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 چکیده  کورته
بەو  .ئەم لێکۆڵینەوەیە کارکردنە لە سەر کۆنتێکستی دەقی شیعری

پێیەی کۆنتێکست بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە بە هۆی ڕێکەوتن لە نێوان 

قسەکەر و گوێگردا دەبێتە هۆکار بۆ ئاشکراکردنی مانای وشەکان، یان 

 یا ؛دراوە ژینگەیەکی زمانەوانییە و بە وشە و دەستەواژە و ڕستە دەورە

 ەخود کۆمەڵێک بارە کە دەوری قسەکردنی داوە. لەم سۆنگەشەوە کار ل

کردنی ئەو مانایە دەکات کە دالەکان لەم ڕێڕەوەوە سەر دیاری

 ڕێڕەوی کۆنتێکست دەبێتەوە بە دالێکی ،دەیبەخشن. بە مانایەکی تر

چونکە خودی  ؛سەر دالە ئاساییەکان دروست دەبێتەوە تر کە لە

 دەبێت لە یکۆنتێکست تێکستێکی مانایی دروست دەکات و کاریگەری

ان میکانیزمی دەقەکە، بەو پێیەی ئەو سەر ئەنجامی ماناکان، ی

یە دەکات، کۆنتێکستی زیهنی کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری

سێر لەگەڵ سۆ  ،دواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە، نەک قسەوە. بەمەش

جیاوازە، چونکە لەم ڕوانگەوە الی سۆسێر جارێک ڕەگەزی زمان، جارێک 

نتێکستەی کراونەتە ڕەگەزی قسەکردن ڕۆڵ دەگێڕن. جۆری ئەو کۆ 

دایک  بنەمای ئەم لێکۆڵینەوەیە، ئەو جۆرانەی کۆنتێکسنت کە ڤان

دایکیش ئەوەیە کە  کردوون. هۆکاری هەڵبژاردنی ڤان دیاری

لەسەرکردن. ئەم  پۆلێنبەندییەکەی لەوانی تر فراوانرتە بۆ کار

ەر س هاتووە لە دوو بەش: لە بەشی یەکەمدا کار لەلێکۆڵینەوەیە پێک

ەی سەر چەمک و پێناس و پێناسەی تێکست کراوە، دواتر قسە لە چەمک

ە دواتر باس ل ؛ڕوو کۆنتێکست کراوە و بۆچوونە جیاوازەکان خراونەتە

گرنگی و بایەخی کۆنتێکست کراوە. لە بەشی دووەمدا جۆرەکانی 

کراون، لەگەڵ هێنانەوەی منوونەی کۆنتێکست لە دەقدا دیاری

تێکستەکان، بەپێی ئەو مانایەی کە ی کۆنوهکردنهپێویست و شی

 کۆنتێکستەکە دەیگەیەنێت.

 

متام  شامل بافت .است منت شعریبافت  درباره تحلیلیاين پژوهش  

 عنایم هاآن یوسیله به که است شنونده و گوینده بین اطالعات موجود

 ،واژه در آن که است شناسانهزبان محیطی شود؛ یامی آشکار هاکلمه

 که هاستاز روش ایمجموعه کهاین یا قرار دارد؛ جمله و اصطالح

ا همعنای دال   نقش بافت آشکارسازیرا احاطه کرده است.  وگوگفت

ود که شمیديگري  به دال  خود تبديل منت بافت به عبارت دیگر است؛ 

 ييخود متنی معنابافت  زیرا ؛شودهای عادی ساخته میاز دال  

 اقع؛ در و گذاردیا مکانیزم منت تأثیر میمعناها ي نتيجهسازد و بر می

ه زبان ب که بعدا   بافتي كه متضمن معناي واژه است، بافتي ذهني است

چنین دیدگاهی متفاوت با نظر  .كردنبه صحبتنه  ،شودملحق می

ر ی ديگو مرحلهجنس زبان  وی، يك مرحلهاز دیدگاه زیرا  است. سوسور

 هايي كه به عنوان اساسافتب . كنندكردن نقش ايفا ميصحبتجنس 

 ناهايي هستند كه و اند، آن نوع بافتاين پژوهش در نظر گرفته شده

ست که ا دایک هم این انو انتخاب  تعل. دایک تعیین کرده است

و پژوهش های دیگر برای تحقیق به مراتب از منتوی  بندیطبقه

از دو بخش تشکیل شده است: در  پژوهش حارض تر است.گسرتده

م و مفهو  سپس ،شده استارائه مفهوم و تعریف منت  نخست بخش اول

 یااند. در انتهشده ارائه مختلف هایتعريف بافت، در ادامه نیز دیدگاه

در  .است آمده میان به بافت سخن ارزش و اهمیت اين بخش نيز از

 ای الزم و تحلیلهونهمنبا همراه  ،در منتبافت  لفتخع ما نو ابخش دوم 

 اند.مشخص شدهمنايد، یآن بافت ارائه مها بر اساس معنایی که بافت
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 پێشەکیـ 1

 تێکستچەمک و پێناسەی  -1-1

وشەی تێکست ڕاستەوخۆ لە  .دەهێرنێت دوو وشەی دەق و تێکست بەکار زمانی کوردیدا هەر لە

 وزیاد، یان ساف وکەمزمانی کوردیدا، بە مانای بێ دەقیش لە و وشەی وەرگیراوە« text» وشەی

 ؛شێوەکانی دەق هەمەجۆرن یڕاستیدا پێناسە لە (.623: 9631لۆچ و قەدکراو دێت )هەژار، بێ

(. 999: 9191، )شبلرن «ڕستەکانە هاتنێکی پەیوەستداری لە کداەدوای بە»وانە برینکر دەڵێت  لە

ای سەر بنەم و پەیوەندی لە کۆمەڵێک دۆزی ڕێکخراوە» ۆکیشەوە دەڵێتر هەروەها لە ڕوانگەی ناوە

 دەق وایە پێی هاروج (.909: 9396بیجری، ) «بابەت و ڕستە دروستدەکات یچەقیەتی

واتە ئەو ڕیزبەندییە ؛ (903: 9396، بیجری) «دەقە یپەیوەستدارییەکی بەردەوامی وشەسازی»

هەموو » :هالیدای دەڵێت. دێتو دەق بەرهەم ەکەوە لێکدەدرێتیوشەییەی کە بەهۆی یاسا ڕێزمانی

 (.962: 9119)خەتابی،  «تدەکاڕستەکان، پەیوەندی دروست هاتنێک لە بەدوایەکدا

 یان لە ڕستە دەریبڕێت، هەموو گوزارشتێک کە» ۆکیشەوە بریتییە لەر و ناوە ڕوانگەی ڕوخسار لە

دەقی ئەدەبی  ئەمەشدا ڵلەگە. (613: 9190)ئەلحەناش،  «سەر کۆمەڵێک پەیوەندی وەستابێت

ڕاڤە  و ماناکان و زۆر لێکدانەوە دیاردەیەکی زمانەوانییە و بەپێی بارت بونیادێکی داخراو نییە لە

 هێنانیش،و دوای بەرهەم وسەر بەرهەمهێنەری دەقەو دەکات و ن هەڵدەگرێت و تەنها دەقیش قسە

ۆیە دەق ب؛ بوونی خوێنەری ڕاگەیاندوسەر و لەدایکو لێرەوە مردنی ن .ەکەیان دەپچڕێتیپەیوەندی

کارێک لەگەڵ خوێنەردا دەکات، و  هاتووەخاوەنەکەی ناکات و مادەیەکی بەرهەم گوزارشت لە

ڕاستیدا دەق  لە دەبێت ئەوەش بڵێین .(91: 2000)ئەلسەعدەنی،  و خواستەکان بەپێی حەز

کەدا سینی دەقەو کات و ساتی نو  سەر دەکات، بەاڵم تەنها لەو نو  یو هەست و هتد گوزارشت لە بیر

ە لە هەمان شێوە بریتیی بۆ خوێنەریش بە .سەرو بێت لە نو  سەر، نەک بریتیو و بیرکردنەوەی نو 

وو د چونکە بۆ هەر ؛خواست و توانستی لێکدانەوەی خوێنەر لەو کات و ساتەی خوێندنەوەکەدا

دەقی »ت یاکۆبسن دەڵێ حاڵەتەکە بەپێی گۆڕینی کات و سات و توانستەکان، ئەوانیش دەگۆڕێت.

واتە ؛ یی توانای زماندەبێتەوە، بە ڕەچاوکردن لە دەقەکانی تر جیا ئەدەبی بریتییە لەو دەقەی کە

)خەلیل و  «رێتدەگ خۆ دەقێکە بەها ئێستاتیکی و ئەدەبییەکانی زمان لە کارنامە شیعرییەکاندا لە

)فەزل،  «خۆیدا شتەکانی هەڵگرتووە و لە وتەی زمانییە»خود دەق  یا ؛(96: 2001سەمادی، 

9112 :262). 

