كێ  رۆژیە  لە 

توێژینەوەو بەدواداچوون)2002(، ئاشكرای دەكات كەهەندێ  لەنوسەران بەهەڵەدا 

بە  تاوانكارەكان  بەوەی  ئەویش  كارەكاینان  نێو  تاوانكارانی  بە  دەچن سەبارەت 

ئازادی وازلێدەهێنن!

نەپێكاوە  خۆیان  ئامانجی  ئەدەبیانەی  ئەوكارە  )چۆن  لەكتێبی  دیسان 

ئەدەب  نوسینەوەی  لەنوێ   سەر  بۆ  وەرشەیەكی   ،)2000( راستدەكەینەوە؟( 
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ساتەوەختی  دووچاری  گەورەكانیش  نوسەرە  تەنانەت  ئەو  بەدیدی  كردوەتەوە، 

الوازی دەبن و دەبێ  رەخنەگرانیش بۆ شوێنەكانیان سەرلەنوێ  دابنرێنەوە لەكتێبی: 

لەرابردوەوە  تەنیا  ئیلهامی  ئەدەب  ئایا  دەپرسێت  بیار   ،)2005( نوسراودا  سبەی 

وەردەگرێت یان لەداهاتووشەوە؟ ئایا دەكرا كارەكانی )ڤێرجینا وۆلف(لەخەیاڵگیری 

نەگرتبێت  سەرچاوەی  ل��ەوەوە  ئەوە  ئەگەر  بكردایە،  مەلەیان  مەرگدا  و  ئاو 

لەهەندێ   بەگێل  )موباسان(  دەكرا  ئایا  دەكات؟  فێری  لەداهاتودا  كەخۆكوشتنی 

بەئەنجام  تاڵی  ئەزمونێكی  لەداهاتودا  خۆی  بۆ  ئەگەر  ناوببرایە،  كارەكانیدا 

چاو  كەیەكەم،  دەبینتێتەوە،  خۆی  لەوەدا  پرسیارانە  ئەم  گرنگی  نەگەیاندایە؟ 

ئەویش  دەمێنیتەوە،  بەبەندكراوی  كە  بخشێنیتەوە  تەقلیدیەكانماندا  بەكۆنسێتە 

لەكاتێكدا  دەكەون،  دەرئەنجامەكان  پێش  بەزەرورەت  هۆكارەكان  لەبەرئەوەی 

ئەدەب پێچەوانەكەی دەڵێت. دووەم فێری ئەوەبووین كەلێكۆڵینەوەی بێوگرافیای 

نوسەران وایدادەنێت، كەبەتەنیا ژیان كارێكی ئەدەبی دیار ناكات، بەڵكو رەنگە 

كاری ئەدەبیش ژیان دیاریبكات.

لەگرنگترین  دابمەزرێنێت،  بەخۆی  تایبەت  شێوازێكی  توانی  بیار  -بییر 

و  بەدواداچوون  و  گەڕان  ئارەزوی  و  لەپاردادۆكس  بیركردنەوە  شەقڵەكانیشی 

گاڵتەجاری، هەربۆیە دەڵێت میتۆدەكەی ناكاراو بێ  ئەنجامە لێرەدا سیفەتێكی تر 

لەئەسلوبیدا هەیە، ئارەزوی شكست و هەڵەكانی ئامانج و چەوتی و نابووتبوون 

كەهەر ئەم سیفەتەیە رێگەی پێداوە لەسەر دەقەكان بەرێگەی جۆربەجۆر كاربكات.

هەروەكو  بێت،  دەقەكان  هەمواركردنەوەی  كاركردنە  ئەم  لەوانەشە 

بێت  پوختەكردن  راستكردنەوەو  پێیدەچێت  هامڵیتەوە  لەبارەی  توێژینەوەكەی 

وەكو ئەوەی  لەكتێبەكەیدا لەبارەی )بروست(ەوە هاتوە.

رەنگە وەرچەخانی تەواوی دەقەكانیش بێت وەكو لەو كتێبەیدا سەبارەت 

بەو كارە ئەدەبیانەی ئامانجی خۆیان نەپێكاوە، هاتووە.

ئەدەب  و  دەرون��ی  شیكاریی  بەپەیوەندی  گرنگی  پتر  یار،  -2-3بییر 

دەدات، ئەمەش راڤەی ئەوە دەكات كەبۆچی ئسلوبی لەنێوان شێلگیری و گەمەدا 

میتۆدێكی  بونیادنانی  لەپێناو  نەك  دەستەواژەكان  چۆن  هەروەها  كۆدەبێتەوە، 

دەكات،  ئاوەژو  بخوازێت  هەژمونگەرایش  و  بكات  كەماڵ  كەبانگەشەی  نوێ  
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بەشێوەیەكی  لەئەدەب  بیركردنەوە  بۆ  نوێ   ئاسۆیەكی  كردنەوەی  لەپێناو  بەڵكو 

بیردۆزەی  یان  كەرەخنە  نەبێت،  بنەمایانە  بەو  زۆری  كەباوەڕی  گاڵتەجاریانە، 

لەسەر دادەمەزرێت.

دیسان بەجۆرێك لەگاڵتەجاڕی، توێژەر گریمانەیەكی نوێ  پێشكەشدەكات: 

لەم  ناوەڕۆكەكەی  كەدەكرێت  دەرونی،  شیكاریی  لەسەر  ئەدەب  جێبەجێكردنی 

رەگەزە سەرەكیانەدا كورت بكرێتەوە:

دەروونی  كەلەسەر شیكاریی  ئەدەبی  كەرەخنەی  وایدەبینێ   بیار،  -بییر 

جێبەجێدەكرێت، دووچاری نابووتبوون بووەتەوەو هۆكاری ئەوەش دەگەڕێتەوە 

لەسەر  جەخت  ئەدەبدا  بەسەر  دەرونی  شیكاریی  كەجێبەجێكردنی  ئەوەی  بۆ 

رۆشنناكانەوە،  ئەدەبیش  كاری  دەرچ��ووەو،  كەلێوەی  دەكاتەوە،  بیردۆزە  ئەو 

ئاوەژو  ببەسترێت كەشتەكان  میتۆدە  بەو  ئەگەر هاتوو پشت  بەپێچەوانەشەوە، 

دەكات، ئەوا دەكرێت ئەدەب شتێكی زۆر بەشیكاری دەرونی بڵێت.

مۆباسان

بەواتایەكی تر، بیرۆكەی سەرەكی لەالی بییربیار ئەوەیە كە گونجاونییە 

پێویستە  بەڵكو  لێبكرێتەوە،  لێكدانەوەكانی  و  بكرێت  دەقەكان  سەرزەنشتی 

كاربكەین لەپێناو ئەوەی واتاكانی بۆ ناوئێمە درێژ بێتەوەو لێوەی رەگەزی نوێی 

مەعریفەی لێدەرچێت.

ئاجاسا كریستی

-بییر بیار، مەعریفەی مرۆڤی لەمەڕ كۆئەندامی دەرونی وا راڤەكردوە، 

جوڵەی  بەبەهێزیەوە  نەبووەو  هێواش  ئاڕاستەیەكی  نۆزدەیەمدا  كەلەسەدەی 

ناسراوە، بەتایبەتیش لەكۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەیەم و لەگەڵ فرۆیددا، كەئەمەش 

پێچەوانەی بۆچوونی هەندێكە، بۆیە كاتی ئەوە هاتووە سەرلەنوێ  خوێندنەوە بۆ 

پاش شیكاریی دەرونی بكرێت، لەم چوارچێوەیەشدا لەساڵی 1994، بیار كتێبێكی 

كتێبەدا  لەم  )7(دەركردنی،  فرۆید  پاش  كتومت  موباسان،  بەناونیشانی:  گرنگی 

نوسەر، فرۆید بە یارمەتی موباسان دەخوێنێتەوەو كەشفی ئەو توانستە تیۆریانە 
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و  كتێبەدا  لەم  هەروەها  هەبێت،  خۆیدا  نوسین  لەكردەی  كەدەكرێت  دەكات، 

لەكتێبەكانی تریدا فێرمان دەكات كەچۆن بەتامێكی نوێوە كەشفی هۆمێروس و 

سۆڤۆكیس و شكسپیرو مۆباسان و هێنری جێمس بكەین.

ئەدەبیەكانی  كارە  خوێندنەوەی  بەسەرلەنوێ   بایەخ  لەكتێبەكانیدا  بیار، 

پێشووتر دەدات و هەندێ  لەهاوچەرخەكانی فرۆید، كەفرۆید نەبوون دەپشكنێ ، 

ئەوانەش لەنمونەی)بیسوا، برۆست(، هەروەها دەچێتە سەر نوسەرانی پاش فرۆید، 

ئەوانەش لەنمونەی، ئەندرێ  برۆتۆن، پۆل ڤالێری، سارتەر، ئەگاساكریستی...هتد.

هەڵبەتە ئامانجی بیار لەو كارەی ئەوەیە، كە بەلۆژیكی تایبەتی خۆی ئەوە 

روونبكاتەوە كەئەدەب هەر بەتەنیا بەخوڵقاندن و ئەفراندنەوە ناوەستێ  و«تێوەری 

پێشكەوتوتر  لەوەش  زۆر  دەكرێت  كەشفكردنەو  كەشیاوی  پێشكەشدەكات  تر« 

بێت، كەشیكاریی دەرونی پێشكەشی دەكات.

تۆماردەكات،  ئەوە  جاڕیانە  زۆرگاڵتە  بەشێوەیەكی  چوارچێوەیەشدا  لەم 

كردبێت،  مەعریفەی  شێوەكانی  گشت  هەژموونی  دەرونی  شیكاریی  رەنگە  كە 

كە گرنگی بە كۆئەندامی دەرونی دەدەن و بەشێوەیەكیش لەشێوەكان ئەدەبی 

هەڵلوشیوەو لەسەر تەختی گشت مەعریفە شیاوەكانی دەوری كۆئەندامی دەرونی 

دانیشتوە، دیسان بیار درێژە بەگاڵتەپێكردنی شیكاری دەرونی دەدات و سیستمی 

بیركردنەوەی بەو سیستمی زانیاریانە دەچوێنێ  كەلەمڕۆدا مومارەسە دەكرێن.

ناكرێت  ئەمە  كەبێ    systeme windows لە  بریتیە  دەرونی  شیكاریی 

بچێتە نێو كۆئەندامی دەرونی، هەروەها فرۆیدیزم لەنزیكبوونەوەی لە كۆئەندامی 

دەروونی، جێگەی مایكرۆسۆفتی كۆمپیوتەرە شەخسیەكانی گرتوەتەوە، سەبارەت 

بە بییر بیار، ئەگەر بمانەوێت بەردەوام بین لەبەرهەمهێنانی فیكر لەمەڕ خود، 

یان لەمەڕ پەیوەندییەكانی نێوان بوونەوەوە مرۆییەكان، ئەوا پرسیارێكی سەرەكی 

خۆی دەسەپێنێ .

هەروەها  دەربچین؟  دەرونی  شیكاریی  بیركردنەوەی  لەسیستمی  چۆن 

دەرونی  لەشیكاریی  چۆن  دەپرسێت:  دیسان  و  دەڕوات  دور  لەپرسیارەكەوە 

وەاڵمەش  ئەو  داهاتوو؟  بەرەو  بەڵكو  دواوە،  بەرەو  نەك  ئەویش  دەربچین، 

ئەدەب  كەجێبەجێكردنی  بەواتای  ئەدەب  لە  بریتیە  دەكات،  پێشنیازی  كەبیار 
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كۆئەندامی  لێكۆڵینەوەی  لە  لەكارە گەورەكانیدا  بەالنی كەمەوە  پێشنیاز دەكات 

دەرونیدا، بەدیدی بیار، ئەدەب بەشێوەیەكی تایبەت، چەمكەكان بەرهەمدەهێنێ ، 

خۆئەگەر بۆ كارەكانی باسكال و سرفانتس و فلۆبیرو بروست و ڤالێری و بروتۆن 

و ناتالی ساروت و موباسان و بۆرخیس و زۆال بگەڕێنینەوە، ئەوا چەمكگەلێك بۆ 

خوێندنەوەی كۆئەندامی دەرونی دەدۆزینەوە.

بیار چەند نمونەیەكی گرنگ لەبارەی چەمكەكانەوە دەخاتەڕوو، كەدەكرێت 

كەهێزی  لەوەدەكاتەوە  جەختیش  هەروەها  هەڵبهێنجرێت،  ئەدەبیەكان  لەكارە 

پەیڤەكان و  بە  تیشكی هەڵهاتوی و گۆڕینی چەمكەكانی  بۆ  ئەدەبیەكان  نمونە 

نەبوونی وردەكاریە تێورییەكانی دەگەڕێتەوە، لەراستیدا تەنیا ئەگەرەكان یان بڕگە 

تێوریزەكردن دەكەوێت دەربخەن،  تێورییەكانی لە خۆگرتووە، كەپێش پرۆسەی 

بكەنەوە،  بیر  دەنێت  ت��رەوە  بەوانی  پاڵ  و  دەرئەچێت  ئ��ەدەب  كەبەفیكری 

بەواتایەكی تر لەپێناو ئەوەی وا لەنمونە ئەدەبیەكان بكەین، نەسقێكی ركابەری 

نموونەیی فرۆیدی بێت، ئەوا پێویستە وشەكان بۆ چەمكەكان بگۆڕین.

دەرونیدا،  شیكاریی  بەسەر  ئەدەب  جێبەجێكردنی  پێشنیازی  بەگشتی 

پێشنیازێكی بوێرانەو بەپێزە، چونكە داهاتوی بیركردنەوە نیشاندەدات، كەدەقە 

ئەدەبی و تەرزە تایبەتەكان لەداهێنان و ئەفراندن دەیكاتەوە دیارە ئەم پێشنیازە 

لەالیەن نوسەرێكەوەیە، كەلەهەمانكاتیشدا بۆ خۆی دەرونناس و مامۆستایی ئەدەبی 

تیۆریزەكردن،  و  بەشێوەیەكی سەیر خەڵكردن  فەرەنسیە، هەروەها  زانكۆیەكی 

گومان و گوێگرتنی بۆ وشە، وشەیەكی تر پێكەوە كۆدەكاتەوەو جوتیان دەكات.



26

دامەزرێنەری پەیڕەوی دەرونشیكاری

پیتەرگای    

لەفارسییەوە:سەرهەنگ عەبدولڕەحمان

سیگمۆند فرۆید لەشەشی مایسی 1856دا لەشاری بچوكی مۆراڤیا، یاخود 

بێ   بازرگانێكی  باوكی  فرۆید  ژاكوب  دنیاوە.  هاتوەتە  لەفرلیبۆگ  بڵێن  باشتر 

سەرمایەبوو، دایكیشی )ئەمیلیا(ژنێكی گەنج و قەدو بااڵجوان و لەخۆبایی بوو، 

كە)20(ساڵ لە ژاكوب مناڵتر بوو، ژنی سێیەمی بوو، ژاكوب فرۆید لەیەكەمین 

هاوسەرگیری خۆیدا، دوو كوڕی هەبوو كەلە تەمەنی )ئەمیلیا(دا بوون و هەر الی 

ئەو دەژیان، كوڕی یەكێ  لەم دوو زڕبرایە ناوی)جان(بوو، ئەو هەرچەندە برازای 

فرۆید بوو، بەاڵم لەو گەورەتربوو، دۆخی خێزانی فرۆید بەئەندازەیەكی پێویست 

ئاڵۆزو نادیاربوو تا ئەم كوڕە مناڵ بەهۆش و وردبینەوە سەر لەگۆم و گێژاوە 

دەربكات، وردبینی ئەم بەخشیشە سروشتییە لەوجودی منااڵندا، بەجۆرێكی تایبەت 

لە فرۆیددا بەرچاودەكەوت، بەم شێوازە ژیان دەرفەتی زۆری بۆ فەراهەمدەكرد 

كە بەدڵی ئەو بوو.

