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کورته

چکیده

ﺋەم لێکۆڵینەوەیە کارکردنە لە سەر کۆنتێکستی دەقی شیعری .بەو
پێیەی کۆنتێکست بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە بە هۆی ڕێکەوتن لە نێوان
قسەکەر و گوێگردا دەبێتە هۆکار بۆ ﺋاشکراکردنی مانای وشەکان ،یان
ژینگەیەکی زمانەوانییە و بە وشە و دەستەواژە و ڕستە دەورە دراوە؛ یا
خود کۆمەڵێک بارە کە دەوری قسەکردنی داوە .لەم سۆنگەشەوە کار لە
سەر دیاریکردنی ﺋەو مانایە دەکات کە دالەکان لەم ڕێڕەوەوە
دەیبەخشن .بە مانایەکی تر ،ڕێڕەوی کۆنتێکست دەبێتەوە بە دالێکی
تر کە لە سەر دالە ﺋاساییەکان دروست دەبێتەوە؛ چونکە خودی
کۆنتێکست تێکستێکی مانایی دروست دەکات و کاریگەریی دەبێت لە
سەر ﺋەنجامی ماناکان ،یان میکانیزمی دەقەکە ،بەو پێیەی ﺋەو
کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری دەکات ،کۆنتێکستی زیهنییە
دواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە ،نەک قسەوە .بەمەش ،لەگەڵ سۆسێر
جیاوازە ،چونکە لەم ڕوانگەوە الی سۆسێر جارێک ڕەگەزی زمان ،جارێک
ڕەگەزی قسەکردن ڕۆڵ دەگێڕن .جۆری ﺋەو کۆنتێکستەی کراونەتە
بنەمای ﺋەم لێکۆڵینەوەیە ،ﺋەو جۆرانەی کۆنتێکسنت کە ڤان دایک
دیاری کردوون .هۆکاری هەڵبژاردنی ڤان دایکیش ﺋەوەیە کە
پۆلێنبەندییەکەی لەوانی تر فراوانرتە بۆ کار لەسەرکردن .ﺋەم
لێکۆڵینەوەیە پێکهاتووە لە دوو بەش :لە بەشی یەکەمدا کار لە سەر
چەمک و پێناسەی تێکست کراوە ،دواتر قسە لە سەر چەمک و پێناسەی
کۆنتێکست کراوە و بۆچوونە جیاوازەکان خراونەتە ڕوو؛ دواتر باس لە
گرنگی و بایەخی کۆنتێکست کراوە .لە بەشی دووەمدا جۆرەکانی
کۆنتێکست لە دەقدا دیاریکراون ،لەگەڵ هێنانەوەی منوونەی
پێویست و شیکردنهوهی کۆنتێکستەکان ،بەپێی ﺋەو مانایەی کە
کۆنتێکستەکە دەیگەیەنێت.

اين پژوهش تحلیلی درباره بافت منت شعری است .بافت شامل متام
اطالعات موجود بین گوینده و شنونده است که به وسیلهی آنها معنای
کلمهها آشکار میشود؛ یا محیطی زبانشناسانه است که در آن واژه،
اصطالح و جمله قرار دارد؛ یا اینکه مجموعهای از روشهاست که
گفتوگو را احاطه کرده است .نقش بافت آشکارسازی معنای دالها
است؛ به عبارت دیگر بافت منت خود تبديل به دال ديگري میشود که
از دالهای عادی ساخته میشود؛ زیرا بافت خود متنی معنايي
میسازد و بر نتيجهي معناها یا مکانیزم منت تأثیر میگذارد؛ در واقع
بافتي كه متضمن معناي واژه است ،بافتي ذهني است که بعدا به زبان
ملحق میشود ،نه به صحبتكردن .چنین دیدگاهی متفاوت با نظر
سوسور است .زیرا از دیدگاه وی ،يك مرحله جنس زبان و مرحلهی ديگر
جنس صحبتكردن نقش ايفا ميكنند .بافتهايي كه به عنوان اساس
اين پژوهش در نظر گرفته شدهاند ،آن نوع بافتهايي هستند كه وان
دایک تعیین کرده است .علت انتخاب وان دایک هم این است که
طبقهبندی وی به مراتب از منتهای دیگر برای تحقیق و پژوهش
گسرتدهتر است .پژوهش حارض از دو بخش تشکیل شده است :در
بخش اول نخست مفهوم و تعریف منت اراﺋه شده است ،سپس مفهوم و
تعريف بافت ،در ادامه نیز دیدگاههای مختلف اراﺋه شدهاند .در انتهای
اين بخش نيز از اهمیت و ارزش بافت سخن به میان آمده است .در
بخش دوم انواع مختلف بافت در منت ،همراه با منونههای الزم و تحلیل
بافتها بر اساس معنایی که آن بافت اراﺋه میمنايد ،مشخص شدهاند.
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  222لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
1ـ پێشەکی
 -1-1چەمک و پێناسەی تێکست
لە زمانی کوردیدا هەر دوو وشەی دەق و تێکست بەکار دەهێرنێت .وشەی تێکست ڕاستەوخۆ لە
وشەی « »textوەرگیراوە و وشەی دەقیش لە زمانی کوردیدا ،بە مانای بێکەموزیاد ،یان ساف و
بێلۆچ و قەدکراو دێت (هەژار .)623 :9631 ،لە ڕاستیدا پێناسەی شێوەکانی دەق هەمەجۆرن؛
لە وانە برینکر دەڵێت «بە دوایەکدا هاتنێکی پەیوەستداری لە ڕستەکانە» (شبلرن.)999 :9191 ،
هەروەها لە ڕوانگەی ناوەرۆکیشەوە دەڵێت «کۆمەڵێک دۆزی ڕێکخراوە و پەیوەندی لە سەر بنەمای
چەقیەتیی بابەت و ڕستە دروستدەکات» (بیجری .)909 :9396 ،هاروج پێی وایە دەق
«پەیوەستدارییەکی بەردەوامی وشەسازیی دەقە» (بیجری)903 :9396 ،؛ واتە ﺋەو ڕیزبەندییە
وشەییەی کە بەهۆی یاسا ڕێزمانییەکەوە لێکدەدرێت و دەق بەرهەمدێت .هالیدای دەڵێت« :هەموو
بەدوایەکدا هاتنێک لە ڕستەکان ،پەیوەندی دروستدەکات» (خەتابی.)962 :9119 ،
لە ڕوانگەی ڕوخسار و ناوەرۆکیشەوە بریتییە لە «هەموو گوزارشتێک کە ڕستە دەریبڕێت ،یان لە
سەر کۆمەڵێک پەیوەندی وەستابێت» (ﺋەلحەناش .)613 :9190 ،لەگەڵ ﺋەمەشدا دەقی ﺋەدەبی
دیاردەیەکی زمانەوانییە و بەپێی بارت بونیادێکی داخراو نییە لە ماناکان و زۆر لێکدانەوە و ڕاڤە
هەڵدەگرێت و تەنها دەقیش قسە دەکات و نووسەر بەرهەمهێنەری دەقە و دوای بەرهەمهێنانیش،
پەیوەندییەکەیان دەپچڕێت .لێرەوە مردنی نووسەر و لەدایکبوونی خوێنەری ڕاگەیاند؛ بۆیە دەق
گوزارشت لە خاوەنەکەی ناکات و مادەیەکی بەرهەمهاتووە و کارێک لەگەڵ خوێنەردا دەکات،
بەپێی حەز و خواستەکان (ﺋەلسەعدەنی .)91 :2000 ،دەبێت ﺋەوەش بڵێین لە ڕاستیدا دەق
گوزارشت لە بیر و هەست و هتدی نووسەر دەکات ،بەاڵم تەنها لە کات و ساتی نووسینی دەقەکەدا
و بیرکردنەوەی نووسەر ،نەک بریتی بێت لە نووسەر .بۆ خوێنەریش بە هەمان شێوە بریتییە لە
خواست و توانستی لێکدانەوەی خوێنەر لەو کات و ساتەی خوێندنەوەکەدا؛ چونکە بۆ هەر دوو
حاڵەتەکە بەپێی گۆڕینی کات و سات و توانستەکان ،ﺋەوانیش دەگۆڕێت .یاکۆبسن دەڵێت «دەقی
ﺋەدەبی بریتییە لەو دەقەی کە لە دەقەکانی تر جیا دەبێتەوە ،بە ڕەچاوکردنی توانای زمانی؛ واتە
دەقێکە بەها ﺋێستاتیکی و ﺋەدەبییەکانی زمان لە کارنامە شیعرییەکاندا لە خۆ دەگرێت» (خەلیل و
سەمادی)96 :2001 ،؛ یا خود دەق «وتەی زمانییە و لە خۆیدا شتەکانی هەڵگرتووە» (فەزل،
.)262 :9112
کۆنتێکست بە مانا تەقلیدییەکەی ،وەک ﺋۆملان دەڵێت« :بریتییە لە ڕێکخستنی دەربڕاوی وشە
و هەڵوێستی لەو ڕێکخستنە» ( .)71 :9111بەپێی رشیف الجرجانی ،دەق ﺋەوەیە کە ڕوون بێت و
بە ڕووکەشی مانایەک بدات و وتەکەش بەرەو ﺋەو مانایە بەرێت ،کە دەیبەخشێت ،یان ﺋەوەیە کە
جگە لە مانایەک یان ڕاڤەیەک لە خۆ ناگرێت (ﺋەلزوبەیدی)2009 ،؛ یا خود دەق سەرچاوەیەکە
دەاللەت لە دەرخستنێک ،یان دەقێکی دیار ،یان دەربڕاوێک دەکات و لەگەڵ ﺋەوەشدا هەموو
وشەیەک دەاللەت لە مانایەک دەکات« .کۆنتێکست لە ڕەخنەی کۆنیشدا ڕەگەزێکی هاوبەشی
نێوان ڕەوانبێژی و ڕەخنە بووە» (عیسا .)1 :2003 ،پەیوەندییەکانی نێوان کەرەستەکانی دەق ،بە

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،6 .ش ،1 .پیاپی  ،9بهار و تابستان 229  1999