 دەربڕاوی وشە ڕێکخستنی بریتییە لە»: وەک ئۆملان دەڵێت ،مانا تەقلیدییەکەی کۆنتێکست بە

کە ڕوون بێت و  دەق ئەوەیە ،بەپێی رشیف الجرجانی. (71: 9111) «و هەڵوێستی لەو ڕێکخستنە

کەشی مانایەک بدات و وتەکەش بەرەو ئەو مانایە بەرێت، کە دەیبەخشێت، یان ئەوەیە کە و ڕو  بە

خود دەق سەرچاوەیەکە  یا؛ (2009)ئەلزوبەیدی،  ناگرێت خۆ مانایەک یان ڕاڤەیەک لە جگە لە

دەرخستنێک، یان دەقێکی دیار، یان دەربڕاوێک دەکات و لەگەڵ ئەوەشدا هەموو  دەاللەت لە

کۆنتێکست لە ڕەخنەی کۆنیشدا ڕەگەزێکی هاوبەشی ». مانایەک دەکات وشەیەک دەاللەت لە

 کەرەستەکانی دەق، بەپەیوەندییەکانی نێوان . (1: 2003)عیسا،  «نێوان ڕەوانبێژی و ڕەخنە بووە
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، هەروەهاش. وی تێکست بوونی هەبووە و ڕۆڵی گێڕاوە لە گەیاندنی مانای جۆراوجۆرو درێژایی مێژ 

 ئەم رشۆڤەیەی خوارەوەمان لە بەردەستدایە و بەو پێیە:

تر  یینێوان دەقی ئەدەبی و ه کۆنتێکست و دەق لەوەدایە کە کۆنتێکست جیاوازی لە یپەیوەندی
 چونکە هەموو دەقێک دەبێت یەکێتی ؛ڕێگەی یەکگرتنەوە دەکات، ئەویش لەلە قسەی ئاسایی 
دەبەستێت  یەکەوە بەشەکان بە کۆنتێکستەی کە و ئەو ناوخۆ نێوان دەقەدا لە و یەکگرتنێکی لە

دەقەکەوە  یڕێگەی کۆنتێکستی دەرەکی ڕێگەی پێکهاتە زمانییەکەوە، یان لە ئیدی لە هەبێت،
 (39: 2099)ئەلغەویل،  .تێب

ەگەڵ ل .«دەق کوڕی کۆنتێکستە» دواتر، لە هەمان سەرچاوەدا ڕووبەڕووی ئەم گوزارەیە دەبینەوە کە

ئەمەش بە هۆی  ؛بە پێچەوانەشەوە دەبێت .دەق کار لە پێگەی کۆمەاڵیەتی دەکات، ئەمەشدا

چونکە کاتێک خوێنەر ڕاڤەی واقیعی  .یان خوێنەرەکەوە پێکردنی بەکارهێنەرەکەی،درک

کۆمەاڵیەتی دەکات، ئەوا پاڵنەرێک بەرەو ئەنجامی دەقەکەی دەبات، لەگەڵ تێگەشنت لە دەق لە 

 ڕێگەی بۆچوونەکانیەوە.

 چەمک و پێناسەی کۆنتێکست -1-2

کۆنتێکست ناوێکی التینییە بە واتای کۆی دەق دێت، کە ڕستە  Petit Larousseبە پێی فەرهەنگی 

« چنین»(. تێكست لە التینیدا بە مانای 277: 9193س، و نن )الر ێیان کۆمەڵێک وشە دەیگەی

ەاڵم دەهێنن. ببۆ نووسین و هەندێكی تر بۆ شیعر یان پەخشان بەكاری کبەكارهێرناوە؛ هەندێ

کە بە ڕەگەزی زمانی دەورە دراوە، لە پێناو  ،ۆی دەقەکۆنتێکست ک»میکرۆ ڕۆبێرت، وتەی بەپێی 

بریتییە لەو ڕێڕەوەی کە ڕێکەوت لە نێوان »هەروەها (. 220: 9192)« تێگەیشتنێکی باشرتدا

یا خود  .(39: 2099)ئەلغویل، « قسەکەر و گوێگردا هەیە و هۆکارە بۆ ئاشکراکردنی مانای وشەکان

شت ، کە بە وشە، یان دەستەواژە، یان ڕستە دەورە دراوە و پبریتییە لە ژینگەیەکی زمانی»کۆنتێکست 

ئەوەشامن لە (. 999: 2009)عیسا، « دەبەستێتبەکۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی، هەڵوێستی ... 

)خەلیل،  «کۆمەڵێک بارە کە دەوری قسەکردنی داوە»بەردەستدایە کە کۆنتێکست یان بەستێن 

دەکەن؛ چونکە ت کە هەندێک دالەکان دیاری دەکا(. کۆنتێکست ئەو مانایە دیاری 92: 2001

جار  هەندێ ،جگە لەمەشبێهەندێکی تریان وەالدەنرێت، یان کۆی دالەکان لە یەک کاتدا. 

 وشەیەک دەتوانێت ڕۆڵی کۆنتێکست ببینێت.

ک دەدەن بە دەکەن و مانایە کۆنتێکست کۆمەڵێک تێکستە، کە یەکەیەکی پێکهاتەیی دروست

ئیدی  ،، کۆنتێکست ژینگەیەکی زمانییە و لە ناو ژینگەیەکی زمانەوانیداداشمەئە لە پاڵدەستەوە. 

ی ئاماژە ەوشەیەک بێت یان ڕستە لە چوارچێوەی ڕەگەزە زمانەوانییە کە، یان نازمانییەکەدا. هالید

کۆنتێکست دەقێکی ترە، یان دەقی هەواڵی دەقە بیرناوەکەیە، وەک پردێک وایە کە »بەوە دەکات 

کۆنتێکست (. »79: 9326)ئەلتەلحی، « وانییە کە بە ژینگە دەرەکییەکەوە دەبەستێتەوەالیەنە زمانە

کۆنتێکست » (.209: 9193)فەتحی، « ژینگەی قسەکەیە، لەگەڵ ئەوەی چواردەوری داوە

چەمکێکە ئاماژە بە کۆمەڵێک هۆکار دەکات و کاریگەریی دەبێت لە سەر ئاڕاستەی دەق، چ لە ڕووی 

: 2009 )حیجازی،« ، ئیدی کۆنتێکستەکە ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی و هتد بێتۆکر ڕوخسار یان ناوە

39.) 
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لە سەرەتادا و بەر لە زانستی زمان، یان زانایانی زمانەوانی، ڕاڤەکارەکان بایەخیان بەکۆنتێکست 

جگە بێکردنەوەی ماناکانیان داناوە. داوە و بە هۆکارێکی گرنگی لێکدانەوەی دەق و یەکالیی

یە. هەر بووە، کە بنچینەکەی زانستی زمانەوانی لە دایک واتاناسییەوەلەمەش،کۆنتێکست لە زانستی 

ۆسێر، سگشتی  ناسییزمان رەەسچەند وانەیەک لو بە باڵوبوونەوەی کتێبی  دا9193ساڵی بۆیە لە 

 دروست یلە الیەک دەنگدانەوەیەکی باشی لە زانستی زمان هەبووە، لە الیەکی تریشەوە جیاوازی

هەڵدا  ەریسزمانی  یکرد لە نێوان ڕێبازی لێکۆڵینەوەی وەسفی و مێژووییدا؛ بەمەش زانستی نوێ

(. ئەم 909: 9039و وەسفی ڕێباز و بونیادی زمانی بە ئامانج و مەبەست دەزانی )ئەلحەناش، 

، یناوکاتو  هاوکاتیزمان و وتن، »کتێبەش لە سەر چەند ڕەگەز و بنچینەیەکی دووانەیی وەک 

 ی تر و دەرەوەیەلەگەڵ پەیوەندیی هەریەکەیان بەو « کۆنتێکستی و ئیحائی، دال و مەدلوول

رد، ک ەشەوە، یەکرتبڕی ئاسۆیی و ئەستوونی دروستەی(. لەم سۆنگ27: 9303پێکهاتووە )ئەلروباع، 

 (.30: 9309لە سەر بنەمای پەیوەندیی کۆنتێکستی و ئیحائی )ئەلحەناش، 

 

 

 

 

پەیوندییەکان و جیاوازییەکانی نێوان ڕەگەزەکانی زمان، لە نێوان دوو بازنەی جیاوازدا »

: 9197)سۆسێر، « دەهێنێت یەکەشیان جۆرێکی دیاریکراوی بەها بەرهەم دەخولێنەوە و هەر

 زەینی دەگونجێت، کە بریتین لە بازنەی پەیوەندیی (. ئەم دوو بازنەش لەگەڵ وێنەی چاالکیی993

کۆنتێکستی و ئیحائی. پەیوەندیی کۆنتێکستی پەیوەندییەکی ئامادەییە لە سەر دوو ڕەگەز یان زیاتر 

؛ بەڵکوو نابێتچەمکی کۆنتێکست لە سەر تاکە وشە جێبەجێ »وایە (. سۆسێر پێی 993وەستاوە )

ئیدی چەندێک درێژ بێت، یان هەمەجۆری وشە و لە سەر کۆمەڵێک وشە و یەکەی تێکەڵ، 

ئەو کۆنتێکستەی کە مانای وشەکە دیاری  هەروەهاش،(. 993)« بەشەکانی ڕستە و ڕستەی تەواوبن

دەکات، کۆنتێکستی زیهنییە؛ دواتر پەیوەست دەبێت بە زمانەوە، نەک قسەوە. بەمەش لەگەڵ 

 جارێک ڕەگەزی قسەکردنە. سۆسێر جیاوازە؛ چونکە الی سۆسێر جارێک ڕەگەزی زمان،

بەاڵم پەیوەندیی ئیحائی لە نێوان ژمارەیەک ڕەگەزدا، کە بە شێوەیەکی نائامادە )غیابی( کۆ 

نییە، جگە لە بیردا نەبێت کە لە ناو زنجیرەیەکی خەیاڵیدا کە بە زۆر ئامادە کراوە  لە ئارادادەبێتەوە، 

ک دابڕاو نییە، بەڵکوو لە زیهندا تۆمار کراوە، هەموو وشەیە»(. 993و دەرفەتەکەی لە یادەوەری دایە )

(. واتە، ئەوەی تۆمار کراوە لە زیهندا 69: 2093)بورکاوی، « لەگەڵ هەموو حاڵەتەکانی کۆنتێکست

باڵو کراوەتەوە، بوهلر  دا9163لە ساڵی  که تیۆریی زمانقسە نییە، بەڵکوو زمانە. لە کتێبی 

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

Syntagmatic 

Associative  

 

Relations 



 222  1999 بهار و تابستان، 9 پیاپی، 1 ش.، 6 س.                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 

ی بە پێی ئەم تیۆرییەش هێام دەکات، لێرەوە تیۆرییەکەی بە تیۆریی هۆکار، یان ئیرادە نارسا.