لەساڵی 1860 لەوكاتەی كە فرۆید نزیكەی )4(ساڵ بوو، لەگەڵ خێزانەكەیدا 

كۆچیانكرد بۆ ڤیەننا، كە لەدیدی زۆربەی كۆچبەرانەوە، شارێكی جوان و رۆمانسی 

بوو.

ئیمپراتۆری  لە  ئازادیخوازی  بەچەرخی  بوو  هاوكات  ئەوان  كۆچكردنی 

هایسبۆرگ، لەم دەورانەدا یەهودییەكان توانیان لەفشاری باجی قورس و سنورداری 

ئەحمەقانە، سەبارەت بە موڵكایەتی تایبەت و ئیش و كاروباری ئاینی هەیانبوو 

بەتایبەت پێشكەوتنی  لەراستیدا ئەوان بەچاوەڕوانیەكانی خۆیان  رزگاریان بێت، 

ئابوری، ئامادەبوون، لەمەیدانی سیاسیداو قبوڵكردنی مانەوە لە كۆمەڵگەدا پۆشاكی 

كار بپۆشن و ئاسۆی چاوەڕوانیان زیادبكەن، فرۆید زۆر لەدواى ئەم دەورانەو 

وەزیرانی  كارەكانی  )باسی  كتێبی  كەهەركامیان  یەهودیيەكان  پڕكۆششە  قوتابیە 
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فرۆیدی  سەردەمە  ئەم  دێنێتەوەیاد،  هەڵدەگرت.  خۆیاندا  لەجانتای  كابینە(یان 

الو ئارەزووی گەورە لەمێشكیدا پەنگی دەخواردەوە، لەبەرئەوەی فرۆید كوڕی 

لەپێشتری دایكی بوو، جێگەی سەرنجی خێزان بوو، توانی بەتەنیا ژوورێك بۆ 

خۆی تەرخان بكات، هەڵبەتە ئەمەش ئەوكاتە دەستەبەر بوو كەخێزانەكەی بارى 

لەیەكەمین رۆژانی سەرەتای قوتابخانەيدا،  باشبوبوو، سیگمۆند فرۆید  ئابوريیان 

تواناو لێهاتوویەكی درەوشاوەی بۆخۆی نیشاندا، لە وانەكانی قوتابخانەی ئامادەیی 

بەدەستدەهێنا.  یەكەمی  پلەی  دەبوو،  سەركەوتووتر  بەساڵ  ساڵ  ژمینازیوم  و 

لەساڵی 1873 داو لەتەمەنی 17ساڵیدا لەزانكۆی ڤیەننا وەرگیرا.

ئەو ئارەزوییەكی زۆری هەبوو بۆ خوێندنی »یاسا«، بەاڵم ئارەزوی بەرەو 

الیەكی تر چوو، سیگموند ئەو هۆكارەی كە وايلیكرد واز لەخوێندنی »زانستی 

كۆلێژی  بۆ  چوون  مۆڵەتی  ئەو  دەزانی،  زانست«ی  بە«چاوچنۆكی  یاسا«بهێنێ  

پزیشكی وەرگرت و ئامانجیشی لەهەڵبژاردنی ئەم بەشە، بەدواداچوونی رەوتی 

لە  بەسودوەرگرتن  بوو  ئەو مەبەستی  لەراستیدا  نەبوو،  پزیشكی  بەشی  ئاسایی 

لێكۆڵینەوە زانستی و فەلسەفیەكان، دەست بۆ رێگەچارەی هەندێ  لە مەسەلە 

لەبواری فسیۆلۆژی  ئاڵۆزو بێوەاڵمەكان بەرێ ، كە شەيداى ئەوانەبوو، كاركردن 

سەركەوتوو   1881 تاساڵی  بوو،  پڕسەرنجكێش  سەیرو  ئەو  بۆ  دەمارناسیدا  و 

نەبوو، بەوەرگرتنی پلەی دكتۆرا لەو بوارەدا، سیگمۆند لێكۆڵەرەوەیەكی دیارو 

بەتایبەتمەندییە  رەخساو  وردو  بینینی  بەشێوەی  بەبرەودان  كە  بەرجەستەبوو، 

زانستیەكانەوە خەریك بوو، مۆڵەتیاندا تا لەژێر چاودێری مامۆستایانی زانكۆدا، 

كە لەجیهاندا بەناوبانگبوون، سەرگەرمی چاالكی و لێكۆڵینەوە بێت، زۆربەی ئەم 

كەخەیاڵپەردازییەكانی  كارتێكەربوون،  باوەڕدارو  سەلمێنگەرایانی  مامۆستایانەش 

دیاردە  ل��ەدەوری  كە  ب��اوەوە  ئاینی  لەدیدی  دادەن��ا،  بەخراپ  میتافیزیكيایان 

لەدوای  فرۆید  دەكرد،  سەیریان  سوك  بەچاوی  بەرجەستەبوو،  سروشتیەكاندا 

بەتایبەتی زهن كەلەئەسڵدا شێوەی گۆڕاوی  تێورەكانی،  نوێكردنەوەو چاكسازی 

تیۆرە فسیۆلۆژیكیەكان بوون، بەهەق ناسییەوە، یادی مامۆستاكانی خۆی دەكردەوە، 

ئەرنست بروك لەهەمووان لەبیرنەكردوتر بوو، فسیۆلۆژیستێكی دیارو ژیار، بەاڵم 

حەسود بوو، تێورەكانی فرۆیدی وەكو زەندیقێك جێی رەزامەندی بوو، فرۆید 
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لەژینگەی خێزاندا بێئەوەی پەروەردەی ئاینی ببینێ  گەورەبوو، كاتێ  كەلەزانكۆ 

وەرگیرا، كەسێكی الئیك زیاتر نەبوو، لەكاتی تەواوكردنی خوێندن لەوێ  بەخستنە 

رووی هۆكارە مەنتیقی و زانستیەكان، هەروەكو زەندیقێك )مولحید(مایەوە.

پێشنیاری  لەسەر  و  خۆی  ئ��ارەزوی  بەپێچەوانەی  ئەو  1882دا  لەساڵی 

بەكاری  ڤیەننا  گشتی  لەنەخۆشخانەی  هێناو  لەتاقیگە  لەكاركردن  وازی  بروك، 

و  لەعەشق  جگە  گۆڕینەی  ئیش  ئەم  هۆكاری  خەریكبوو،  لەبەرپێداكەوتنەوە 

خاتونێكی  لەگەڵ  پەیوەندی  ئابدا  لەمانگی  دیكەنەبوو،  شتێكی  هیچ  ئیحساس، 

الودا دروستكرد، بەناوی مارتا برنایز كەخەڵكی باكوری ئەڵمانیابوو، مارتا هاتبوو 

بۆ دیدەنی یەكێ  لە خوشكەكانی فرۆید ئەو بەبینینی ئەم ئافرەتە سەرنجكێش 

لەدوای  كورت  ماوەیەكی  خۆشەویستیەوەو  داوی  كەوتە  بەتوندی  وردیلەیە،  و 

فرۆیدی  بەاڵم  یەكتری،  دەزگیرانی  بوونە  شاراوە،  بەشێوەیەكی  ئاشنابوونە  ئەم 

كە  ئاسودە  ئابرومەندانەو  ژیانێكی  تا  نەبوو،  باش  هێندە  مادی  توانای  الو 

دەزگیرانەكەی لێی دەخواست و بۆ سەرەتای ژیانی پێویست بوو, فەراهەمبكات، 

كە  دەوڵەمەندی،  هاوڕێیەكی  چەند  بەیارمەتی  1886دا  لەسێبتەمبەرى  تاوەكو 

پێشینەی هاوسەرێتی)سلفە زواج( و دیاری هاوسەرێتییان پێشكەشكرد، پاش پێنج 

مانگ لەشاری ڤیەننا زەواجیانكرد، ئەوان لەماوەی )9(ساڵی ژن و مێردایەتیاندا 

بوونە خاوەنی )6(مناڵ، كەدواهەمینیان ناوی )ئانا(بوو كە لەدواییدا بووە نهێنێ  

پارێز، سكرتێر، پەرستیارو قوتابی و نوێنەری باوكی، ئەو بەهۆی توانای شەخسی 

خۆیەوە نەك فرۆیدی باوكی، بوو بەئەندامی دەستەی دەرونشیكارانی بەرجەستە، 

فرۆید بەر لەزەواجكردی لەئۆكتۆبەری 1885دا 1886 هاوكات لەگەڵ دەمارناسی 

لێكۆڵینەوەو  سەرگەرمی  لەپاریس  چاركوت  مارتین  جین  فەڕەنسی  بەناوبانگی 

كەرەستەیەك  وەكو  لەهیپتۆتیزم  چاركوت  جەسورانەی  بەرگری  بوو،  توێژینەوە 

بۆ دەرمانی نەخۆشییە جەستەییەكان، كاریگەری لەسەر فرۆید هەبوو، هەروەها 

سونەت  ت��ەواو  قۆناغەدا  )ل��ەو  تێورە  لەم  ئەو  دوای��ی  باكانەی  بێ   بەرگری 

ئامادەن  ژنان  وەكو  كەپیاوانیش  هیستریایە،  كەنەخۆشی  لەقەڵەمدەدرا(  شكێن 

نەبوو،  لەفرۆید  كەمتری  كاریگەری  سەرەتا  بەبەرگری  سەبارەت  توشبوون،  بۆ 

و  دەرمانی  بەالیەنەكانی  فرۆیدی  كە  بوو،  شارەزا  بێوێنەو  لێكۆڵەری  چاركوت 
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تێوری مێشك پەیوەستداركرد، لەراستیدا نەخۆشیە دەمارییەكان گۆڕابوو بۆ بەشی 

تایبەتمەندێتی فرۆید، ئەو لەیەكێ  لەساڵەكانی دەیەی 1890الی یەكێ  لەهاوڕێیانی، 

كەتوانی  بوو  دەیەیەدا  لەم  لەقەڵەمدابوو،  ستەمكار  بەحاكمێكی  دەرونشیكاری 

بەسودوەرگرتن  لەهەمانكاتدا  فرۆید  ئاڕاستەبكات،  مێشك  دەرونشیكاری  تێوری 

لەیارمەتیە تایبەتیەكان، كەسێكی زؤر بەتوانا دێتە بەرچاو، لەساڵی 1887 لەگەڵ 

ویلهام فلیسی پسپۆڕی گوێ  و لوتدا ئاشنایەتی پەیداكرد، ئەم ئاشنابوونە، زۆرخێرا 

گۆڕا بۆ پەیوەندی دڵسۆزانەی نێوانيان.  

فلیس هاوڕێیەكی دڵسوز بوو، كە فرۆیدی غەریب و تەنیا حەزی دەكرد 

دەردەدڵی خۆی البكات،

ئەو پیاوێكی بیرمەندو روناكبیر بوو، لەبەرامبەر بیروباوەڕەكانی تردا الواز 

بەتیۆرە  برەودان  باڵوكردنەوەو  خەریكی  بەئازایەتیەوە  و  دەرنەدەخست  خۆی 

جەنجاڵەكانی بوو)كەهەندێ  كات سودبەخش بوون(. ئەو دەمارگیرێكی پڕ شەوق 

بوو، ئەو تێورانەی كەفرۆید دەیخستەڕوو، پشتیوانی لێدەكردو بەهێزی دەكردن، 

زانستیانەوە  وتاری  نهێنیانەو  نامەی  بەئاڵوگۆڕی  لە)10(ساڵ  زیاتر  فلیس  فرۆید 

خەریكبوون و هەندێك جاریش یەكترییان دەبینی، تا ئەندێشە شۆڕشگێرییەكانی 

خۆیان بخەنەبەر توێژینەوەو وردبوونەوە چاالكی و پیشەیی فرۆید بەرەو الیەك 

دەچوو، كەدەركەوتنی دەرونشیكاری بەدواوەبوو، نەخۆشەكان هەروەكو مامۆستا 

هیستریا  نیشانەكانی  بەبینینی  فرۆید  فێركرد،  زۆریان  خاڵی  كۆمەڵێ   كارامەكان 

دەدا  پەرەی  وردەوردە  ئازارەكانیان  دەردو  و  لەگرفت  بەگوێگرتن  لەژنانداو 

تایبەتمەندێتی خۆی لەم بوارەدا، ئەوخۆی دەناسی و دەیزانی كە  بەزانست و 

گوێگرتن و بیستن تواناییە، بەاڵم ئەم نەخۆشانە قسەی زۆریان بۆ وتن پێبوو، كەئەو 

لەمبارەیەوە كورتی كردبوەوەو دیقەتی پێویستی ئەنجام نەدابوو، لەساڵی 1895دا 

توێژینەوەیەك  »چەند  بەناونیشانی  كتبێكیان  هاوڕێی  برۆیەری  جۆزیف  فرۆیدو 

و  هەناوییەكان  نەخۆشیە  پسپۆڕی  برۆیەر  بەچاپگەیاند؛  هیستریا«  دەرب��ارەی 

پیاوێكی بیربەرز، بەنرخ و سەركەوتوو بوو، كەفرۆید ئەوەی وەكو باوكی خۆی 

هەڵبژێردراو  برۆیەر«ئانائۆ«  پێشووی  نەخۆشەكەی  كتێبەدا  لەم  خۆشدەویست، 

چەندین  برۆیەر  فرۆیدو  بوو  سەرنج  جێگە  سەیری  بابەتێكی  ئانا  دیاریكرابوو، 
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سەعات دادەنیشتن و بەشێوەیەكی سەمیمانەو جدی دەربارەی ئەو توێژینەوەو 

گفتوگۆیان دەكرد، ئەوان لەوانەیە نەخوازراو )ئانائۆ(یان وەكو یەكەمین نەخۆش 

توێژینەوە  بەخوێندنەوەو  فرۆید  بەرجەستەكردبێ ،  دەرونشیكاریدا  لەزانستی 

دەربارەی )ئانائۆ(بەتەواوی قەناعەتەوە بۆی دەركەوت، كەهیستریا بەهۆی رادەی 

كاركردنی نەخوازراوی ئارەزوی سێكسیە لەتاكەكانداو نیشانەكانی پەیوەست بەوە 

جێگەی توێژینەوەو گفتوگۆیە.

ساڵی 1895دەتوانین بڵێن قۆناغی جێگیربوون)دامەزراندن(بوو بۆ فرۆید، 

لێكدانەوەی  توێژینەوەو  خەریكی  بەتەنیا  ساڵدا  هەمان  كەلەمایسی  بەجۆری 

دەرونشیكاریانەی خەوندا سودی لێوەرگت و پاش چوارساڵ لەكتێبی )لێكدانەوەی 

خەونەكان(دا باڵویكردەوە، فرۆید لەپایزی هەمانساڵدا رەشنوسی باسێكی نوسی و 

ئاڕاستەكرد، كە نەیتوانی تەواوی بكات و بەچاپی بگەیەنێ .