درێژایی مێژووی تێکست بوونی هەبووە و ڕۆڵی گێڕاوە لە گەیاندنی مانای جۆراوجۆر .هەروەهاش،
ئەم رشۆڤەیەی خوارەوەمان لە بەردەستدایە و بەو پێیە:
پەیوەندیی کۆنتێکست و دەق لەوەدایە کە کۆنتێکست جیاوازی لە نێوان دەقی ﺋەدەبی و هیی تر
لە قسەی ﺋاسایی دەکات ،ﺋەویش لە ڕێگەی یەکگرتنەوە؛ چونکە هەموو دەقێک دەبێت یەکێتی
و یەکگرتنێکی لە نێوان دەقەدا لە ناوخۆ و ﺋەو کۆنتێکستەی کە بەشەکان بە یەکەوە دەبەستێت
هەبێت ،ﺋیدی لە ڕێگەی پێکهاتە زمانییەکەوە ،یان لە ڕێگەی کۆنتێکستی دەرەکیی دەقەکەوە
بێت( .ﺋەلغەویل)39 :2099 ،

دواتر ،لە هەمان سەرچاوەدا ڕووبەڕووی ئەم گوزارەیە دەبینەوە کە «دەق کوڕی کۆنتێکستە» .لەگەڵ
ﺋەمەشدا ،دەق کار لە پێگەی کۆمەاڵیەتی دەکات .بە پێچەوانەشەوە دەبێت؛ ﺋەمەش بە هۆی
درکپێکردنی بەکارهێنەرەکەی ،یان خوێنەرەکەوە .چونکە کاتێک خوێنەر ڕاڤەی واقیعی
کۆمەاڵیەتی دەکات ،ﺋەوا پاڵنەرێک بەرەو ﺋەنجامی دەقەکەی دەبات ،لەگەڵ تێگەشنت لە دەق لە
ڕێگەی بۆچوونەکانیەوە.
 -2-1چەمک و پێناسەی کۆنتێکست
بە پێی فەرهەنگی  Petit Larousseکۆنتێکست ناوێکی التینییە بە واتای کۆی دەق دێت ،کە ڕستە
یان کۆمەڵێک وشە دەیگەیێنن (الروس .)277 :9193 ،تێكست لە التینیدا بە مانای «چنین»
بەكارهێرناوە؛ هەندێک بۆ نووسین و هەندێكی تر بۆ شیعر یان پەخشان بەكاریدەهێنن .بەاڵم
بەپێی وتەی میکرۆ ڕۆبێرت« ،کۆنتێکست کۆی دەقە ،کە بە ڕەگەزی زمانی دەورە دراوە ،لە پێناو
تێگەیشتنێکی باشرتدا» ( .)220 :9192هەروەها «بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە ڕێکەوت لە نێوان
قسەکەر و گوێگردا هەیە و هۆکارە بۆ ﺋاشکراکردنی مانای وشەکان» (ﺋەلغویل .)39 :2099 ،یا خود
کۆنتێکست « بریتییە لە ژینگەیەکی زمانی ،کە بە وشە ،یان دەستەواژە ،یان ڕستە دەورە دراوە و پشت
بەکۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی ،هەڵوێستی  ...دەبەستێت» (عیسا .)999 :2009 ،ﺋەوەشامن لە
بەردەستدایە کە کۆنتێکست یان بەستێن «کۆمەڵێک بارە کە دەوری قسەکردنی داوە» (خەلیل،
 .)92 :2001کۆنتێکست ﺋەو مانایە دیاری دەکات کە هەندێک دالەکان دیاری دەکەن؛ چونکە
هەندێکی تریان وەالدەنرێت ،یان کۆی دالەکان لە یەک کاتدا .بێجگە لەمەش ،هەندێ جار
وشەیەک دەتوانێت ڕۆڵی کۆنتێکست ببینێت.
کۆنتێکست کۆمەڵێک تێکستە ،کە یەکەیەکی پێکهاتەیی دروست دەکەن و مانایەک دەدەن بە
دەستەوە .لە پاڵ ﺋەمەشدا ،کۆنتێکست ژینگەیەکی زمانییە و لە ناو ژینگەیەکی زمانەوانیدا ،ﺋیدی
وشەیەک بێت یان ڕستە لە چوارچێوەی ڕەگەزە زمانەوانییە کە ،یان نازمانییەکەدا .هالیدەی ﺋاماژە
بەوە دەکات «کۆنت ێکست دەقێکی ترە ،یان دەقی هەواڵی دەقە بیرناوەکەیە ،وەک پردێک وایە کە
الیەنە زمانەوانییە کە بە ژینگە دەرەکییەکەوە دەبەستێتەوە» (ﺋەلتەلحی« .)79 :9326 ،کۆنتێکست
ژینگەی قسەکەیە ،لەگەڵ ﺋەوەی چواردەوری داوە» (فەتحی« .)209 :9193 ،کۆنتێکست
چەمکێکە ﺋاماژە بە کۆمەڵێک هۆکار دەکات و کاریگەریی دەبێت لە سەر ﺋاڕاستەی دەق ،چ لە ڕووی
ڕوخسار یان ناوەرۆک ،ﺋیدی کۆنتێکستەکە ﺋەدەبی و کۆمەاڵیەتی و هتد بێت» (حیجازی:2009 ،
.)39

  222لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
لە سەرەتادا و بەر لە زانستی زمان ،یان زانایانی زمانەوانی ،ڕاڤەکارەکان بایەخیان بەکۆنتێکست
داوە و بە هۆکارێکی گرنگی لێکدانەوەی دەق و یەکالییکردنەوەی ماناکانیان داناوە .بێجگە
لەمەش،کۆنتێکست لە زانستی واتاناسییەوە لە دایک بووە ،کە بنچینەکەی زانستی زمانەوانییە .هەر
بۆیە لە ساڵی 9193دا و بە باڵوبوونەوەی کتێبی چەند وانەیەک لەسەر زمانناسیی گشتی سۆسێر،
لە الیەک دەنگدانەوەیەکی باشی لە زانستی زمان هەبووە ،لە الیەکی تریشەوە جیاوازیی دروست
کرد لە نێوان ڕێبازی لێکۆڵینەوەی وەسفی و مێژووییدا؛ بەمەش زانستی نوێی زمانی سەری هەڵدا
و وەسفی ڕێباز و بونیادی زمانی بە ﺋامانج و مەبەست دەزانی (ﺋەلحەناش .)909 :9039 ،ﺋەم
کتێبەش لە سەر چەند ڕەگەز و بنچینەیەکی دووانەیی وەک «زمان و وتن ،هاوکاتی و ناوکاتی،
کۆنتێکستی و ﺋیحاﺋی ،دال و مەدلوول» لەگەڵ پەیوەندیی هەریەکەیان بەوەی تر و دەرەوەی
پێکهاتووە (ﺋەلروباع .)27 :9303 ،لەم سۆنگەیەشەوە ،یەکرتبڕی ﺋاسۆیی و ﺋەستوونی دروست کرد،
لە سەر بنەمای پەیوەندیی کۆنتێکستی و ﺋیحاﺋی (ﺋەلحەناش.)30 :9309 ،
Associative
Syntagmatic
Relations
« پەیوندییەکان و جیاوازییەکانی نێوان ڕەگەزەکانی زمان ،لە نێوان دوو بازنەی جیاوازدا
دەخولێنەوە و هەر یەکەشیان جۆرێکی دیاریکراوی بەها بەرهەم دەهێنێت» (سۆسێر:9197 ،
 .)993ﺋەم دوو بازنەش لەگەڵ وێنەی چاالکیی زەینی دەگونجێت ،کە بریتین لە بازنەی پەیوەندیی
کۆنتێکستی و ﺋیحاﺋی .پەیوەندیی کۆنتێکستی پەیوەندییەکی ﺋامادەییە لە سەر دوو ڕەگەز یان زیاتر
وەستاوە ( .)993سۆسێر پێی وایە «چەمکی کۆنتێکست لە سەر تاکە وشە جێبەجێ نابێت؛ بەڵکوو
لە سەر کۆمەڵێک وشە و یەکەی تێکەڵ ،ﺋیدی چەندێک درێژ بێت ،یان هەمەجۆری وشە و
بەشەکانی ڕستە و ڕستەی تەواوبن» ( .)993هەروەهاش ،ﺋەو کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری
دەکات ،کۆنتێکستی زیهنییە؛ دواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە ،نەک قسەوە .بەمەش لەگەڵ
سۆسێر جیاوازە؛ چونکە الی سۆسێر جارێک ڕەگەزی زمان ،جارێک ڕەگەزی قسەکردنە.
بەاڵم پەیوەندیی ﺋیحاﺋی لە نێوان ژمارەیەک ڕەگەزدا ،کە بە شێوەیەکی ناﺋامادە (غیابی) کۆ
دەبێتەوە ،لە ﺋارادا نییە ،جگە لە بیردا نەبێت کە لە ناو زنجیرەیەکی خەیاڵیدا کە بە زۆر ﺋامادە کراوە
و دەرفەتەکەی لە یادەوەری دایە (« .)993هەموو وشەیەک دابڕاو نییە ،بەڵکوو لە زیهندا تۆمار کراوە،
لەگەڵ هەموو حاڵەتەکانی کۆنتێکست» (بورکاوی .)69 :2093 ،واتە ،ﺋەوەی تۆمار کراوە لە زیهندا
قسە نییە ،بەڵکوو زمانە .لە کتێبی تیۆریی زمان که لە ساڵی 9163دا باڵو کراوەتەوە ،بوهلر
کارنامەی هێامی زمانەوانیی چارەسەر کرد و لە وتەیەکدا کە کورتەکەی بریتییە لەوەی کە ﺋامرازی
هەر یەکەیان کارنامەی تایبەتی خۆی هەیە و بە جیاوازییان ،جیاوازیی تایبەت بە خۆی دروست
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دەکات ،لێرەوە تیۆرییەکەی بە تیۆریی هۆکار ،یان ﺋیرادە نارسا .بە پێی ﺋەم تیۆرییەش هێامی
زمانەوانی یەکێک لەم کارنامانەی هەیە:
 -9کارنامەی گوزارشتکردن سەبارەت بە قسەکەر؛
 -2کارنامەی وەاڵمدانەوە سەبارەت بەگوێگر؛
 -6کارنامەی ڕوون کردنەوە سەبارەت بە بەشێک گوزارشتی لێ دەکات.
بەدەر لەمەش ،یاکۆبسن لە هێڵکارییەکی تایبەتدا ﺋەم کارنامانەی دیاری کردووە .لە ناو ﺋەم
کارنامانەشدا کۆنتێکست گرنگی و بایەخی خۆی هەیە .بۆیە کۆنتێکست بە هەمان شێوە ،کارنامەی
زمانییە و زمان ﺋەدای دەکات.
کۆنتێکست