 زمانەوانی یەکێک لەم کارنامانەی هەیە:

 کردن سەبارەت بە قسەکەر؛کارنامەی گوزارشت -9

 کارنامەی وەاڵمدانەوە سەبارەت بەگوێگر؛ -2

 دەکات.کردنەوە سەبارەت بە بەشێک گوزارشتی لێ  کارنامەی ڕوون -6

او ئەم کردووە. لە نبەدەر لەمەش، یاکۆبسن لە هێڵکارییەکی تایبەتدا ئەم کارنامانەی دیاری 

کارنامانەشدا کۆنتێکست گرنگی و بایەخی خۆی هەیە. بۆیە کۆنتێکست بە هەمان شێوە، کارنامەی 

 زمانییە و زمان ئەدای دەکات.

 

 

 

 

 

 

کۆنتێکست دەبێتە کارنامەیەکی سەرچاوەیی بۆ بیسەر و سەرچاوەیەکی گوزارشتی بۆ نێرەر 

دەکاتەوە و مەبەستەکەی چونکە کۆی پەیامەکە لەم کۆنتێکستەدا جێ  ،(911: 9323)زەیفوڵاڵ، 

 دەگەیەنێت، یان هۆکارە بۆ تێگەیاندنی ئاشکرا و نائاشکرای بەرامبەر.

دا وشەی سەربەخۆ و کۆمەاڵیەتی، هەوڵی مرۆڤناسیی(، زانای 9132-9999مالینۆفسکی )

وەی وشەکان لەگەڵ ئە .ڕستەی دابڕاو لە یەکێک لە زمانە سەرەتاییەکان وەربگێڕێت بۆ ئینگلیزی

ەوە، بۆیە مانایی دەمێنێتکۆنتێکستدا بە هەمان شێواز وەک یەکبەستێن و  مانایان هەیە، بەاڵم لە 

نی زیندو بوونی نابێت، ئەگەر مامەڵە لەگەڵ ئەم زمانە مردووانەدا بکات، چونکە لە کۆنتێکستی زما

ەوە و لە وتە و هەڵوێست پەیوەسنت بە یەک»دادەماڵێت. مالینۆفسکی لەبارەی کۆنتێکستەوە دەڵێت 

شتنی یهەڵناگرێ، لە پێناو تێگە یەکرتی دانابڕێن، کۆنتێکستیش هەڵوێستێکە دەستی لێ

تی و ئاس فەرهەنگ(. کۆنتێکست پەیوەست دەبێت بە ژینگە و 22: 9119)عیزەت، « بڕاوەکاندەر 

بەر وایە کۆنتێکست هەڵوێستە و ئاڕاستەیەکی پراگامتییە و دەورو پێی  ت. فیر ەوەڕۆشنبیری و رسوشت

دەکات، ی باس تڕۆڵی هەیە لە سەر مانای کۆنتێکستی. ئەم کۆنتێکستی هەڵوێستەی کە فیر 

ڕێکخستنی وشەکان و جۆرێک لە پەیوەندیی ناڕێزمانی لە نێوان وشەکانی ڕستەدا »لە بریتییە 

دەکات؛ بەم پێیەش ڕێکخسنت بریتییە لە پەیوەندیی لەخۆوەی وشەی زمانێک لەگەڵ  دروست

 (.13: 9302)عومەر، « وشەکانی تردا

ی -تیر فتیۆریی کۆنتێکست بەردی بنچینەی قوتابخانەی زمانەوانیی کۆمەاڵیەتییە، کە 

ەی لەندەن بە پەیڕەوی کۆنتێکستی نارسا، کە تێیدا جەختی لە سەر نبەریتانی داینا و قوتابخا

 نێرەر

 کۆنتێکست

 سەرچاوە

 وەرگر

 بابەت

 زمان

 پەیام
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. بۆیە لە سەر بنەمای ئەم بنچینەیە، ئەگەر تیۆریی (13)کارنامەی کۆمەاڵیەتیی زمان دەکردەوە 

اتە و بکرێت، ئەوا بنچینەی سەرەکیی زانستی مانایە؛ کۆنتێکست بە زانستی )حکمە( جێبەجێ 

ات )براکێک، دەک کۆمەڵێک سیامی تێگەیشتنە و بە پێی بونیاتی تایبەتی مانا، نیشانە دروست

 (. بەم شێوازە:36: 9113

مەبەست لە قسەکردن، نووسین: هەر کەسێک مەبەستی قسەکەر، یان نووسەری زانی، ئەوا  -9

 دەتوانێت دوای خواست و ماناکەی بکەوێت.

 

 

 

 

 

زانینی حاڵی قسەکەر: هەر کەسێک قسەکەری ناسی، بە ئاسانی دەتوانێت لە پەیامەکەشی  -2

 بگات.

 گەیاندن.امبەر بزانیت، لە پێناو زانینی حاڵی گوێگر: دەبێت زمانی بەر  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرنگی و پێگەی کۆنتێکست  -1-9

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 

 ڕوانگەی ماناوە لە

 بوونپەیوەست لەخۆگر وەک خۆی                 

 ڕاستی خوازەیی

 ڕوونە ئاڵۆزە

 بیسەرەوەو  لەڕوانگەی قسەکەر

ئەوەی قسەکەر مەبەستێتی 

 ئاماژەیەکی ڕاستەقینەیە

 ئەوەی گوێگر دەیبیستێت
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و سەردەمە جیاوازەکان. سەبارەت بە بایەخ و گرنگیی کۆنتێکست و بەهاکەی، سۆسێر دەڵێت 

بخرێتە کۆنتێکستێکەوە، بەها وەرناگرێت، مەگەر بە هۆی ئەوەی لەگەڵ ڕابردوودا، یان  ئەگەر وشە»

(. وشەکان لە ڕێگەی وشەکانی تر و 993: 9197)« دووکیان یەکدەگرێت ، یان لە هەرداهاتوولە 

بایەخیان دەردەکەوێت. جورج بە پێی کات و سەردەمەکان و لە ناو ڕێرەوی کۆنتێکستدا ڕۆڵ و 

 و تەنراوە یان بەستێن وایە کۆنتێکستس باسی لە گرنگیی کۆنتێکست کردووە و پێی ڤیندر 

کردنی کەرەوە و دیاریچەندمانایی یان کارنامەیی ناهێڵێت؛ بەو پێیەی دەبێتە هۆکاری یەکالیی

انایەیە ، تەنها ئەو موشەیەکە لە یەککاتدا چەند مانایەکی هەیە، بەاڵم ئەوەی گرنگە»مانا و دەڵێت 

ئەوەی لە هەموو حاڵەتەکاندا بەهای وشە »(. هەروەها دەڵێت 269« )کۆنتێکستەکە مەبەستیەتی کە

دەکات کۆنتێکستە؛ چونکە وشە چەندین جار و لە باری جیاوازدا بەکاردێت و مانای کاتی دیاری 

دەبەخشێت، بەاڵم ئەوە کۆنتێکستە بەهایەکی بە سەردا دەسەپێنێت، سەرەڕای ئەو مانا هەمووجۆر 

وشە ڕزگار دەکات لە ماناکانی ڕابردوو، کە لە یادەوەریدا بەستێن و جیاوازانەی کە دەیگەیەنێت. 

(. هەروەها 993: 9197)سۆسێر، « کەڵەکە بوون؛ هەروەها بەهای ئێستایی بۆ دەستەبەر دەکات

 «هەموو وشەیەک لە کاتی بەکارهێنانیدا بە بەها کاتییەکەی دەوڵەمەند دەکرێت»دەڵێت 

 (.269: 9197س، )ڤیندری

کە هێرناوێکی تایبەت نییە، بەڵکوو بەشێکە لە کارلێدایک بەکارهێنانی زمان بەدەست الی ڤان

چونکە لە کاتی بەکارهێنانیدا کار لە سەر زمان دەکرێت؛ بۆیە گرنگیی بە  ،کۆمەاڵیەتییەکە

کۆنتێکست داوە. بەگشتی، کۆنتێکست ڕۆڵ و پێگەی لە سەر مانا و گەیاندنی مەبەست بەرامبەر 

 هەیە، لە وانە:

کردنی مانای مەبەستداری وشە لە ڕستەیەکدا، چونکە لە دەرەوەی کۆنتێکستدا مانای دیاری -9

 نییە؛

 ، لە بنچینەدا بۆ کۆنتێکست بەکارهاتووە؛«بۆ هەموو پلە و پێگەیەک وتەیەک هەیە»وتراوە  -2