فرۆید دواتر ئەم باسەی ناونا دەرونناسی زانستی، دەبوایە زیاتر گومان 

چوەتە  بەتوندی  بونیادییەكانی  لەتێوەرە  هەندێ   لەدەرخستنی  كەفرۆید  بەرین 

فرۆید  زهنیەكان،  پێشهاتە  و  سونەتی  دەرونشیكارییە  لێكدانەوە  ژێركاریگەری 

دەخستەڕوو  دەرونناسی  لەسەر  زیاتر  زانیاری  بەردەوام،  دەرونناسی  دەربارەی 

)psychoanalysi(ی  چارەنوسساز  زاراوەی  جار  بۆیەكەمین  )1896(دا  لەبەهاری 

خستەڕوو لەئۆكتۆبەری  مەرگی باوكی بەگرنگترین رووداو ناخۆشترین ونكردن 

فرۆید  الی  بەهێزی  ئەنگێزەیەكی  رووداوە  ئەم  لەقەڵەمدا،  مرۆڤ  لەژیانی 

بێت  خەریك  بەخودشیكارییەوە  بەقوڵی  و  خۆی  بكەوێتە  تاوەكو  دروستكرد، 

شیكردنەوەیەكی  خۆی  بۆ  ئەمە  بدات،  دەرونشیكاری  بەتیۆرسازی  درێژە  و 

ئەوەی  بۆ  نوسی  ئۆتۆبیوگراف  كە  بوو،  لەخودشیكاری  وردتر  سیستماتیكترو 

بەراشكاوی ئەنجام ئەدات 3 یا 4 ساڵ دواتر، لەكاتێكدا كەبەسەختی سەرگەرمی 

نوسینی )كتێبی خەو(بوو هەموو رۆژێ  رووبەڕووی لێشاوێ  لەدۆزینەوە نوێیەكانی 

بۆ سەلماندنی  كەماوەیەك  فێڵ«  لەشەڕی«تێوری  دەبوایە  بەاڵم سەرەتا  دەبووە 

خەبات و پێداگری كردبوو، ئازادبوایە لەبەرامبەر ئەم تێوەرەدا هۆكاری دەرون 

رەنجاندن، سەرەتای چاالكی سێكسی كتوپڕ لەتاكەكانداو بەشێوەیەكی دیاریكراو، 

بووە مایەی ئازارو ماندووبون لەسەردەمی مناڵیدایە، هەروەها فرۆید لەم تێورە 



31

دور لە دەست گەیشتن و زیاتر ئەگەری ئازادی دەدۆزییەوە، دەیتوانی بەناسین 

و دەرككردن بە رۆڵی ئاڵۆزی لەژیانی زهنی خەریك بێ  و سەركەوتوو بێ  بە 

دۆزینەوەی گرێی ئۆدیب، ئەو گرێیەی كەرەهەندی سێ  رویی خێزان پەیوەندی 

1899دا  لەنۆڤەمبەری  خەونەكان«ی  »لێكدانەوەی  كتێبی  فرۆید  دروستدەكات، 

باڵوكردەوە، ئەو لەم كتێبەدا خەونەكان وەكو ئەنجامی ئارەزوەكان و بەدیهاتنیان 

دەنوسێ  و دەربارەی چارەسەری زهنی باسێكی چڕۆ پڕ دەخاتەڕوو، ئەو باوەڕیوایە 

كەئەم چارەسەرە زهنییە هۆكارو ئەنگێزەی خۆی بەنمایشێكی سەیر دەگۆڕێ ، كە 

كەسی خەو بین كاتی بێداربوونەوە ئەوانە دێتەوە بیر.

دەرب��ارەی  پێشنیازێك  فرۆید  كتێبەدا  ئەم  ئاڵۆزی  دژوارو  لەبەشێكی 

زۆر  پێشوازی  لەسەرەتادا  بەرچاوی خوێنەران  دەخاتە  نەست  و  تیۆری هەست 

زیاد لەم كتێبە نەكرا لەماوەی )6(ساڵ لەباڵوكردنەوەی ئەم كتێبەدا تەنیا )351(

بەرگی لێفرۆشرا، پاشان لەساڵی 1909دابوو كەچاپی دووەمی باڵوكرایەوە، بەاڵم 

ئەو كتێبەی كەجێگە پەسەندی گشتی بوو »سایكۆ پاتۆلۆژیای ژیانی رۆژانە«بوو 

ئەو  هەبوو،  زۆری  خوێنەری  كتێبە  ئەم  بووی،  نوسی  1901دا  لەساڵی  كەفرۆید 

بەنوسینە جێگەی سەرنج و كامڵەكانی كەلەم كتێبەدا كۆیكردبوەوە، هەرچەندە 

بونیارییەكانی  تێوەرە  خاڵی  ناساندنی  خەریكی  بووین،  ناڕێك  و  شێواو  لەوانە 

خۆی تەتایبەتمەندی زهن بوو باوەڕی وابوو، كەكاركردی زهن  گوێڕایەڵی یاسا 

جێگیرەكانە،لەم بارەیەوە سەرنجتان بۆ نمونەیەكی واقیعی ڕادەكێشین ،بەم شێوازە 

كۆمەڵێ   )ڤیەننا(ڕووبەڕووی  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی  دەستەی  بااڵی  پلەی  كە 

دەكاتەوە.  ئەنجومەنەكە  ڕەسمی،  بەیانی  بەخوێندنەوەی  دەبێتەوە.ئەو  قەیران 

بەهۆی هەمان بەیاننامەوە ئەنجومەن پشوودەدات .هەستی بەنەفرەتكردنی نوێ  

لە دانیشتنەكانی دواتری ئەنجومەن لەم كەسەدا دێتە بوون .لێرەدا بەپشووكردنی 

ئەنجومەن، بەهۆكارێكی خێرا دەژمێردرێ  لەدروستبوونی ئەم هەستەدا ،فرۆید 

گەرچی هێشتا چاكسازخوازێكی سەرچڵ بوو، بەاڵم وردە وردە ناوبانگی دەركردو 

هەواداری زۆر دەبوو. ساڵی 1900 شەڕێكی توند لەنێوان ئەو فلیس دا ڕوویداو 

پاش ئەو ماوەیەك لەگەڵ یەكتریدا نامەیان ئاڵوگۆڕ دەكرد، بەاڵم هەرگیز یەكترییان 

نەبینی. لەماوەی ئەم سااڵنەدا كەتەوژمی یەهودگەڕایی فەرمانڕەوا بوو،فرۆید لەو 
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تەوژمەدا شانسی هەبوو، بەاڵم سەرەنجام لەساڵی 1902 وەكو مامۆستای زانكۆی 

ڤیەننا دامەزرا. لەكۆتایی هەمان ساڵدا فرۆیدو چواركەسی تر لەپزیشكانی ڤیەننا، 

شەوانی چوارشەممە لەئاپارتمانەكەی ئەو لە ))بیرگایس((ژمارە19 دادەنیشتن.

توێژینەوەو  جێگەی  دەبووە  دەرونشیكاری  بابەتی  كۆبوونەوانەدا  لەم 

لە)12(كەس  هەمیشەیی  ئەندامانی  ژمارەی  )4(ساڵ  بەتێپەڕینی  بیروڕاگۆڕینەوە 

زیاتربوو، بەجۆرێك كەكەسێكیان بەناوی »ئوتۆرانك«وەكو سكرتێری كۆبوونەوەكان 

هەڵبژارد، تا بەتوێژینەوەو گفتوگۆی زیندو شێوەی دانشتنێك وەربگرێ ، سەرەنجام 

ئەنجومەنی دەرونشیكاری  بە  بوو  دانیشتانە گۆڕاو  ئەم  لەساڵی 1908دا شێوازی 

ئەندامی  لەئافرەتانی  كەم  )ژمارەیەكی  و  پیاو  لەئەندامانی  هەندێ   ڤیەننا، 

ئەنجومەنەكە( بەتوندی لەژێركاریگەری تێورەكانی«فرۆید«دابوون.

لەساڵی 1905دا فرۆید بەنیشاندانی دووەمین كاری گەورەی تێوری خۆی 

»سێ  وتار دەربارەی تێوری سێكسی« پایەكانی ئەندێشەی دەرون شیكارانەی خۆی 

پتەوكرد، فرۆید لەم كتێبەدا باسێكی گشتی دەربارەی خۆی ناشرین و گەشەی 

خستوەتەڕوو،  هەرزەكاری  تا  مناڵ  لەسەردەمانی  تاكەكان  ئاسای  و  سروشتی 

لەناوەندی  رۆژە  ئەو  تا  كەلەراستیدا  رەخنەیەك  و  جۆرە خەوش  لەهەر  خاڵی 

پزیشكیدا بێ  وێنەو نەناسراوبوو خستەبەرچاوی خوێنەران، جارێكی تر لە 1905دا 

كتێبی سەرگەرمكەری خۆی« بەشێك لە لێكۆڵینەوەی كەسێكی هستریایی«نوسی 

كەناوی لێنرا بەسەرهاتی«دۆرا« »Dora case«ئەم كتێبە پڕە لەباسی بەناوبانگە، 

گاڵتەو  لەقاڵبی  و  نوسیویەتی  نەخۆشەكانی خۆی  یەكەمین  دەربارەی  فرۆید  كە 

دیاریكردنی  توانای  كە  پێدادەنێ   دانی  لەهەمانكاتدا  ئەو  باسیكردوە،  پێكەنیندا 

توانای گواستنەوەی نەبووە لەشوێنی شیكردنەوەدا، بەاڵم نەبوونی هاودڵی بەو 

نەخۆشە الوانەی كەدەبوونە دەرونشیكار، ئەم شێوەیەی بەبابەتێكی جەنجاڵ ئامێز 

گۆڕیبوو، فرۆید لەدەیەی نوسیندا بەخستنەڕووی باسەكانی دەربارەی«3«نەخۆشی 

ئاڵۆزی تر، هونەری دەرونشیكاری پەرەپێدا،  لێكۆڵینەوەیەك دەربارەی نەخۆشی 

ترس«فۆبیا«ی كوڕە منداڵێكی پێنج ساڵە )هانسی بچوك( لەساڵی 1909دا كۆمەڵە 

یاداشتێك دەربارەی دەرونی نەخۆش و وەسواسی »موشمرد« و كۆمەڵە لەیاداشتێكی 

دەرونشیكارانە دەربارەی بەسەرهاتی و ژیاننامەی نەخۆشێكی پارانوئیدی بەسەرهاتی 
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شربەر )schreber(لەو سااڵنەدا لەگەڵ ئەوەی كەشیكردنەوەی نوێ  دەخرایەڕوو، 

نەبوون  شرۆڤەكارییانە  ئەو  نمونەی  فرۆید  دەرونشیكارییەكانی  توێژینەوە  بەاڵم 

ئەو  پڕدەكرد  دەرونیەكان  لەنەخۆشیە  بەرفراوان  ئاوێزەیەكی  روون  بەمانایەكی 

لەسەر  خۆی  شیكارییەكانی  دەرون  شێوە  جێگربوونی  بۆ  بەدواوە   1910 لەساڵی 

پایەجێگیرو پتەوەكان، وتارە كاریگەرو بێ  وێنەكان باڵودەكردەوە، لەراستیدا ئەو 

بە  پەیوەست  »بنەماكانی  بەنرخەكەی  وتارە  نەبوو  غافڵ  لەتێورەكەی  هەرگیز 

دووئەسڵی كاركردنی زهن« نمونەیە بۆ ئەمە فرۆید لەم وتارەدا جیاوازی نێوان 

»پاشهاتی یەكەمین«واتە پاشهاتی سەرەتایی و توخمی ناخود ئاگا لەزهن و »پاشهاتی 

دووەمین« كەكاركردی لۆژیكی و هۆشیارانەی زهنە، ئاشكرا دەكات، لەدرێژەی 

ئەم سااڵنەدا بەباڵوكردنەوەی ئەو وتارانەی سەبارەت بە ئاین، ئەدەبیات، رەفتارە 

سێكسیەكان، بەسەرهات نوسی، پەیكەرسازی خوێندنەوەی مرۆڤی بەر لەمێژوو 

زۆربابەتی تر، خۆی لە كۆتی یاسایی بووی پزیشكی و زانستی تایبەتی تێوری، 

ئازاد دەكات« وڕێنەكان و خەونەكان-1907(، نوسەرانی داهێنەرو فەنتارزی1908(، 

هەروەها   ،)1908 دەماری  مۆدێرنی  نەخۆشی  ژیارو  لەدنیای  سێكسی  مۆڕاڵی 

توێژینەوەی  هەمەالیەنە  كەبەشێوەی  سێكسی  تێوری  لەبارەی  لێكۆڵینەوەی 

بێ   بەرهەمە  لەنمونەی   )1910 داڤنشی  الی  منداڵی  )ی��ادەوەری  لەسەركردبوو، 

شێوازە  بەم  رۆشنبیریەكانی  كەوتارە  باوەڕیوابوو  فرۆید  فرۆیدن،  شومارەكانی 

بوو، كەئەو بەئارەزوو خواستەكانی سەردەمانی الوییەتی خۆییەوە ئیشی دەكردو 

هەندێ  لەنهێنیە گرنگەكانی ژیانی مرۆڤی دەخستەڕوو.

ناكۆكی  فرۆید لەسااڵنی دەیەی 1905-1914دا بەهۆی بوونی جیاوازی و 

بزوتنەوەی  ئاسای  بروسكە  دەركەوتنی  بینەری  لەجیهاندا،  قەیرانەوە  و  ناخۆش 

جیهانی-بزوتنەوەی خۆی بوو، بەپێی ئەو مەرجانەی كە لەوێ  رێوشوێن هەڵگرتنی 

دەرونشیكاری رۆڵی ناوەندی و دیاریكراوی دەنواند، دوو ئومێدی سەرەكی فرۆید 

بۆ بەردەوامی، دان بە ئەندێشەكانی لەئایندەو دروستكردنی توێژینەوەو گفتوگۆی 

ئەدلەر  ئەلفرێد  ڤیەننا  خەڵكی  سۆسیالیستی  و  بەهۆش  پزیشكی  دەوروبەریان، 

كارل  سویسری  كەللەشەقی  داهێنەرو  دەرونشیكاری  تر  ئەوەی  و   )1937-1870(

جی یونگ )1875-1961(بوون، ئەدلەر بەیەكەمین هەوادارانی فرۆید دەژمێردرێ  
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لەڤیەنناو چەندین ساڵ بەرامبەر فەلسەفەكانی وەفادار مایەوە، بەبوونی زۆربوونی 

لەالیەنی  نەك  گشتی  تاك)بەشێوەیەكی  پیشەییەكانی  ئارەزوە  خێراتر  هەرچی 

هەرچی  توێژینەوەی  لێكۆڵینەوەو  و  دەرونشیكاری  لەكۆمەڵەی  خێرخوازییەوە( 

زیاتری ئەندێشەكانی فرۆید لەكۆمەڵەی دەرونشیكاری سیگمۆند موشتاقانە لەزێدی 

خۆیدا لەهەوڵی فراوانكردنی زیاتری ئەم زانستەدا بوو ، فرۆید لەگەڵ ئەوەی 

كەهەوادارێكی بێ  شوماری لەڤیەننا هەبوو، كەچی شوێنەكەی بەسنوردار دەزانی 

كە خودی خانەقاكانیش لەگەڵیدا نەدەگونجان.