نێرەر

زمان

پەیام
بابەت

وەرگر

سەرچاوە

کۆنتێکست دەبێتە کارنامەیەکی سەرچاوەیی بۆ بیسەر و سەرچاوەیەکی گوزارشتی بۆ نێرەر
(زەیفوڵاڵ ،)911 :9323 ،چونکە کۆی پەیامەکە لەم کۆنتێکستەدا جێ دەکاتەوە و مەبەستەکەی
دەگەیەنێت ،یان هۆکارە بۆ تێگەیاندنی ﺋاشکرا و ناﺋاشکرای بەرامبەر.
مالینۆفسکی ( ،)9132-9999زانای مرۆڤناسیی کۆمەاڵیەتی ،هەوڵیدا وشەی سەربەخۆ و
ڕستەی دابڕاو لە یەکێک لە زمانە سەرەتاییەکان وەربگێڕێت بۆ ﺋینگلیزی .لەگەڵ ﺋەوەی وشەکان
مانایان هەیە ،بەاڵم لە بەستێن و کۆنتێکستدا بە هەمان شێواز وەک یەکمانایی دەمێنێتەوە ،بۆیە
زمانی زیندو بوونی نابێت ،ﺋەگەر مامەڵە لەگەڵ ﺋەم زمانە مردووانەدا بکات ،چونکە لە کۆنتێکستی
دادەماڵێت .مالینۆفسکی لەبارەی کۆنتێکستەوە دەڵێت «وتە و هەڵوێست پەیوەسنت بە یەکەوە و لە
یەکرتی دانابڕێن ،کۆنتێکستیش هەڵوێستێکە دەستی لێ هەڵناگرێ ،لە پێناو تێگەیشتنی
دەربڕاوەکان» (عیزەت .)22 :9119 ،کۆنتێکست پەیوەست دەبێت بە ژینگە و فەرهەنگ و ﺋاستی
ڕۆشنبیری و رسوشتەوە .فیرت پێی وایە کۆنتێکست هەڵوێستە و ﺋاڕاستەیەکی پراگامتییە و دەوروبەر
ڕۆڵی هەیە لە سەر مانای کۆنتێکستی .ﺋەم کۆنتێکستی هەڵوێستەی کە فیرت باسی دەکات،
بریتییە لە « ڕێکخستنی وشەکان و جۆرێک لە پەیوەندیی ناڕێزمانی لە نێوان وشەکانی ڕستەدا
دروست دەکات؛ بەم پێیەش ڕێکخسنت بریتییە لە پەیوەندیی لەخۆوەی وشەی زمانێک لەگەڵ
وشەکانی تردا» (عومەر.)13 :9302 ،
تیۆریی کۆنتێکست بەردی بنچینەی قوتابخانەی زمانەوانیی کۆمەاڵیەتییە ،کە فیرت-ی
بەریتانی داینا و قوتابخانەی لەندەن بە پەیڕەوی کۆنتێکستی نارسا ،کە تێیدا جەختی لە سەر

  226لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
کارنامەی کۆمەاڵیەتیی زمان دەکردەوە ( .)13بۆیە لە سەر بنەمای ﺋەم بنچینەیە ،ﺋەگەر تیۆریی
کۆنتێکست بە زانستی (حکمە) جێبەجێ بکرێت ،ﺋەوا بنچینەی سەرەکیی زانستی مانایە؛ واتە
کۆمەڵێک سیامی تێگەیشتنە و بە پێی بونیاتی تایبەتی مانا ،نیشانە دروست دەکات (براکێک،
 .)36 :9113بەم شێوازە:
 -9مەبەست لە قسەکردن ،نووسین :هەر کەسێک مەبەستی قسەکەر ،یان نووسەری زانی ،ﺋەوا
دەتوانێت دوای خواست و ماناکەی بکەوێت.
لەڕوانگەی قسەکەر و بیسەرەوە

ﺋەوەی گوێگر دەیبیستێت

ﺋەوەی قسەکەر مەبەستێتی
ﺋاماژەیەکی ڕاستەقینەیە

 -2زانینی حاڵی قسەکەر :هەر کەسێک قسەکەری ناسی ،بە ﺋاسانی دەتوانێت لە پەیامەکەشی
بگات.
 -6زانینی حاڵی گوێگر :دەبێت زمانی بەرامبەر بزانیت ،لە پێناو گەیاندن.
لە ڕوانگەی ماناوە

وەک خۆی

ڕاستی

ڕوونە

لەخۆگر

پەیوەستبوون

خوازەیی

ﺋاڵۆزە

 -9-1گرنگی و پێگەی کۆنتێکست
لەبەر ﺋەوەی کۆنتێکست بووەتە یەکێک لە کارنامەکانی زمان و ڕۆڵی هەیە لە سەر مانا و
مەدلوولەکانی دەق ،بۆیە گرنگی و بایەخی خۆی هەم لە سەر دەق ،هەم خوێنەر هەیە ،بە پێی کات
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و سەردەمە جیاوازەکان .سەبارەت بە بایەخ و گرنگیی کۆنتێکست و بەهاکەی ،سۆسێر دەڵێت
«ﺋەگەر وشە بخرێتە کۆنتێکستێکەوە ،بەها وەرناگرێت ،مەگەر بە هۆی ﺋەوەی لەگەڵ ڕابردوودا ،یان
لە داهاتوو ،یان لە هەر دووکیان یەکدەگرێت» ( .)993 :9197وشەکان لە ڕێگەی وشەکانی تر و
بە پێی کات و سەردەمەکان و لە ناو ڕێرەوی کۆنتێکستدا ڕۆڵ و بایەخیان دەردەکەوێت .جورج
ڤیندرس باسی لە گرنگیی کۆنتێکست کردووە و پێی وایە کۆنتێکست یان بەستێن و تەنراوە
چەندمانایی یان کارنامەیی ناهێڵێت؛ بەو پێیەی دەبێتە هۆکاری یەکالییکەرەوە و دیاریکردنی
مانا و دەڵێت « وشەیەکە لە یەککاتدا چەند مانایەکی هەیە ،بەاڵم ﺋەوەی گرنگە ،تەنها ﺋەو مانایەیە
کە کۆنتێکستەکە مەبەستیەتی» ( .)269هەروەها دەڵێت «ﺋەوەی لە هەموو حاڵەتەکاندا بەهای وشە
دیاری دەکات کۆنتێکستە؛ چونکە وشە چەندین جار و لە باری جیاوازدا بەکاردێت و مانای کاتی
دەبەخشێت ،بەاڵم ﺋەوە کۆنتێکستە بەهایەکی بە سەردا دەسەپێنێت ،سەرەڕای ﺋەو مانا هەمووجۆر
و جیاوازانەی کە دەیگەیەنێت .بەستێن وشە ڕزگار دەکات لە ماناکانی ڕابردوو ،کە لە یادەوەریدا
کەڵەکە بوون؛ هەروەها بەهای ﺋێستایی بۆ دەستەبەر دەکات» (سۆسێر .)993 :9197 ،هەروەها
دەڵێت «هەموو وشەیەک لە کاتی بەکارهێنانیدا بە بەها کاتییەکەی دەوڵەمەند دەکرێت»
(ڤیندریس.)269 :9197 ،
الی ڤان دایک بەکارهێنانی زمان بەدەستهێرناوێکی تایبەت نییە ،بەڵکوو بەشێکە لە کارلێکە
کۆمەاڵیەتییەکە ،چونکە لە کاتی بەکارهێنانیدا کار لە سەر زمان دەکرێت؛ بۆیە گرنگیی بە
کۆنتێکست داوە .بەگشتی ،کۆنتێکست ڕۆڵ و پێگەی لە سەر مانا و گەیاندنی مەبەست بەرامبەر
هەیە ،لە وانە:
 -9دیاریکردنی مانای مەبەستداری وشە لە ڕستەیەکدا ،چونکە لە دەرەوەی کۆنتێکستدا مانای
نییە؛
 -2وتراوە «بۆ هەموو پلە و پێگەیەک وتەیەک هەیە» ،لە بنچینەدا بۆ کۆنتێکست بەکارهاتووە؛
 -6بە وردی دیاریکردنی ماناکان و بەهای وشەکان؛
 -3کۆنتێکست بەردی بناغەی زانستی مانایە؛
 -7دابەشکردنی ڕۆڵ و ماناکان و هەستکردن بە گرنگیی کەرەستەکان لە ڕستەدا.
 -2جۆرەکانی کۆنتێکست لە دەقی شیعریدا
بەگشتی کۆنتێکست ،بەستێن یاخو تەنراوە چەند ﺋاراستە و جۆری لێبەرهەمدێت .جۆرەکانی
کۆنتێکست الی ڤان دایک ( )221 :2000بریتین لە:
 -1-2کۆنتێکستی پراگامتیکی
بە پێی ﺋەم جۆرە کۆنتێکستە ،سەرکەوتنی کار و مەبەست ،تاکە پێوەری خستنەڕووی ڕاستییەکانە،
بۆیە ﺋەو مانایەی کە لە ڕێگەی کۆنتێکستەوە بەرهەم دێت ،مانایەکە لە ڕاستی و مەبەستەوە نزیکە.
ڤان دایک پێی وایە پێویستە لە ڕوانگەی کارنامەکانییەوە کار لە سەر زمان بکەین ،بۆیە ﺋەم جۆرە
بەستێنە گرنگە بۆ لێکدانەوەی دەق وەک کردارێکی قسەیی ،یان زنجیرەک لە کرداری قسەیی ،کە
کەسێک پێیهەڵدەستێت .بۆیەش ماناکان لەو ژینگە کۆنتێکستەوە بەرهەمدێت کە دەیگەیەنێت.