 کردنی ماناکان و بەهای وشەکان؛بە وردی دیاری -6

 کۆنتێکست بەردی بناغەی زانستی مانایە؛ -3

 کردن بە گرنگیی کەرەستەکان لە ڕستەدا.کردنی ڕۆڵ و ماناکان و هەستدابەش -7

 کۆنتێکست لە دەقی شیعریدا جۆرەکانی -2

انی دێت. جۆرەکبەرهەماستە و جۆری لێر چەند ئا ، بەستێن یاخو تەنراوەبەگشتی کۆنتێکست

 ( بریتین لە:221: 2000کۆنتێکست الی ڤان دایک )

 کۆنتێکستی پراگامتیکی -2-1

استییەکانە، ڕ بە پێی ئەم جۆرە کۆنتێکستە، سەرکەوتنی کار و مەبەست، تاکە پێوەری خستنەڕووی 

کە. دێت، مانایەکە لە ڕاستی و مەبەستەوە نزی بۆیە ئەو مانایەی کە لە ڕێگەی کۆنتێکستەوە بەرهەم

وایە پێویستە لە ڕوانگەی کارنامەکانییەوە کار لە سەر زمان بکەین، بۆیە ئەم جۆرە دایک پێی  ڤان

ەیی، کە ەک لە کرداری قسگرنگە بۆ لێکدانەوەی دەق وەک کردارێکی قسەیی، یان زنجیر  بەستێنە

یگەیەنێت. دێت کە دەماناکان لەو ژینگە کۆنتێکستەوە بەرهەم بۆیەشهەڵدەستێت. کەسێک پێی
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واتە، ئەو فەزا و بارەی کە کۆنتێکستەکە بەرهەمی دەهێنیت، مانای خۆی هەیە و کاریگەری لە سەر 

 :ێرکۆ دەڵێبۆ منوونە ش لێکدانەوەی دەقەکە دەبێت.

 اش!ــــــانیت بــــــــــــبەی

 ەـــــــاوم بولبولـــــن نــــم

 ەمــی ئەم باخچەیــــخەڵک

 ووەـپەیدابان لێـــی تووڕەمـەوانێکــە باخــدەمێک

 ێــــــــەلـە مــــە دارێ، نــــێ، نــــــــوڵـە گـــــن

 ووە وـــــاتــــــــۆن هــــوون چـــــــا بـــــاگـــئبێ

 بە باخەوانکێ کردوویەتی 

 ۆیـــــــە خـــــە لــــگـبێج

 اییــۆبـــەخـەوانی لــــباخ

 ــــــــوێنمـــۆم بخـــــی خــــە دڵـــــێ بـــــاهێڵـن

 اریــی الســە و گۆرانییەکــئەڵێ تۆ فڕینت شووم

 ریــئەڵێ تۆ بەقەد ڕیقنەیەک ڕێزی نیشتیامن ناگ

(2099 :97) 

دەڵێت کە چەند حزب یان کەسێک خۆیان شاعیر لە ڕێگەی چەند ئاماژەیەکەوە ئەوەمان پێ 

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 

پێناو مانەوەیان، بیانووی جیاواز و پاساوی جیاواز بۆ تاوانبارکردنی بەرامبەر دەهێننەوە؛ لە پێناو  لە

مانەوەی وەک هاوواڵتییەکی ژێر ڕکێفی فەرمان، هەر هەڵوێست و کارێک جیاواز و پێچەوانەبێت، 

 لەگەڵ حەزەکانیان بە تاوانی جیاواز تاوانباری دەکەن. هەروەها دەڵێت:

 لێیەمن گوێم 

 ێ وـلێرە خاک نرکەنرکێتی و ئەناڵێن

 وەــــــدزیێــــان لــــدەیـــــەوەنـئ

 ەرەوەــسەم ــل

 یــدڕاڵــــەری فیـــا ئەوســەتــــه

 ەی کوناودەرە ...ــەموو جەستــــه

(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 

لە پێناو  ودەڵێت کەسێکی نیشتیامنپەروەر و دڵسۆز لەم واڵتەدا نییە و ئەوەی هەیە بەرژەوەندخوازە 

ە مەبەستی مانایەکی تر، کیان کۆنتێکست  بەستێن ادەن نیشتیامن بکەنە قوربانی. خۆیاندا ئام
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شاعیرە، بە خوێنەر دەبەخشێت؛ بەوەی کاراکتەرە سیاسی و نیشتیامنییەکان بوونەتە دزی مۆدێرن. 

 یا خود دەڵێ:

 اشــان بــــەم کاتەتـــئ

 من جوانوویەکی بێکارم

 ـــەرکووکمـــی کـخەڵک

 وو بۆری و چااڵنەـوڕی ئەو هەمـوڕی نەوت و گازم و کـک

 ەنــانەیانبینم ئەو باوکــەوتیش نــەڕێکـەوەی بـبەاڵم ئ

 ەوەــــەسووڕێمــش ئــەردەوامیـــەوەی بــــەر ئـــەبــل

 ـــمر نیشتیامن ئەبیینـی دی زیاتـوو کەسێکــە هەمــل

 ارـــــــــــەاڵم دواجــــب

 وون وــبە با چ ـــامنــــوڕژنەکــــو ک ـــهوو حیلــــهەم

 وون وــەسان بــەرگــگ ـــامنــــۆڵەکـــوو سمکــــهەم

 وو!ـــبنە ــوێی لێمــــرۆزە گــــە پیـانــــەم نیشتیمـــئ

(61) 

ەوت دەڵیت کە دانیشتووانی کەرکووک لە سەر ن ئەم کۆپلەیە ئەوەمان پێ و تەنراوەی کۆنتێکست

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 

سوود بوو. چەندێک هاواریان کرد لە بەرامبەر ئەم زوڵمە ێبنەمای ئەم سامانە هەڵچنێت، بەاڵم ب

سودی نەبوو؛ چونکە ئەو کەسانەی کە لە بەرگی نیشتیامندا خۆیان دەردەخەن، جگە لە 

بە ئاشکرا دەڵێت دزی لە بەرگی  ن هیچی تریان نەدەبیست و نەدەدی.بەرژەوەندیی خۆیا

 ێرکووک و بە درێژایی مێژوو زوڵمیان لنیشتیامنپەروەر، دەستی خستۆتە قوڕگی هاوواڵتیانی کە

کراوە. هەر بۆیە، مەگەر لە میدیاوە ئەمانە ببینین؛ چونکە خۆیان دەزانن چیان کردووە و چیان 

کردووە؛ بۆیە ناتوانن لەگەڵ خەڵکیدا بژین. کۆنتێکستی شاملوو دنیابینییەکی ترە؛ وەک  پێشکەش

 دەڵێت:

 تــــــــــسـنیدر 

 تــــــــــسـنیراه 

 تــــــنیسب ـــش

 تــــــاه نیســــم

 ه روز وــــــــــــــن

 ه آفتابـــــــــــــن

 انــرون زمـا بیــم

 ــــایمادهــــستـای

 ای تلخیبا دشنه
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 انـــهایمدر گرده

 چ کســـــــــــهی

 چ کســـــا هیـــب

 دــگویسخن منی

 اموشیـــه خــــک

 انــزاران زبــبه ه

 ن استــــدر سخ

(1924 :311) 

بە پێی ئەم دەقە، شاعیر دەیەوێت پراكتیکی ئەو حاڵەتانەی مرۆڤ بكات، كە لە ناخیاندا 

مرۆڤەكان بەرجەستە بكات، كە ئێمە لە دەرەوەی زەمەن ژیان  بەرزەخودیگرتووە و دیوی هەڵیان

كار  کكاتێ ؛دەكەین و ڕواڵەمتان لە ناخامن جیاوازە و كەس هاوكاری ڕاستەقینەی ئەویدی نییە

دەگاتە خاڵی بنبەست كەس ئاوڕ لە كەس ناداتەوە؛ ئەو كاتەش كە بێدەنگ دەبیت، هەزاران كەس 

 قسەیان هەبێت بۆ گوتن. هەیە بۆ ئەوەی لە پشتەوە بوەسنت و

 ویشـــان خـدر مردگ

 ـــــــبندیمر میــــنظ

 ایدهــــرح خنـــبا ط

 ــکشیمود را انتظار میــو نوبت خ

 ایدهــــچ خنـبی هی

(311) 

كۆنتێكستی ئەم بەشە ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە ئەو كۆمەڵگەیەی تێیدا دەژین، جیاوازە بەستێن یان 

ەندەی هیچ خۆشییەك و ئەو  ژیان و زیندەگییان لە چاوەڕوانیدا بە سەر دەبات بە بێ و بەشێكی زۆری

بەبیر و باوەڕی ڕابردوو و یادەوەری مردووەكانی دەژی، نیوئەوەندە بە فكری ئایندە نییە و بۆ داهاتوو 

 ناڕوانێت و ئومێد بە ژیان و داهاتوو هەڵناچنێت.