چاپكراوی  وتارێكی  وەاڵمی  كەبەخێرایی  كاتێ   1906دا  لەساڵی  فرۆید 

لەرۆژنامەدا دایەوە لەالیەن یونگ، پاشان لەالیەن دەرونشیكاری دیارو بەرجەستە 

بوو،  بەمشێوازە  نێردرابوو  ئەو  بۆ  )burgholzli(زی���ۆرخ  بەناوبانگ  لەكلینكی 

1907دا  ساڵی  لەسەرەتای  دەستپێكرد  نێوانیان  دۆستانەی  پەیوەندی  و  كەنوسین 

كاتێ  كە چاوی كەوت بەفرۆید هاورێیەتی ئەم دوانە زیاتر پتەوبوو، فرۆید، لەم 

بەتێپەڕاندنی  بەاڵم  بەرچاو،  دەهاتە  پڕكار  بەهێزو  )50(ساڵبوو،  تەنیا  قۆناغەدا 

پیرتربوون، زیاتر دەیڕوانییە  ئەم دەیەیەو هەنگاونان بۆ قۆناغی بەسااڵچوان و 

قواڵیی ئەندێشەكانی، ئەو لەهەوڵی ئەوەدا بوو جێنیشنێك بۆ خۆی پەیدابكات، 

سنورداركرا  جولەكەكان  قەڵەمڕەوی  ڤیەنناو  كەلەخاكی  دەرونشیكاری  تاشێوازی 

ئاشنابوون  بگوازێتەوە،  لەوێ   فراوانتر  دنیایەكی  ئایندەو  نەوەكانی  بۆ  بوو، 

سەركێشێكی  بەرجەستەو  هاودەمێكی  یونگ  بوو،  گرنگ  رووداوێكی  بەیونگ 

الو، چاالك و پڕ وزەبوو، یونگ پەیوەندی بە شاری ڤیەنناو نەتەوەی جولەكەوە 

1908دا  كەلەبەهاری  دەرونشیكاری  نێودەوڵەتی  كۆبوونەوەی  لەیەكەمین  نەبوو، 

لەسالیزبۆرگ بەڕێوەچوو، ناوی ئەو لەریزی كەسە دیارو بەناوبانگەكان بوو، ئەو 

لەدوای ئەم كۆبوونەوانە بووە سەرنوسەری كتێبی ساڵ، فرۆید كەلەگەڵ یونگدا 

دەبوو شادمان و دڵخۆشبوو ئەوی بەمناڵی خۆی دەزانی و لەكاتی بەخێرهاتندا 

ئەو  دڵگەرمی  مایەی  ببووە  لەراستیدا  بانگدەكرد،  خۆی  بەجێنشینی  ئەوەی 

مایسی  لەمانگی  دەرونشیكاری  نێودەوڵەتی  ئەنجومەنی  كە  كاتێ   رووەوە  لەم 

1910دا دامەزرا، هەڵبژاردنی یونگ، وەكو سەرۆكی ئەنجومەن شتێكی لۆژیكی و 

لەبری شارەكەی  كەزانیاری  كاتێ   لەڤیەننا  فرۆید  الیەنگرانی  بوو  بەڵگەنەویست 
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و  پەشۆكان  دەرونشیكاران،  كۆبوونەوەی  شوێنی  بوەتە  زیۆرخ  شاری  خۆیان، 

ئەم رووداوە بەالی ئەوانەوە رووداوێكی ناخۆشبوو، بەاڵم پاشان بەو سازش و 

رێكەوتنەی لەنێوانیاندا بوو ئاشتی و ئارامی روویكردەوە كۆمەڵەی دەرونشیكاری، 

بەاڵم ئەدلەر پەرەی بەئەندێشەیەكی جیاواز دەدا.

نێوان دەرونشیكارانەوە،  ناكۆكی و جیابوونەوە كەوتە  بوو  بەم شێوازە 

لە هاوینی 1911دا ئەدلەر و چەند كەس لەهاوبیرانی لەفرۆیدو هەوادارانی ئەو 

جیابوونەوەیە توانیان لەسەرپەرشتی و چادێری بەسەر ئەنجومەندا بەتەنیا جێبهێڵن.

فرۆید لەوەرگرتنی خەاڵت و گەیشتن بەپلەی زانستی چانسى هەبوو.

بەهاوكاری  ماساچوست  لەورستری  كالرك  لەزانكۆی  1909دا  لەئەیلولی 

وردە  ئەدلەر  هەروەكو  یۆنگ  بەاڵم  وەرگ��رت،  فەخری  دكتۆرای  پلەی  یۆنگ 

جەختكردنەوەی  چونكە  دووردەكەوتەوە،  فرۆید  ئەفكاری  لەئەندێشەوە  وردە 

قبوڵ  ئ��ەوەوە  لەالیەن  هەرگیز  لێبدۆ  سێكسی  تێوری  وەزی  لەسەر  فرۆید 

ئەم  راكێشەری  تر  ئەوی  لەدوای  یەك  تریش  كەسانی   1912 تاسەرەتای  نەكرا، 

تەوژمە  ئەم  لەپێشكەوتنی  رێگری  بەمەبەستی  بوون،  موحافیزكارانە  ئەندێشە 

ئەرنست جۆنزی ئینگلیزی، پارێزەری بنەڕەتی فرۆید، كۆمیتەی بەرگری پێكهاتو 

ئەرنست  خودی  كۆمیتەیەدا  لەم  دامەزراند،  لەدەرونشیكاران  نهێنی  لەگروپێكی 

جۆنز، فرۆید، ساندور فرنكزی)هەواداری سەرسەخت لەبوداپێست( هانس ساكس 

پارێزەری گاڵتەچی و بەهۆش لەخەڵكی ڤیەننا، كارل ئەبراهام پزیشكی گشتی و 

تیۆرسازو ئاتورانك نەخشەسازی بەرهەمەكانی فرۆید، كە كەسێكی زیرەك بوو 

بەشدارییانكرد، لەكۆتایی 1912 بوو پەیوەندی فرۆیدو یۆنگ كشایە دواوە.

كاروباری  بەهۆی  كە  فشارەی  و  هیالكی  هەموو  ئەو  لەگەڵ  فرۆید 

پەیوەست بە دەرونشیكارییەوە تووشی هاتبوو، درێژە دەدات بە لێكۆڵینەوەكانی 

خۆی دەربارەی مەسەلە كلینیكە جۆراو جۆرەكان، ئەو لەساڵی 1913دا بەرهەمی 

لێكۆڵینەوەی بەرجەستەو بێ  باكی خۆی، واتە كتێبی »تەوتەم وتابۆ«ی باڵوكردەوە، 

بەر  دەخاتە  دەرونشیكارانەوە  لەدیدگای  مێژوو  پێش  قۆناغی  كتێبەدا  لەم  ئەو 

كەتیایدا  دەكێشێ ،  وێنا  نادیار  دورو  زۆر  رابردویەكی  لێكۆڵینەوەو  توێژینەوەو 

مرۆڤی ناشارستانی بە باوك كوژی و هەستكردن بە گوناهێكی زۆر دەچێتە ناو 
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بواری رۆشنبیرییەوە.

فرۆید لەساڵی 1914 و لەدوای باڵوبوونەوەی ئەم كتێبە، وتارێكی بەناونیشانی 

»موسای مایكل ئەنجیلۆ« بەنازناوی ترەوە باڵوكردەوە، فرۆید لەم وتارە باش و 

سەرسورهێنەرەی خۆیدا باسی لەپەیكەرتاشی پڕ هەیبەتی مایكل ئەنجیلۆ دەكات 

فرۆید  كەرەستەوە،  بە  لەتێڕامان  ئەو  بلیمەتی  تواناو  بە  دەكات  پەیوەستی  و 

لەهەمان ساڵدا دەستی بە نوسینی وتارێكی جەنجاڵ دەربارەی خودشیكاری كرد، 

كەناوەڕۆكەكەی  بوو  تێوری هێدوە«نیرۆتیك«  واتە  تێوەرەكەی خۆی،  كەلەسەر 

لەسەر دووبەشی عاشقانەو خۆپەرستی بوو بەدیدی شك و گومانەوە دەیڕوانی و 

بەم شێوازە الیەنە بونیادییەكانی فەلسەفی دەرونشیكاری لەبناغەوە شیكردەوە.

نێودەوڵەتیدا  لەمەیدانی  قەیران  بوونی  رووداوو  سەرهەڵدانی  بەاڵم 

سەر  توێژینەوەی  ئەویش  فرۆیدو  سەرشانی  دەخستە  جیاوازی  بەرپرسیارییەتی 

فردیناند  فرانسیس  1914دا  ژەنیوەری   28 لە  بوو  دەرونشیكاری  تێوری  لەنوێی 

دۆكی گەورەی ئوتریش و هاوسەرەكەی كوژران و »6«هەفتە پاش ئەم رووداوە 

لەزانستی  ناخۆش  رووداوی  یەكەمین  دەستپێكرد،  لەئەوروپا  جەنگ  )8/4(دا  لە 

دەرونشیكاریدا راپۆرتێ  بوو بەناونیشانی« بەسەرهاتی ئازاری دەرونی سەردەمانی 

مناڵی« كەفرۆید لەپایزی 1914دا دەربارەی كەسایەتی زۆر بەناوبانگ و رووداوی، 

واتە گورگەپیاو نوسی، بەاڵم ئەم وتارە تاساڵی 1918 باڵونەكرایەوە.

كارو  بارەیەشەوە  ل��ەم  و  وەستان  قۆناغی  دەچێتە  دەرونشیكاری 

شیاوی  كەبەهێزی  نەخۆشانەی  ئ��ەو  ئەنجامنادرێ ،  شایستە  لێكۆڵینەوەی 

و  بوون  خزمەت  سەرگەرمی  جەنگدا  لەبەرەكانی  دەژمێردران،  دەرونشیكاری 

زۆرێك لە دەرونشیكاران وەكو تیمی پزیشكی بانگهێشت دەكران، نامە نوسینی 

بەشەكانی  باڵوكردنەوەی  نەبوو،  لەبەرچاو  فرۆید زۆر  واتە جۆنزو  ركابەر  دوو 

پەیوەندی  بەپردی  كە  ئەنجومەن  و  زۆرنزم  ئاشتێكی  گەیشتبووە  دەرونشیكاری 

و  قەیران  نەبواردرابوو،  قاعیدەیە  لەم  دەژمێردرا  دەرونشیكاران  نێوان  گرنگی 

)3(كوڕی  زیاددەكرد  فرۆیدی  نیگەرانیەكانی  هەردەم  قۆناغەدا  لەو  جەنگەكان 

بەشدارییان لەجەنگدا كردبوو، دووانیان رووبەڕووبوونەوەیان بەمەترسی مەرگ 

ئەو  نەكرد،  نائومێد  فرۆیدی  هەرگیز  قەیرانە،  ئەم  هۆی  بووە  ساتدا  و  لەئان 
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درێژەیدا بە چاالكیەكانی خۆی و هەرگیز سستی و تەمبەڵی نەنواندو زۆر سودی 

لەدەرفەت و كاتەكان وەردەگرت بۆ پێشخستنی مەبەستە بەنرخەكانی خۆی، فرۆید 

بە پەیوەستبوون بە لێكۆڵینەوەو كاروچاالكی، دڵتەنگی و نیگەرانی فەرامۆشكرد، 

بونیادی  وتاری گرنگ و  دوانزە  ئەو  1915دا  مانگی مارس و جوالی  ناوەڕاستی 

دەربارەی »میتاپسیكۆلۆژیا لەزەمینەی پرسیار گەلی تیۆریدا« نوسی فرۆید سەرەتا 

بەاڵم  كۆبكاتەوە،  لەكتێبێكدا  پتەو  ناوەڕۆكێكی  وەكو  وتارە  دوانزە  ئەم  ویستی 

لەئەنجامی ئەم كارە وازیهێنا، پاش ئەوەی لەماوەی سااڵنی 1915-1917دا پێنج وتار 

لەو وتارە نوسراوەكانی بەچاپگەیاندو باقیەكەی لەناوبرد، ناڕەزایەتی پڕ نادیاری 

فرۆید لەم وتارانەدا، ئاماژەیە لەسەر ئەم بابەتە كەفرۆید تەسەوری دەكرد كە 

وتارەكانی لەم بوارەدا بەرگریكردنە لە گوتاری دینامیكی ئەو پێشنیارەی كە فرۆید 

گرنگیپێدەدا بەو بینینانەی كە لە ئەنجامی شیكارییە پزیشكیەكانی بەدەستیهێنابوو 

بەراورد نەدەكردو ئەو لەم بابەتە زۆر نیگەران بوو، بەاڵم هێشتا جێگەی خاڵی 

كۆتایی  تا  دەبوایە  ئەوە  وێڕای  هەستپێدەكرد  بەخش  رەزامەند  دڵنیاو  رێكاری 

جەنگ بە چاوەڕوانیەوە دابنیشێ .

لەسەردەمی  واتە  1915دا  ساڵی  لە  فرۆید  هەرچەندە  تری  چاالكیەكی 

جەنگدا بۆ بە ئەنجامگەیاندنی دەستپێشكەری كرد رەزامەندی زۆر نەبوو لەسەر 

لەساڵی  وتارەی  ئەم  ئەو  زانكۆ،  لە  وتاربوو  كۆڕو  پێشكەشكردنی  ئەنجامدانی، 

دەربارەی  بەرایی  وتارێكی  بەناونیشانی«چەند  بەرگیدا  یەك  لەكتێبێكی  1917دا 

دەرونشیكاری«دا باڵوكردەوە، فرۆید بەو زیرەكی و ئامادەگیە ناسراوەی كەهەیبوو 

لێكۆڵینەوەكانی خۆی بە كۆمەڵێك لەشیكارییە ئاسایی و باوەكان هەروەكو هەڵەی 

زمان، »فەرامۆشی نائەنگێزی« دەستپێكرد، پاشان بە لێكۆڵینەوە دەربارەی خەون 

خەریك بوو، بیروبۆچونەكانی دەخستەڕوو.
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فرۆید و بیری مرۆڤ

 لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال

 ئاگایی و نائاگایی:

ئەو  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم   ، دانەهێنا  نائاگایی«  و  »ئاگایی  چەمكی  فرۆید 

بەرپرسە لە زیاتر ئاشكراكردنی ئەو چەمكە و كردنی بەباو. »ئاگایی بیر« بریتییە 

یادەوەریەكان،  ئێستات،  گوزەرانی  دیاریكراو,  ساتێكی  بەرامبەر  هۆشداری  لە 

بیركردنەوەكان، خەیاڵ كردنەوەكان، هەستەكان، ئەوەی كە هەتە كاركردنی نزیك 

لە »ئاگایی بیر« ئەوەیە كە فرۆید پێیدەڵێت »پێش هۆشیاری« ، ئەوەی كە ئێمە 

ئەمڕۆ دەتوانین پێیبڵێن »میمۆری بەردەست« : هەرشتێك كە بەئاسانی بتوانرێت 

ناكەیتەوە،  لێ   بیریان  ئێستادا  لەساتی  یادەوەریانەی كە  ئەو  بهێنرێتەوە هۆش. 

كەسێك  هیچ  خۆت.  هۆشی  بیرو  ناو  بیانهێنیتەوە  دەتوانیت  بەئاسانی  بەاڵم 

گرفتی لەگەڵ ئەم دوو چینەی بیردا نییە، هاوكات فرۆید پێیوایە ئەو دوو بەشە 

بچوكترین بەشی بیری مرۆڤن.

گەورەترین بەشی بیری مرۆڤ »نائاگایی« یە، كە پێكدێت لە هەموو ئەو 

شتانەی ئاسان نییە بیانهێنینەوە ئاگایی خۆمان، پێكدێت لە زۆرشت كە رەگ و 

ریشەیان لەوێدایە، وەكو: پاڵنەر و غەریزەكان، یان ئەو شتانەی ناتوانین سەیریان 

بكەین، وەكو ئەو سۆز و یادەوریانەی توشی شۆكمان دەكەن. بە بۆچوونی فرید 

»نائاگایی« مرۆڤ سەرچاوەی هاندەرو پاڵنەرەكانیەتی، جا ئەو پاڵنەرانە سادە بن، 

وەك حەزی خواردن و سێكس، یان پاڵنەری هونەرمەندان و زانایان، بەاڵم ئێمە 

لە  لەژیانماندا  ئاگاداربین لەو هاندەرانە و هەمیشەش  لەوەی  هەمیشە رێگرین 

روخسارێكی درۆدا دەردەكەوین. 