  222لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
واتە ،ﺋەو فەزا و بارەی کە کۆنتێکستەکە بەرهەمی دەهێنیت ،مانای خۆی هەیە و کاریگەری لە سەر
لێکدانەوەی دەقەکە دەبێت .بۆ منوونە شێرکۆ دەڵێ:
بەیــــــــــــانیت بــــــاش!
مــــن نـــــاوم بولبولـــــــە
خەڵکــــی ﺋەم باخچەیــەم
دەمێکــە باخــەوانێکـی تووڕەمـــان لێپەیدابـووە
نـــــە گـوڵــــــــێ ،نــــە دارێ ،نــــە مـەلــــــــێ
بێﺋـــاگـــــا بـــــــوون چــــۆن هــــــــاتـــــووە و
کێ کردوویەتی بە باخەوان
بێجـگــــە لـــــە خـــــــۆی
باخــــەوانی لـەخـــۆبــایی
نـاهێڵـــــێ بـــــە دڵــــی خـــــۆم بخـــوێنمــــــــ
ﺋەڵێ تۆ فڕینت شوومــە و گۆرانییەکــی الســاری
ﺋەڵێ تۆ بەقەد ڕیقنەیەک ڕێزی نیشتیامن ناگــری
()97 :2099
شاعیر لە ڕێگەی چەند ﺋاماژەیەکەوە ﺋەوەمان پێ دەڵێت کە چەند حزب یان کەسێک خۆیان
کردووەتە خاوەنی ﺋەم باخچەیە (هەرێم) و بە پێی پێوەر و خواست و حەزەکانی خۆیان ،بڕیار لە سەر
چارەنووسی خەڵکی دەدەن؛ بە شێوازێک ڕێگە بە ژیانی رسوشتی و ﺋاسایی نادەن؛ بۆیە بەردەوام
لە پێناو مانەوەیان ،بیانووی جیاواز و پاساوی جیاواز بۆ تاوانبارکردنی بەرامبەر دەهێننەوە؛ لە پێناو
مانەوەی وەک هاوواڵتییەکی ژێر ڕکێفی فەرمان ،هەر هەڵوێست و کارێک جیاواز و پێچەوانەبێت،
لەگەڵ حەزەکانیان بە تاوانی جیاواز تاوانباری دەکەن .هەروەها دەڵێت:
من گوێم لێیە
لێرە خاک نرکەنرکێتی و ﺋەناڵێنـێ و

ﺋـەوەنـــــدەیــــان لــــێدزیــــــوە
لــەم ســەرەوە
هــــەتــا ﺋەوســـەری فیــــدڕاڵــی
هــــەموو جەستــەی کوناودەرە ...
()69
نرکە و ناڵینی خاک ،ﺋاماژە بە هەڵکەندن و بڕینی سامانی ژێرزەویی کوردستان ،دوا جار عێراقە.
واڵتیان هەڵکۆڵی و هەرچی نەوت و کانزای ژێر زەوی هەیە ،بە تااڵن براوە .ﺋەمەش ﺋەوەمان پێ
دەڵێت کەسێکی نیشتیامنپەروەر و دڵسۆز لەم واڵتەدا نییە و ﺋەوەی هەیە بەرژەوەندخوازە و لە پێناو
خۆیاندا ﺋامادەن نیشتیامن بکەنە قوربانی .بەستێن یان کۆنتێکست مانایەکی تر ،کە مەبەستی
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شاعیرە ،بە خوێنەر دەبەخشێت؛ بەوەی کاراکتەرە سیاسی و نیشتیامنییەکان بوونەتە دزی مۆدێرن.
یا خود دەڵێ:
ﺋـــەم کاتەتــــان بــاش
من جوانوویەکی بێکارم
خەڵکـی کـــەرکووکمـــ
کـوڕی نەوت و گازم و کـوڕی ﺋەو هەمـوو بۆری و چااڵنە
بەاڵم ﺋـەوەی بـەڕێکــەوتیش نــەیانبینم ﺋەو باوکانــەن
لــەبـــەر ﺋــــەوەی بـــەردەوامیــش ﺋــەسووڕێمــــەوە
لــە هەمــوو کەسێکـی دی زیاتـر نیشتیامن ﺋەبیینمـــ
بــــەاڵم دواجـــــــــــار
هەمــــوو حیلـــه و کــــوڕژنەکــــامنـــ بە با چــوون و
هەمــــوو سمکـــۆڵەکــــامنـــ گــەرگــەسان بــوون و
ﺋـــەم نیشتیمــــانـە پیــــرۆزە گــــوێی لێمــ نەبـــوو!
()61
کۆنتێکست و تەنراوەی ﺋەم کۆپلەیە ﺋەوەمان پێ دەڵیت کە دانیشتووانی کەرکووک لە سەر نەوت
و بە بۆنی نەوت و گاز گەورە دەبن ،بەاڵم تەنها دەزانن و دەبیسنت کە هەن؛ ﺋەگەرنا ﺋەم سووتەمەنیانە
جگە لە سەرﺋێشە ،هیچ سوودێکی بۆ دانیشتووانەکەی نەبووە و چەندێک خەون و خولیایان لە سەر
بنەمای ﺋەم سامانە هەڵچنێت ،بەاڵم بێسوود بوو .چەندێک هاواریان کرد لە بەرامبەر ﺋەم زوڵمە
سودی نەبوو؛ چونکە ﺋەو کەسانەی کە لە بەرگی نیشتیامندا خۆیان دەردەخەن ،جگە لە
بەرژەوەندیی خۆیان هیچی تریان نەدەبیست و نەدەدی .بە ﺋاشکرا دەڵێت دزی لە بەرگی
نیشتیامنپەروەر ،دەستی خستۆتە قوڕگی هاوواڵتیانی کەرکووک و بە درێژایی مێژوو زوڵمیان لێ
کراوە .هەر بۆیە ،مەگەر لە میدیاوە ﺋەمانە ببینین؛ چونکە خۆیان دەزانن چیان کردووە و چیان
پێشکەش کردووە؛ بۆیە ناتوانن لەگەڵ خەڵکیدا بژین .کۆنتێکستی شاملوو دنیابینییەکی ترە؛ وەک
دەڵێت:
در نیـســــــــــت
راه نیـســــــــــت
شـــب نیســــــت
مــــاه نیســــــت
نــــــــــــــه روز و
نـــــــــــــه آفتاب
مــا بیـرون زمــان
ایـستــــادهایمــــ
با دشنهای تلخی
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در گردههایمـــان
هیـــــــــــچ کس
بـــا هیـــــچ کس
سخن منیگویــد
کــــه خـــاموشی
به هــزاران زبــان
در سخــــن است
()311 :1924
بە پێی ﺋەم دەقە ،شاعیر دەیەوێت پراكتیکی ﺋەو حاڵەتانەی مرۆڤ بكات ،كە لە ناخیاندا
هەڵیانگرتووە و دیوی بەرزەخودی مرۆڤەكان بەرجەستە بكات ،كە ﺋێمە لە دەرەوەی زەمەن ژیان
دەكەین و ڕواڵەمتان لە ناخامن جیاوازە و كەس هاوكاری ڕاستەقینەی ﺋەویدی نییە؛ كاتێک كار
دەگاتە خاڵی بنبەست كەس ﺋاوڕ لە كەس ناداتەوە؛ ﺋەو كاتەش كە بێدەنگ دەبیت ،هەزاران كەس
هەیە بۆ ﺋەوەی لە پشتەوە بوەسنت و قسەیان هەبێت بۆ گوتن.
در مردگـان خـــویش
نظــــر میبندیمـــــــ
با طـــرح خنــــدهای
و نوبت خــود را انتظار میکشیمــ
بی هیـچ خنــــدهای
()311
بەستێن یان كۆنتێكستی ﺋەم بەشە ﺋاماژە بۆ ﺋەوە دەكات كە ﺋەو كۆمەڵگەیەی تێیدا دەژین ،جیاوازە
و بەشێكی زۆری ژیان و زیندەگییان لە چاوەڕوانیدا بە سەر دەبات بە بێ هیچ خۆشییەك و ﺋەوەندەی
بەبیر و باوەڕی ڕابردوو و یادەوەری مردووەكانی دەژی ،نیوﺋەوەندە بە فكری ﺋایندە نییە و بۆ داهاتوو
ناڕوانێت و ﺋومێد بە ژیان و داهاتوو هەڵناچنێت.
 -2-2کۆنتێکستی تێگەیشتنی
ﺋەم جۆڕە پشت بە تێگەشتنی دەق دەبەستێت ،بەو پێیەی خوێنەر دەبێت وشە و ڕستەکان بە ﺋاسانی
تێگەیشتبێت؛ واتە کۆنتێکستی تێگەشتنی ،کە وا دەکات لێکدانەوەکە پشت بە زانیاریی پشتەوەی
دەق ببەستێت ،لە ڕێگەی بونیادی ڕووکەشی دەقەکەوە .ﺋەمەش پشت بە باکگراوندی زانیاری و
مەعریفی کەسەکە دەبەستێت؛ چونکە هاوکاریی دەکات لە تێگەیشتنیدا .وەک شێرکۆ دەڵێت:
مـن خــــۆم ڕۆژ بـــوومـــ
بەاڵم پڕیان کردم لە شەو
مـن خــــۆم گۆمیلکـەی نێرگــز بـــوومـــ
پڕیان کـــردم لە پیرێتی و پووشوپەاڵش
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مـن بـــۆ خــــۆم ﺋێسـتــــە و ﺋاینـــدەمـــ
کەچی سواری مێژوویەکی کۆنیان کردمـــ

قەڵغــانێک و شمشێرێکـی
ژەنگاوییـان دایـە دەستمـــ
بردیامنـــەوە بـەرەو قـەاڵی
تامـــارەکـانـــی ڕابـــردووم
()29
شاعیر دەیەوێت بڵێت من لە ژیانێکدا دەژیام ،بڕوام بە خودی ژیان هەبوو ،هەر بۆیە هیوا و
ﺋومێدم هەبوو؛ بەاڵم ﺋەم بارودۆخە وای لێکردم ژیان بە جەهەنەمێک بزانم .جگە لەمەش ،شاعیر
لەگەڵ ﺋەوەی پڕە لە هیوا و ﺋومێد و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە ،لە ڕێگەی گۆڕانی بەردەوامەوە جیاوازتر
لە ڕابردوو بژی ،کەمێ درک بەوە دەکات ،لە ﺋەنجامی کارلەسەرکردن و هاندان و ڕابەرایەتیکردنی،
تەواوی ژیان و ڕوانینەکانیان پێچەوانەتر کردووەتەوە .بۆ کۆی ژیان لە ﺋاسۆ و هیواوە گۆڕاوە بۆ
بێهیوایی و ناﺋومێدی .بێجگە لەمەش ،ژیانی بە پێی قۆناغەکان گۆڕاوە و دەبێت هەمووان ژیانێکی
دابڕاو ،بێحەز و خواست بژین .بەهۆی ﺋەو هەنگاوە هەاڵنەی کە لەو ماوەیەی ڕابردوودا ناویانە و لە
پێناو شاردنەوەی ﺋەم شکستانە ،هاوواڵتی ناچار دەکەن بەم شێوازە بژین .ﺋەو بەڵێنانەی کە دراون،
ﺋەو خەباتەی کە کرا ،پێچەوانەی ﺋەو دەرﺋەنجامەن کە ﺋێستا هەن .بۆیە ﺋەم دووانە لێکدژە وای لە
شاعیر کردووە بەتەواوی ڕەشبین و بێهیوابێت و ژیانی لێ ببێت بە تاریکستان .هەروەها دەڵێت:
لە سەر جــادەی سەهۆڵەکــە ڕاوەستاوم
سیدیە تازەکەی نیشتیامن بەدەستمەوە و