 کۆنتێکستی تێگەیشتنی -2-2

بە تێگەشتنی دەق دەبەستێت، بەو پێیەی خوێنەر دەبێت وشە و ڕستەکان بە ئاسانی ئەم جۆڕە پشت 

ی پشتەوەی کە وا دەکات لێکدانەوەکە پشت بە زانیاری، تێگەیشتبێت؛ واتە کۆنتێکستی تێگەشتنی

دەق ببەستێت، لە ڕێگەی بونیادی ڕووکەشی دەقەکەوە. ئەمەش پشت بە باکگراوندی زانیاری و 

 ەبەستێت؛ چونکە هاوکاریی دەکات لە تێگەیشتنیدا. وەک شێرکۆ دەڵێت:مەعریفی کەسەکە د

 ـــوومـــۆم ڕۆژ بــــن خـم

 بەاڵم پڕیان کردم لە شەو

 ـــوومـــز بــەی نێرگـۆم گۆمیلکــــن خـم

 ەاڵشوپردم لە پیرێتی و پووشـــپڕیان ک
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 ـــدەمـــە و ئاینــــتـۆم ئێســــۆ خـــن بـم

 ـــمێژوویەکی کۆنیان کردمکەچی سواری 

 

 یـانێک و شمشێرێکــقەڵغ

 ـــە دەستمـان دایـژەنگاویی

 ەاڵیـەرەو قـەوە بـــبردیامن

 ردوومـــی ڕابـــانـارەکـــتام

(29) 

شاعیر دەیەوێت بڵێت من لە ژیانێکدا دەژیام، بڕوام بە خودی ژیان هەبوو، هەر بۆیە هیوا و 

کردم ژیان بە جەهەنەمێک بزانم. جگە لەمەش، شاعیر بارودۆخە وای لێئومێدم هەبوو؛ بەاڵم ئەم 

لەگەڵ ئەوەی پڕە لە هیوا و ئومێد و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە، لە ڕێگەی گۆڕانی بەردەوامەوە جیاوازتر 

ردنی، کلە ڕابردوو بژی، کەمێ درک بەوە دەکات، لە ئەنجامی کارلەسەرکردن و هاندان و ڕابەرایەتی

کۆی ژیان لە ئاسۆ و هیواوە گۆڕاوە بۆ  بۆ .ن و ڕوانینەکانیان پێچەوانەتر کردووەتەوەتەواوی ژیا

جگە لەمەش، ژیانی بە پێی قۆناغەکان گۆڕاوە و دەبێت هەمووان ژیانێکی بێهیوایی و نائومێدی. بێ

لە  و حەز و خواست بژین. بەهۆی ئەو هەنگاوە هەاڵنەی کە لەو ماوەیەی ڕابردوودا ناویانەدابڕاو، بێ

پێناو شاردنەوەی ئەم شکستانە، هاوواڵتی ناچار دەکەن بەم شێوازە بژین. ئەو بەڵێنانەی کە دراون، 

ە بۆیە ئەم دووانە لێکدژە وای ل .ئەو خەباتەی کە کرا، پێچەوانەی ئەو دەرئەنجامەن کە ئێستا هەن

 ا دەڵێت:ن. هەروەههیوابێت و ژیانی لێ ببێت بە تاریکستاشاعیر کردووە بەتەواوی ڕەشبین و بێ

 ە ڕاوەستاومــادەی سەهۆڵەکــلە سەر ج

 سیدیە تازەکەی نیشتیامن بەدەستمەوە و

 ە پێم ئەڵێ:ـە چرپـەک بــبای

 کە نیشتیامن ئیشی پێت بوو

 ۆ التـــــــت بـــۆی دێـــــخ

 و رێتـهەر ئەو کاتەیش زەردەخەنە ئەیگ

 دێتە پێشێ و ماچت ئەکات!

 اـپێت نەموەختێ کە ئیشی 

 ئەگەر خوداش لە بەینابێ و

 ێــــــــــــــار بــــــــــاکـتک

 !ۆ التـــــــبەت ـــــــــــایـن

(36) 

ناسین و بەڕێوەی دەبەن. ئەو کەسانەش کە نۆزدە ساڵە نیشتیامن بریتییە لە وانەی دەیان

او هەیە، دێنە الیان و لە پێنئەزمونییان هەیە، تەنها ئەو کاتەی کە پێویستیان بە هاوواڵتیان 

دەهێنن؛ ئیدی لەو کاتانە زیاتر هیچ هاوواڵتییەک ناتوانێ  بەرژەوەندیی خۆیان بەکاریان
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بینێت؛ باکیان بە هاوواڵتیان نامێنێ. دەیەوێت بڵێت سیاسییەکان و دەسەاڵتدارەکانی ئەم بیان

نیشتیامندا  وەندخوازن و لە بەرگینیشتیامنە، نە سیاسین، نە نەتەوەیی و نیشتیامنی؛ بەڵکوو بەرژە

مرۆڤەکان بەکار دەهێنن. ئەمەش ڕوانینێکی نێگەتیڤی شێرکۆیە، هەم بۆ کاراکتەرەکانی شاخ، هەم 

 بۆ هاوواڵتی؛ بۆیە دەڵێت:

 انـــمـاوی نیشتیــــەدا دەموچـــە ئێستـل

 ە دەموچاوی پەنجەرەیەکی چڵکن ئەچێـل

 ێ وـــــــرا بــــــداخ ـــــەردەوامــە بـــــــک

 ێ!ـــۆن و ساڵی جارێک پێنەکەنــرژ و مـگ

(31) 

هەیە و لە ڕوانگەی ئەو بارودۆخە سیاسی و  واتاییئەحمەد شاملوو دەیان دەقی جۆراوجۆری 

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 

بە ژیانی كۆمەاڵیەتیی ئاشتیانەی خەڵكەوە هەیە و ئەو دەقانەی كە ڕاستەوخۆ پەیوەندییان 

خەمەكانیان وەالبنێن و ڕوو بكەنە ئاشتی و، خەندە بۆ  خەڵکویستوویەتی لە ڕێی شیعرەكانییەوە 

 خۆی دەڵێت: کژیانیان بچڕن. وە

 ا آنـام

 ان واپسنيــكه در برابر فرم

 دــــــايــگشيـد مــــنـلبخ

 اـــتنه

 ی باشددــــنـتواند لبخمي

 شـــتر آــــــــــــــــرابـدر ب

(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 

دەتوانێت بەر بەم تەنگ و بارودۆخەی مرۆڤەكان بگرێت، تەنها بزەی سەر لێوەكانە و دڵخۆشی  ئەوەی

و گەشبینییە؛ دواجار گەشبینی هۆكاری یەكەمی كۆتاییە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەكانی تەحەدییەكانی 

ە لڕۆژگار. شاعیر بە پێی تێگەیشتنی خۆی ڕاستەخۆ ئاماژەی بەم بابەتە نەكردووە؛ بەڵكوو هاتووە 

ی، كردووە، كە دواجار خەندە دەبێتە نیشانەی ئاشتڕێی خواستنی بابەتێكەوە بابەتێكی ئاماژە پێ 

 البەری خەمەكانە و لێبوردەیی بە دوای خۆیدا دەهێنێت.
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 9ناسیی کۆمەاڵیەتیدەروونکۆنتێکستی  -2-9
ێکەوت لە کاریگەری و ج ەوەیناسیی کۆمەاڵیەتیدەروونکە لە ڕێگەی تەنراوە و بەستێنەیە  ئەو جۆرە

 کواتە، مەبەست لە کاریگەریی دەقە بە سەر خوێنەرەکەیەوە، چ تا .دەهێڵێتسەر خوێنەر بەجێ 

بۆیە بایەخ بە هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکان دەدرێن، چونکە هۆکارن بۆ تێگەشنت لە  .بێت یان کۆمەڵ

 ینی تاکەکەس، یان لە بیر ومادام زمان کەرەسەی گوزارشتە و لە بیری زە»دەق. بە مانایەکی تر، 

لەم (. 992: 2099)ئەلغەویل، « کەسێکی دی جیاوازە هەستەکانەوەیە، کە وایە لە کەسێکەوە بۆ

مانای دەروونی بەجیاوازیی »جۆرەدا جیاوازی لە نێوان مانای دەروونی و مانای لۆژیکی دەکات؛ بۆیە 

ئەو کۆنتێکستە پێی (. 992)« ز دەبێتکەسەکان دەگۆڕێت، بەاڵم مانا لۆژیکیەکە بە بابەتێکی جیاوا

وایە تێگەشتنی مانای وشەکان، مادام لە شوێن و بیر و توانای جیاوازەوە سەرچاوە دەگرێت. جیاوازی 

شنت و یلەبەر ئەوەی شتەکان لە بیرەکاندا و لە سەر بنەمای تێگە ،لە لێکدانەوەکانیشدا دەبێت

 ەستهێرناوی شتە بیرناوەکانن لە بیردا، هەمووواتاکان وێنەی د»ئاستی مەعریفی لێکدەدرێتەوە. 