واقیعەتی سایكۆژیای فرۆیدی لەگەڵ جیهانێكی پڕ لەشت دەستپێدەكات 

لەنێوان ئەو شتانەدا شتێكی تایبەت هەیە ئەویش: »ئۆرگازم« ،. ئۆرگازم تایبەتە، 

لەبەرئەوەی دەبێتە هۆی ژیانەوە و دووبارە بەرهەمهێنانەوە. ئۆرگازم رێنمایی 

ئامانجەكان دەكات، بۆئەوەی بگەنە كۆتایی، ئەویش لە ڕێگای پێدوایستییەكانیانەوە: 

برسێتی، تونێتی، دوركەوتنەوە لەئازار، سێكس.
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گرنگترین بەشی ئۆرگازم سیستمی )اعصاب( ە، كە هەستیارە بەرامبەر 

بۆ  دەگۆڕێت،  ئۆرگازم  پێدوایستیەكانی   »Id« نائاگایی  ئۆرگازم.  پێدوایستیەكانی 

هێزی پاڵنەر، كە پێیدەوترێت »غەریزە، یان حەزو ئارەزو« فرۆید ناویان دەبات 

بە »خۆزگەكان«، ئەم گۆڕانە لە پێدوایستییەوە بۆ خۆزگە، پێیدەوترێت پڕۆسەی 

سەرەتایی.

تێركردنی  لەهەوڵی  و  دەكات  »ل��ەزەت«  پرەنسیپی  بە  كار   نائاگایی 

پێدوایستیەكاندایە، بۆ نمونە حەزی خواردن، داوات لێدەكات تێربێت، ئەم حەزە 

و پێداویستییە زیاددەكات، ئەگەر تێری نەكەیت، واتلێدێت، ناتوانیت بیر لەهیچ 

شتێكی تر بكەیتەوە.

هەروەك ئۆرگازم ،ئاگایی مرۆڤ، مامەڵە لەگەڵ جیهاندا دەكات، لەڕێگەی 

هەستەكانەوە. لەساڵی یەكەمی ژیانی منداڵدا، هەندێك لە نائاگایی ئەو دەبێتە 

واقیعەوە  ژیانی  بە  ئاگایییەوە  لەڕێگەی  ئۆرگازم  ئیگۆ   .)-Ego ئیگۆ   – )من 

دەبەستێتەوە هەروەها ئیگۆ بۆ ئەو شتانە دەگەڕێت، كە دەبنە مایەی تێركردنی 

 )Ego(حەزو ئارەزوەكان. ئەم چاالكی نواندنە پێیدەوترێت پرۆسەی دووەم. ئیگۆ

هەڵدەستێت  كاردەكات.  واقیعەت  پرنسیپی  بەپێی  نییە،   )Id(نائاگایی وەك 

بەتێركردنی حەزو ئارەزوەكان، بەپێی ئەو شتە گونجاوانەی لەبەر دەستدایە. ئیگۆ                                                                                     

نوێنەری واقیعەت و عەقڵە.

فرۆید

لەكاتێكدا ئیگۆ هەموو كارێك دەكات »نائاگایی« و ئۆرگازم تێر بكات و 

بەختەوەریان بكات، ئەوا لەدنیای دەرەوەدا رووبەڕووی زۆر رێگر و بەربەست 

هاوكاری  كە  دەبێتەوە،  شت  هەندێك  روبەروی  جاریش  هەندێك  دەبێتەوە. 

رێگرانە  و  بەربەست  ئەو  تۆماری  ئارەزوەكانی  حەزو  بە  گەیشتن  بۆ  دەكەن 

دەكات، بەتایبەتی پاداشت و سزای گرنگترین دوو كەس لەژیانی منداڵدا (دایە و 

 .)Super Ego(بابە). تۆماركردنی چی بكرێت و چی نەكرێت، دەبێتە منی بااڵ

تەواو  هەرگیز  كەسیشدا،  لەهەندێك  ساڵی   »7« تەمەنی  تا  نابێت  تەواو  ئەمە 

نابێت. لە سوپەر ئیگۆدا دوو چەمك بوونیان هەیە: یەكەم »ئاگایی« كە تێكەڵە 



40

لە سزادان و ئاگاداركردنەوە. دووەم »منی ئایدیاڵ«، كە سەرچاوەكەی خەاڵت 

و مۆدیلی پۆزەتیڤە بۆ منداڵ. ئاگایی و منی ئایدیاڵ داوای پێداویستییەكانیان لە 

ئیگۆ دەكەن، لەڕێگەی هەستەكانەوە وەك : خۆ بە زڵ زانین، شەرم، هەست 

بە تاوانكردن.

زیاتر  حەزەكان  ڕەگی  كە  دروستدەبن،  تر  حەزی  كۆمەڵێك  لێرەوە    

نوێیانە،  ئەم حەزو خولیا  بەداخەوە  بێت.  بایۆلۆژی  لەوەی  كۆمەاڵیەتییە وەك 

نوێنەری  بااڵ  منی  دەبینین  هەروەك  نائاگایی.  لەگەڵ  دەبن،  ملمالنێ   توشی 

كۆمەڵگەیە، كۆمەڵگەش حەزناكات هەموو پێدوایستییەكان تێر بكات. 

غەریزەی ژیان و غەریزەی مردن:

  فرۆید پێیوایە سەرجەم هەڵسوكەوت و رەفتاری مرۆڤ ئاراستە دەكرێن 

لەالیەن خۆزگە و غەریزەوە.  كە دەربڕی پێدوایستییە فسیۆلۆژیەكانی مرۆڤن. 

فرۆید باسیاندەكات وەك »غەریزەی ژیان« ئەو غەریزانە نەمری دەدەن بە ژیانی 

تاك لەڕێگەی هاندانیان بۆ دەستهێنانی خواردن و ئاو، هەروەها نەمری دەداتە 

رەگەز و نەوە جۆر بە جۆرەكان لەڕێگە هاندانیان بۆ ئەنجامدانی سێكس. پاڵنەر 

. )Libido -  و وزەی ئەم هێزە دەرونییە پێیدەوترێت )لیبیدۆ

  ئەزمونی عیادی فرۆیدی گەیاندە ئەو قەناعەتەی، كە پێیوابێت »سێكس« 

گرنگترین پێدوایستییە روحییەكانی مرۆڤە. مرۆڤ كائینی كۆمەاڵیەتییە، سێكسیش 

زۆر  فرۆید  لەالی  سێكس  بوترێت  پێویستە  كۆمەاڵیەتییە.  پێدوایستی  گرنگترین 

گەورەترە، قوڵترە وەك لەوەی بریتی  بێت لە جوتبوونی دوو جەستە.

   پاشان دوای بەردەوامبوون لەسەر كارو ئەزمونەكانی، فرۆید گەیشتە 

لیبیدۆ  ناڵێت.  پێ   چیرۆكەكەمان  تەواوی  ژیان،  غەریزەی  كە  قەناعەتەی  ئەو 

شتێكی زیندوە، پرەنسیپی لەزەتە، كە هەوڵدەدات بەختەوەرمان بكات و تێرمان 

بكات و رازیمان بكات. لیبیدۆ هەوڵدەدات كە ئێمە سەرجەم پێدوایستیەكانمان 

دابین بێت و لەئاشتیدا بژین. فرۆید گەیشتە ئەوەی، كە لەپاڵ غەریزەی ژیان 

»غەریزەی مردن« یش هەیە. فرۆید پێیوایە هەموو كەسێك خۆزگەیەكی نائاگایی 

هەیە بۆ ئەوەی بمرێت. 
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زۆرینەی  لەالیەن  و  دەردەكەوێت  نامۆ  لەسەرەتادا  بیرۆكەیە  ئەم    

خوێندكارەكانی فرۆیدەوە رەتكرایەوە، بەاڵم بە بۆچوونی من هەندێك بناغەی 

ئەزمونی هەیە. ژیان لەوانەیە پرۆسەیەكی ئازار بەخش و هیالككەربێت، شتێكی 

)ئەمە شتێكە  لەخۆشییەكانیان  زیاترە  ناخۆشیان  دنیا  سانایە كە زۆربەی خەڵكی 

كە ئێمە حەز ناكەین دانی پێدا بنێین( مردن پەیمانی رزگاربوونە لەو ملمالنێیە. 

  لەم بارەیەوە فرۆید باس لە پڕەنسیپی نیرڤانا دەكات )نیرڤانا ئایدیایەكی 

مەبەست  مۆمێك،  كوژانەوەی  وەك  دێت،  كوژانەوە  مانای  بە  كە  بوزییە، 

فەلسەفەی   ئامانجی  ئەویش  كە  دەگرێتەوە-  هیچێتی  -نەبوون،  لەكوژانەوە 

چەكەرە  لەناوماندا  نیرڤانا  و  مردن  غەریزەی  بەڵگەكانی  رۆژ  بە  رۆژ  بوزییە( 

خۆ  بەخش.  ئارام  دەرمانی  بەكارهێنانی  ئەلكهول،  خواردنەوەی  وەكو  دەكات. 

پشوو،  بۆ  تامەزرۆیمان  فیلمدا.  سەیركردنی  خوێندنەوەو  كتێب  لەناو  ونكردن 

خەوتن، هەندێك جاریش بەخۆكوشتن دەریدەبڕین. فرۆید پێیوایە هەندێك جار 

مرۆڤ راستەوخۆ غەریزەی مردن لەخۆیدا دەردەبڕێت، ئەویش لەڕێگەی: دڵڕەقی 

و تاوان و وێرانكاریەوە.

شڵەژان

جارێكیان فرۆید وتبوی »ژیان ئاسان نییە« 

  ئیگۆ )من( لەسەنتەری نێوان دوو هێزی گەورەدا راوەستاوە: كۆمەڵگە و 

واقیعەت ، كە لەالیەن منی بااڵوە نوێنەرایەتی دەكرێن، پێدوایستییە بایۆلۆژییەكان 

، كە لەالیەن نائاگاییەوە نوێنەرایەتی دەكرێن، كاتێك ئەم دوو هێزە لە ملمالنێدان 

كە هەستدەكەیت هەڕەشەت  ئەوكاتەی  ئیگۆی هەژار،  دەخەنە سەر  گوشار  و 

لەسەرەو خەریكە شكستدەهێنیت، بەرامبەر ئەو گوشارە زۆرەی لەسەرتە، ئەوە 

بەو هەستە دەوترێت »شڵەژان«.

تیۆرەكانیدا فرۆید باسی لە سێ  جۆر شڵەژان كردوە: یەكەمیان:    لە 

ئەم  بوو  ئەلمانیا  لە  ئەوكاتەی  خۆی  بۆ  فرۆید  ترس.  واتە  ریالستی  شڵەژانی 

ترسەی بەسەردا هات، لەژێردەستی نازیەكاندا. ئەگەر هەریەك لە ئێمە بخەنە 

ناو كۆمەڵێك ماری ژەهراویەوە، ئەو بەراستی لەو ترسە تێدەگەین. دووەمیان 
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بریتی لە شڵەژانی ئەخالقی )مۆرالی(: ئەم ترسە ئەوكاتە هەستی پێدەكەین كە 

ئەم  نمونەی  ئیگۆدا.  سۆپەر  بەناو  كۆمەڵگەوە  لە  بێت،  لەدەرەوە  هەڕەشەكە 

كۆتایی  سێهەم  سزادان.  لە  ترسان  و  گوناه  و  بەشەرم  هەستكردنە  شڵەژانەش 

بریتییە لە شڵەژانی اعصاب: ئەم شڵەژانە كاتێك دروستدەبێت، كاتێك گوشارێكی 

ئەو  شڵەژانەش،  جۆرە  ئەم  نمونەی  دێت.  مرۆڤە  بیری  نائاگایی  لەالیەن  زۆر 

كاتایەنە كە كۆنترۆلی خۆمان لە دەستدەدەین، مەزاجمان تێكدەچێت، عەقڵمان 

لەدەستدەدەین. فرۆید زۆر خۆی بەم جۆرە شڵەژانەوە سەر قاڵكرد، بەاڵم ئێمە 

زۆر بەسادەیی تەنها دەڵێن شڵەژاوین. 

 )Macmillan(.ی بەریتانی لە هەرێمی كوردستان Macmillan نوێنەری*

بە هاوكاری وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی هەرێمی كوردستان هەڵدەستێت بە 

دانان و گۆڕینی پرۆگرامی زمانی ئینگلیزی لە پۆلی یەكەمی سەرەتاییەوە تا پۆلی 

شەشەمی ئامادەیی.

سەرچاوە: ئینتەرنێت
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چەند سەرەقەڵەمێك 

دەربارەی تێزە فرۆیدییەكان

ئا: كامیل محەمەد قەرەداغی

سەرچاوەكانی ئاسودەیی و نەهامەتی

هەیە. باتن(یش  ناوەكی-عەقڵی  )هۆشی  دەڵێ :)ویژدان(هەیە.  فرۆید 

ویژدان شتێكە خۆمان بەدەستی دەهێنین. هۆشی ناوەكییش)شتێكە لەشوێنەواری 

جەنگەڵ و دڕندەیی و لەناو ناخماندا ماوەتەوە( لەنێوانی ئەم دوشتەشدا پاڵنەر 

و هاودژی هەیە، چونكە كەی )ویژدان(زاڵ بوو، مرۆڤ هەست بە ئاسودەیی 

و ئارامی دەكات، بەاڵم ئەگەر ئەو)هۆشی ناوەكی(یە زاڵ بوو،كە لە شوێنەواری 

جەنگەڵەوە ماوەتەوە، مرۆڤ هەست بە خەمۆكی و بەدبەختی دەكات.

لەگەڵ  ویژدانیش  شارستانیەتە،  پێچەوانەی  ناوەكی  هۆشی  لەبەرئەوەی 

شارستانیەتدا ڕێكە، ئەوەی لەگەڵ شارستانیەتدا ڕێكە ئاسوودەییە، ئەوەی لەگەڵیدا 

ناڕێكە چەرمەسەری و بەدبەختییە.

پرسیار:

1.ئەگەر ویژدان و هۆشی ناوەكی لەیەكتر جیاوازن، ئێمە ئەم دووانەمان 

لەكوێوە هێنا؟

2.ئەوە لەكوێوە وایلێهاتووە)ویژدان(لەگەڵ شارستانیدا ڕێكبێت و )هۆشی 

ناوەكیش(پێچەوانەی بێ .

3.لەكوێوە وایلێهاتووە)هۆشی ناوەكی(لە میراتییەكانی جەنگەڵ بێت؟

مەسەلەیەدا  دوو  ئەم  لەنێوانی  نەهامەتی  و  ئاسودەیی  چۆن  4.ئایا 

شیبكەینەوە؟

هێزە بزوێنەرەكان

كۆمەڵێك فاكترە هەن مرۆڤ دەبزوێنن، بریتین لە: ئاین، ڕۆزی، زایەندی، 

بیروباوەڕ، خۆشەویستی، دوژمنایەتی، پۆست)پلەوپایە(، ترس، نەریت.. چەندانی 

تر، ئەم شتەش ویژدان بڕیاری لێدەدات.
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بەڵێ ، لەوانەیە هەندێكی ئەم فاكتەرانە، كاریگەرییەكی زۆرتریان لەسەر 

زۆرتریش  تریان  لەبڕێكی  بڕێكیان  كاریگەریی  هەبێت،  مرۆڤ  ڕەوشتی  و  ژیان 

دەیجوڵێنێت،  زیاتر  تر  لە هەر شتێكی  ئاینەكەی  ئاینی،  كەسێكی  بۆنمونە  بن، 

ئەو دوژمنە سەرسەختەشی، كە ئاگری شەڕ دەنێتەوە، دوژمنایەتیەكەی لە هەر 

شتێكی تر زیاتر دەیجوڵێنێت، بەاڵم بەالی فرۆیدەوە بزوێنەری مرۆڤ بریتییە لە 

)زایەندی(و دەڵێت: زایەندی بریتییە لەو هێزە شاردراوەیەی، كە لە لەدایكبوونەوە 

تا مردن ڕەوشتی مرۆڤ بڕیاڕی لێدەدات.