بایــەک بـە چرپـە پێم ﺋەڵێ:
کە نیشتیامن ﺋیشی پێت بوو
خـــــۆی دێـــت بـــــــۆ الت
هەر ﺋەو کاتەیش زەردەخەنە ﺋەیگـرێت و
دێتە پێشێ و ماچت ﺋەکات!
وەختێ کە ﺋیشی پێت نەمـا
ﺋەگەر خوداش لە بەینابێ و
تکـاکــــــــــار بــــــــــــــێ
نـایـــــــــــەت بـــــــۆ الت!
()36
نیشتیامن بریتییە لە وانەی دەیانناسین و بەڕێوەی دەبەن .ﺋەو کەسانەش کە نۆزدە ساڵە
ﺋەزمونییان هەیە ،تەنها ﺋەو کاتەی کە پێویستیان بە هاوواڵتیان هەیە ،دێنە الیان و لە پێناو
بەرژەوەندیی خۆیان بەکاریان دەهێنن؛ ﺋیدی لەو کاتانە زیاتر هیچ هاوواڵتییەک ناتوانێ
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بیانبینێت؛ باکیان بە هاوواڵتیان نامێنێ .دەیەوێت بڵێت سیاسییەکان و دەسەاڵتدارەکانی ﺋەم
نیشتیامنە ،نە سیاسین ،نە نەتەوەیی و نیشتیامنی؛ بەڵکوو بەرژەوەندخوازن و لە بەرگی نیشتیامندا
مرۆڤەکان بەکار دەهێنن .ﺋەمەش ڕوانینێکی نێگەتیڤی شێرکۆیە ،هەم بۆ کاراکتەرەکانی شاخ ،هەم
بۆ هاوواڵتی؛ بۆیە دەڵێت:
لـە ﺋێستـــەدا دەموچــــاوی نیشتیـمـــان
لـە دەموچاوی پەنجەرەیەکی چڵکن ﺋەچێ
کـــــــە بــەردەوامـــــ داخــــــرا بـــــــێ و
گـرژ و مــۆن و ساڵی جارێک پێنەکەنـــێ!
()31
ﺋەحمەد شاملوو دەیان دەقی جۆراوجۆری واتایی هەیە و لە ڕوانگەی ﺋەو بارودۆخە سیاسی و
گۆڕانكارییە گەورانەی كە لە ژیانیدا بینوویەتی ،كاریگەریی زۆری لە سەر هۆنراوەكانی هەبووە و
دەتوانین بڵێین هیچ ڕووداوێكی گەورە نەبووە لە ژیانیدا كە هۆنراوەی بۆ نەنووسیبێت؛ بە تایبەتی
ﺋەو دەقانەی كە ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە ژیانی كۆمەاڵیەتیی ﺋاشتیانەی خەڵكەوە هەیە و
ویستوویەتی لە ڕێی شیعرەكانییەوە خەڵک خەمەكانیان وەالبنێن و ڕوو بكەنە ﺋاشتی و ،خەندە بۆ
ژیانیان بچڕن .وەک خۆی دەڵێت:
امـا آن
كه در برابر فرمــان واپسني
لبخـنــــد مـيگشــايــــــد
تنهـــا
ميتواند لبخـنــــدی باشد
در بـرابــــــــــــــــر آتـــش
()397
خوێنەر لە دیوە ڕووكەشەكەی ﺋەم دەقە وا تێدەگات كە ﺋەمە دەقە شیعرێكی سادەیە و
گوزارشتێكی بچووكە لە سەر خەندە و خۆشی ،بەاڵم ناوەڕۆكی دەقەكە ﺋاماژەیە بۆ هەموو ﺋەو جەنگ
و نەهامەتیانەی كە ڕوو دەدەن و هەموو ﺋەو شتانە لە خۆ دەگرێت كە مرۆڤ دڵتەنگ دەكەن .بەاڵم
ﺋەوەی دەتوانێت بەر بەم تەنگ و بارودۆخەی مرۆڤەكان بگرێت ،تەنها بزەی سەر لێوەكانە و دڵخۆشی
و گەشبینییە؛ دواجار گەشبینی هۆكاری یەكەمی كۆتاییە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەكانی تەحەدییەكانی
ڕۆژگار .شاعیر بە پێی تێگەیشتنی خۆی ڕاستەخۆ ﺋاماژەی بەم بابەتە نەكردووە؛ بەڵكوو هاتووە لە
ڕێی خواستنی بابەتێكەوە بابەتێكی ﺋاماژە پێ كردووە ،كە دواجار خەندە دەبێتە نیشانەی ﺋاشتی،
البەری خەمەكانە و لێبوردەیی بە دوای خۆیدا دەهێنێت.
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ﺋەو جۆرە تەنراوە و بەستێنەیە کە لە ڕێگەی دەروونناسیی کۆمەاڵیەتییەوە کاریگەری و جێکەوت لە
سەر خوێنەر بەجێ دەهێڵێت .واتە ،مەبەست لە کاریگەریی دەقە بە سەر خوێنەرەکەیەوە ،چ تاک
بێت یان کۆمەڵ .بۆیە بایەخ بە هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکان دەدرێن ،چونکە هۆکارن بۆ تێگەشنت لە
دەق .بە مانایەکی تر « ،مادام زمان کەرەسەی گوزارشتە و لە بیری زەینی تاکەکەس ،یان لە بیر و
هەستەکانەوەیە ،کە وایە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دی جیاوازە» (ﺋەلغەویل .)992 :2099 ،لەم
جۆرەدا جیاوازی لە نێوان مانای دەروونی و مانای لۆژیکی دەکات؛ بۆیە «مانای دەروونی بەجیاوازیی
کەسەکان دەگۆڕێت ،بەاڵم مانا لۆژیکیەکە بە بابەتێکی جیاواز دەبێت» ( .)992ﺋەو کۆنتێکستە پێی
وایە تێگەشتنی مانای وشەکان ،مادام لە شوێن و بیر و توانای جیاوازەوە سەرچاوە دەگرێت .جیاوازی
لە لێکدانەوەکانیشدا دەبێت ،لەبەر ﺋەوەی شتەکان لە بیرەکاندا و لە سەر بنەمای تێگەیشنت و
ﺋاستی مەعریفی لێکدەدرێتەوە« .واتاکان وێنەی دەستهێرناوی شتە بیرناوەکانن لە بیردا ،هەموو
شتێک بوونێکی لە دەروەی بیرەوە هەیە؛ بۆیە ﺋەگەر وێنەکەت لە بیردا وەک خۆی وەرگرتووە،
دەتوانێت لە هەمان شێوە گوزارشتی پێ بکەیت و بگاتە گوێگر ،بە پێچەوانەوە کاریگەری لە سەر
گۆڕین و جیاوازی ماناکان دەکات» (قرتاجی .)993 :9193 ،کە واتە ،ماناکان بە پێی دەنگدانەوە
الی خوێنەر یان کۆمەڵ ،دەگۆڕێت ،پاشان میکانزمی ﺋاڕاستەکردنی بۆ گوێگر ،دواتر میکانیزمی
وەرگرتنەوەی الی گوێگر ،هەموو ﺋەمانەش کاریگەری و بەهێزیی کۆنتێکستەکە دەردەخات .کە واتە،
مەبەست لەو مانایەیە کە لە ڕێگەی دەروونناسیی کۆمەاڵیەتییەوە ڕەنگدانەوە لە الی تاک ،یان
کۆمەڵگا بەجێ دەهێڵێت .وەک دەڵێت:
دیســـــــانــەوە
وەکـوو دوێنـێ و وەکــوو پێــرێ و
پـــــار و پێــــرار
ڕۆژێکــــی تـــــری سواومــــــە و
دیســـــــانــەوە
هەم خۆم و سوغرەکێشی خۆمم و
بێواز و  ...بێـواز
پاڵنــــــان بــــە بێزاریمــــــــەوە
بــەردەوامــــە و
دەمــــــــــەوعــــەســــــــــــرە و
چــون چــڕوچـــاوی نیشتیمــان
هـەوا گـــرژە و  ...گــەڕەک مۆنـە
()9

le context socio-psychologique.
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یا خود دەڵێت:
لـەمـــــــ ڕۆژمێـــــرەی ﺋێستـــــــەدا
سەعات لە ڕۆژ
هەفتە لە مانگ
مــانگیش لــە ســاڵ وەڕەس بــووە!
من لــە خۆمــــدا ،لــە نـاو خۆمــــدا
ڕەنگمــــــ لــە دەنگمــــــ بێــــزارە و
دەنگمـــــــ لــە بـۆنـمـــــــ بێــــزارە!
هـــەر لــەم کۆاڵنــــــەی ﺋێمـــــەدا
دەرگـــا لــە چـــوارچێوەی خـــۆی و
شووشــــە لــە پەنجــەرەی خـــۆی و
سیلـــــەی کــــۆاڵن لــە کــــۆاڵن و
کــــۆاڵن لــە دیــــــــــــوار بێــــزارە
بێتاقەتیی لەتەکامیە و هەنگـاو ﺋەنێ

یــــان سێبەرمـــان یـــان هـــــاوڕێ
()1
لەم تێکستەدا بەﺋاشکرا ناخی قووڵی شاعیر ،یا خود نەستی قووڵی شاعیر دەخوێنیتەوە.
ﺋەگەرچی تاک قسە دەکات ،بەاڵم گوزارشت لە کۆمەڵگە دەکات و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە
دەروونناسیی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگا دەربخات،کە بریتییە لە دەروونێکی تەواو و بێزار لە ڕابردوو؛ بە
شێوازێک تەواوی کارەکتەرەکان بە هۆی بوونی نادادی و کێشە و مافخورانەوە ،تەواوی دەروونەکان
ڕووخاون؛ بە شێوازێک گیانەکان لە جەستەکان بێزارن .منوونەی شاعیر و ماڵ و کۆاڵن ،منوونەیە
لە سەر شار و دواتریش هەرێمی کوردستان .هەر بۆیە دەڵێ:
لە نـاو منــدا
بێـــــزاری هێنــــدە چڕبۆتــــــەوە
خــــۆمـــ ﺋەبینـمـــ بێشـــەاڵمنـــ و
دەڕاڵێکــــی نــــاو «زمـــاک»مـــ و
تاڵــــی هەتــــاو ناگــاتــــــە المـــ
مــن بە تەنـهـــا هـــەر تەمـاشــای
پــــەرت و پــــەرشی پـایـزانـــــە و
دوو دەستـی پەنجـــە پەژمــوردە و
دوو قاچـــی لــە لـــەش وەڕەسـی
سەر شەقامی ﺋێوارانێکی دووبــارەی