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 

. کە واتە، ماناکان بە پێی دەنگدانەوە (993: 9193)قرتاجی، « گۆڕین و جیاوازی ماناکان دەکات

الی خوێنەر یان کۆمەڵ، دەگۆڕێت، پاشان میکانزمی ئاڕاستەکردنی بۆ گوێگر، دواتر میکانیزمی 

وەرگرتنەوەی الی گوێگر، هەموو ئەمانەش کاریگەری و بەهێزیی کۆنتێکستەکە دەردەخات. کە واتە، 

ان ڕەنگدانەوە لە الی تاک، ی ییەوەسیی کۆمەاڵیەتنادەروونمەبەست لەو مانایەیە کە لە ڕێگەی 

 دەهێڵێت. وەک دەڵێت:بەجێ  اکۆمەڵگ

 ەوەــانـــــــدیس

 رێ وــوو پێــێ و وەکـوو دوێنـوەک

 رارــــار و پێـــــپ

 ە وــــــری سواومـــــی تــــڕۆژێک

 ەوەــانـــــــدیس

 هەم خۆم و سوغرەکێشی خۆمم و

 وازـ... بێ بێواز و

 ەوەــــــــە بێزاریمــــان بــــــپاڵن

 ە وــــەردەوامــب

 رە وــــــــــــەســــەوعــــــــــدەم

 انــاوی نیشتیمـــڕوچــون چــچ

 ەـەڕەک مۆنــرژە و ... گـــەوا گـه

  (9) 

 

                                                           
.psychologique-le context socio 1 
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 یا خود دەڵێت:

 اەدـــــــرەی ئێستـــــڕۆژمێ ـــــــەمـل

 سەعات لە ڕۆژ

 مانگهەفتە لە 

 ووە!ــاڵ وەڕەس بــە ســانگیش لــم

 داــــاو خۆمـە نــدا، لــــە خۆمــمن ل

 زارە وــــبێ ــــــە دەنگمــل ــــــڕەنگم

 !زارەــــبێ ـــــــمـۆنـە بــل ـــــــدەنگم

 ەداـــــەی ئێمــــــەم کۆاڵنــەر لـــه

 ۆی وـــوارچێوەی خـــە چــا لـــدەرگ

 ۆی وـــخەرەی ــە پەنجــلە ــــشووش

 ۆاڵن وــــە کــۆاڵن لــــەی کـــــسیل

 زارەــــوار بێــــــــــــە دیــۆاڵن لــــک

 ئەنێ اوـتاقەتیی لەتەکامیە و هەنگبێ

 اوڕێـــــان هـــان یـــان سێبەرمــــی

(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 

 دەربخات،کە بریتییە لە دەروونێکی تەواو و بێزار لە ڕابردوو؛ بە اکۆمەڵگ ییناسیی کۆمەاڵیەتدەروون

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 

 ش هەرێمی کوردستان. هەر بۆیە دەڵێ:لە سەر شار و دواتری

 داــاو منـلە ن

 ەوەــــــدە چڕبۆتــــزاری هێنـــــبێ

 و ـــەاڵمنـــبێش ـــمـئەبین ـــۆمــــخ

 و ـــم«اکـــزم»او ــــی نــــدەڕاڵێک

 ـــە المــــــاتــاو ناگــــی هەتــــتاڵ

 ایــاشـەر تەمـــا هـــهـن بە تەنــم

 ە وـــــزانـایـەرشی پــــپەرت و ــــپ

 وردە وــە پەژمـــی پەنجـدوو دەست

 یـوەڕەس ەشـــە لــی لـــدوو قاچ

 ارەیــسەر شەقامی ئێوارانێکی دووب

 ەویــهەتا ش
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 ە وـــهەی ـــەکەمــادەی سەهۆڵــج

 هیچی تر نا!

(99) 

ستەی دەست بە بێ گوێدانە جەدەیەوێت ئەوە بڵیت بێزارییەکەی لە ئەنجامی فەرمانڕەوایی دوو 

ماندوو و پەژموردە، کە دەرئەنجامەکەی نادادیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و هتدە؛ هەموو ئەمانەش 

کردووە تەواوی کارەکان سست بکات و کاریگەری لە سەر دەروون و وەڕەس وایدوو قاچی لەلەش

 ڕەنگدانەکان بکات. یا خود دەڵێت:

 و ەلەم نەخشەیەدا بێزاریی زەلکاوێک

 ەڕەتـــدین کـوو ڕۆژێ چەنـهەم

 ەن!ـــا نوقم ئەکـانی تیــسەرم

 !ـــوو ڕۆژێ من ئەپرسمـهەم

 ؟!ـــی ئەچمـــــلەچ

 ەی خۆڵـتەنەک

(96) 

 کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی -2-2

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 

نەدا یڕێگەی کۆنتێکست و بە هۆی پەیوەندیی کارلێکییەوە هەڵدەهێنجرێن. بەدەر لەمەش، لە بنچ

زمان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییە؛ بۆیە بەردەوام چاالکیی زمانی لەگەڵ چاالکیی کۆمەاڵیەتی »

کی دەهێنێت و کۆمەڵگە چوارچێوەیەهاوسەنگە؛ بۆیە بەردەوام پەیوەستە بەو کۆمەڵگەیەی بەکاری 

هەر بۆیە،کۆنتێکستی کۆمەاڵیەتی هەموو ئەو (. 96: 2000)ئوشان، « زمانی دروست دەکات

 ێکهاتانە دەگرێتەوە، کە کۆمەڵگەی لە خۆ گرتوون. وەک دەڵێت:پ

 ـــەرامنـمن کام

 ەـیەکەم درۆی نوورساوی بەرجەست

 ەوەـــە خۆمــــب

 ەوەـــاوەکەمـــن

 اویــگ نـەر وەک ئەوەی دڕدۆنــــه

 ێ وـــا بــــدڵنی

 انــــــاوی دارستــــــیش نڕــــــاقـق

(1) 

دەڵێت ناوەکان لە سەر بنەما حەزەکان دەنێرێت، نەک تایبەمتەندی دا ئەوەمان پێ بەستێنەلەم 

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 

استەوخۆ پەیوەندی بە الیەنی کۆمەاڵیەتییەوە هەیە و کاریگەری و پێوەرە هەنگاوەش ڕ 

کۆمەاڵیەتییەکان، لە سەر بنەمای حەز و خواست و کاریگەری و هتد بڕیاری لە سەر دەدەن. بە 

ێدی و بە ئوممانایەکی تر، لە خودی کۆنتێکستەکانەوە دەگەینە ئەوەی ژیانی شاعیر پڕە لە بێ

بەر بەو هیوا و خواستەی کە هەیبووە و گەیشتووەتە ئەو یەقینەی کە هەموو تەواوی ڕەشبینە بەرام

 بنەما هیچی تر نەبوون. هەروەها دەڵێت:هەوڵ و بەڵێنەکان، جگە لە درۆیەکی بێ

 اشــئەم کاتەت ب

 من ناوم عەدالەتە

 وا وــی خـەر زەمین چاوێکــە ســـل

 ــــــوامـــــــــــــی خــــــــدەستێک

 ەـەم نیشتیامنـئەوەتەی هاتومەتە ئ

 ەس نامبینێ وـکەس نامناسێ و ک

 ــــــێ منمــــاوی نەبــــەوەی نــــئ

 ــــــهامـرە تەنـــــــــــــن لێــــــــم

(69) 

لە کۆنتێکستی ئەم کۆپلەوە بەئاشکرا شاعیر باس لە نەبوونی دادپەروەری نێوان تاکەکان و دواتر 

هاوواڵتی دەکات. لەمەش خراپرت، شۆڕش و ڕاپەڕین کرا بۆ ئەوەی نادادی و  دەسەاڵت و حزب و

ڕژێمی بەعس لە ناو بچێ؛ نۆزدە ساڵە شۆڕش و ڕاپەڕین کراوە، تا وەکوو ئێستاش کەس هەستی بە 

یەیە کردنی ئەم حزبایەتیبوونی دادپەروەری نەکردووە؛ ئەمەش دەرئەنجامی ئەو سیستم و پەیڕەوی

یە. بۆیە کاتێک خەڵک لەبەر نەبوونی دادپەروەری شۆڕشی کرد، ئەمەش جۆرێک کە لە هەرێمدا هە

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، 

جگە لە درۆیەکی گەورە هیچی تر نییە. هەروەها بێریان پێ نەکرێت، ئیدی دادپەروەری بەاڵم کە کا

 دەڵێت:

 بۆ ئەوەی بەڕاستی ببی بە نیشتیامن

 وارـئەبێ لە سەر و ملتەوە بۆ بەرەو خ

 ەوە!ــوەشێنیتـۆت هەڵــــۆت، خـــخ

 کات وا دابـر لە ناوتـی تـئەبێ بارانێک

 ا وـەڵکــــها ــــرت تیــــی تـــەکـبای

 ازاو ــــــری جیـــی تــــووتانێکــــــس

 !اــــــــــــی چــــەسـا بە قەفـــــبتک

(911) 
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بۆ ئەوەی وەک ڕابردوو ئەو ئامانجەی کاری بۆکردووە، ببێتەوە نیشتیامن، دەبێت سەرلەنوێ 

بنێ و سەرلەنوێ خۆی لە سەر خواستی بخاتەوە و تەواوی ئەو نادادییەی هەیەتی وەالی  خۆی ڕێک

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. 