لەم ڕووەوە پێیوایە)سۆزە شاراوە میراتییەكان(و)ئەو سۆزانەی لە مناڵییەوە 

هاوچەرخیش( )ویژدانی  و  مرۆڤن.  بزواندنی  كایەكەی  چێنراون(دوو  تیاماندا 

كاریگەریی نییە، یان بڕێكی كەمی هەیە.

ئەگەر ڕاست بێت مرۆڤ بە تاكە هێزێك ببزوێنرێت، ئەوا دەبوو بڵێین ئەو 

هێزە بزوێنەرە، تەنها بریتیە لە )ویژدانی هاوچەرخ(، چونكە ئێمە بەپێی خۆمان 

پەروەردە( كۆمەڵ()وانە()چۆنیەتیی  )ڕەوشتی  لە  بریتییە  بزوێنەرە  ئەو  دەڵێین 

ئەمانەش هەمووی لەوەدەچن، ئەو ویژدانە هاوچەرخە بن، كە دەمانبزوێنن، نەك 

)سۆزە میراتییەكان و سۆزە چێنراوەكان(.

بریتی بن لە )سۆزە  تەنها  بزوێنەرەكان  پاشان ئەوە لە كوێوە هاتووە، 

میراتییەكان و سۆزە چێنراوەكان(؟

تاك ڕەهەندی

)فرۆید(هەموو شتێك بەپێی )شەهوەتی زایەندی(ڕاڤە دەكات. ئەو دەڵێ  

)ئەو نوسەرەی بەڕووی هەلومەرجە گەندەڵەكاندا توڕە دەبێ ( و شتێك دەنوسێ ، 

تێیدا ڕەخنە لە میرێكی ستەمكار و فەرمانڕەوایەكی سەرسەخت دەگرێ ، بزوێنەرە 

سەرەكییەكەی بۆ ئەو ڕەخنەگرتنە بریتییە لە )زایەندی(چۆن؟

ڕقی  دەچێ ،  نوسەرەكە  باوكی  لە  سەركوتكارەكە  میرە  دەڵێ :  فرۆید 

میرە  لە  ڕقی  ئەوەی  گەیشتوەتە  و  درێژبووەتەوە   باوكی خۆی  لە  نوسەرەكە 

سەركوتكارەكەشی ببێتەوە.

ئەی پەیوەندیی نێوانی ڕق لە باوك بوون و زایەندی چییە؟

فرۆید دەڵێ : مرۆڤ ڕقی لە باوكی خۆیەتی، لەبەرئەوەی باوكی بووەتە 
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ڕێگر لەوەی كاری سێكسی لەگەڵ دایكی خۆیدا بكات.

خۆیدا  دایكی  لەگەڵ  زایەندی  كاری  دەیەوێ   بچوك  مناڵی  پرسیار:.ئایا 

بكات؟

فرۆید: بەڵێ ..لەسەروی ئەوەشەوە مناڵ لەكاتی شیرخواردنیدا، لەڕووی 

زایەندییەوە حەزی لە دایكی خۆیەتی و چێژێكی زایەندی لە مژینی مەمكی و 

خۆخزاندن لە لەشی وەردەگرێ .

پاڵنەری سەرەكیی ڕەوشت لەالی فرۆید

فرۆید دەڵێ : كوڕ ژنێك هەڵدەبژێرێت، كە چاو و هەیبەت و سیمای لە 

دایكی خۆی بچێت.

دەڕوانێتە  پێی  كە  دەك��ات،  خاوەنكارەكانی  سەیری  ڕوانینە،  ب��ەو 

كردوە،  باوكی  دوژمنایەتیی  مناڵیدا  لە  خۆی  چونكە  باوكی)دوژمنكارانە(، 

لەبەرئەوەی باوكی ڕێگر بووە لەوەی ئەم بتوانێت چێژ لە دایكی خۆی وەربگرێت

ئەو خانو و ئۆتۆمبێلە هەڵدەبژێرێت، كە پێیوایە بەدڵی ژنەكەی دەبێت.

بۆیە خواردن دەخوات، بۆئەوەی هێزی ئەوەی هەبێت، كاری زایەندی 

لەگەڵ ژنەكەی خۆیدا ئەنجام بدات.  

سەرچاوەی هەستی دادپەروەری

با وادابنێین ، كە تۆ لە بیابانێكدا لەدایك بوویت، نەدایك و باوك، و 

نە كەسێكی خۆتت بینیوە، پاشان لەوێ  شتێكت بەدەستهێنا، لەپڕدا مرۆڤێكی تر 

هات و ئەو شتەی بەزۆر لەتۆ سەندو، ئایا لەوەدا حوكمی ویژدانی تۆ چیدەبێت؟ 

ئایا كابرا كارێكی باشی كردوە، یان خراپ؟

با وا دابنێین تۆ لەو بیابانەی پێشوودایت، مرۆڤێك هات، بەبێ  ئەوەی 

هیچی لێت بووێت، حەزت لە هەرچییەك بوو، دایپێت، ئایا حوكمی ویژدانیی 

تۆ لەمەیاندا چی دەبێت؟

ئایا ئەو بەخشەرە كارێكی باشی كردوە، یان خراپ؟

تۆش  پێگەیشتبوو،  ئازارێكی  لەبەرئەوەی  دەگریا،  مناڵێك  بینیت  ئەگەر 
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مناڵەكەت گرت و بەبێ  بوونی هیچ هۆكارێك زۆرت لێدا، لەناخی خۆتدا هەستت 

كرد، كە شتێكی خراپت كردوە.

بەاڵم ئەگەر ئەو مناڵەت گرت و ژیرت كردەوە و بێدەنگت كرد و شتێكت 

پێدا، كە دڵی پێیخۆش بوو.لەناخی خۆتدا هەستت كرد، كە كارێكی باشت كردوە.

ئایا ئەم هەستانە لە كوێوە دێن؟

هەستكردن بە كارە خراپەكەی یەكەمجار و هەستكردن بە كارە باشەكەی 

دووەم جار.

ئایا  ویژدانە،  هەستی  و  ویژدان  دەنگی  )خۆڕسك(ە،  بانگەوازی  ئەوە 

مرۆڤی شار و مرۆڤی الدێ  و نەزان و ڕۆشنبیر لەمەدا جیاوازییەكان هەیە؟

)فرۆید(پێیوایە هەستی دادپەروەری  لەالی)زایەندی(یەوە سەریهەڵداوە، 

چونكە، مناڵ لە سەرەتاوە ڕقی لە باوكی خۆی بووەتەوە، لەبەرئەوەی ڕێگریی 

لە  هەر  بۆیە  خۆی،  دایكی  بە  مناڵەكە  زایەندییانەی  گەیشتنی  لە  لێكردوە، 

مناڵییەوە هەستی بەرەنگاربوونەوەی ستەم و سەركوت لەم مناڵەدا دروست بووە، 

مناڵێكی  لە  یان  لە مرۆڤێك دەدات،  لە خۆیەوە  ئەو كەسەی، كە  لەالی  بۆیە 

بێتاوان دەدات، ئەوا لەالی ئەو مرۆڤە ئەو هەستی مناڵییە دروست دەبێ ، كە 

بەهۆی زایەندییەوە تێیدا دروستبووە.

شاراوە  ڕۆحێكی  وەكو  دادپەروەریكردنە،  بە  هەست  )یۆنگ(ئەم  بەاڵم 

ئەو  پەیدابووە.دیارە  مرۆڤ  لەالی  بەراییەكانەوە  شارستانیەتە  لە  كە  دەبینێ، 

شارستانیەتانە دەڵێ كە لەسەردەمێكدا دەركەوتوون و لەناوچوون، بۆیە ئەوكەسەی 

كە ڕقی لە ستەم دەبێتەوە، لەناخیدا میراتیی ڕابوونێكی ئاینی، یان بزوتنەوەیەكی 

میللیی ڕیفۆرمخوازی گەورە زیندودەبێتەوە.

سەریهەڵداوە،  لەوەوە  دادپەروەرییە  بە  هەستكردن  ئەم  )ئادلەر(پێیوایە 

نااڵندویەتی،  كەموكوڕییەكەوە  بوونی  دەست  بە  خۆیدا  مناڵیی  لە  كەسەكە  كە 

شەرمیشی  هەیبووە،  سیمایدا  لە  كە  شێوانێك،  یان  هەبووە،  لەشیدا  لە  كە 

كردوە، بۆئەوە زیندوی دەكاتەوە، كە لە دژی سەركوتكارەكانی)كە خۆی شەرمیان 

لێدەكات(شۆڕشێك بەرپابكات، تۆڵە دەكاتەوە لەو كەموكوڕییانەی هەیەتی.
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خەون لەالی فرۆید

سەبارەت بە خەون )فرۆید(پێیوایە، بریتی بێت لە شوێنەواری میراتیی 

لەناو ناخدا، هەروەكو ڕیخۆڵەكوێرە، كە ئەویش شوێنەواری میراتێكە لەناو لەشدا.

ئەوەتا ئێمە دەتوانین خەونی وا ببینین، وەك ئەوەی كە لە بیست هەزار ساڵی 

پێش ئێستەدا ژیابین، واتە بە دەرونێكەوە خەون دەبینین، وەك ئەوەی لەناو 

هەربەم  بین،  تاریكەكاندا  ئەشكەوتە  و  جەنگەڵ  لەناو  بین،  دڕندەكاندا  كەشی 

بۆنەیەوە، كۆمەڵە خەونێكی وادەبینین، كە پەیوەندییەكیان بەو كەشەوە نییە، كە 

خۆمان تێیدا دەژین، ناچنەوە سەر ئەو كتێبانەی، كە دەیانخوێنینەوە.

لە  دەژی��ان،  دراكانەوە  بەسەر  مەیمونەكانمان  پێشینە  دەڵ��ێ :  فرۆید 

كەوتونەتەخوارەوە دەترسان، جاری وایش هەبووە، بێچووەكانیان. بكەوێتەخوارەوە، 

زۆرجار  بۆیە  ماوەتەوە،  میراتی  بە  ئێمە  مناڵەكانی  بۆ  كە  ئەوەیە  ترسە،  ئەو 

بەردەبنەخوارەوە،  بەرزییەوە  لە  كە  وادەبینن،  خۆیاندا  خەونی  لە  مناڵەكانمان 

بیرۆكەكەیان، بەمیراتی  یان خەركە بكەونە خوارەوە، هۆكەی ئەوەیە مناڵەكان 

بۆماوەتەوە و میراتیش لە خەونەكاندا دەردەكەون.

بەاڵم ئەگەر كەسێك لە خەونیدا پێیوابێت  دەفڕێت، ئەوەیان شوێنەواری 

باری )باڵندەیی(یە، چونكە )داروین(پێیوابووە مرۆڤ لە ملیۆنان ساڵی پێش ئێستدا 

باڵندەبووە، پاشان بووە بە مەیموون، ئەمجا مرۆڤ..!

ئازادكردنی منااڵن

فرۆید پێیوایە خۆی مناڵی لە ستەمكاری ئازادكردبێ  و ئەو پیشانیداوە، 

كە چۆن باری مناڵێتی بارێكی پەیوەستە بە قۆناغی الوێتی و پیرێتییەوە و چۆن 

لە ئایندەدا ئەستەمی و گرێی دەرونی و كاردانەوە لەالی منااڵن دروستدەبن.

لەمەشدا دوو قۆناغمان هەیە:

1.قۆناغی دەرخستنی ئەوەی مناڵ چیی لەسەرەو دەبێ  چیی بۆ بكرێ .

2.قۆناغی ئازادكردنی مناڵ.
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   )من(ەكان 
لەناخی مرۆڤدا)هەر مرۆڤێكدا( دوو میزاج هەن:

میزاجی چاكە و میزاجی خراپە: یان بڵێین میزاجی عەقڵ،و میزاجی سوز و 
ڕەمەك.میزاجی عەقڵەكە)واتە چاكەكە(بە مرۆڤ دەڵێ  )چاكە بكەو خراپە مەكە(.
خراپەكەش پێیدەڵێت: بەئارەزوی خۆت، دوای ئارەزوەكانت بكەوە و چیت ئەوێ  

بیكە.
لەوانەیە مرۆڤێك میزاجی چاكەكە لە خۆیدا زاڵ بكات، لەوانەشە یەكێكی تر 
میزاجی خراپەكە لەخۆیدا زاڵ بكات..، ئەوانەی چاكەكە زاڵدەكەن، لەناخی خۆیاندا 
ئەمانەیان  زاڵدەكەن،  خراپەكە  كە  ئەوانەوەن،  بەپێچەوانەی  ئاسوودەن،  و  ئارام 

هەمیشە ئازاردەچێژن، ویژدانیان ئازاریان دەدات.
فرۆید  لە  ئەوەیان  با  میزاجەدا هەیە،  ئەم دوو  لەنێوانی  الیەنێكی سێیەم 

خۆیەوە وەربگرین:
1.)ئاید(بریتییە لە سروشتە ئاژەڵی و ڕەمەكە بەراییە شاردراوەكانمان.

2.)ئیگۆ(كەسێتیی ویژدانی و كۆمەاڵیەتیی ئێمەیە، ئەوەی كە خۆمان ئاگامان 
لێیەتی.

3.)سوپەرئیگۆ(ویژدانمانە،واتە ئەو شەرەف و چاكە و باشییەی، كە چاوی 
تێدەبڕین.

فرۆید و شارستانی

بەالی فرۆیدەوە )زایەندی( هۆكاری گەاڵڵەبوون و بوونی شارستانیەتە. 

ئەوە بارە زایەندییەكەیە، دەبێتە هۆكاری دروستبوونی شارستانیەتەكان،چۆن؟

فرۆید وەاڵمدەداتەوە: مناڵ دەیەوێ  لەڕووی زایەندیەوە، بە دایكی خۆی 

و  ئارەزو   دەچەپێنێت(ئەم  لێدەگرێ )كوڕەكە  ڕێگەی  باوكەكەی  بەاڵم  بگات، 

لەناخی  هەیە،  سووێكی  چەند  چەپاندنەكە  شەرم،  و  ترس  دەبنە  چەپاندنە، 

تر،  چاالكییەكی  بە  هەوڵدەدات  بۆیە  دەمێنێتەوە،  ژیانی  بەدرێژایی  كەسەكەدا 

تادەگات  دەبات،  بااڵبوونێكی  بەرەو  چاالكییە  ئەو  بدۆزێتەوە،  بۆ  ئەڵتەرناتیڤی 

بە دۆزینەوەی شارستانی.. كلتور دەدۆزێتەوە..كلتوریش ڕەنگێكە لە ڕەنگەكانی 

شارستانی. 
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هەستی پاك

هەڵوێستێكی  بەرامبەری  لە  كە  وادەبینێتەوە،  خۆی  مرۆڤێك  هەموو 

دیاریكراودا، بارێكی دەرونیی دیاریكراوی هەبێ ، یان بڵێین لەوانەشە دوو باری 

مرۆڤێك  لەوانەیە)خۆشەویستی(  بهێنینەوە:...  بانمونەیەك  هەبێ ،  دەرونیی 

بەرامبەر بە كەسێكی تر)خۆشەویستی(یەكی بێگەرد بێت، وەك ئەوەی لە نێوانی 

دووهاوڕێ )كوڕ بن یان كچ كێشە نییە(ڕوودەدات، یان خۆشەویستییەك بێت، كە 

شتێك لە ڕقیشی تێكەڵ بێ ، وەك خۆشویستنی )مامۆستا(لەالیەن خوێندكارێكەوە، 

كە هەندێجار ڕقیشی تێكەڵ دەبێ ، لەمەیاندا دەبینین مامۆستاكەی خۆشدەوێ ، 

لێیدەبێت،  ڕقیشی  ڕووندەكاتەوە،  بەرچاوی  و  دەك��ات  فێری  لەبەرئەوەی 

لەبەرئەوەی سەختی و توندوتیژیی تێدادەبینێ .