هەتا شــەوی
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جــادەی سەهۆڵــەکەمـــ هەیـــە و
هیچی تر نا!
()99
دەیەوێت ﺋەوە بڵیت بێزارییەکەی لە ﺋەنجامی فەرمانڕەوایی دوو دەست بە بێ گوێدانە جەستەی
ماندوو و پەژموردە ،کە دەرﺋەنجامەکەی نادادیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و هتدە؛ هەموو ﺋەمانەش
دوو قاچی لەلەشوەڕەس وایکردووە تەواوی کارەکان سست بکات و کاریگەری لە سەر دەروون و
ڕەنگدانەکان بکات .یا خود دەڵێت:
لەم نەخشەیەدا بێزاریی زەلکاوێکە و
هەمـوو ڕۆژێ چەنـدین کـــەڕەت
سەرمــانی تیـا نوقم ﺋەکـــەن!
هەمـوو ڕۆژێ من ﺋەپرسمـــ!
لەچـــــی ﺋەچمـــ؟!
تەنەکـەی خۆڵ
()96
 -2-2کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی
مەبەست لەو مانا و چەمکە مەبەستدارەیە ،کە لە ڕوانگەی کۆمەاڵیەتییەوە کاریگەرییان هەیە و
هاتوونەتە ناو دەقەوە .واتە،کردارەکان بە گشتی کرداری کۆمەاڵیەتین؛ بۆیە مانا و مەبەستەکان لە
ڕێگەی کۆنتێکست و بە هۆی پەیوەندیی کارلێکییەوە هەڵدەهێنجرێن .بەدەر لەمەش ،لە بنچینەدا
«زمان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییە؛ بۆیە بەردەوام چاالکیی زمانی لەگەڵ چاالکیی کۆمەاڵیەتی
هاوسەنگە؛ بۆیە بەردەوام پەیوەستە بەو کۆمەڵگەیەی بەکاری دەهێنێت و کۆمەڵگە چوارچێوەیەکی
زمانی دروست دەکات» (ﺋوشان .)96 :2000 ،هەر بۆیە،کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی هەموو ﺋەو
پێکهاتانە دەگرێتەوە ،کە کۆمەڵگەی لە خۆ گرتوون .وەک دەڵێت:
من کامـەرامنـــ
یەکەم درۆی نوورساوی بەرجەستـە
بــــە خۆمـــەوە
نـــاوەکەمـــەوە
هــــەر وەک ﺋەوەی دڕدۆنـگ نــاوی
دڵنیــــا بـــێ و
قـاقــــــڕیش نــــــاوی دارستــــــان
()1
لەم بەستێنەدا ﺋەوەمان پێ دەڵێت ناوەکان لە سەر بنەما حەزەکان دەنێرێت ،نەک تایبەمتەندی
و مەعریفی؛ بۆیە مەرج نییە ناوی کامەران بێت ،ﺋیدی کەسەکە کامەران بێت؛ یا خود ساڵح و ساڵح
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بێت .هەرچەندە ناوی تایبەتی مرۆڤ ،تەنها بۆ ناسینەوەیە ،نەک بەخشینی تایبەمتەندی ،ﺋەم
هەنگاوەش ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە الیەنی کۆمەاڵیەتییەوە هەیە و کاریگەری و پێوەرە
کۆمەاڵیەتییەکان ،لە سەر بنەمای حەز و خواست و کاریگەری و هتد بڕیاری لە سەر دەدەن .بە
مانایەکی تر ،لە خودی کۆنتێکستەکانەوە دەگەینە ﺋەوەی ژیانی شاعیر پڕە لە بێﺋومێدی و بە
تەواوی ڕەشبینە بەرامبەر بەو هیوا و خواستەی کە هەیبووە و گەیشتووەتە ﺋەو یەقینەی کە هەموو
هەوڵ و بەڵێنەکان ،جگە لە درۆیەکی بێبنەما هیچی تر نەبوون .هەروەها دەڵێت:
ﺋەم کاتەت بــاش
من ناوم عەدالەتە
لـــە ســەر زەمین چاوێکـی خــوا و
دەستێکــــــــی خـــــــــــــوامــــــ
ﺋەوەتەی هاتومەتە ﺋـەم نیشتیامنـە
کەس نامناسێ و کـەس نامبینێ و
ﺋــــەوەی نــــاوی نەبــــێ منمــــــ
مــــــــن لێـــــــــــــرە تەنـهامــــــ
()69
لە کۆنتێکستی ﺋەم کۆپلەوە بەﺋاشکرا شاعیر باس لە نەبوونی دادپەروەری نێوان تاکەکان و دواتر
دەسەاڵت و حزب و ه اوواڵتی دەکات .لەمەش خراپرت ،شۆڕش و ڕاپەڕین کرا بۆ ﺋەوەی نادادی و
ڕژێمی بەعس لە ناو بچێ؛ نۆزدە ساڵە شۆڕش و ڕاپەڕین کراوە ،تا وەکوو ﺋێستاش کەس هەستی بە
بوونی دادپەروەری نەکردووە؛ ﺋەمەش دەرﺋەنجامی ﺋەو سیستم و پەیڕەویکردنی ﺋەم حزبایەتییەیە
کە لە هەرێمدا هەیە .بۆیە کاتێک خەڵک لەبەر نەبوونی دادپەروەری شۆڕشی کرد ،ﺋەمەش جۆرێک
بوو لە ﺋاگادارکردنەوەی پێشوەختەی شێرکۆ بێکەس بۆ دەسەاڵت؛ بۆ ﺋەوەی بەخۆیدا بچێتەوە و
نەگاتە خۆپیشاندان .بە مانایەکی تر ،دادپەروەری دروشمی تەواوی ﺋایین و ﺋایدۆلۆژیا و ڕێبازەکانە،
بەاڵم کە کاریان پێ نەکرێت ،ﺋیدی دادپەروەری بێجگە لە درۆیەکی گەورە هیچی تر نییە .هەروەها
دەڵێت:
بۆ ﺋەوەی بەڕاستی ببی بە نیشتیامن
ﺋەبێ لە سەر و ملتەوە بۆ بەرەو خـوار
خـــۆت ،خــــۆت هەڵـوەشێنیتــەوە!
ﺋەبێ بارانێکـی تـر لە ناوتـا دابکات و
بایـەکـــی تــــرت تیــــا هــــەڵکـا و
ســــــووتانێکــــی تـــری جیــــــاواز
بتکـــــا بە قەفـەســــی چــــــــــــا!
()911
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بۆ ﺋەوەی وەک ڕابردوو ﺋەو ﺋامانجەی کاری بۆکردووە ،ببێتەوە نیشتیامن ،دەبێت سەرلەنوێ
خۆی ڕێک بخاتەوە و تەواوی ﺋەو نادادییەی هەیەتی وەالی بنێ و سەرلەنوێ خۆی لە سەر خواستی
هاوواڵتیان بنیاد بنێتەوە .واتە ،هەرچی کراوە سوودی نەبووە و دەبێت سەرلەنوێ نیشتیامن بە سەر
بنەمایەکی دادپەروەری و لۆژیکی و هتد بنیاد بنێتەوە .ﺋەمەش ﺋەرکی کەسانی دڵسۆز و خەمخۆرە.
هەمیشە لە نێو ﺋەدەبیات بەگشتی ،و ﺋەدەبیاتی فارسی بە تایبەتی ،بابەتی كۆمەاڵیەتی و سۆزداری
بەگشتی ،ڕەنگدانەوەیەكی گەورەی لە نێو شاعیراندا هەیە و زۆربەی شاعیران ﺋەگەر بە بابەتی
سۆزداری دەستیان پێنەكردبێت ،ﺋەوا بێگومان بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان سەرەتای دەستپێكیان
بووە .شاملوو وەكو هەموو شاعیرانی دیكە ﺋەم بابەتەی فەرامۆش نەكردووە و الیەنی بەهێزی
كۆمەاڵیەتی لە نێو هۆنراوەكانیدا ڕەنگی داوەتەوە و بە تایبەتی تریش ،الیەنی ﺋایینی .لە نێو
ﺋایینیشدا ،ﺋایینی مەسیحی ﺋاماژە پێ دەكەین ،چونكە بەشێكی ژیانی شیعریی شاملوو ﺋەم بابەتەیە
و لەبەر گرنگیی بابەتەكە ﺋاماژەی پێ دەكەین.
شاملوو جیاواز لە شاعیرانی دیكەی نێو ﺋەدەبیاتی نوێی فارسی زیاتر ﺋەم بابەتە ورووژاندووە.
هۆكاری ﺋەمەش ﺋەوەیە كە شاملوو خوێندنەوەی قووڵی بۆ دەقەكانی ڕابردوو كردووە ،بەتایبەتی لە
بواری پەخشانی ﺋایینی ،مێژووی ﺋەفسانەیی و بەرهەمە ﺋەدەبییەكانی جیهانی مەسیحیەت.
دواتریش ﺋاشنایەتی و هاوسەرگیری لەگەڵ خانم ﺋایدا سەركیسیان وای كردووە كە  27هۆنراوەی
گرنگ لەم بارەیەوە بنووسێت .بێگومان هاوسەرگیری شاملوو لەگەڵ ﺋەم خامنە ﺋەرمەنییە (ﺋایدا
سەركیسیان) لە ساڵی  ،9639وای كردووە زیاتر ﺋاشنایی لەگەڵ بابەتە ﺋایینییەكانی مەسیحیەت
پەیدا بكات و پێی كاریگەر بێت .ﺋەم بۆچوونەش تەنها بانگەشە نییە ،بەڵكوو نیشانەگەلێک لە
ژیاننامەی شاملوو ﺋەم بۆچوونە پشتڕاست دەكەنەوە؛ لە سەر بنەمای ﺋەوەی كە پەیوەندیی شاملوو
بە ﺋایدا خانم و سەرسامبوون پێی لە ژیانیدا بووەتە مایەی سەركەوتنی شاعیر (جوكار ،رزیجی،
 .)923 :9610وەک شاملوو خۆی دەڵێت:
در چهـــــــره زندگـــانــــــی مـــن
که بر آن
هر شیار
از اندوهی جانکاه حکایتی میکند
آیـــدا لبخنــــــد آمرزشـــــی است
()796
زنی
کــــه نــــان و رخـــــــتاش را
در ایـــن قربـانگـــــاه بــیعدالـت
برخی محکومـی میکند که منام
()311
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ﺋەم كۆنتێكستە الیەنی بەهێزی ژیانی سۆزداری و كۆمەاڵیەتیی شاعیر دەردەخات ،كە چۆن
ژیانی ﺋاسایی كۆمەاڵیەتیی خۆی بووەتە سەرچاوەی بەشێكی گەورەی شیعرەكانی؛ چونكە ﺋەم
عیشقەی شاملوو و ﺋەو ﺋیرادەیەی كە هەیەتی بۆ دڵبەرەكەی خۆیەتی ،لە هەر نزیکبوونەوەیەک
لێی بەهرەی پێدەبەخشێت .لە بەستێنی ﺋەم دەقەید شاملوودا ــ خودﺋاگایانە یان ناخودﺋاگایانە ــ
نزیکبوونەوەیەكی تەواو دەبیندرێ لە دەڤەر و ناوەرۆكی ﺋایینی مەسیحیەت .بۆیە بەسوودوەرگرتن
لەم ناوەرۆكە بۆ ﺋاشكراكردنی نیگەرانییە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆی لە نێوان عیشقی خانەگی و تەواو
خودیدا لەگەڵ دنیای كۆمەاڵیەتی دەرەوە بە «عیشقی كۆمەاڵیەتی» ناوی دەبات؛ تا ﺋەو ڕادەیەی
كە ﺋایدا بۆ ﺋەو بە مەسیحی دایک ناوی دەبات ،جوان و پاک و ﺋارامكەرەوەی دنیای شاعیرێتی
شیعری تەواو هەڵگێڕاوەتەوە .وەک شاعیر لە زمانی ﺋەو و بە چاوی ﺋەو دەبینێت:
نغمــه در نغمــه درافکنـــده
ای مسیح مادر ،ای خورشیــد