ۆزداری سی بە تایبەتی، بابەتی كۆمەاڵیەتی و سهەمیشە لە نێو ئەدەبیات بەگشتی، و ئەدەبیاتی فار 

بەگشتی، ڕەنگدانەوەیەكی گەورەی لە نێو شاعیراندا هەیە و زۆربەی شاعیران ئەگەر بە بابەتی 

گومان بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان سەرەتای دەستپێكیان نەكردبێت، ئەوا بێسۆزداری دەستیان پێ

 یبەهێز  ووە و الیەنیابەتەی فەرامۆش نەكردبووە. شاملوو وەكو هەموو شاعیرانی دیكە ئەم ب

داوەتەوە و بە تایبەتی تریش، الیەنی ئایینی. لە نێو لە نێو هۆنراوەكانیدا ڕەنگی  كۆمەاڵیەتی

ەتەیە دەكەین، چونكە بەشێكی ژیانی شیعریی شاملوو ئەم بابئایینیشدا، ئایینی مەسیحی ئاماژە پێ 

 دەكەین.و لەبەر گرنگیی بابەتەكە ئاماژەی پێ 

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 

یەت. حبواری پەخشانی ئایینی، مێژووی ئەفسانەیی و بەرهەمە ئەدەبییەكانی جیهانی مەسی

هۆنراوەی  27كردووە كە دواتریش ئاشنایەتی و هاوسەرگیری لەگەڵ خانم ئایدا سەركیسیان وای 

بارەیەوە بنووسێت. بێگومان هاوسەرگیری شاملوو لەگەڵ ئەم خامنە ئەرمەنییە )ئایدا  گرنگ لەم

یحیەت ەسكردووە زیاتر ئاشنایی لەگەڵ بابەتە ئایینییەكانی م ، وای9639سەركیسیان( لە ساڵی 

لە  کپەیدا بكات و پێی كاریگەر بێت. ئەم بۆچوونەش تەنها بانگەشە نییە، بەڵكوو نیشانەگەلێ

دەكەنەوە؛ لە سەر بنەمای ئەوەی كە پەیوەندیی شاملوو  ژیاننامەی شاملوو ئەم بۆچوونە پشتڕاست

جی، كار، رزیبوون پێی لە ژیانیدا بووەتە مایەی سەركەوتنی شاعیر )جو بە ئایدا خانم و سەرسام

 شاملوو خۆی دەڵێت: ک(. وە923: 9610

 نـــی مــــــانـــره زندگـــــــدر چه

 که بر آن

 هر شیار

 دکناز اندوهی جانکاه حکایتی می

 ی استـــــد آمرزشــــــآیـــدا لبخن

(796) 

 

 زنی

 اش راتـــــــان و رخــــه نــــک

 تـعدالیــاه بـــــانگـن قربـــدر ای

 امکند که منی میـبرخی محکوم

(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 

 کیەبوونەوەکخۆیەتی، لە هەر نزیعیشقەی شاملوو و ئەو ئیرادەیەی كە هەیەتی بۆ دڵبەرەكەی 

انە ــ ــ خودئاگایانە یان ناخودئاگایدا شاملوو  بەستێنی ئەم دەقەید ی بەهرەی پێدەبەخشێت. لەلێ

ن ۆكی ئایینی مەسیحیەت. بۆیە بەسوودوەرگرتر و ناوە دەڤەرلە  دەبیندرێ بوونەوەیەكی تەواوکنزی

ەواو تییەكانی خۆی لە نێوان عیشقی خانەگی و تۆكە بۆ ئاشكراكردنی نیگەرانییە كۆمەاڵیەر لەم ناوە

ناوی دەبات؛ تا ئەو ڕادەیەی « عیشقی كۆمەاڵیەتی»دا لەگەڵ دنیای كۆمەاڵیەتی دەرەوە بە ودیخ

و ئارامكەرەوەی دنیای شاعیرێتی  کدەبات، جوان و پاناوی  کكە ئایدا بۆ ئەو بە مەسیحی دای

 انی ئەو و بە چاوی ئەو دەبینێت:شاعیر لە زم کشیعری تەواو هەڵگێڕاوەتەوە. وە

 دهـــه درافکنــه در نغمــنغم

 دــای مسیح مادر، ای خورشی

 انتــدریغ جانی بیــاز مهرب

 وــر تـــناپذیامــا چنگ متـــب

 ردـــــک ــتوامنا میــــرسوده

 ذاردــــــر بگــــان اگـــن ــغم

 اری در دل وـــسهــــــشمـچ

 ــــــــــاری در کفـــــــــــآبش

 اه وــــــــــــابی در نگــــــآفت

 راهنـــــای در پیهــــــرشتـف

 یــــه تویــــتان کــــــاز انس

 ردـــــک ــتوامنا میـههــــقص

 ذاردــــــر بگــــان اگـــن ــغم

(739) 

 

 ـــی دهانیمـــو یکـــــن و تـم

 ه آوازشـــــــــــــا همـه بــــک

 تاسـاتر رسودی خوانــبه زیب

 ـــو یکی دیدگانیمـــــن و تـم

 ـــر دمــــــا را هـــــیـه دنــــک

 ویشـــــــــر خـــــــــدر منظ

 ازدــــــــــسیـر مـتازهــــــــت

(379) 

كراوە و باسی كاریگەریی ئایدا لە سەر شاعیرێتیی خۆی دەكات شاملوو زیاتر لەوەی كە ئاماژەی پێ

(. تەنانەت لە ئاماژە گرنگ و كاریگەرییە گرنگەكانی ئایدا لە سەر شاملوو ئەوەیە كە 799، 331)
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 آیدا درخت و خنجر و( و 9636) آیدا در آینهوەک  دوو دەفتەری شیعری بە ناوی ئەوەوە نووسیوە

 کەرە دوو تایبەمتەندیی گەورەی هەیە؛ یەكێكیان ئەوەیە كە هەندێ(. ئەم دوو دەفت9633) خاطره

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 

شاعیرێكی ژن یان هاوسەری بەم جوانییە و بەم ڕۆشنییە لە هۆنراوەی نوێی چونكە هیچ  ،بربێت

او ۆكی بەرباڵوی بابەتی مەسیحیەتە لە چر ی دووەم، ڕەگەز و ناوەیفارسیدا باس نەكراوە. تایبەمتەند

كردووە. ئەمەش بە پاساوی ئەوەی كە ئەو هەموو شتانەی شاعیرانی دیكەدا، كە شاملوو ئاماژەی پێ

بۆ ئایدا نووسیوە؛ هەرچەندە لە چەند شوێنێكی دیكە و شاملوو بەر لە ئایدا خانم  کاتنێوەك بەخێره

(. 929-921: 9610چەند دەقێكی دیكەی لە سەر ئایینی مەسیحی نووسیوە )جوكار، رزیجی، 

کۆنتێکستە سۆزییەکانی خۆی بە الیەنە کۆمەاڵیەتییەکەوە تێکەڵ کردووە. شاعیر هاتووە ئایین بۆیە 

 وەی پێکەوە گرێداوە.و هۆنرا

 کۆنتێکستی سۆزی -2-2

دەکات، ئیدی بەڕاستی بێت، یان  پلەی بەهێزی و الوازیی هەڵچوون دیاری»ئەو جۆرەیە کە 

 تەنها کۆنتێکست بۆمان ڕوون»(. ستیڤن ئۆملان دەڵێت 910: 2002)مودداس، « موبالەغە

ئەلغەویل، )« دەکاتەوە کە وشەکە گوزارشتی بابەتی پەتییە، یان گوزارشتە لە سۆز و هەڵچوونەکان

(. کە واتە، لە سەر خوێنەر، یان ڕەخنەگرە کە جۆری مانای بابەتی و ئەوانەی پەیوەسنت 921: 2099

و  ژیاوەبکات؛ واتە ئەو ساتانەی کە قسەکەر، یان نووسەر تێیدا بە هەڵچوون و سۆزەوە دیاری 

 گوزارشتەکانی دەربڕیوە، چونکە گوزارشتەکان جیاوازن. وەک دەڵێت:

 اتـــۆی هـان! وا خـــوا هات عاشق

 اتــەوە وا هـاکی گەاڵڕێزانــبە پۆش

 ی زەردەوەـــــــــۆزدە ساڵــــــە نــب

 اریک وــــرای تـــــۆزدە چــــــە نــب

 ەوزەوەــــی ســـــزام ۆزدەــــــە نــب

 داـزەی غەریبانــلەگەڵ پەپوولە پای

 ن!اــۆ التـــت بـــە ... دێـــەڕێوەیـب

(7) 

 91ئەگەرچی کەش و بارەکە بریتییە لە کەشی نێوان کوڕ و کچێک و باسەکەش بریتییە لە 

هیوایی و نائومێدی و زام خراوەتە ساڵی ئەزموونی حکوومەتی هەرێم، کە تێیدا خەم ناخۆی و بێ

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 

دەکات، بەاڵم جورێک لە خرۆشانی  دروست بکات. لەگەڵ ئەوەی باس لە بێدەسەاڵتی و الوازی

پەیوەندیی ڕۆحی دروست دەکات؛ بۆیە دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم سۆزەوە جۆرە پێداچوونەوەیەک بە 

 ڕابردوو و هەوڵدان بۆ گۆڕان دروست بکات. هەر بۆیە دەڵێت: 
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 و ەـکە واڵت بوو بە چەتەوڵی هەڕەش

 یــی داخستــە لێـــــی دەرگایــچ

 زــیەودا هەرگــل ەـر شتێک نییــئیت

 یــەویستـــی خۆشــی بڵێــۆ پێـــت

(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 

مای پەیوەندیی خۆشەویستیی نیشتیامن و هاوواڵتی لە سەر بنە نیشتیامنەوە بوونی نامێنێت. بۆیە،

پەیوەندییە ڕۆحییەکان بونیاد دەنرێت؛ هەر کاتێکیش ئەمە نەما، ئیدی پەیوەندییە 

 خۆشەویستییەکان پێچەوانە دەبنەوە و دەبنە ڕق. وەک دەڵێت:

 اـەر دنیـئەگ

 ەیــەی من و ڕۆزانـەم عشقـل

 اویـــی ژن و پیـــاو دڵـــە نـل

 ەردایــدا تۆوکـــەرزەمینـــــس

 وومــا بـدڵنی

 یەــەڕ و تۆڵـــر ڕق و شــــئیت

 تا هەتایە بە خۆیەوە نەبینیایە

(201) 

 کۆنتێکستی فەرهەنگی -2-6

کە لە ڕێگەیەوە پەیام و مەبەستی ڕۆشنبیری لە ڕێگەی وشەکانەوە بەستێنەیە مەبەست لەو 

بۆیە  .دەق وەک دیاردەیەکی ڕۆشنبیری دەبینێتدەناسێنێت. جگە لەمەش، ئەم جۆرە کۆنتێکستە 