بێت،  پوخت  )خەم(ێكی  لەوانەیە  بەوشێوەیەیە،  هەر  خەمیش  دیارە 

باوكە،  ئەو  ئومێدی  چەندان  كە  كوڕەكەی،  مەرگی  بۆ  باوكێك  خەمی  وەك 

هەندێ   بێت،  خەمێك  لەوانەیە  یان  گۆڕەوە،  دەباتە  خۆیدا  مەرگەكەی  لەگەڵ 

خەم  كوڕەكە  كە  پاشایەك،  كوڕە  باوكی  مردنی  وەكو  بێت،  تێكەڵ  خۆشیشی 

بۆ ئەوە دەخوات، كە باوكی مردوە، بەاڵم ئەو مەرگە دەبێتە هۆی ئەوەی كە 

پاشاییەكەیش بۆ خۆی دەگوێزرێتەوە.

بەاڵم بەالی فرۆیدەوە، هەرگیز هیچ كام لەم هەستانە پاك نین، واتە 

ئەو مرۆڤەی كە خەمبار دەبێ ، بۆ مەرگی كوڕەكەی، یان باوكی، یان ژنەكەی، 

تێدابێ ،  خۆشیشی  شاراوەی  هەستێكی  دەبێ   پێیگەیاندوە،بێگومان  سودیان  كە 

بەاڵم مرۆڤ لە ترسی ماڵ و كەسوكارەكەی خۆی دەیشارێتەوە، چونكە چەند 

خۆشەویستیت بەرامبەر بە )كوڕ،یان خۆشەویست، یان كەسێكی نزیك(ت هەبێ ، 

لەبەر  مرۆڤ  كە  هەبێ ،  بەرامبەری  ڕقیشت  شاردراوەی  دەبێ  هەستێكی  هەر 

بەرژەوەندی و لەبەر هەلپەرستی دەیشارێتەوە،ئیتر بەمشێوەیە.

خەونەكانی ئایندە

ئایندە  بۆ  پێشبینییەكی  خەونەكەشی  و  دەبینی  خەون  مرۆڤ  زۆرجار 

نییە،  گەڕەك  و  الدێ   و  شار  و  ڕوودەدات  ئاسایی  خەڵكانی  لە  ئەمە  تێدایە، 
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خەڵكانێكی وایان تێدا دەرنەكەوتبێ، كە خەونی وایان نەبینیبێت، هۆی ئەمەش 

ئەمەیە:.. ڕوح پەیوەندیی بە جیهانێكی تری زۆر فراوانەوە هەیە، چۆن زانیاریی 

ڕابردوی لەالیە، ئاواش زانیاریی ئایندەیشی لەالدەبێ .

كەس  دروستكردبوو،  وایان  رسێكی  ڕاب��ردو،  سەدەی  ماتریالیستەكانی 

توانای  و  فراوانە  هەیە،  ڕوح  بڵێن  نەبوو  ئەوە  بكات،  ڕوح  باسی  نەیدەوێرا 

پەیوەندیكردنیشی هەیە، بەاڵم ئەو تێزە فیكرییە گۆڕا، لەئێستای خۆماندا چەندان 

قوتابخانە هەن، بۆ كاركردن لەسەر ڕووح كراونەتەوە، چەندان كتێب و گۆڤاریان 

لەسەری هەیە.

بۆچوونی فرۆید لەسەر خەونەكان بۆچوونێكی ماتریالیستانەیە، واتە لەالی 

ئەو خەون تەنها ڕەنگدانەوەی مادییانەی هەیە، بۆیە هەر خەونێك بابەتەكەی 

بریتی بێت لە)ئایندە( پوچ دەبێ .

سەرهەڵدانی ئاین لەالی فرۆید

بریتی  ئاین سەریهەڵدا، سەرهەڵدانەكەی  كە  فرۆید دەڵێ :یەكەمین جار 

تاوانە لە سەردەمی  بوو لە كاردانەوەیەك بەرامبەر بە تاوانێكی زۆرخراپ.ئەو 

وەچەیەك لە وەچە بەراییەكانی مرۆڤدات ڕوویداوە، سەرەتا كوڕەكان ئارەزوویەكی 

زایەندیی گەرمیان بەرامبەر بە دایكی خۆیان هەبووە، بەاڵم دەسەاڵتی باوكیان، 

ڕێگەی هاتنەدیی ئەو ئارەزوەی پێنەداون، بۆیە كوڕەكان پالنی كوشتنی باوكیان 

بمێنێتەوە،  خۆیان  بۆ  دایكەكە  و  دەربچن  دەستەاڵتی  لەژێر  بۆئەوەی  داڕشت، 

بۆیە هاتن لە شەوێكدا باوكی خۆیانیان كوشت، كە لە كوشتنەكەی بوونەوە، زۆر 

پەشیمان بوونەوە، ئیتر بڕیاریاندا باوكی خۆیان پیرۆز بكەن، )بەڵكو لەو تاوانەیان 

باوكەكەیان  تۆوی  دوایی   . دابوو(   ئەنجامیان  بەو  دەرهەق  كە  ببێت،  خۆش 

تێكەڵی هێلكۆكەی جۆرێك لە ئاژەڵ بوو، ئیتر كوشتنی ئەو ئاژەڵەشیان لە خۆیان 

ئەو  پیرۆزكردنی  یەكەمین  كرد،  پیرۆزیشیان  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  قەدەغەكرد، 

ئاژەڵە، بریتییە لە دەركەوتنی یەكەمین ئاین لە جیهاندا و هەموو ئاینەكانی تری 

جیهانیش دەچنەوەسەر ئەو.

تاوانكردنی  بە  هەست  گرفتی  هاتون،  بۆئەوە  ئاینەكان  هەموو  كەوایە 
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كوڕەكان چارەسەر بكەن، لێرەوە ئاینەكان دەبنە كاردانەوە بەرامبەر بە كارێكی 

تاوانكاری.

گەڕانەوە بۆ تیۆرەكە

فرۆید پێیوایە، كە )كۆمەڵگە و ڕەوشت و نەریتەكان(هەموویان چەپێنەری 

نەزعە خۆڕسكەكانی مرۆڤن، بۆیە بەڕوانینی ئەو گەر ئەم سێ  شتە نەبوونایە، 

ئەوا نە نەخۆشی دەبوو، نە كەسی شێواو، و نە تاوانكاران، چونكە هەموو تاوانبار 

و شێواو و نەخۆشەكان، قوربانیی دەستی ئەو سیانەیەی كۆمەڵگە و ڕەوشت و 

ئاینن. چۆن؟ با فرۆید وەاڵم بداتەوە:

)تاكەكەس خۆی دەیەوێ  كارە خۆڕسكەكانی خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت، 

بۆ  كارێكی  ن��ادەن،  ب��وارەی  ئەو  و  ناهێڵن  نەریت  و  كۆمەڵگە  و  ئاین  بەاڵم 

حەرام دەكەن و یەكێكی تری بۆ حەاڵڵدەكەن، ئەمەش مرۆڤەكە توشی چەپاندن 

دەكات، لە چەپاندنەوە تەقینەوە بەرپا دەبێ ، بۆیە لەوانەیە ئەو تەقینەوەیە وەكو 

نەخۆشی، یان وەكو دەستدانە تاوانكردن خۆی دەربخات.(
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سیگمۆند فرۆید 

)1939 - 1858(

ئا: ئاوات محەمەد

سیگمۆند فرۆید )SigmundFreud( لەفرایبرگ)Freibberg( 6ی مایۆ، 1856 

لەدایك بووە و خێزانەكەی بۆ ڤیەننا )Vienna( كۆچیان كردوە، لەوێ  تاكو ساڵی 

1938 مایەوە، پاش ئەوەی هێتلەر نەمسای خستە سەر ئەڵەمانیا، فرۆید بەهۆی 

ئەوەی جولەكە بوو ئەوێی بەجێهێشت، تاكو مردنی لەلەندەن ژیانی بەسەربرد.

فرۆید پزیشكی لەڤیەننا تەواوكرد، بۆ چەندەها ساڵ ئەم كارەی دەكرد، 

شێوەی  نەخۆشی و  هەندێك  لەنێوان  پتەو  پەیوەندییەكی  كرد،  ئەوەی  تێبینی 

هەڵسوكەوتی نەخۆشەكانیدا هەیە، ساڵی 1885 سەفەری كرد بۆ پاریس، تاكو لەوێ  

بەتایبەتی لێكۆڵینەوە لەسەر دیاردەی هستریا و چارەسەری خەواندنی موگناتیسی 

زانا  دەستی هەردوو  لەسەر  لەوێ   تاكو  نانسبی  شاری  بۆ  پاشان  چوو  بكات، 

بیررنهام و لیبۆ لەبواری خەواندنی موگناتیسیدا بخوێنێت، پاشان فرۆید بۆ ڤیەننا 

گەڕایەوە، تاكو ئەوەی خوێندویەتی لەچارەسەری نەخۆشەكانیدا بەكاریبهێنێت.

فرۆید كتێبی زۆری لەم بوارەدا نوسیوە، كەزۆربەیان سەبارەت بەدیاردەی 

هستریا و خەونبینین و دەرونشیكارییە، فرۆید تیۆرەكەی دەربارەی دەرونشیكاری 

پێشكەشكرد،  لەساڵی 1909  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  لەویالیەتە  لەزانكۆی گالرك 

لەڤیەننا و  1919وە  لەساڵی  دامەزراند،  1910دا  لەساڵی  دەرونشیكارانی  كۆمەڵەی 

لەزانكۆی ڤیەننا، وەك مامۆستا كاریكردوە، لەساڵی 1923وە بەدەست نەخۆشیەكی 

قورسەوە دەینااڵند، تاكو لەساڵی 1939دا كۆچی دوایی كرد.

شێوە  بەم  م��رۆڤ،  دەرب��ارەی  فرۆید  هەڵوێستی  سەرجەم  دەتوانین 

شیبكەینەوە: مرۆڤ بریتییە لەبوونەوەرێكی دەرونی، لەگەڵ ئەوەی بوونەوەرێكی 

بەاڵم  تێدایە،  لەدوالیزمەیی  جۆرێك  دیاریكرنە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ  ئۆرگانییە، 

دادەنێن،  یەكتری  لەسەر  كاریگەری  دەرونی«  »ئۆرگانی«  و«  بوونەوە  هەردوو 

هەڵەیە ئەگەر وابزانین، ئەمانە بەتەواوەتی لەیەكتری دابڕاون، هەندێك نەخۆشی 

ئۆرگانی لەبنەمادا بۆ توخمی دەرونی دەگەڕێتەوە، فرۆید ئامرازی دەروونی بۆ 
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سێ بەش دابەشكردوە: )ID(  و )EGO( و )Super Ego(، )ID( هەموو غەریزە 

وەرگیراوەكان لەخۆدەگرێت، ئەوانەی هەر لەلەدایكبووەنەوە لەالی مرۆڤ هەیە، 

فرۆید )EGO(ی بەو دەرگاوانە داناوە، كەرێگر بێت لەوەی ئەم غەریزانە خودی 

لەخۆ  هەڵسوكەوتانە  ئەو  هەموو   )Super Ego(بەاڵم بكەن،  بەرجەستە  خۆیان 

دەگرێت، كەالی مرۆڤ دروستدەبێت، بەهۆی پەروەردەی ناو ماڵ، یان شەرعیەتی 

نەریت و  داب و  وەك  كۆمەاڵیەتی،  شێوەیەكی  بووەتە  وەرگرتوە و  كۆمەاڵیەتی 

عورف و شێوەكانی شارستانی، لەوانە ماتریالییەكان و رۆحییەكان، فرۆید بۆ ئەوە 

جیاكانییانەوە  رەهەندە  شێوە و  بەهەموو  دەرونی هەڵسوكەوت  ئامرازی  چووە، 

ناوەكی  هەڵهێنجانی  یان  دەرەكی،  كردەیەكی  شێوەی  ئەگەر  جا  دیاریدەكات، 

وەربگرێت.

فرۆید بەشێك لەكاتی خۆی لەكۆتاییەكانی ژیاندا بۆ لێكۆڵینەو لەهەندێك 

بواری دەرونناسی پوختەوە، یەكێك  لەتوێژینەوەكانی تەرخانكرد، كە دەكەوێتە 

لەوانە )دڵەڕاوكێ  لەشارستانیدا(، لەم كتێبەدا فرۆید پەیوەندی نێوان دەركەوتنی 

شارستانی و پێشكەوتنی و لەنێوان ئامرازی دەرونیدا دەكات، هەروەها پەرەسەندنی 

شارستانی چ كاریگەریەكەی لەسەر دادەنێت.

لەكتێبە بەناوبانگەكانی فرۆید ئەمانەن:

1-خەونشیكاری، یان شیكردنەوەی خەونەكان

2- موسا و یەكتاپەرستی

-3 الدانە سێكسیەكان

4- زاڵبوون بەسەر شەرمدا

5- یادەوەری ) الذاكرە(

6- سایكۆلۆژیای دەروونی

7- خاڵی الوازی

8- درككردن

9- سۆپەر بنەمای لەزەت

10- سێ  وتار دەربارەی تیۆری سێكسی

11- پێنج وانە دەربارەی دەرونشیكاری
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12- هەڵسوكەوت

13- پەرەپێدانی چارەسەری دەرونی

لێوە  باسیان  نییە  پێویست  كەلێرەدا  تر  كتێبی  لەلیستێك،  جگە  ئەمە 

بكرێت، كەهیچیان لەم كتێبانەی سەرەوە كەمتر نییە، بەتایبەتی ئەوانەی دەرباری 

تیۆرەی سێكسی و هەڵچوونە دەرونی و گرێكانی ئۆدێب و هانزەوە هەیە، هەروەها 

شیكاریەكانی بۆ هستریا و شیزۆفرینیا و چەندەها نەخۆشی تر. 