از مهربــانی بیدریغ جــانت
بـــا چنگ متــامناپذیـــر تــو
رسودهــــا میتوامنــ کـــــرد
غمــ نـــان اگــــر بگــــــذارد
چـشمــــــهســـاری در دل و
آبشـــــــــــاری در کفــــــــــ
آفتــــــابی در نگــــــــــــاه و
فـرشتــــــهای در پیـــــراهن
از انســــــان کــــته تویــــی
قصــــههـا میتوامنــ کـــــرد
غمــ نـــان اگــــر بگــــــذارد
()739
مـن و تـــــو یکـــی دهانیمـــ
کــــه بـا همـــــــــــــه آوازش
به زیبــاتر رسودی خوانـاست
مـن و تـــــو یکی دیدگانیمـــ
کــــه دنـیـــــا را هــــــر دمـــ
در منظـــــــــر خـــــــــویش
تــــــــازهتـر مـیســــــــــازد
()379
شاملوو زیاتر لەوەی كە ﺋاماژەی پێكراوە و باسی كاریگەریی ﺋایدا لە سەر شاعیرێتیی خۆی دەكات
( .)799 ،331تەنانەت لە ﺋاماژە گرنگ و كاریگەرییە گرنگەكانی ﺋایدا لە سەر شاملوو ﺋەوەیە كە
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دوو دەفتەری شیعری بە ناوی ﺋەوەوە نووسیوە وەک آیدا در آینه ( )9636و آیدا درخت و خنجر و
خاطره ( .) 9633ﺋەم دوو دەفتەرە دوو تایبەمتەندیی گەورەی هەیە؛ یەكێكیان ﺋەوەیە كە هەندێک
لە عاشقانەترینەكانی شاملوو لەم دوو كۆمەڵەیەدا هاتووە؛ هەروەها بەپێی ﺋەم دوو كۆمەڵە هۆنراوەیە
دەبێت ﺋایدا بە شازادەی هەم شیعری شاملوو دابرنێت و هەم بە شازادەی شیعری نوێی فارسی ناو
بربێت ،چونكە هیچ شاعیرێكی ژن یان هاوسەری بەم جوانییە و بەم ڕۆشنییە لە هۆنراوەی نوێی
فارسیدا باس نەكراوە .تایبەمتەندیی دووەم ،ڕەگەز و ناوەرۆكی بەرباڵوی بابەتی مەسیحیەتە لە چاو
شاعیرانی دیكەدا ،كە شاملوو ﺋاماژەی پێكردووە .ﺋەمەش بە پاساوی ﺋەوەی كە ﺋەو هەموو شتانەی
وەك بەخێرهاتنێک بۆ ﺋایدا نووسیوە؛ هەرچەندە لە چەند شوێنێكی دیكە و شاملوو بەر لە ﺋایدا خانم
چەند دەقێكی دیكەی لە سەر ﺋایینی مەسیحی نووسیوە (جوكار ،رزیجی.)929-921 :9610 ،
بۆیە کۆنتێکستە سۆزییەکانی خۆی بە الیەنە کۆمەاڵیەتییەکەوە تێکەڵ کردووە .شاعیر هاتووە ﺋایین
و هۆنراوەی پێکەوە گرێداوە.
 -2-2کۆنتێکستی سۆزی
ﺋەو جۆرەیە کە «پلەی بەهێزی و الوازیی هەڵچوون دیاری دەکات ،ﺋیدی بەڕاستی بێت ،یان
موبالەغە» (مودداس .)910 :2002 ،ستیڤن ﺋۆملان دەڵێت «تەنها کۆنتێکست بۆمان ڕوون
دەکاتەوە کە وشەکە گوزارشتی بابەتی پەتییە ،یان گوزارشتە لە سۆز و هەڵچوونەکان» (ﺋەلغەویل،
 .)921 :2099کە واتە ،لە سەر خوێنەر ،یان ڕەخنەگرە کە جۆری مانای بابەتی و ﺋەوانەی پەیوەسنت
بە هەڵچوون و سۆزەوە دیاری بکات؛ واتە ﺋەو ساتانەی کە قسەکەر ،یان نووسەر تێیدا ژیاوە و
گوزارشتەکانی دەربڕیوە ،چونکە گوزارشتەکان جیاوازن .وەک دەڵێت:
وا هات عاشقـــان! وا خـۆی هـــات
بە پۆشــاکی گەاڵڕێزانـەوە وا هــات
بــە نــــــۆزدە ساڵـــــــــی زەردەوە
بــە نــــــۆزدە چـــــرای تــــاریک و
بــە نــــــۆزدە زامـــــی ســــەوزەوە
لەگەڵ پەپوولە پایــزەی غەریبانـدا
بـەڕێوەیـــە  ...دێـــت بـــۆ التــان!
()7
ﺋەگەرچی کەش و بارەکە بریتییە لە کەشی نێوان کوڕ و کچێک و باسەکەش بریتییە لە 91
ساڵی ﺋەزموونی حکوومەتی هەرێم ،کە تێیدا خەم ناخۆی و بێهیوایی و ناﺋومێدی و زام خراوەتە
ڕوو ،بۆیە دەیەوێت لەم دوو جیهانە ،جیهانی پەیوەندیی ڕۆحی نێوان ﺋەم دووانە کە پەیوەندییەکی
پڕناﺋومێدییە ،لە ڕێگەی بەخشین و ناسینی ﺋەم پەیوەندییە جوانە ،وا بکا جۆرێک لە پارسەنگ
دروست بکات .لەگەڵ ﺋەوەی باس لە بێدەسەاڵتی و الوازی دەکات ،بەاڵم جورێک لە خرۆشانی
پەیوەندیی ڕۆحی دروست دەکات؛ بۆیە دەیەوێت لە ڕێگەی ﺋەم سۆزەوە جۆرە پێداچوونەوەیەک بە
ڕابردوو و هەوڵدان بۆ گۆڕان دروست بکات .هەر بۆیە دەڵێت:

  222لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
کە واڵت بوو بە چەتەوڵی هەڕەشـە و