ئەگەر بە زۆری مبانەوێت لەودی تێبگەین، لە ڕێگەی دەقەکان و ژینگەی کۆمەاڵیەتی و گرووپە 

ە مەبەستەکان هەڵدەهێنجرێن، یان لە ڕێگەی دیالۆگەکان لە ڕۆشنبیرییەکانەوە دەبێت و لێرەو 

و نەریت و هتد. هەر یەکە لە مانە، هۆکارە بۆ  ئاستە جیاوازەکان و ڕۆڵ و ئەندامانی کۆمەڵگە و داب

شنت لە دەق و توانای لێکدانەوە و دەرهێنانی کارنامەکانی و دەرکردن بە کۆنتێکستەکەی یتێگە

و دەخاتە سەر پەیوەندییە ڕۆشنبیرییەکە، تا وەکو  سەرنج(. ئەم جۆرە کۆنتێکستە 12: 9119)عومەر، 

 دەهێڵێت. وەک دەڵێت:لێرەوە کارلێک و جێکەوت الی خوێنەر بەجێ 

 بینیئەیئەم نیشتیامنە نیوەڕوان کە 

 دی وـــا بە گانـــان لێ ئەکــــخۆیم

 و ەـی-اـــــاســۆ کــــدا بـــەویشـلە ش

 ە وــی نوورانییــەکــان سۆفییـبەیانی

 ی-اجــو حەجـــئێوارانیش جلی بارق

 ە!ـەر دایـلەب
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 رە وــــی شیعــەو درەختـــە ڕۆژ ئـــب

 بە شەو تەورە

 اوەـــەتـــــــــژی هـــــرێـە ڕۆژ تیـــب

 و

 ەـەوەزەنگــەی شــــەمـەو قـــە شـــب

(971) 

لەگەڵ ئەوەی کارەکتەرەکانی نیشتیامن، دەیانەوێت بە ڕۆژی ڕووناک و بە هەر شێوازێک بێت، 

ن وە، هۆکارەکەی ئەوانن و ئەگەر ئەواو هات خۆیان بکەنە پاڵەوانی مێژوو؛ بەو پێیەی ئەوەی بەدەست

زەمینە نەدەڕەخسا. لەگەڵ ئەمەشدا، دەیانەوێت شەرعیەتی مانەوە و ستەم وەرگرن؛ نەبوونایە، ئەم 

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:

 ە وــێ سەروشوێنـب «هەق»ەی ــوش

 وەــــیـەیبینـەس نـــــە کـــکـدەمێ

 ڕاوەبەی ئارام ئەڵێ تاقەتم لێ ــوش

 ـــە لەم واڵتەدا ئیرت ناوی خۆمـڕەنگ

 ـــۆڕم بە ناکامــبگ

 بەاڵم وشەی غەدر

 ەرایە وــە بەردەرکی سـهەموو ڕۆژ ل

 ا وــــە ئەکــاسـپی

 ێــــــەنـاریش پێئەکــــبەشڕ ـــــپ

(919) 

 کۆنتێکستی پێگە و هەڵوێست -2-2

یە کە جۆرێک لە ڕێچکە و هەڵوێست دەگەیەنن و لە ڕێگەی ئەم تەنراو و بەستێنانەمەبەست لەو 

ت. هەر بۆیە، ئەگەر بارودۆخ و هەڵوێستەکان کاریگەریی ێهەڵوێستانەوە پەیامەکانی دەقەکە دەنارس 

ڕانەوە بێ گەدنی مانای قسەکان تەواو نابن، بەکر زمانی هەبێت، کە واتە دیاریلە سەر چاالکیی 

بۆ هەموو پێگە و شوێن و هەڵوێستێک، »بۆیان و زانینی رسوشتیان. هەر لەبەر ئەمەش، ڤاندایک 

پێگە و هەڵوێست دەرئەنجامی ئەو بارودۆخەیە کە  (.92: 2000)ئوشان، « وتەی خۆی هەیە

وە، یان بەرهەم هێرناوە، یان هۆکار و پاڵنەری سەرەکیی نووسینی دەقەکە شیعرەکەی تێدا نوورسا

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 

ردنی مێتازمان و دەاللەتە مەبەستدارەکەی دەقەکە و ئاستی سەرکەوتنی شاعیر گرنگی ئاشکراک

 دەردەخات لە گەیاندنی پەیامە مەبەستدارەکەدا.
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 بەراوردی شاملوو و بێکەس -9

لەم دوو شاعیرە نوێخوازەی ئێران و كوردستانی عێراق، دوو دیدگای جیاواز و دوو  کهەر یە

ەهۆی ئەوەی هەر یەكەیان لە دوو ژینگەی تەواو جیاوازی ئەویش ب .دنیابینیی جیاوازیان هەیە

سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە شیعریان چڕیوە و بە شێوەی جیاواز گوزارشتیان لە خەون و خولیاكان و 

لەم دوو شاعیرە لە ناوخۆی واڵتەكانیان نازناوی  کهەر یە .تەنانەت ئایدیاكانیشیان كردووە 

ارساوە، ن کجیاوازیان هەیە؛ شێركۆ بە شاعیری نیشتیامن و شاعیری ژن و شاعیری گەورەی گەلێ

 اتکلە بواری ئەكادیمیشیدا بە شاعیری فەرهەنگی زمان و ئەدەبیاتی هاوچەرخی كورد نارساوە؛ هاو 

ان و شاعیری مەرگ و ژیان و مرۆڤدۆستی و هەموو شاعیری نوێخوازی ئێر  کئەحمەد شاملووش وە

 کەر شتێكە ه دەركردووە. تەنانەت دەوترێئەو شتانەی كە پەیوەسنت بە ئینساندۆستییەوە ناوی 

پەیوەندیی بە مرۆڤدۆستییەوە هەبووبێت، شاملوو قسەیەكی بۆ هەبووە. شاملووی نوێخواز ئەوەندە 

ەژاد، نەی جیاواز بووەتە دەستامیەی شیعرەكانی )باقیلە سەر ژیان و مردن قسەی هەبووە، بە شێو 

9693 :21.) 

بە پێی ئەو چەند دەقەی كە لەم توێژینەوەیەدا وەرگیراوە، ئەم دوو شاعیرە بە كاریگەریی ژینگە 

شاعیری سەركێش  کكۆمەاڵیەتییەكانیان شیعریان نووسیوە و هەندێك جاریش دەکرێ وە

ی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی ڕەنگدانەوەی هەبووە لە ناوبربێن؛ چون لە هەموو ڕۆژگارەكان

دا دەبینین ئەو كۆنتێكستانەی كە ئەم شاعیرە نووسیویەتی، هەر لەوەی بێكەس. شیعرەكانیاندا

ەبینین، د نیشتیاممنە کئێستا كچێیەكەیان خوێندنەوەیەكی زۆر هەڵدەگرن و لەم دەقەی بە ناوی 

ۆداچوونەوەی سیستم و دەسەاڵت دەكات و دانەبڕاو لەو سەرلەبەری ڕەخنە و گلەیی و داوای بە خ

لە  دەیەوێت ئەوەمان پێ بڵێت كە ئەوەی، ژینگە سیاسییەی كە كورستانی تێدایە نووسیویەتی

ڕابردوودا خەباتی بۆ دەكرا، ئێستا شتێكی ترە و ئەو دنیابینییەی كە چاوەڕوامنان دەكرد هێشتا 

 .دی نەهاتووەتە

راوە، ك و كۆنتێكستانەی شاملوو، كە لەم توێژینەوەیەدا ئاماژەی پێجیاواز لەمەش، ئەو دەق 

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 

ە و لە هەمان كاتیشدا بەشێكە لە واقیعە كۆمەاڵیەتییەكە و شاعیر هاتووە نووسیویەتی، مەحكووم

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 

و ئەدەبیاتی كوردی و فارسیدا تا ئەوپەڕی نوێخوازی كاریان كردووە و تازەگەر بوون و شاعیرانە لە نێ

 پەنجەیان هەمیشە دەدرەوشێتەوە.جێ 

 ئەنجام -2

گرنگە بۆ  کۆنتێکست ڕێڕەوێکیبەستێن و گەیشتینە ئەوەی کە  دالە ئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوەیە

نوێیە و هەڵگری مانایە، کە کۆی دەربڕاوەکە لە کردن و ناسینی ماناکانی دەق و مەدلوولێکی دیاری

ە و کی زیهنییە، پاشان پەیوەست دەبێتەوە بە زمانەو ادا تەنراوەیەگرتووە. کۆنتێکست لە سەرەتۆیخ
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دواتر جۆرەکەی دەردەکەوێت. شێرکۆ بێکەس و شاملوو زۆر بەوردی بیریان لە هەڵبژاردنی وشەکان 

ێ تێکی بەهێز، بە شێوازێک لەگەڵ زەمەنەکان مانای نو کردووەتەوە، لە پێناو بەخشینی کۆنتێکس

ببەخشێت. بەگشتی، شێرکۆ بێکەس و ئەحمەد شاملوو توانیویانە کۆنتێکستی پراگامتی، دەروونی، 

. ئامانجی دەقەکەسۆزی و هتد بەکار بهێنن و لە هەمووشیاندا هەمان هێزی مانایی ببەخشنە 

بۆ ئەم مەبەستەش لە دەقە شیعرییەکاندا  .اوازە، گەیاندنی مانا و وێنەی جیسەرەکیی شاملوو

 کی زیهنیدا بەکار هێناوە.بەستێنێشێوازێکی نوێی لە پێناو 
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