هەندێك الپەڕەی باڵونەكراوەی فرۆید: 

من سەركێشێكی خۆهەڵقوڵتێنەر و بوێر و سەختم

من نەزانم نەچاودێری وابەستە، یان بیرمەندم

گۆڤاری لۆنۆفێل ئاوبسرفاتۆری فەرەنسی هەندێك الپەڕەی باڵونەكراوەی 

الپەڕانە،  ئەم  شتێك  گرنگرترین  باڵوكردەوە،  دەرونشیكاری  فرۆیدی  سیگمۆند 

هەر لەلێكۆڵینەوە و نامەكانی بۆ هاوڕێیان و هاوپیشەكانی ناردوە، هەندێك سیمای 

لەدایكبوونی )دەرونشیكاری( تێدایە، ئەوەی ئێستا ئێمە دەیكەینە كوردی، هەندێك 

لەو نامانەیە، كەئاراستەی پزیشكی تایبەتی خۆی و هاوڕێی ویلهمام فلیاسی كردوە، 

كەنامەی بۆ نوسیوە باسی خەمی تەندروستی خۆی تێدا دەكات، هەمیشە فرۆید 

هەوڵیداوە رای ئەو وەك پزیشكێ بزانێت، لەبەرئەوەی سەبارەت بەتەندروستی 

خاوەنی رای بوێرانە بووە، كەباری تەندروستی، یان فیزۆلۆژی بوونەری مرۆیی 

بەباری دەروونییەوە دەبەستێتەوە

نامەی 85، هاوڕێیەتی ونبوو، یەكی كانوونی دووەمی 1896

بەو  پێتبڵێم.. چەندە  ئەمەوێت  ئەمساڵ جوانە و  یەكەم ساتەوەختەكانی 

كوڕێك،  بوویتە خاوەنی  تۆ  ئەمڕۆ  دێن شادمانم..  تۆوە  نوێیانەی الی  هەواڵە 

ئەمەش مژدە بۆ هاتنی منداڵی تر..، لەبەرئەوەی ئەوانەی لەشێوە و جۆری تۆن 

شتێك  بەهەموو  من  تۆیە،  وەك  بەكەسانی  پێویستمان  ئێمەش  ونببن،  نابێت 

قەرزارباری تۆم، تۆیت هێمنم دەكەیتەوە، واملێدەكەیت دڵنیا بم و لەتەنهایمدا 

ئەگەر  بدۆزیتەوە،  تەندروستیم  ژیانم و  بۆ  مانایەك  تاكو  دەكەیت،  پاڵپشتم 

گرنگیپێدانی تۆ نەبوایە، من ئێستا لەم بارەدا نەدەبووم.
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من بەهۆی پشت بەستن بەوێنە و نمونەت هێزی خۆم بەدەست بهێنم و 

واملێدەكەیت  تۆ  بەتەنها  لەبەرئەوەی  هەبێت،  بەداهێنانەكانم  متمانەم  زیاتر 

هەموو  لەپێناو  ببمەوە،  ئایندە  ئاستەنگییەكانی  هەموو  بەرەنگاری  بەمتمانەوە 

ئەمانەدا، كەواتە من سوپاست دەكەم، دەزانم ئەوەندەی من پێویستم بەتۆیە، 

تۆ پێویستت بەمن نییە، لەگەڵ ئەوەشدا دەزانم من پێگەیەكی تایبەتیم لەدڵی 

تۆدا هەیە.

نامەكەت پڕیەتی لەكۆمەڵێكی زۆر لەبیركردنەوە و هەستی راست، بۆ زانینت 

تەنها ئەوەندە دەتوانم بڵێم، كەزۆر كاریگەری لەسەر دانام، تاكە بیركردنەوەیەك 

كەشادمانی كردم، ئەوەی ئەتوانم هەستی پێبكەم، ئەوەیە ئێمە ئێستا لەیەك كاردا 

سەرقاڵین، دەبینم تۆ لەبواری پزشیكیدا، دەگەیتە بیركردنەوەیەكی ئایدیالیستیانە و 

رۆشن دەربارەی تێگەیشتن لەفیزیۆلۆژیەتی بوونەوەری مرۆیی، بەتەواوەتی وەك 

من بەشێوەیەكی تاكەكەسی هەوڵدەدەم بەشێوەیەكی نهێنی بەهەمان شێواز بگەمە 

فەلسەفە

  نامەی 244/ ڤیەننا، 7ی ئایار 1900

النی  دەكەم،  بەشانازی  دەكەم!، هەست  گەرمانەت  وشە  ئەو  سوپاسی 

كەم بڕواناكەم بەشێكی وابێت.. بریا لەنزیكت بوومایە... كەس ناتوانێت جێگەی 

كارانەی  ئەو  ئەبێت  هەیە،  ناوەوەمان  دەنگی  هەندێك  بگرێتەوە،  هاوڕێیەك 

خۆمم خۆشبوێت، كەتۆ لەبارەیانەوە دەدوێیت.

ئامادە دەبێت ))گومانی  لەبەردەمماندا بەتەواوەتی  لەو كاتەی كارەكت 

ژیان( )رێڕەوەكانی  كتێبی  دەرچوونی  لەبەرواری  مەبەستی  فرۆید  نییە،  تێدا 

ناچیزە  بەشێوەیەك  هەڵسەنگێنەرانەوە  لەالیەن  چاپدەكرێت((،   1906 كەساڵی  ە 

داهێنانێكی  لەگەڵ هەموو  ئەمە  نییە،  تێدا  بەسەردا دەدرێت، گومانی  حوكمی 

گەورەدا دەكرێت... سەبارەت بەمن مەسەلەكە جیاوازە، من دەتوانم لەسەر ئەم 

جۆرە كارانە سور بم، لەبەرئەوەی ناوەڕۆكێكی نوێی هەیە.
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نامەی ژمارە 39، ڤیەننا، 19ی نیسان 1894: پشكنینی پزیشكی

لەو بەروارەوە )واتە بەر لەسێ  هەفتە(، )پێدەچێت فلیاس جارێكی تر 

ئامۆژگاری كردبێت، كەواز لەجگەرەكێشان بێنێت( لەراستیدا لەو بەروارەوە، هەستم 

بەهیچ شتێكی گەرم لەنێو لێوەكانمدا نەكردوە، لەو رۆژەوە ئەتوانم بەو شێوەیە 

تەماشای جگەرەكێشانم بكەم و ئیرەییانت پێنەبەم و حەزیش ناكەم بگەڕێمەوە سەر 

ئەو كارە، ئەم كارە بۆ من زۆر ئاسان بوو، تاكو ژیانم رێكبخەمەوە و بەشێوەیەكی 

نوێ بگەڕێمەوە بۆ سەر كارەكەم.. كارەساتی ئەو مەحرومبوونە لەهەموو شتێك 

ناخۆشتر بوو، كەچاوەڕێم دەكرد، بەاڵم ئایا ئەمە كارێكی ئاسایی نییە؟

دڵە،  كارەساتی  مەبەستم  دەرك��ەوت،  قەیرانە  ئەم  لەپڕ  شێوەیە  بەم 

خوێن  فشاری  نارێكخراوە،  دڵم  لێدانی  ئەوەیە  دەناڵێنم،  پێوەی  من  ئەوەی 

بەشێوەیەكی بەردەوام بەرزە، هەست بەتەنگەنەفەسی و سوتانەوە دەكەم، وەك 

ئەوەی ئاگر لەجەستەم بێتەدەرێ  و بەرەو الی باڵی چەپم بێت، ئەمانە هەمووی 

بڵێم سێ  لەسەر چواری رۆژگار، من ئەم حاڵەتەم هەیە و  بەردەوامە، دەتوانم 

هەموو هاوسەنگییەكانی تێكداوم، كەلەماوەی جیاجیادا دیمەنی مردنم بۆ دێت، 

بەشێوەیەكی  دەبێت و  تووش  كارەم  ئەم  وڕێنەكانمدا  لەماوەی  بەبەردەوامی 

یەكبەدوای یەك.

نامەی 43- 22ی حوزەیرانی 1894

لەسازشی  شتێك  لەمێشكمدایە،  فكرەیەك  هەیە،  بەردەوامم  هەستێكی 

تێدایە و ناتوانم بەشێوەیەكی زانستی باسی بكەم، ئەویش ئەوەیە ئازار بەدەست 

چەند گرفتێكی تەندروستییەوە دەكێشم، كەماوەی چوار، یان پێنج، یان هەشت 

دواتر  باشە،  هەندێكجاریش  خراپدا،  كاتی  هەندێك  لەگەڵ  بەردەوامە،  ساڵە 

ئەگەر  دڵەوە دەمرم،  بەهۆی جەڵتەی  پڕ  پەنجا ساڵی كت و  بۆ  لەتەمەنی چل 

ئەمە لەتەمەنێكی كورتدا لەسنوری چل ساڵیدا رووبدات، ئەوا زۆر باشتر دەبێت.
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نامەی 78- ڤیەننا، 20 تشرینی یەكەم 1895

شەوێكیان لەهەفتەی رابردوو كەسەرقاڵی كاركردن بووم، ئازارم گەیشتە 

دوائەندازە، لەو قۆناغەی ئیتر مێشكم كارناكات، هەستمكرد بەربەستێك لەنێوان 

پێگەیەی  ئەو  كەوتمە  كەوتن و  پەردەكان  هەروەها  دروستبوە،  مێشكمدا  من و 

ناو  بچمە  هەستەوە و  كارەكانی  ناو  بچمە  كەدەتوانم  هەبوو،  زۆرم  هەستێكی 

وردەكارییەكانی حاڵەتی دەمارییەوە، هەستمكرد هەموو شتێك لەگرێژنە چوون، 

وەك ئەوەی ئەم كارە لەئامێرێكەوە دەربچێت، كەبەخۆی كاربكات.

نامەی 235/ ڤیەننا 1ی شوبات 1900

ئەندازەیەی  بەو  بەتوندی پشگیریم دەكەیت،  زۆرجار هەستدەكەم زۆر 

بەتەواوەتی  من  دەزانیت،  دەكەیت..  پشگیرییەدا  لەو  زیادەڕۆیی  زۆرج��ار 

زانانیم، یان چاودێرێكی وابەسەتە، یان زانیاریەك ئەزمونێكە، یان بیرمەندێك، 

سەركێشێكی  من  بكات،  بەرەنگاربوونەوە  بیەوەێت  گەر  لەسەركێشێك  جگە 

خۆتێهەڵقوڵتێنەر و بوێر و پتەوم، ئاساییە پاڵپشتی ئەو جۆرە كەسانە بكەین، ئەگەر 

ئەگەر  دیاریكراو،  دۆزینەوەیەكی  بگەنە  یان  سەركەوتوو،  شتێكی  بگەنە  بێتو 

ئێستا  بەاڵم  رەتیدەكەنەوە،  فەرامۆشیدەكەن و  هەمووان  روویدا،  پێچەوانەكەی 

هەستدەكەم بەخت یارم نییە و چیدی هیچی باشم دەستناكەوێت... 

نامەی 15/102ی تەموز 1896.

چیدی  دەناڵێنێت و  میزەڵدانەوە  میزەچۆڕكێك و  بەدەست  پیرەمێردەكە 

ناتوانێت بەشێوەیەكی سروشتی خواردنی هەبێت، جگە لەمانە لەرودی دەرونییەوە 

بۆ  كاتێكی  ناتوانم  بەاڵم  بووەتەوە،  نزیك  كۆتایی  هەستدەكەم  هیالكە،  زۆ 

دیاربكەم و ناشتوانم وازیلێبهێنم... لەگەڵ ئەم هەموو دۆخە تەندروستییەی ئەم 

پیرەمێردەدا، نامترسێنێت، یان لەپێشكەشكردنی یارمەتی پشوپێدانیدا دوابكەوم، 

ئەو پیاوە زۆر گرنگ و باش بوو، لەناخەوە شادمان بوو، بەاڵم ئێستا ئەوەتا ئازار 

ئەچێژێت، بەاڵم هەناسەی خەمباری هەڵناكێشێت و بەكزی و بێدەنگی دەكوژێتەوە و 

خاوەنی دەوورنبەرزییەكی گەوەریە، بەڕاشكاوانەوە مانەوەی لەژیاندا بۆ ناخوازم، 
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خەمنەخوات،  ئەوەوە  بەبۆنەی  عازەبەكەشم  خوشكە  نەچێژێت و  ئازار  تازیاتر 

كەئێستا ئەو بەخێوی دەكات.

نامەی 108- 26ی تشرینی 1896.

خۆڕاگر  چركە  تادوا   23/10 كەلەشەوی  ناشت،  پیرەمێردەكەمان  دوێنێ 

لەدواجاردا،  هەستدەكەم  بوو،  واپتەو  هەر  تەمەنی  هەموو  چۆن  وەك  بوو، 

توشی خوێنبەربوونی مێشك بووبێت و تای بەرزبووبێتەوە و بەبەردەوام لەحاڵەت و 

هەڵچونی دەرونیەدا بووە و لەشەودا ئەم حاڵەتە لەخەوی هەستاندوە.. هەموو 

ئەمانە روویاندا و من لەقوناغێكی دەرونی خراپدا دەژیم، هەستدەكەم زۆر هیالكم

نامەی 109 )ڤیەننا( تشرینی دووەم 1896

لەم رێگا تەمومژاوییەوە، لەپشت هەستی فەرمییەوە، دەنگی ئەم پیرەمێردە 

زۆر كاری تێكردم، زۆر بەهەند ئەوەم وەرگرتبوو، باش لێیتێگەیشتبووم، پێگەیەكی 

لەژیانی مندا هەبوو، بەم هەموو تێكەڵە تایبەتەی هەیەتی، لەحیكەمەتێكی قوڵ و 

شاراوە و پڕ لەشۆخی، بەر لەوەی بمرێت ژیانی بەماوەیەكی درێژ كۆتایی هاتبوو، 

زیندوكردەوە،  رابردوم  شتێكدا  لەهەموو  بێگومان  بۆنەیەدا،  هەموو  لەم  بەاڵم 

بەڕاستی ئێستا هەستدەكەم من بێڕەگ و ریشەم )...(.

نامەی 141، ڤیەننا، 3ی تشرینی یەكەم 1897

بۆ  دەزانم  كەبەپێویستی  دەرونشیكاریم،  بۆ  رۆژ،  لەچوار  بەر    )....(

رونكردنەوەی سەرجەمی مەسەلەكە، دوابەدواییەكی خەون و هەڵگرتنی زانیاری و 

خاڵی زۆر تەركیزكردندن )...(

نامەی 142- 15ی تشرینی یەكەم 1897 

ئۆدیب تاكو ئێستا هیچی نوێم نەدۆزییەوەتەو، جگە لەو دەرهاویشتانەی 

لەسەری راهاتوم، بەڕاشكاویی كارەكە هەروا بەئاسان نایەتە بەرچاوم، بابەڕاستی 

لەگەڵ خۆمان ڕاستگۆ بین، كارەكە لەوپەڕی قورسیادایە، مەشقێكی فرە مەزنە، 
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هەستم  منیش  هەروەها  دەچێت،  دێ��ت و  لەمێشكمدا  سەركی  بیرۆكەیەكی 

بەرامبەر  بەئیرەیی  هەستم  كرد و  دایكم  بەرامبەر  گەوەرە  بەخۆشەویستییەكی 

بەباوكم كرد، هەستدەكەم ئەمە پەیوەندی بەمێژووی منداڵیمەوە هەیە... لێرەدا 

دەتوانین بیر لەئۆدیبی پاشا بكەینەوە، لەگەڵ ئەو هەموو بەرەنگارییانەی دەڵێت، 

ئەقڵ دەتوانێت بەرنگاری قەدەر و چارەنوس ببێتەوە...، ئەم ئەفسانە گریكییە لەو 

بنەما فكرییەوە كاردەكات، كەدەڵێت هەموو مرۆڤێك بۆخۆی گرفەتەكە ئاشكرا 

دەكات، لەبەرئەوەی بوونی خۆی لەم گەردونەدا زانیوە و لێتێگەیشتوە.. مرۆڤ 

رۆژێك لەرۆژان تۆوێكی ئەم ئۆدیبە بووە.

سەرچاوە:

0061018wza2.htm/http://www.iraqcp.org/members4
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