چــی دەرگایـــــە لێــی داخستــی
ﺋیتــر شتێک نییـە لــەودا هەرگیــز
تـــۆ پێــی بڵێــی خۆشـــەویستــی
()22
خۆشەویستی لە ژینگەیەکدا بوونی هەیە کە نیشتیامنەکە (ﺋەو کارەکتەرانەی کە نوێنەرایەتیی
دەکەن) وەفای بۆ هاوواڵتیانی خۆی هەبێت؛ ﺋەگەرنا ﺋیدی شتێک بە ناوی پەیوەستبوون بە
نیشتیامنەوە بوونی نامێنێت .بۆیە ،پەیوەندیی خۆشەویستیی نیشتیامن و هاوواڵتی لە سەر بنەمای
پەیوەندییە ڕۆحییەکان بونیاد دەنرێت؛ هەر کاتێکیش ﺋەمە نەما ،ﺋیدی پەیوەندییە
خۆشەویستییەکان پێچەوانە دەبنەوە و دەبنە ڕق .وەک دەڵێت:
ﺋەگـەر دنیـا
لـەم عشقـەی من و ڕۆزانــەی
لـە نـــاو دڵـــی ژن و پیـــاوی
ســـــەرزەمینـــدا تۆوکــردایە
دڵنیـا بــووم
ﺋیتــــر ڕق و شـــەڕ و تۆڵــەی
تا هەتایە بە خۆیەوە نەبینیایە
()201
 -6-2کۆنتێکستی فەرهەنگی
مەبەست لەو بەستێنەیە کە لە ڕێگەیەوە پەیام و مەبەستی ڕۆشنبیری لە ڕێگەی وشەکانەوە
دەناسێنێت .جگە لەمەش ،ﺋەم جۆرە کۆنتێکستە دەق وەک دیاردەیەکی ڕۆشنبیری دەبینێت .بۆیە
ﺋەگەر بە زۆری مبانەوێت لەودی تێبگەین ،لە ڕێگەی دەقەکان و ژینگەی کۆمەاڵیەتی و گرووپە
ڕۆشنبیرییەکانەوە دەبێت و لێرەوە مەبەستەکان هەڵدەهێنجرێن ،یان لە ڕێگەی دیالۆگەکان لە
ﺋاستە جیاوازەکان و ڕۆڵ و ﺋەندامانی کۆمەڵگە و داب و نەریت و هتد .هەر یەکە لە مانە ،هۆکارە بۆ
تێگەیشنت لە دەق و توانای لێکدانەوە و دەرهێنانی کارنامەکانی و دەرکردن بە کۆنتێکستەکەی
(عومەر .)12 :9119 ،ﺋەم جۆرە کۆنتێکستە سەرنج دەخاتە سەر پەیوەندییە ڕۆشنبیرییەکە ،تا وەکوو
لێرەوە کارلێک و جێکەوت الی خوێنەر بەجێ دەهێڵێت .وەک دەڵێت:
ﺋەم نیشتیامنە نیوەڕوان کە ﺋەیبینی
خۆیمــــان لێ ﺋەکـــا بە گانـــدی و
لە شـەویشـــدا بــــۆ کــاســـــا-یـە و
بەیانیـان سۆفییــەکــی نوورانییــە و
ﺋێوارانیش جلی بارقـــو حەجــاج-ی
لەبـەر دایـە!
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بـــە ڕۆژ ﺋـــەو درەختــی شیعــــرە و
بە شەو تەورە
بـــە ڕۆژ تیـرێـــــژی هـــــــــەتـــاوە
و
بـــە شـــەو قـەمــــەی شــەوەزەنگـە
()971
لەگەڵ ﺋەوەی کارەکتەرەکانی نیشتیامن ،دەیانەوێت بە ڕۆژی ڕووناک و بە هەر شێوازێک بێت،
خۆیان بکەنە پاڵەوانی مێژوو؛ بەو پێیەی ﺋەوەی بەدەست هاتووە ،هۆکارەکەی ﺋەوانن و ﺋەگەر ﺋەوان
نەبوونایە ،ﺋەم زەمینە نەدەڕەخسا .لەگەڵ ﺋەمەشدا ،دەیانەوێت شەرعیەتی مانەوە و ستەم وەرگرن؛
بۆیە لە ڕۆڵێکدا خۆیان دەکەنە پارێزەری خەڵک و مافەکانیان ،لە الیەکی ترەوە لە بەرژەوەندیی
ﺋەوان نەجووڵێنەوە ،ﺋەوا دەبنەوە زاڵمەکەی جاران و لە پێناو مانەوەدا ،هەموو ڕێگەیەک دەگرنە بەر.
وەک دەڵێت:
وشــەی «هەق» بـێ سەروشوێنــە و
دەمێـکـــە کـــــەس نـەیبینـیــــوە
وشــەی ﺋارام ﺋەڵێ تاقەتم لێ بڕاوە
ڕەنگـە لەم واڵتەدا ﺋیرت ناوی خۆمـــ
بگــۆڕم بە ناکامـــ
بەاڵم وشەی غەدر
هەموو ڕۆژ لـە بەردەرکی ســەرایە و
پیـاســە ﺋەکــــا و
پـــــڕ بەشــــاریش پێئەکـەنــــــێ
()919
 -2-2کۆنتێکستی پێگە و هەڵوێست
مەبەست لەو تەنراو و بەستێنانەیە کە ج ۆرێک لە ڕێچکە و هەڵوێست دەگەیەنن و لە ڕێگەی ﺋەم
هەڵوێستانەوە پەیامەکانی دەقەکە دەنارسێت .هەر بۆیە ،ﺋەگەر بارودۆخ و هەڵوێستەکان کاریگەریی
لە سەر چاالکیی زمانی هەبێت ،کە واتە دیاریکردنی مانای قسەکان تەواو نابن ،بەبێ گەڕانەوە
بۆیان و زانینی رسوشتیان .هەر لەبەر ﺋەمەش ،ڤاندایک «بۆ هەموو پێگە و شوێن و هەڵوێستێک،
وتەی خۆی هەیە» (ﺋوشان .)92 :2000 ،پێگە و هەڵوێست دەرﺋەنجامی ﺋەو بارودۆخەیە کە
شیعرەکەی تێدا نوورساوە ،یان بەرهەم هێرناوە ،یان هۆکار و پاڵنەری سەرەکیی نووسینی دەقەکە
بووە؛ چونکە کۆی ﺋەمانە لە ناو زمانی دەقەدا ڕەنگی داوەتەوە .بۆ ڕێڕەو و کۆنتێکستەش ،بە هەمان
شێواز لێرەوە وەردەگرێتەوە .هەر بۆیە ،زانین و ناسینی پێگە و هەڵوێستی ﺋەدەبی ،هۆکارێکی
گرنگی ﺋاشکراکردنی مێتازمان و دەاللەتە مەبەستدارەکەی دەقەکە و ﺋاستی سەرکەوتنی شاعیر
دەردەخات لە گەیاندنی پەیامە مەبەستدارەکەدا.

  222لێکدانەوەی بەستێن لە دەقی شیعریدا
 -9بەراوردی شاملوو و بێکەس
هەر یەک لەم دوو شاعیرە نوێخوازەی ﺋێران و كوردستانی عێراق ،دوو دیدگای جیاواز و دوو
دنیابینیی جیاوازیان هەیە .ﺋەویش بەهۆی ﺋەوەی هەر یەكەیان لە دوو ژینگەی تەواو جیاوازی
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە شیعریان چڕیوە و بە شێوەی جیاواز گوزارشتیان لە خەون و خولیاكان و
تەنانەت ﺋایدیاكانیشیان كردووە  .هەر یەک لەم دوو شاعیرە لە ناوخۆی واڵتەكانیان نازناوی
جیاوازیان هەیە؛ شێركۆ بە شاعیری نیشتیامن و شاعیری ژن و شاعیری گەورەی گەلێک نارساوە،
لە بواری ﺋەكادیمیشیدا بە شاعیری فەرهەنگی زمان و ﺋەدەبیاتی هاوچەرخی كورد نارساوە؛ هاوکات
ﺋەحمەد شاملووش وەک شاعیری نوێخوازی ﺋێران و شاعیری مەرگ و ژیان و مرۆڤدۆستی و هەموو
ﺋەو شتانەی كە پەیوەسنت بە ﺋینساندۆستییەوە ناوی دەركردووە .تەنانەت دەوترێ كە هەر شتێک
پەیوەندیی بە مرۆڤدۆستییەوە هەبووبێت ،شاملوو قسەیەكی بۆ هەبووە .شاملووی نوێخواز ﺋەوەندە
لە سەر ژیان و مردن قسەی هەبووە ،بە شێوەی جیاواز بووەتە دەستامیەی شیعرەكانی (باقینەژاد،
.)21 :9693
بە پێی ﺋەو چەند دەقەی كە لەم توێژینەوەیەدا وەرگیراوە ،ﺋەم دوو شاعیرە بە كاریگەریی ژینگە
كۆمەاڵیەتییەكانیان شیعریان نووسیوە و هەندێك جاریش دەکرێ وەک شاعیری سەركێش
ناوبربێن؛ چون لە هەموو ڕۆژگارەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی ڕەنگدانەوەی هەبووە لە
شیعرەكانیاندا .لەوەی بێكەس دا دەبینین ﺋەو كۆنتێكستانەی كە ﺋەم شاعیرە نووسیویەتی ،هەر
یەكەیان خوێندنەوەیەكی زۆر هەڵدەگرن و لەم دەقەی بە ناوی ﺋێستا كچێک نیشتیاممنە دەبینین،
سەرلەبەری ڕەخنە و گلەیی و داوای بە خۆداچوونەوەی سیستم و دەسەاڵت دەكات و دانەبڕاو لەو
ژینگە سیاسییەی كە كورستانی تێدایە نووسیویەتی ،دەیەوێت ﺋەوەمان پێ بڵێت كە ﺋەوەی لە
ڕابردوودا خەباتی بۆ دەكرا ،ﺋێستا شتێكی ترە و ﺋەو دنیابینییەی كە چاوەڕوامنان دەكرد هێشتا
نەهاتووەتە دی.
جیاواز لەمەش ،ﺋەو دەق و كۆنتێكستانەی شاملوو ،كە لەم توێژینەوەیەدا ﺋاماژەی پێ كراوە،
بەشی زۆری ڕەخنەی ناڕاستەوخۆ و دەردەدڵی شاعیرە بەرامبەر بە سیستمێك كە ژیان تێیدا تا
ڕادەیەك داخراوە و ﺋەوەتا ﺋەو بەو دەقە شیعرییانەی كە لە سەر ﺋایین و بیروباوەڕی خۆشەویستەكەی
نووسیویەتی ،مەحكوومە و لە هەمان كاتیشدا بەشێكە لە واقیعە كۆمەاڵیەتییەكە و شاعیر هاتووە
هەموو گوزارشتەكانی بە خۆشەویستەكەیەوە بەستووەتەوە بۆ ﺋەوەی بتوانێت بەهانە و پاساو بۆ ﺋەو
شتانەی كە لە دڵیدا هەیە بهێنێتەوە و كۆمەڵگە لێی وەربگرێت .لەبەر ﺋەوە منوونەی ﺋەمجۆرە
شاعیرانە لە نێو ﺋەدەبیاتی كوردی و فارسیدا تا ﺋەوپەڕی نوێخوازی كاریان كردووە و تازەگەر بوون و
جێ پەنجەیان هەمیشە دەدرەوشێتەوە.
 -2ئەنجام
لە ﺋەنجامی ﺋەم لێکۆڵینەوەیەدا گەیشتینە ﺋەوەی کە بەستێن و کۆنتێکست ڕێڕەوێکی گرنگە بۆ
دیاریکردن و ناسینی ماناکانی دەق و مەدلوولێکی نوێیە و هەڵگری مانایە ،کە کۆی دەربڕاوەکە لە
خۆیگرتووە .کۆنتێکست لە سەرەتادا تەنراوەیەکی زیهنییە ،پاشان پەیوەست دەبێتەوە بە زمانەوە و
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دواتر جۆرەکەی دەردەکەوێت .شێرکۆ بێکەس و شاملوو زۆر بەوردی بیریان لە هەڵبژاردنی وشەکان
کردووەتەوە ،لە پێناو بەخشینی کۆنتێکستێکی بەهێز ،بە شێوازێک لەگەڵ زەمەنەکان مانای نوێ
ببەخشێت .بەگشتی ،شێرکۆ بێکەس و ﺋەحمەد شاملوو توانیویانە کۆنتێکستی پراگامتی ،دەروونی،
سۆزی و هتد بەکار بهێنن و لە هەمووشیاندا هەمان هێزی مانایی ببەخشنە دەقەکە .ﺋامانجی
سەرەکیی شاملوو ،گەیاندنی مانا و وێنەی جیاوازە .بۆ ﺋەم مەبەستەش لە دەقە شیعرییەکاندا
شێوازێکی نوێی لە پێناو بەستێنێکی زیهنیدا بەکار هێناوە.
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